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KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

„ŁUKA”

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

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

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

www.gastronomia-wolbrom.pl

Skoczeń
Sebastian

Łukasz Knapczyk

ul. Garbarska 41, 32-340 Wolbrom

GRAF

( 508 218 110

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

Naprawa Elektroniki Samochodowej

505 179 818

luka.luka@neostrada.pl

HURT
DETAL

GARNITURY • MODA MĘSKA

garniturki komunijne

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

Centrum Diagnostyki Samochodów
Osobowych i Ciężarowych

ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 794-058-803
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00

Świat Zapachów ANTUA
PERFUMY NALEWANE FRANCUSKIE

DIABELSKIE PERFUMY - ANIELSKIE CENY !!!
Oferta Bogata w Armani i Chanel
u Nas jest i będzie najtaniej!!
Alternative - jedyna taka
perfumeria w Olkuszu

20 ml - 20 zł
34 ml - 28 zł
fumy Gratis
53 ml - 42 zł + per y gratis
fum
per
+
zł
64 ml - 48
fumy gratis
103 ml - 70 zł + per

 garnitury  marynarki
 spodnie  płaszcze i kurtki
Ceny już od 299 zł
Przeróbki na miejscu. • Możliwość negocjacji cen.
KLUCZE ->

KOMBUD

KOMINKI

SElectronic

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

GRAF

94

KRAKÓW ->

V ERNET

Olkusz, ul. Jaśminowa 8
tel. 032 641 33 32; 0 605 220 250
pon. - sob 9.00 - 20.00

marcoFeretti

HURTOWNIA

PA S C A L

Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.
Dostawa gratis!
Zapraszamy do współpracy!

Carrefour, ul. Rabsztyńska 2, 32-300 Olkusz

OFERUJEMY:
Hurtownia

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

• pasty BHP, mydła
• chemia gospodarcza
• kosmetyki
• profesjonalne środki czystości
• rajstopy
• papier toaletowy
• ręczniki ZZ
• ręczniki przemysłowe

Kompra
B I U R O R AC H U N KO W E

ROZLICZ SIĘ Z FISKUSEM
SZYBKO, SPRAWNIE ZA ROK 2011
ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz, tel. 32 754 56 70
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Informacje

Powiatowy serwis informacyjny
Poborowi rocznik ‘93 przed Komisją

Jak co roku, w Olkuszu odbywa się Kwalifikacja Wojskowa, zwana niegdyś „Poborem”. Przed urzędującą
w olkuskim MOK Powiatową Komisją Lekarską melduje się rocznik 1993.
Od piątku 2 marca 2012
przez 24 dni, od godziny
7.00 do 15.00, na kwalifikację będą zgłaszać się młodzi
ludzie z Bukowna (28-29.02.),
Olkusza (01-13.03.), Wolbromia
(14-20.03.), Bolesławia i Trzyciąża (26-28.03.). Jeden dzień,
29 marca, zarezerwowany jest na kwalifikację wojskową kobiet, jest także
jeden dzień rezerwowy. Przez te wszystkie dni przed Powiatową Komisją
Lekarską stanie około 800 osób. W tym roku w skład Komisji wchodzą:
lek. med. Jan Misztal – przewodniczący, lek. med. Zdzisław Poczęsny –
przewodniczący, Elżbieta Payerhin – sekretarz oraz Izabela Żaba – średni
personel medyczny. Przypomnijmy, że Kwalifikacja Wojskowa obejmuje
całokształt przedsięwzięć związanych z oceną zdolności fizycznej i psychicznej danej osoby.
Obowiązkowi stawienia się do Kwalifikacji podlegają mężczyźni kończący
w danym roku kalendarzowym 19 rok życia, jak również starsi, którzy
np. nie stawili się wcześniej przed komisją, a także kobiety posiadające
kwalifikacje przydatne w siłach zbrojnych. Do Kwalifikacji mogą zgłosić
się ponadto ochotnicy, którzy ukończyli 18 rok życia.
Mężczyźni kwalifikowani po raz pierwszy otrzymują także wojskowy
dokument osobisty – książeczkę wojskową. Wzywanie przed komisję
następuje w drodze obwieszczeń i wezwań imiennych.

Wyróżniono cztery kategorie zdolności:
• kategoria A - oznacza zdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i wojny
• kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej na
czas określony przez komisję
• kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie
pokoju
• kategoria E – oznacza trwałą i całkowitą niezdolność do czynnej
służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i podczas mobilizacji
oraz wojny
***
W piątek 2 marca z wizytą do Komisji i stawiających się przed nią
młodzieńców przyjechali starosta olkuski Jerzy Antoni Kwaśniewski oraz
dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Ewa Barzycka. Starosta
rozmawiał m.in. z przewodniczącym Komisji Lekarskiej doktorem Janem
Misztalem, który przekazał mu informacje o aktualnym stanie Kwalifikacji
Wojskowej.
Przewodniczący Misztal mówił, że stan zdrowia młodych ludzi z Powiatu
Olkuskiego utrzymuje się na umiarkowanym, średnim poziomie. Według
niego także rocznik ’93 nie wyróżnia się pod tym względem. Panowie
wspominali również czasy swego poboru i czynnej służby wojskowej.
GPT

Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych” w ZS nr 1 w Olkuszu

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu uczcił pamięć żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Okazją
był Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 1 marca 2012 r. Święto ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
a zorganizował Instytut Pamięci Narodowej. Organizatorką szkolnych obchodów była mgr Małgorzata Żurek.
Uczniowie w mundurach partyzantów odczytali podczas lekcji komunikat upamiętniający
powojenny ruch oporu. Na korytarzach „Mechanika” można było zwiedzić okolicznościową
wystawę. Młodzież miała też okazję obejrzeć na kanale TVP Historia spektakl Sceny Faktu
Teatru Telewizji pt. „Tajny Współpracownik” w reżyserii Krzysztofa Langa.
Pod krzyżem na szkolnym dziedzińcu odbył się uroczysty apel. Odpalono flary
i zapalono znicz. Pamięć Żołnierzy Wyklętych uczczono minutą ciszy.
Hołd dla powojennej konspiracji niepodległościowej ma przypominać walkę żołnierzy drugiej
konspiracji, uobecniając ich ofiarę i cierpienie. Jak wykazała przeprowadzona na szkolnych
korytarzach sonda, młodzi ludzie dostrzegają wagę celebracji patriotycznych świąt. „Pozwalają
one poczuć się dumnym z naszej narodowej przeszłości, odkryć pokłady determinacji, konsekwencji w dążeniu do celu” – komentowali uczniowie.

Starostwo przypomina o opłatach
Starostwo Powiatowe w Olkuszu przypomina
o obowiązku dokonywania opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu
gruntów Skarbu Państwa w terminie do 31 marca
2012 r. w kwocie określonej w Decyzji.
Wpłaty należy dokonywać na konto:
Starostwo Powiatowe w Olkuszu
61 1240 4748 1111 0000 4874 8780
W przypadku wątpliwości oraz pytań o wysokości opłaty prosimy o kontakt telefoniczny
32 647 87 90.

ZAPROSZENIE:
Konferencja o wspieraniu
rozwoju dziecka
Starostwo Powiatowe w Olkuszu i Stowarzyszenie
Na Rzecz Wychowania „Dialog” Pracownia Terapeutyczna „Alfa” zapraszają na II Regionalną Konferencję
Oświatową pt. „Wspieranie rozwoju dziecka - Uczniowie wykazujący specyficzne trudności w czytaniu
i pisaniu, w tym także zagrożeni ryzykiem dysleksji
oraz z zaburzeniami zachowania - jak pomóc dziecku,
nauczycielowi i jego rodzinie?”, która odbędzie się
9 marca 2012 roku o godz. 9.00 w sali MOK w Olkuszu. Patronat honorowy nad konferencję objęli Kurator
Oświaty w Krakowie, Starosta Powiatu Olkuskiego
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

POLITYKA Wieści z Sejmu RP

Dział
Pośrednictwa
Pracy
Centrum Aktywizacji Zawodowej
nawiązał współpracę z Polską
Organizacją Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych
(POPON).
Efektem tej współpracy było zorganizowanie w dniu 28.02.2012r.
szkolenie dla pracodawców z otwartego rynku pracy nt. ”Korzyści
finansowych i wizerunkowych związanych z zatrudnieniem osób
niepełnosprawnych”.
W programie szkolenia zostały poruszone
między innymi zagadnienia dotyczące:
 praw i obowiązków pracodawcy
zatrudniającego osoby niepełnosprawne,
 wsparcia finansowego
na zatrudnienie osób niepełnosprawnych,
 systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji.
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych od ponad 16 lat reprezentuje interesy pracodawców
zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Organizuje prestiżowy, Ogólnopolski Konkurs Lodołamacze, w którym nagradza pracodawców wrażliwych społecznie.
Kolejne szkolenie dla pracodawców z zakresu szerzenia świadomości pracodawców na temat zatrudnienia osób
niepełnosprawnych a także zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych planujemy w II połowie 2012 r.

UWAGA !

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż w Zespole Szkół w Bukownie
ul. Kolejowa 30, w godz. od 10.00 do 15.00 odbędą się

POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE
dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu olkuskiego
na które serdecznie zapraszamy.

Reforma emerytalna PO
jest szkodliwa społecznie
– Prawo i Sprawiedliwość stoi na stanowisku, że należy
utrzymać obecnie obowiązujące rozwiązania gwarantujące prawo do emerytury kobietom od 60 roku życia,
mężczyznom od 65 roku. Sprzeciwiamy się podwyższeniu obowiązkowego wieku emerytalnego do 67 lat
– poinformował poseł Jacek Osuch.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości
z Olkusza przedstawił na spotkaniu stanowisko partii w sprawie
reformy emerytalne w wersji proponowanej przez klub Platformy.
Jak przekonuje parlamentarzysta
Jacek Osuch stanowisko jego partii
jest wynikiem głębokiej analizy.
Z przygotowanych dokumentów
przez Prawo i Sprawiedliwość
wynika, że zarówno długość życia
Polaków, stan ich zdrowia, a także
prognozowane zmiany w sytuacji
demograficznej Polski - nie uzasadniają wydłużenia wieku emerytalnego, tak dla kobiet, jak i dla mężczyzn.
– Dziś wielu Polaków nie ma
dostępu do usług opieki zdrowotnej. Miesiącami czeka się w
kolejkach do lekarzy specjalistów,
latami na operację. W wielu przypadkach występują złe warunki
pracy, panuje wysokie bezrobocie zarówno wśród młodych i
starszych wiekiem. Szczególnie
trudny do zaakceptowania jest
skokowy i tak drastyczny wzrost
wieku emerytalnego dla kobiet –
przekonuje Jacek Osuch.

Parlamentarzysta zwraca uwagę, że Platforma nie mówi prawdy
porównując polskie warunki pracy do Zachodnioeuropejskich. –
Porównywanie Polski z krajami
Europy Zachodniej w uzasadnianiu
zmiany wieku emerytalnego jest
bezpodstawne, gdyż przeciętne
okres życia, stan zdrowia oraz
dochody ludności w Polsce i w
krajach Zachodu są nieporównywalne – przekonuje poseł Osuch.
Sprzeciwiając się wydłużeniu
wieku emerytalnego Prawo i
Sprawiedliwość wskazuje na te
zagadnienia w systemie ubezpieczenia społecznego, które wymagają konsekwentnego i pilnego
rozwiązania. Powinna nastąpić
m.in. niezwłoczna zamiana przymusu uczestnictwa ubezpieczonych
w Otwartych Funduszach Emerytalnych na dobrowolny wybór,
zniesienie ograniczenia w poborze
składek na ubezpieczenie społeczne do 30-krotności przeciętnego
wynagrodzenia (wzrost dochodów
ZUS w 2012 r. o kwotę 5,9 mld
zł). PiS wskazuje także, że nie-

zbędne jest obniżenie składek na
ubezpieczenie społeczne od osób
rozpoczynających pracę i odbywających staże oraz zmniejszenie
skali zatrudnienia na tzw. umowach
„śmieciowych”, co zwiększy wpływy do budżetu ZUS, a także zwiększy szanse na zatrudnienie osób
w starszych grupach wieku( 50+).
– Platforma usiłuje przedstawić
w mediach, że Prawo i Sprawiedliwość tylko krytykuje propozycje Rządu, nie przedstawiając
swoich rozwiązań. To nie jest
prawda. My przygotowaliśmy
szereg rozwiązań gospodarczych
korzystnych dla interesu Polski.
Niestety rządząca koalicja nie jest
nimi w ogóle zainteresowana –
zaznacza poseł Jacek Osuch.
BPJO
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KĄCIK KOLEKCJONERA

Spełnienia wszystkich marzeń,
zadowolenia z siebie, radości życiowej

8 MARCA – DZIEŃ KOBIET

Jak co roku w większości krajów świata obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Kobiet. W Polsce nie – do 1993
roku celebrowaliśmy ten dzień, aż część z nas doszła do
wniosku, że to relikt komuny. Może relikt, może nie. My
kolekcjonerzy mamy w swoich zbiorach niezmierzoną ilość
monet, znaczków, starych pocztówek – upamiętniających
ten dzień, a nawet Międzynarodowy Rok Kobiet. Może to
przeżytek, może lepsze są Walentynki, które też przywędrowały z zagranicy. Fakt jest jeden – my mężczyźni żyć bez
kobiet nie możemy. Kolega jest kolegą, koleżanka koleżanką.
Kobieta w życiu mężczyzny zajmuje szczególne miejsce.
Babka – która swoimi staromodnymi radami trochę nas bawi, trochę zaciekawia, trochę uczy. Matka –
swoją troską o nas, bez względu jakimi jesteśmy, zawsze jest rozbrajająca. Ona – troską o nas nie tylko
materialną, jest nam niezbędna do naszej egzystencji, byśmy nie robili głupstw, do czego mamy wrodzone
skłonności. Córki – o które chorobliwie jesteśmy zazdrośni. Wnuczki – które kochamy bez względu na
wszystko. Nawet przyjaciółki i niejednokrotnie kochanki (jeśli już je mamy) – które zmieniają nasze losy
i wywracają nasze światy do góry nogami. Jednym słowem kobiety są nam potrzebne przez całe życie.
Nic to kolekcje znaczków, monet, pocztówek – śmiem twierdzić, że najbardziej osobiste są zdjęcia
osób bliskich i wspomnienia które wywołują.
Zdjęcia uporządkowane chronologicznie, obrazują miniony czas, minione epoki (wartość historyczna),
minione chwile, te szczęśliwe i te mniej pomyślne. Przywołują wspomnienia przeżytych chwil z najbliższymi,
dają impuls do działania. Są bezinteresowne, choć mają wartość nieprzeliczalną na wartości materialne.
Może dlatego są nam droższe od wszelkich dóbr materialnych.
Bez znaczenia jest czy nam to święto ustalają, czy nam go odbierają, my świętujemy go przez cały rok.
8 marca to tylko symbol i przypomnienie, że powinniśmy kochać „swoje” kobiety, nie swoje – szanować
i doceniać. Świat bez kobiet nie mógłby istnieć.
Weźmy nieraz do ręki stare fotografie, przypomnijmy sobie wspaniałe chwile jakie przeżyliśmy wraz ze
swoimi kobietami. Popatrzmy na fotografie jak przemija świat, jak życie szybko biegnie do przodu, jak brak
nam nieraz czasu by powiedzieć kilka ciepłych słów do najbliższych. Bo w pewnym momencie okazuje
się, że jest za późno i nic już dodać nie można. Nie można już powiedzieć nawet małego komplementu,
nie można przeprosić za niestosowne zachowanie się. Czas poszedł do przodu a my zostaliśmy z pustką
i bólem w sercu, z niewypowiedzianymi słowami.
Patrząc przed 10 laty na Morze Północne, czy można było przewidzieć so stanie się za te niespełna
dziesięć lat? Myślę, że niejeden z nas patrząc na stare fotografie dostrzeże wskazówkę jak postępować
w dalszym życiu. Zachęcam do robienia zdjęć, dają przyjemność i satysfakcję.
Z okazji Święta Kobiet wszystkim kobietom życzę obcowania przez cały rok tylko z miłymi panami.
Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 0 691 364 130

MODUŁY REKLAMOWE

JUŻ OD 80 ZŁ BRUTTO!!

FELIETON O dietach radnych słów kilka

Punkt widzenia zależny od miejsca siedzenia

Ci wszyscy którzy śledzą dyskusje na temat przyzwoitej czy nieprzyzwoitej wysokości diet samorządowych
zgodzą się pewno ze mną, że nieodpartą chęć do ich
obniżania przejawiają będący w mniejszości radni
opozycyjni. Ci ostatni upodobali sobie tego rodzaju
hasła wiedzeni nadzieją , iż ich populistyczne propozycje
pozostaną w sferze propagandowej fikcji z powodu
sprzeciwu rządzącej większości.
W tym miejscu można nawet
pokusić się o sformułowanie
pewnego kanonu postępowania
właściwego dla procedury rozwiązywania wywołanego przeze
mnie problemu. Zadaniem opozycji jest obowiązkowo nagłaśniana w prasie walka o obniżenie finansowych uposażeń,
rolą koalicji zaś zwiększanie ich
dotychczasowego poziomu bez
konieczności propagowania tego
w lokalnych mediach.
Upoważnia do takiego wniosku sytuacja jaka miała miejsce
w olkuskiej Radzie Miejskiej
w 2004 roku. Ówczesna prawicowa mniejszość wszczęła
na łamach lokalnej prasy wręcz
histeryczną kampanię u źródeł
której miało jakoby leżeć oburzenie nieprzyzwoitą wysokością diet samorządowych. Praktycznie ci sami ludzie mający
w 2007 roku zdecydowaną prze-

wagę w decyzyjnym gremium
nie tylko nie obniżyli swoich
uposażeń do postulowanej trzy
lata wcześniej wysokości, ale
znacząco je podwyższyli. Teraz
też bojownicy idei redukcji
samorządowych dochodów swą
ideowość i bezinteresowność
udowadniają poprzez wrzask
prasowy, bez którego całe
przedsięwzięcie nie miałoby
najmniejszego sensu.
Ten żałosny teatr może wydawać się opłacalny, gdyż nie
trudno się domyślić, że przeciwko finansowaniu radnych jest
każdy mieszkaniec srebrnego
grodu do chwili w której sam
nie znajdzie się w samorządowych ławach. Dziś wstrętem
i obrzydzeniem napawają mnie
gaże naszych parlamentarzystów, ale doprawdy nie jestem
w stanie obiecać, że wytrwałbym w tym wstręcie i obrzydze-
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i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet
życzy Wam

Redakcja Gwarka Olkuskiego.

PORADY PRAWNE

ODPRAWA PIENIĘŻNA

Zasady obowiązujące przy wypłacie odprawy pieniężnej określa ustawa
z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
(Dz.U. nr 90 poz. 844 z późn. zm.).
Uregulowania zawarte w
tej ustawie dotyczą tylko pracodawców zatrudniających
co najmniej 20 pracowników i
stosuje się je w razie rozwiązania stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników,
w drodze wypowiedzenia
dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, w odniesieniu
do określonej w art. 1 ustawy
liczby pracowników (zwolnienia grupowe). Jej regulacje stosuje się również odpowiednio
w przypadku zwolnień indywidualnych, w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę podlegającego ustawie
stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników,
jeżeli przyczyny te stanowią
wyłączny powód uzasadniający
wypowiedzenie stosunku pracy
lub jego rozwiązanie na mocy
porozumienia stron (art. 10
ust. 1 ustawy).
Na wysokość odprawy nie
ma wpływu wymiar czasu pracy pracownika. W przypadku
przejęcia zakładu pracy lub
jego części stosunek pracy jest
kontynuowany i wlicza się cały
okres zatrudnienia w danym
zakładzie pracy. Długość stażu zakładowego jest liczona
od dnia nawiązania stosunku
pracy do jego rozwiązania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy, jeżeli zwolnienie pracownika z pracy następuje z przyczyn
go niedotyczących, służy mu prawo do odprawy pieniężnej. Pracownik ma prawo do odprawy
w wysokości:
• jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony
u danego pracodawcy krócej
niż 2 lata;
• dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był
zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
• trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był
zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
W myśl art. 5 ust. 7 ustawy
o zwolnieniach grupowych, przy
rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy w ramach
grupowego zwolnienia z powodu
ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, każda ze stron
stosunku pracy może rozwiązać
m.in. umowę zawartą na czas
określony za 2-tygodniowym
wypowiedzeniem.
Co ważne, pracodawca ma
obowiązek wypłacić odprawy
pieniężne pracownikom zatrudnionym na czas określony, którym wypowiedział umowy na
mocy ustawy o zwolnieniach
grupowych, pomimo niewska-

zania w wypowiedzeniu jego
przyczyny, gdyż w ustawie brak
jest jednocześnie zastrzeżenia,
że prawo do odprawy pieniężnej
przysługuje wyłącznie w razie
rozwiązywania umów zawartych
na czas nieokreślony
O odprawę natomiast nie mogą
się ubiegać pracownicy mianowani oraz pracownicy tymczasowi a także osoby wykonujące pracę na podstawie umów
cywilnoprawnych (np. umowy
zlecenia, umowy o dzieło) oraz
funkcjonariusze służb mundurowych, którzy świadczą pracę w
ramach stosunków administracyjnoprawnych.
Odprawa nie będzie przysługiwała również w przypadku
ustania stosunku pracy wskutek
wypowiedzenia dokonanego
przez pracownika, upływu czasu,
na który umowa została zawarta,
wygaśnięcia stosunku pracy, rozwiązania umowy o pracę przez
pracodawcę bez wypowiedzenia
i ukończenia pracy, dla wykonania
której umowa była zawarta.
Roszczenia ze stosunku pracy
ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia wymagalności. Pracodawca wypłaca
odprawy w dniu ustania stosunku pracy i od tego też dnia
liczy się przedawnienie.
Rafał Czeladzki

Autor publikacji, co tydzień z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu udziela
bezpłatnych konsultacji prawnych.

SZCZEKOCINY

TRAGEDIA POD SZCZEKOCINAMI
niu gdybym sam kiedyś zdołał
zasiąść w budynku przy ulicy
Wiejskiej. Nie twierdzę, że złym
pomysłem jest znacząca obniżka
samorządowych uposażeń bądź
nawet ich całkowita likwidacja,
ale problem ten najlepiej byłby
rozwiązany w drodze ustaw bądź
rozporządzeń mających moc na
terenie całego kraju. Na szczeblu
lokalnym będzie zawsze pożywką dla różnej maści populistów
i tanich demagogów, którzy zrobią sobie z niego maczugę do
ładowania po łbie politycznych
konkurentów.
dr Robert Herzyk

Katastrofa kolejowej pod Szczekocinami miała niestety swój „olkuski” tragiczny wątek. W pierwszym wagonie pociągu Interregio
z Warszawy do Krakowa jechał 28-letni mężczyzna, pochodzący
z jednego z olkuskich sołectw.
Super Ekspres zamieścił
we wtorek materiał o pochodzącej z gm iny Ol kusz
ofierze katastrofy. W materiale znalazła się m.in. relacja żony Ś.P. Bogusława.
– Bogusław dzwonił do mnie
na trzy minuty przed tragedią – mówi ze łzami w oczach
Ewa, żona Bogusława (†28 l.),
jednej z 16 ofiar katastrofy
w Szczekocinach. - Nie przypuszczałam, że rozmawiam
z nim po raz ostatni w życiu
- dodaje smutno. Wracał do
domu uczcić pierwszą rocz-

nicę ślubu. Zawsze pamiętał
o Ewie. Wiózł jej prezent.
A ona dwie godziny czekała na
niego na stacji. Potem dowiedziała się, że pociąg Bogusława nie przyjedzie już nigdy”
– napisał Super Ekspres.
Z Warszawy do Krakowa
feralnym pociągiem wracał
także Łukasz Kmita, szef
biura posła Jacka Osucha
i olkuski radny. Kmita siedział
w 2 wagonie za lokomotywą.
W relacji dla TVN 24 Łukasz
Kmita cudem nazywa fakt,
że wyszedł cały z katastro-

wy. W poniedziałek TVN 24
podał, że po kilkudziesięciu
godzinach od wypadku Kmita
zdał sobie sprawę, że "dostał
drugie życie". –Mogę powiedzieć o cudzie, bo nasz wagon
rozpiął się od tego przed nim.
To spowodowało, że lokomotywa z pierwszym wagonem
wpadła na ten drugi pociąg,
a nasze wagony wyhamowały
– powiedział w TVN24.

żródło: TVN 24/ Super Ekspres)
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Bezpieczeństwo i Zaufanie

SZKOŁA RODZENIA W NOWYM SZPITALU cz.2
W Nowym Szpitalu w Olkuszu przyszłe mamy,
mogą już korzystać z bezpłatnych zajęć w Szkole Rodzenia.

Ciąża i poród to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu kobiety i jej rodziny.
Zawsze wiążą się ze zmianami, do których warto się świadomie przygotować.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przyszłych mam i ich pociech Nowy Szpital
w Olkuszu oferuje zajęcia w Szkole Rodzenia, które prowadzone są nieodpłatnie
pod okiem wykwalifikowanej kadry.
Zależy nam na miłej, intymnej atmosferze – dlatego zajęcia odbywać się będą
w kameralnych grupach. Dzięki temu uczestnicy zajęć mają możliwość wzajemnego poznania, otwarcia się, nawiązania znajomości z osobą prowadzącą i innymi
rodzicami. To miejsce gdzie spotykamy się by przygotowywać się do porodu
i nowych życiowych ról. Jest czas na rozmowę, pytania, wyjaśnienie indywidualnych
wątpliwości. Zarząd Nowego Szpitala w Olkuszu serdecznie zaprasza przyszłych
rodziców do uczestnictwa w zajęciach w Szkole Rodzenia.
Szkoła Rodzenia znajduje się w budynku administracji (na parterze) Nowego Szpitala
w Olkuszu al. 1000-lecia 13.
Kurs jest bezpłatny, obejmuje 8 spotkań zapraszamy Panie od 26 tygodnia ciąży,
także z bliską osobą –gwarantowana intymna i przyjazna atmosfera .
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: wtorek, czwartek od godz. 16:00, zapisy
przyjmowane są telefonicznie pod numerem (32) 758-13-38 lub 758-12-35 przez
Panią Elżbietę Kaczyńską - oddziałową Oddziału Ginekologiczno -Położniczego
Spotkania prowadzone będą przez:
Elżbieta Kaczyńska - Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Maria Witas - Oddziałowa Oddziału Noworodków
Izabela Błyskuń - lic. pielegniarstwa
Lek. med. Jarosław Szczurek - specjalista neonatolog
Lek. med. Marek Krzysztoforski - specjalista ginekolog-położnik
Lek. med. Grzegorz Dynerowicz - specjalista ginekolog-położnik
Program zajęć obejmuje ćwiczenia gimnastyczne, naukę ćwiczeń relaksacyjno-oddechowych, także poporodowych, techniki karmienia piersią, sposoby pielęgnacji
noworodka. Uczymy także masażu kobiety ciężarnej, rodzącej oraz noworodka.
Zapewniamy specjalny sprzęt do ćwiczeń i nauki: materace, piłki, worki sako,
edukacyjne filmy DVD, zestawy do pielęgnacji noworodka.

Program Szkoły Rodzenia przy NZOZ Nowy Szpital
w Olkuszu będzie obejmował:
I. CIĄŻA
1 spotkanie
• kontakt w okresie prenatalnym
• rozwój płodu od poczęcia do
porodu
• badania obowiązkowe wykonywane w ciąży
Ćwiczenia w I trymestrze ciąży
2 spotkanie:
• zmiany zachodzące w organizmie kobiety
• styl życia kobiet w ciąży:
• higiena
• odżywianie
• seks w ciąży
• leki
• używki
• sport, ruch, gimnastyka
• sen i wypoczynek
• praca
Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne
II. PORÓD
3 spotkanie - dręczące pytania:
• kiedy jechać na porodówkę
• co zabrać ze sobą
• zwiastuny zbliżającego się
porodu
• pokaz Oddziału
• komórki macierzyste ?
Ćwiczenia w II trymestrze ciąży
4 spotkanie – etapy porodu:
• I okres porodu
• II okres porodu
• III i IV okres porodu
Ćwiczenia w III trymestrze ciąży

III. NOWORODEK
5 spotkanie
• pielęgnacja
• najczęstsze problemy okresu
noworodkowego
• szczepienia
Masaż noworodków
6 spotkanie:
• wyprawka noworodka
• przygotowanie pokoju na
przyjęcie noworodka
• kąpiel noworodka
IV. POŁÓG
7 spotkanie - zmiany
zachodzące w okresie połogu:
• połóg fizjologiczny
• połóg powikłany
• zmiany w poszczególnych
układach
• higiena w połogu
• depresja poporodowa
Ćwiczenia w połogu
8 spotkanie
• laktacja
• karmienie naturalne
• techniki karmienia
• najczęstsze problemy okresu
karmienia
Pozycje wertykalne do porodu
Podsumowanie wykładów
Zakończenie kursu.

FELIETON

PO POLSKU CZY PO ANGIELSKU?

Tzw. „otwarcie się Polski na świat” spowodowało wiele zmian w sposobie myślenia mieszkańców naszego kraju. Rosnąca potrzeba nauki języków obcych, to jeden z głównych
trendów współczesnej cywilizacji na całym świecie. Dobra znajomość języków może bardzo
ułatwić przyszłą karierę zawodową naszych dzieci. Dlatego rodzicom coraz częściej zależy
na możliwie wczesnej edukacji językowej swoich pociech. Często zastanawiamy się gdzie
i w jakim wieku nasze dziecko powinno zacząć się uczyć, tak aby nauka języka była jeszcze
bardziej efektywna. Natomiast mało mówi się o tym, że nawet rodzice, którzy nie znają żadnego języka obcego, mogą bardzo pomóc swoim dzieciom w nauce.

Dobra znajomość ojczystej mowy
stanowi podstawę skutecznej nauki
języka obcego. Zacznijmy od pierwszej klasy szkoły podstawowej, wtedy
kiedy nasze dzieci dowiadują się co to
jest rzeczownik, a co czasownik. Im
lepiej dziecko będzie rozpoznawać
te części mowy we własnym języku,
tym szybciej pójdzie mu to w obcym
(jest to konieczne dla poprawności
językowej wypowiedzi). To samo
dotyczy innych kwestii gramatycznych, o których nie będę się teraz
rozpisywać. Uczeń przyswaja sobie
język obcy poprzez analogię, czyli
poprzez porównywanie różnych struktur gramatycznych. Jednak jeśli uczeń
nie zna choćby podstaw ojczystej gramatyki, będzie miał duże problemy
z układaniem nowych zdań w innym
języku. Ucząc się, chcąc nie chcąc,
tłumaczymy sobie w myślach zdania,
doszukując się różnic i podobieństw
z językiem ojczystym (zwłaszcza
w początkowym etapie nauki). Dlatego język macierzysty stanowi punkt
wyjścia w kształtowaniu świadomości dwujęzycznej, a zarazem jest najważniejszym środkiem zrozumienia
nowych sygnałów.
Do osiągnięcia dużej sprawności
językowej konieczne jest wyrobienie
nawyków w języku obcym, czyli automatyczne (bezrefleksyjne) używanie

poprawnej formuły wypowiedzi. Do
realizacji tego celu potrzebny jest
szeroki repertuar form gramatycznych i leksykalnych oraz wielokrotne
powtarzanie wyuczonego materiału.
Aby lepiej przyswajała się nam wiedza, powinniśmy poprawiać naszą
pamięć, poprzez różnego rodzaju
ćwiczenia pamięciowe np.: uczenie
się na pamięć piosenek, wierszy itp.

Trudno nam będzie posługiwać się
biegle językiem obcym, gdy mówiąc
po polsku nie umiemy poprawnie się
wysłowić, sformułować własnych
myśli, zbyt długo się zastanawiamy,
mamy problemy ze znalezieniem
właściwego słowa… By wzbogacić
własny zasób słów bardzo istotna jest
odpowiednia i systematyczna lektura
włącznie z literaturą piękną. Ćwicząc
dzieci w płynnym i logicznym formułowaniu myśli dobrze jest zachęcać je
do opowiadania obejrzanych filmów
oraz przeczytanych książek (przy
okazji możemy dowiedzieć się jakie
zainteresowania ma nasze dziecko
i jakich dokonuje wyborów).
Inną ważną rzeczą, już w początkowym etapie nauczania, jest sprawdzanie czy dzieci rozumieją czytany
tekst, czy nie sprawia im trudności
zrozumienie własnego języka i jego
konstrukcji. Z kolei utrwalanie
umiejętności aktorsko-naśladow-

czych ułatwia dzieciom kojarzenie
przekazywanych treści z sytuacjami realnymi. Tego typu ćwiczenia
z dziećmi poprawiają wymowę
i pomagają pokonywać nieśmiałość.

Niestety uczący się języka bagatelizują kwestię w jakich sytuacjach
i gdzie możemy posługiwać się językiem potocznym, a kiedy wymagane
jest użycie języka bardziej oficjalnego.
Coraz niższy poziom kultury językowej w mediach i co za tym idzie wulgaryzacja języka dnia codziennego,
prowadzi często do stanu w którym
Polacy są bardziej kulturalni mówiąc
po angielsku, gdyż w szkołach naucza
się zgodnie ze standardami szeroko
pojętego dobrego wychowania, niż po
polsku. Każdy z nas włada mniej lub
bardziej bogatym językiem potocznym, jednak nad językiem starannym
w odmianie ustnej i pisemnej powinniśmy wiele pracować. Tu znowu
odwołam się do systematycznej lektury. Konieczna jest jednak kontrola
czy książka, którą czyta nasze dziecko jest odpowiednia dla niego, jakim
językiem posługują się bohaterowie
powieści i jakie treści przekazuje.

O sukcesie językowym naszych
dzieci decydują ważne nawyki takie
jak systematyczność, sumienność,
wytrwałość, opanowanie i zdecydowanie w działaniu. Aby rozwijać te

nawyki rodzice mają szerokie pole do
działania na gruncie życia rodzinnego,
a nauczyciele w szkole.

Na koniec kilka słów o fundamentalnej rzeczy dla uczących się języków obcych czyli o motywacji. Zanim
zaczniemy uczyć dzieci powinniśmy
uświadomić im dlaczego powinny
je znać. Przeświadczenie, że jest to
dla nich korzystne i że od tego może
zależeć ich przyszłość, powinno dać
im energię i samozaparcie na lata
wyrzeczeń i ciężkiej pracy jaką jest
nauka języków obcych. Niestety żyjemy w kraju gdzie trudno osiągnąć
sukces mówiąc tylko i wyłącznie po
polsku, a Polacy aby zarobić godne
pieniądze muszą masowo wyjeżdżać
za granicę, natomiast duże firmy
w przeważającej części należące
do kapitału zagranicznego, nie dają
szans zrobienia kariery osobom bez
znajomości języków, choćby były
najbardziej zdolne i kompetentne…..
Tak czy inaczej języki obce każdemu mogą się przydać, jak nie
w pracy, to w podróży. Dodam tylko, że nauka i praktyka potwierdza,
że nie ma ludzi zupełnie niezdolnych do języków, a dorosły człowiek także może z powodzeniem
nauczyć się języka obcego.
Monika Rusinek

1 marca 2012 r. obchodziliśmy po raz drugi
jedno z najmłodszych polskich świąt państwowych tzw.

Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

Z tej okazji sympatycy i członkowie Kongresu Nowej Prawicy
w Olkuszu złożyli wieniec i zapalili znicze przy pomniku na wojskowej
części cmentarza parafialnego, oddając tym samym hołd ludziom
walczącym z komunizmem w Polsce po II wojnie światowej.
Komunistyczne władze PRL aż do 1989 r. za wszelką cenę usiłowały
wymazać z pamięci i świadomości Polaków tych jakże zasłużonych
dla państwa polskiego bohaterów podziemia niepodległościowego.
Dziś możemy o tamtych wydarzeniach i żołnierzach mówić,
ukazują się wspomnienia o walczących i opracowania historyczne mamy także święto państwowe które co rok będzie
przypominało nam o kolejnej rocznicy bohaterów walczących
o niepodległość swojego kraju.

Zapraszamy wszystkich sympatyków KNP z Olkusza i okolic
na spotkanie organizacyjne z członkami KNP, które odbędzie
się w restauracji Victoria w Olkuszu ul. Mickiewicza 18 dnia
13.03.2012 o godzinie 18:00. Na spotkaniu zostaną omówione m.in. szczegóły lokalnej działalności KNP, przygotowania
pod najbliższe wybory, omówienie strategii działania na terenie
powiatu Olkuskiego.
To spotkanie będzie też wyznacznikiem czy znajdą się osoby
chętne do działania aby coś zmienić w gminie i kraju czy tylko
pozostaniemy w domach klikając na facebooku "Lubię to".
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Chcieliśmy z zadowoleniem poinformować iż została otwarta w Olkuszu nowa, nowoczesna,
myjnia samochodowa samoobsługowa Słowiki 24h
dla wszystkich zmechanizowanych
użytkowników dróg, którzy mają możliwość indywidualnego wyboru pielęgnacji swoich
samochodów za pomoca mycia bezdotykowego lub przy użyciu mycia bezdotykowego +
szczotki aktywna piana (wysoki połysk).
Wystawiamy faktury VAT (dostępne karty magnetyczne).

MYCIE bezdotykowe

używamy kolejno programów 1, 3, 4, 5.
1 - mycie zasadnicze – wysokie ciśnienie – gorąca woda z szamponem
2 - pomijamy program 2
3 - spłukiwanie – zimna woda
4 - super wosk + woda zmiękczona
5 - nabłyszczanie - woda zmiękczona bez kamienia (wskazane końcowe użycie tego
programu – minimalizuje powstawanie plam po wyschnięciu.

MYCIE bezdotykowe

+ szczotka aktywna piana (wysoki połysk)

używamy kolejno programów 1, 2, 3, 4, 5.
1 - mycie zasadnicze – wysokie ciśnienie – gorąca woda z szamponem
2 - wciskamy 2 i przechodzimy do stanowiska ze szczotką (aktywna piana)
3 - spłukiwanie – zimna woda
4 - super wosk + woda zmiękczona
5 - nabłyszczanie - woda zmiękczona bez kamienia (wskazane końcowe użycie tego
programu – minimalizuje powstawanie plam po wyschnięciu.

PROMOCJA ZIMOWA

DINGO

SZUKA DOMU

MONTAŻ 1 ZŁ BUDYNKI W STANIE SUROWYM
(pozostali -25%)

dotyczy
wszystkich
modeli okien

Olkusz, Plac PKS, PKP
tel. 032 754 61 90
Wolbrom, ul. Krakowska 42
(na przeciwko Ery)
Tel. 32 210 98 01

Porzucony Dingo ma około trzech lat, waży około 10 kg, jest radosny i ciekawski.
Świetnie nadaje się dla osoby aktywnej, która z psem pobiega, wybawi się
z nim. Nie jest to pies, który cały dzień będzie leżał na kanapie, choć to
też bardzo lubi. On uwielbia ruch, jest bardzo skoczny. Może ktoś chciałby
trenować z nim psie sporty? Na pewno się nada, ze swoim temperamentem
i proporcjonalną budową.
Potrafi chodzić na smyczy, w domu zachowuje czystość, nie znaczy. Jest
wykastrowany i zaszczepiony na choroby zakaźne i wściekliznę. Toleruje koty,
dogaduje się z innymi psami. Tylko czy ludzie nie kierują się wyglądem? Czy
on przypadkiem nie za bardzo pospolity? Pomimo wielkiego psiego serca,
które chętnie odda człowiekowi, który będzie poświęcał mu czas, czy ta
zwyczajność nie skreśli jego szans na własny dom??
KONTAKT w sprawie adopcji: 504 060 219
zwierzaki.do.adopcji@gmail.com

W imieniu młodych olkuszan zwracamy się z prośbą o zainteresowanie się tematem możliwości utworzenia
w Mieście i Gminie Olkusz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.
Od ubiegłego roku obowiązują przepisy ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat trzech, czyli tzw. ustawa
żłobkowa. Przyjęte rozwiązania znacznie ułatwiają zakładanie oraz prowadzenia placówek świadczących
opiekę nad dziećmi między 20 tygodniem, a 3 rokiem. Co więcej tworzenie instytucji opieki nad dziećmi
do lat 3 wspierane jest także przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W tym celu utworzony został
specjalny, resortowy program - Maluch. W jego ramach w 2011 roku, jednostki samorządu terytorialnego
wsparte zostały kwotą 40 mln zł, jako pomoc w tworzeniu instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla
małych. Program Maluch kontynuowany będzie do końca 2013 roku. Według informacji Ministra Pracy na
działania związane z tworzeniem żłobków, klubów dziecięcych, czy też zatrudnienie dziennych opiekunów
rozdysponowane zostanie jeszcze dodatkowo 150 mln zł.
Efektów programu Maluch nie trzeba szukać daleko. Ze środków programu skorzystała między innymi
gmina Klucze, której udało się pozyskać ponad 155 000 zł. Środki te przeznaczone zostały na przebudowę
i dostosowanie gminnego budynku pod potrzeby klubu dziecięcego „Chatka Puchatka”. Działalność
jednostki rozpocznie się wiosną 2012 roku. W placówce znajdzie się 30 miejsc dla dzieci, których rodzice
pragną godzić pracę zawodową z opieką nad dziećmi.
Poprzez lokalne media pragniemy zaapelować do władz Olkusza o skorzystanie z rozwiązań jakie dają
obowiązująca ustawa żłobkowa oraz realizowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Resortowy
program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Maluch.
Z poważaniem
Koło Młodych SLD w Olkuszu

Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów"
(Pierre de Brantome)

Z okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć wszystkim Paniom,
a szczególnie Mieszkankom Bukowna najserdeczniejsze życzenia
- wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, by w każdym dniu roku uśmiech
na Waszych twarzach gościł tak samo często, jak w tym właśnie dniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie
Zbigniew Urbański

Burmistrz Miasta Bukowno
Mirosław Gajdziszewski

SPRZEDAM M4 60 m2 na os. Młodych
cena do negocjacji Tel: 510-575-662
Spotkanie
z p. Stanisławem MICHALKIEWICZEM

które miało odbyć się 17 marca 2011 r.
zostaje przełożone.
Nasz gość musiał z przyczyn osobistych odwołać przyjazd,
ale już pracujemy nad uzgodnieniem nowego terminu.
Gdy tylko zostanie uzgodniony powiadomimy Państwa na
łamach „Gwarka Olkuskiego”.
KNP Olkusz

SALON MODY ŚLUBNEJ

godziny otwarcia
pn - pt 10.00 - 17.00
sobota 10.00-14.00

do każdej zamówionej sukni welon lub makijaż gratis
biżuteria gotowa lub na zamówienie
wszelkiego rodzaju dodatki (bolerka, podwiązki, rękawiczki i stroiki)
suknie w każdym fasonie szyte na zamówienie
suknie gotowe 30% rabatu

Serdecznie zapraszamy • Przyjazna atmosfera

ul. Bóżnicza 3, 32-300 Olkusz - tel.: 723 591 056 - www.viprometto.com
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Reklamy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 032/643 03 13

INFORMUJEMY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej
w Olkuszu przy ul. Krakowskie Przedmieście 14,
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
że w związku z nowo planowaną nadbudową w 2012 r.
będą do sprzedaży trzy nowe lokale mieszkalne:
dwa o pow. 58m2, jedno o pow. 69m2.
Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu
pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji. Zainteresowanych i chętnych
nabyciem mieszkania prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

POLICJA i STRAŻ MIEJSKA
POTRĄCENIE PIESZEGO
Policjanci ustalają przyczyny wypadku do którego doszło 25 lutego br., około godziny
21:00, na drodze wojewódzkiej nr 783 w Gołaczewach. Wówczas olkuszanka kierująca mitsubishi potraciła pieszego. 32-letni mieszkaniec Gołaczew, z licznymi obrażeniami, został przewieziony do olkuskiego szpitala. Pieszemu pobrano krew do badań
celem stwierdzenia stanu trzeźwości.

Od 1 marca 2012 r.
Związek Komunalny Gmin
„Komunikacja Międzygminna”
w Olkuszu jest organem uprawnionym do
prowadzenia wszelkich spraw związanych
z wydawaniem zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w krajowym
transporcie drogowym oraz do przeprowadzania czynności kontrolnych w zakresie spełniania
warunków określonych w zezwoleniu.
Na
stronie
internetowej
Związku
www.zkgkm-olkusz.pl w zakładce „Zezwolenia” znajdują się informacje i wnioski
dotyczące zezwoleń.
Pasażerowie korzystający z busów proszeni
są o zgłaszanie wszelkich uchybień w realizacji kursów przez przewoźników (brak
rozkładów na przystankach, brak kursów,
opóźnienia w realizacji kursów itd.) na
adres meilowy: zkgkm@wp.pl lub pod nr
tel. 32 641 39 14.

FAŁSZYWI PRACOWNICY „ENERGETYKI”
Dwie kobiety padły ofiarą złodziei podających się za pracowników przedsiębiorstwa energetycznego. Straciły łącznie około 3.000 zł.
23 lutego br., w godzinach porannych, na ul. Skalskiej w Olkuszu, dwóch
mężczyzn podających się za pracowników przedsiębiorstwa energetycznego,
z dwóch mieszkań ukradli pieniądze. Ofiarami padły kobiety w wieku 79 i 80 lat
– straciły łącznie około 3.000zł. Sprawcy w prosty sposób dowiedzieli się gdzie
w mieszkaniu przechowywane są pieniądze – pretekstem był odczyt liczników
energii elektrycznej i późniejsza konieczność dopłaty niewielkiej sumy pieniędzy.
Kiedy ofiara wskazała pomieszczenie gdzie znajduje się portfel była informowana,
że jednak dopłata nie będzie teraz potrzebna. Później (celem odwrócenia uwagi
ofiary) następowało jeszcze jedno kontrolne sprawdzenie – lokator proszony był
o włączenie na chwilę np. czajnika elektrycznego. W tym czasie jeden ze sprawców plądrował pomieszczenie w którym ukryte były pieniądze. Czynności w tej
sprawie prowadzą policjanci z Komendy powiatowej Policji w Olkuszu.
WYŁUDZAŁ POŻYCZKĘ
Osiem lat więzienia grozi mieszkańcowi Olkusza, który na podstawie sfałszowanych zaświadczeń usiłował wyłudzić pożyczkę. Olkuscy policjanci zatrzymali go
w chwili podpisywania dokumentów kredytowych.
22 lutego br., około godziny 14:20, policjanci referatu do walki z korupcją i przestępczością gospodarczą olkuskiej komendy, zatrzymali 57-letniego olkuszanina,
który w jednej z placówek parabankowych usiłował wyłudzić pożyczkę. Mężczyznę zatrzymano w momencie podpisywania dokumentów kredytowych w placówce mieszczącej się na ul. K. K. Wielkiego w Olkuszu. Mieszkaniec Olkusza posługiwał się sfałszowanymi zaświadczeniami potwierdzającymi jego zatrudnienie
w firmie, która de facto nie istniała. Mężczyźnie przedstawiono zarzut usiłowania
wyłudzenia pożyczki gotówkowej w kwocie około 6.200 zł. Zarzuty w tej sprawie,
usłyszał również inny olkuszanin, który przygotował fałszywe zaświadczenia.
ZATRZYMANY WŁAMYWACZ
10 lat więzienia grozi 23-latkowi, który włamał się do piwnicy. Został zatrzymany przez
policjantów a skradzione przedmioty odzyskane.
4 marca, około 2:00, olkuscy policjanci zatrzymali sprawcę włamania do jednej z piwnic na ul. Konopnickiej. Mężczyzna wyłamując zawiasy drzwi dostał się do jej wnętrza,
skąd skradł m. in. sprzęt RTV. Skradzione mienie odzyskano. 23-letniego olkuszanina
umieszczono w policyjnym areszcie. Jego sprawą wkrótce zajmie się sąd.
OLKUSZANIN KRADŁ PŁYN DO SPRYSKIWACZY
2 marca br., około godziny 20:30, policjanci zatrzymali 29-letniego olkuszanina, który
z jednej ze stacji paliw ukradł 16 szt. płynu do spryskiwaczy o łącznej wartości 480
zł. Mężczyznę zatrzymano w jego mieszkaniu, gdzie funkcjonariusze znaleźli kilka szt.
skradzionych płynów. Sprawca trafił do aresztu olkuskiej komendy. Najbliższe pięć lat
może spędzić w więzieniu.

Posiadamy do wynajęcia
przy ul. Kluczewskiej 2:
• pomieszczenie garażowe o pow. 35 m2
z kanałem, wyposażone w energię
elektryczną, i wodę

Zapewniamy:

• dozór całodobowy
• obiekt monitorowany
Szczegółowych informacji udziela:
Dział Administracji i Kadr, p.17,
tel. 0-32 643-03-13, 643-03-16 w. 120

WYDARZENIA KULTURALNE
KINO „ZBYSZEK”
• 9-14.03. GODZ. 17.00 „W CIEMNOŚCI”
dramat, prod. Kanada-Niemcy-Polska, reż. Agnieszki Holland
w rolach głównych: Robert Więckiewicz, Agnieszka Grochowska,
Benno Furmann
• 9-14.03. GODZ. 19.45 „RZEŹ”
dramat, prod. Niemcy-Francja-Polska, reż. Romana Polańskiego
w rolach głównych: Jodie Foster, Kate Winslet
• 16-21.03. GODZ. 17.00, 19.00 • 23-24.03. GODZ. 19.00
25.03. GODZ. 20.30 • 26-28.03. GODZ. 19.00
„HANS KLOSS. STAWKA WIĘKSZA NIŻ ŚMIERĆ”
premiera ogólnopolska w reż. Patryka Vegi
w rolach Głównych: Stanisław Mikulski, Emil Karewicz,
Tomasz Kot, Piotr Adamczyk

PROGRAM MOK
• 8.03. godz. 17.00 - prof. dr hab. Jerzy Vetulani „Neurobiologia
zachowań seksualnych” - wykład w ramach olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• 10.03. godz.16.00 - wyjazd do Teatru Ludowego w Krakowie na
spektakl „Królik Królik” w reż. Pawła Szumca
• 15.03. godz. 18.00 - prof. dr hab. Jerzy Pisuliński „Testament.
Zapis windykacyjny” - wykład w ramach olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• 16.03. godz. 18.00 - wernisaż Wystawy Fotografików Olkuskich
/Galeria OK.NO ul.Szpitalna/
• 20.03. godz. 10.00 - 57 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Szkół Średnich - Eliminacje Powiatowe
• 22.03. godz. 10.00, 12.00 - Konkurs Eko-Plast
10.00 Szkoły podstawowe, 12.00 Szkoły średnie
• 22.03. godz. 17.00 - „NowoczesneKW
Finanse
Przyjazne
SenioSojusz Lewicy
Demokratycznej
rom” /projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski/ wykład w ramach Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• 23.03. godz. 10.00 - Warsztaty Komputerowe dla słuchaczy
OUTW /projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski/

Informacje
OLKUSZ Wystrzelali tysiące kul i śrutów po Patronatem Posła

FERIE W MORO 2012

Mroźny dzień, w około świerki i sosny, dymi kuchnia polowa przywieziona przez druha- strzelca Mateusza Jedynaka. Na placu apelowym młodzież, strzelcy, strażacy, żołnierze, policjanci, strażnicy. Nie są to zajęcia poligonowe
czy obóz przetrwania lecz ferie w moro. W tym roku gościliśmy przez 5 dni od 70-100 młodzieży dziennie.

Uczestnicy ferii mogli spróbować swych sił na strzelnicy, polu
paintballowym, obejrzeć sprzęt
pożarniczy, oporządzenie wojskowe, strażników, policjantów. Wyruszyć do „akcji” samochodem strażackim. Zobaczyć z bliska krótką
broń palną, pistolety maszynowe,
radiostacje i inne środki łączności.
Starsi „kadeci” brali udział w grach
asg, oraz w Turnieju Strzeleckim
o Puchar Burmistrza Miasta
Bukowno. Studenci Bezpieczeństwa i uczniowie klas mundurowych mogli wysłuchać prelekcji
o pracy w Policji, warunków przyjęcia do WP oraz na temat służby
w NSR i Jednostkach Wojskowych.
W każdym dniu zajęć na uczestników czekała gorąca herbata i ciepły posiłek; grochówka wojskowa,
bigos myśliwski, kiełbasa z ogniska,
żurek, oponki, a na koniec zimowiska nagrody i puchary.
Jednostka OSP Bukowno przeprowadziła pokaz gaszenia pożaru
lasu i pokaz ratowniczy wykonany
przez druhów i ratownik Karolinę
Jedynak.
Dziękuję Firmom Gastronomicznym i Cateringowym :
„ZUG”Sp.z.o.o. Prezes Jerzy Prusaczyk, obsługująca stołówki na
„Koksowni Przyjaźń”- za pyszną
grochówkę i bigos,
„Związkowiec” Sp.z.o.o. Prezes
Marzena Pęgiel - obsługująca stołówki w ZGH „Bolesław”,
za smaczną grochówkę, PW
„Łuka” Mistrz Kucharstwa Łukasz
Szlęzak za wyśmienity żurek,
Zakładom Mięsnym „SILESIA”za kiełbaski na ognisko, FH „Anetka” Aneta Mazur – za kiełbaski
na ognisko, Piekarni „ Złoty Róg”
Jerzy Jochymek – za bułki i chleby,
Piekarni Janusz Piasny – również za
pieczywo, PSS „Społem” Grażyna
Kulig – za oponki i kajzerki.
Dziękuję Związkom i Firmom za
wsparcie finansowe : BOLOIL S.A.

Prezes Józef Sarecki,
NSZZ „Solidarność” ZGH „
Bolesław” Przewodniczący Tomasz
Zaborowski, MOZ NSZZ „Solidarność” Koksowni Przyjaźń Przewodniczący Zenon Fiuk, ZGH „
Bolesław” Prezes Bogusław Ochab,
NSZZ „ Solidarność 80” Przewodniczący Jarosław Zub.
Dziękuję za drewno na ognisko :
Tartak Leszek Piętka.
Dziękuję za nagrody : SKOK
„JAWORZNO” Zarząd. Dziękuję
za wsparcie finansowe radnemu
powiatowemu Andrzej Wójcik
i radnemu rady miejskiej Łukasz
Kmita.
Jestem ogromnie wdzięczny za
patronat oraz : Poseł na Sejm RP
Jacek Osuch – wsparcie finansowe,
Starosta Olkuski Jerzy Kwaśniewski – nagrody, Burmistrz Miasta
Bukowno Mirosław Gajdziszewski- Puchary na Turniej, Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz Dariusz
Rzepka – nagrody, autokar (Gimbus
) na ferie.
Jestem ogromnie wdzięczny
strażakom : OSP Bukowno Miasto z Naczelnikiem Mateuszem
Jedynakiem na czele, OSP Bór
Biskupi z Prezesem Waldemarem Śledzińskim, OSP Bukowno
Stare z Komendantem Michałem Skupień, OSP Laski z Janem
Hońkiem na czele. Gospodarzowi
OSP Bukowno Adamowi Gumółce. Dyrektorowi MZGK Janusz
Gumuła.
Żołnierzom i pracownikom WKU
Kraków, NSR, 5 Batalionu Dowodzenia JW 2771 pod dowództwem
kapitana Piotra Drozda, porucznika
Jacka Nowaka. Funkcjonariuszom
Policji z
Bukowna z Komendantem Rafałem Kaczmarczykiem, Strażnikom
SOK pod dowództwem
Dariusza Lipskiego. Kapitanowi
Andrzejowi Jabłońskiemu Preze-

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYCHOWANIA „DIALOG”
PRACOWNIA TERAPEUTYCZNA „ALFA”
przy współorganizacji Starostwa Powiatowego w Olkuszu

zapraszają na II Regionalną Konferencję Oświatową

„Wspieranie rozwoju dziecka - uczniowie wykazujący
specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także
zagrożeni ryzykiem dysleksji oraz z zaburzeniami zachowania
- jak pomóc dziecku, nauczycielowi i jego rodzinie?"
pod patronatem honorowym Kuratora Oświaty w Krakowie, Starosty
Powiatowego w Olkuszu oraz Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu

9 marca 2012 roku o godz. 9.00 w Sali MOK w Olkuszu
• 8.30 - 9.00
• 9.00 - 9.10

PROGRAM:

- Rejestracja uczestników
- Rozpoczęcie konferencji

SESJA I
ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ
• 9.10 - 10.10 - Trudności w czytaniu i pisaniu - rozpoznawanie
		 i interwencja
		
prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
• 10.10 - 10.40 - Wspieranie rozwoju uczniów ze specyficznymi
		 trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz
		 z zaburzeniami zachowania przez szkolnych
		 specjalistów w świetle obowiązujących przepisów
		 prawa oświatowego - Bartosz Radtke
• 10.40 - 11.10 - Elektroniczny obieg dokumentacji w procesie
		 organizowania pomocy psychologiczno
		 -pedagogiczne w placówkach oświatowych.
		 Nowinka technologiczna czy konieczność?
		- Łukasz Nowak
PRZERWA 11.10 - 11.25

sowi KŻR LOK Olkusz.
Dziękuję szczególnie sierżantowi
Augustowi Pasztaleńcowi za pracę
na rzecz młodzieży, związku, za
pomoc w pozyskaniu posiłków
i wsparcia finansowego, porucznikowi Tomaszowi Lipińskiemu,
kapralowi Michałowi Glibowskiemu, kapralowi- strażakowi Bartkowi Czechowskiemu. Grzegorzowi
Turskiemu ze Starostwa Powiatowego, Andrzejowi Feliksikowi,
Waldemarowi Czarnocie, Jarosławowi Medyńskiemu z Urzędu Miasta w Olkuszu, Sekretarzowi UM
Bukowno Marcinowi Cockiewiczowi, Przemkowi Banachowi, Arturowi Szymczykowi, Pani Marcie

i Panu Jurkowi, Małgorzacie Lorek,
Monice Nawarze, Kindze i Kazimierzowi Curyło, „GWARKOWI”
„ PRZEGLĄDOWI OLKUSKIEMU”, Portalowi „ Olkuszanin.pl”.
Wszystkim bardzo dziękuję
i jestem wdzięczny za okazaną
pomoc dla dzieci i młodzieży.
PS. Zwracam się z ogromną prośbą o przekazanie 1% Podatku na
Druha OSP Bukowno
Kazimierza Curyło : Stowarzyszenie „ Wszyscy dla Wszystkich”
32-300 Olkusz, ul. Kochanowskiego
2 KRS 0000219768 PIT- Cel szczególny Curyło Kazimierz.

SESJA II
ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
UCZNIOM Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA
• 11.25 - 12.10 - Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych
		 wychowawczo? - dr n. hum. Jacek Pyżalski
• 12.10 - 12.40 - Model terapii psychopedagogicznej dla dzieci
		 z zaburzeniami zachowania i emocji 		
Irena Chądzyńska
PRZERWA 12.40 -12.50 ·
• 12.50 - 13.30 - Metoda Warnkego - diagnoza i terapia percepcji
		 słuchowej, problemów w czytaniu i pisaniu,
		 zaburzeń mowy - Agnieszka Olszewska
• 13.30 - 14.00 - Terapia EEG Biofeedback - skuteczna nie tylko
		 w ADHD - Robert Kozłowski
14.00 - ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI - WYDAWANIE CERTYFIKATÓW
Partnerzy główni
wspierający Konferencję:

Sponsorzy:

Łukasz Kmita

Z okazji Dnia Kobiet
życzę wszystkim Paniom spełnienia marzeń,
miłości, szczęścia,
zadowolenia z życia rodzinnego
oraz satysfakcji płynącej z pracy.
W imieniu Rady Powiatowej SLD
Janusz Dudkiewicz

Patroni
medialni:

MAŁE RAMKI
KOMPL. USŁUGI POGRZEBOWE

mgr Zbigniew Kwinta, ul. Szpitalna 14
( 32 643 06 07, 32 643 48 33
( 502 35 43 32

SUPRA - Piotr Rudnicki

KURSY kierowców wózków widłowych

• BHP • PPOŻ

• HACCP • szkolenia kwalifikacyjne

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

MODUŁY REKLAMOWE

JUŻ OD 80 ZŁ BRUTTO!!

Olkusz, Al. Tysiąclecia 1B • tel. 0-32 754 76 33, 0-601 445 721, 0-695 634 005
Wydawca: SOLID PRESS s.c.
Adres: 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2/8
tel.: 608-339-732
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Redaktor naczelny: Mateusz Mucha
Skład i łamanie: Design Factory
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 zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami
wyrażanymi na łamach Gwarka Olkuskiego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów.
Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane
w części lub całości bez jego zgody.

( 606 397 921

FIRMA BUDOWLANA
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
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Reklamy

PACIEJ

ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANY
„STANISŁAW PACIEJ”
32-300 OLKUSZ
UL. OSIECKA 3A
TEL./FAX 032 643 32 61

INWESTYCJE „POD KLUCZ”

www.zrb-paciej.pl
Zakres usług:
• roboty budowlane • roboty inwestycyjne • roboty remontowe
• wylewki cementowe • usługi koparko-ładowarka • usługi transportowe
INWESTYCJE „POD KLUCZ”

