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KOMBUD

KOMINKI

„ŁUKA”

32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1
tel. (032) 754 76 72, kom. 0606 249 021

www.system-olkusz.pl

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

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

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

Centrum Diagnostyki Samochodów
Osobowych i Ciężarowych

Skoczeń
Sebastian

Naprawa Elektroniki Samochodowej

ul. Garbarska 41, 32-340 Wolbrom

505 179 818

luka.luka@neostrada.pl

( 508 218 110

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

SElectronic

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

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

Organizacja Imprez Okolicznościowych
18-nastki, Wieczory kawalerskie,
wieczory panieńskie, komunie, chrzciny,
Już wkrótce obiady domowe – 11 zł
Dowóz na terenie Olkusza gratis od 20 zł
tel. kom: 500 400 700
Olkusz, ul. Rynek 27

Serwis spalinowego sprzętu
ogrodniczego, leśnego i budowlanego

F.H.U. „BRATEX”

Zapraszamy!!!
warka.olkusz.pl

Marcin Bratek

NAPRAWY:
• pilarki • kosiarki • traktorki ogrodowe •
• wykaszarki itd • stopy wibracyjne •
• zagęszczarki gruntu • naprawa elektronarzędzi •

HURTOWNIA

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

32-340 Wolbrom, ul. 20-stu Straconych 56
tel. 514 998 627
bratex@onet.com.pl

OFERUJEMY:

POŻYCZKA
2.000 zł
BEZ BIK W 24

Hurtownia

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

GODZINY

CHWILÓWKA

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

WOBUD

do 800 zł

32-300 Olkusz, ul.Nullo 23/7
tel/fax 32 754-26-22, tel.kom. 602-589-437

W 10 MINUT

07
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01 8 chwilo

MODUŁY REKLAMOWE

JUŻ OD 80 ZŁ BRUTTO!!
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Maciej Ściański właściciel

OLKUSZ, UL. SŁAWKOWSKA 3

tel. 690 012 889

www.wynn.pl

Montaż sprzętu RTV
Dojazd do klienta gratis
32-310 Klucze, ul. Zawierciańska 6
tel. 32 622 93 69 kom. 515268 149
alfaelektronix@op.pl
NIP 637 194 26 33

• NOWOCZESNE TECHNIKI GRZEWCZE
/sprzedaż, montaż/
• ARTYKUŁY WOD-KAN
• WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

WOLBROM
ul. Krakowska 44
tel. (32) 611 08 34
kom. 698 686 482

Alfaelektronix

od

OKNA, DRZWI, ROLETY,
ŻALUZJE, MARKIZY,
BRAMY GARAŻOWE

olkusz@wynn.pl

w

Pr

UWAGA!!!
PORAŻAJĄCO
NISKIE CENY

✆ww8.kredyty-

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

Sprzedaż sprzętu AGD i RTV
Możliwość kupienia
sprzętu do zabudowy

LOMBARD
Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!!
SKUP ZŁOTA

32-300 Olkusz, Rynek 24,
tel. 32 643 34 26, 512 777 884
Czynne: 1000-1800

www.lombard.olkusz.pl

OPTYK OKULISTA
Technik Optyk Jolanta Siembab Stylistka Optyki Okularowej

PROMOCJA

Szkła plastikowe z powłoką
antyreﬂeksyjną+ oprawka

159 zł

Klucze, ul. Zawierciańska 4 • tel: 501 506 547

godziny otwarcia: pon - pt 10:00 - 17:00; sob 09:00 - 13:00
optykokulista@interia.pl
www.optykokulistaklucze.pl

Zapraszamy

pn-pt 900-1700
POŚREDNICTWO • DORADZTWO • KREDYTY • KUPNO • SPRZEDAŻ

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 60, 32-300 Olkusz
tel: 32 307 77 33 kom: 508 186 606

biuro@nieruchomosci-lesniak.pl

www.nieruchomosci-lesniak.pl
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Powiatowy serwis informacyjny
Obwodnica Olkusza coraz bliżej

W dniu 29 marca w olkuskim Centrum Kultury podpisana została umowa na budowę
obwodnicy Olkusza. Dzięki tej inwestycji ruch tranzytowy wschód-północ odbywać się
będzie poza obszarem centrum miasta, z korzyścią zarówno dla mieszkańców, jak i dla
podróżujących tą trasą. Władze Olkusza nie kryją też nadziei na ożywienie gospodarcze
na terenach przyległych do obwodnicy.

Obwodnica Olkusza – etap I łączyć będzie drogę
krajową 94 (przy wjeździe do Olkusza od strony
Krakowa) z drogą wojewódzką 783 (za przejazdem
kolejowym w Rabsztynie, na trasie w kierunku Wolbromia, Miechowa i drogi krajowej 7). Przebiegać
ma wzdłuż torów kolejowych, m. in. przy terenach
umożliwiających rozwinięcie aktywności gospodarczej, a dotychczas nie w pełni wykorzystanych.

Budowa obwodnicy Olkusza jest zadaniem realizowanym przez Województwo Małopolskie przy
udziale Gminy Olkusz i Powiatu Olkuskiego.
Zaangażowanie olkuskich władz samorządowych
nie ograniczało się jedynie do deklaracji finansowego wsparcia przedsięwzięcia.

– Projekt napotykał po drodze na różne trudności i
jego realizacja kilkakrotnie była zagrożona. Inwestycja ta w dużej mierze doszła do skutku dzięki determinacji burmistrza Dariusza Rzepki – powiedziała
przed podpisaniem umowy Marta Maj, zastępca
dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
Burmistrz Olkusza podziękował wszystkim zaangażowanym w prace nad przygotowaniem inwestycji
osobom. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował
do marszałka Województwa Małopolskiego Marka
Sowy oraz posła VI kadencji Andrzeja Ryszki, który
wspierał starania władz samorządowych i zabiegał
o podjęcie tego ważnego dla mieszkańców i podróżujących przez nasz region zadania.

– Nie kryję, że liczę na zainteresowanie obszarami
przyległymi do obwodnicy ze strony inwestorów.
Dobre skomunikowanie tych terenów z drogą krajową i wojewódzką powinno być dla nich skuteczną
zachętą – powiedział burmistrz Dariusz Rzepka.

Nie do przecenienia jest wpływ obwodnicy na
poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu. Centrum Olkusza uwolnione zostanie od ruchu tranzytowego wschód-północ, a podróżujący na tych
trasach unikną uciążliwości związanych z postojami
na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną i na
przejeździe kolejowym w Rabsztynie.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego
to czas zadumy i refleksji,
ale także czas, gdy budzi się to, co uśpione;
zachwyca, co niezwykłe.
Na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy
spokoju, radości i łask płynących
od zmartwychwstałego Chrystusa
wszystkim Mieszkańcom Powiatu Olkuskiego
życzą
Przewodniczący
Rady Powiatu
Krzysztof Dąbrowski

Starosta Olkuski

Jerzy Antoni Kwaśniewski

Zgodnie z umową podpisaną przez przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
i wyłonionego w przetargu wykonawcę – firmę
Eurovia Polska S. A., inwestycja ma zostać ukończona do listopada 2014 r. Całkowita wartość
zadania oszacowana została na ponad 26 mln. zł,
w tym 22,1 mln. pochodzić będzie ze środków
Unii Europejskiej.
informacja: UMiG Olkusz

Dzień Otwarty informujący
o Pośrednictwie Pracy EURES
W poniedziałek 12.03.2012r. Dział Pośrednictwa Pracy CAZ po raz kolejny
zorganizował Dzień Otwarty promujący POŚREDNICTWO PRACY EURES.
Informacje skierowane były do:
• Pracodawców w zakresie: rekrutacji pracowników ze wszystkich
krajów członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii w tym: kto może pomóc
w rekrutacji za granicą, czym jest portal zatrudnienia EURES, jak
rekrutować za granicą?
• Osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracowników
zamierzających zmienić pracę w zakresie: możliwości zdobycia
nowych kwalifikacji, umiejętności oraz znalezienia pracy w krajach
Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii.
Osoby zainteresowane pytały o warunki zatrudnienia, płace ale również oczekiwały informacji, gdzie
i w jaki sposób można poszukiwać pracy np. Niemczech. Dużym powodzeniem cieszyły się zagraniczne
oferty pracy EURES będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy. Kilkanaście osób pobrało „Kartę
osoby poszukującej pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)”, która jest składana
do Pośrednika Pracy ds. EURES i pozwala na lepsze dopasowanie zagranicznej oferty pracy do potrzeb
osoby zamierzającej podjąć pracę za granicą.
Na organizowany Dzień Otwarty został zaproszony doradca EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie, który poprowadził wraz z doradcą zawodowym z Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej WUP Kraków seminarium informacyjne skierowane do uczniów klasy maturalnej Zespołu
Szkół Nr 4 w Olkuszu. W trakcie seminarium doradca EURES zapoznał młodzież z usługą EURES oraz
funkcją jaką pełni w zakresie międzynarodowego pośrednictwa pracy. Poinformował o aktualnych
ofertach pracy w ramach sieci EURES, opowiedział o mobilności zawodowej.
W trakcie Dnia Otwartego był wyświetlany film przedstawiający
relacje Polaków, którzy pracują zagranicą. Wymiana doświadczeń,
spostrzeżeń, odpowiedzi na zadawane pytania na pewno pozwoliła
wyjaśnić wiele kwestii związanych z siecią EURES, rekrutacją
pracowników z krajów Unii Europejskiej jak również możliwości
podjęcia pracy zagranicą.

Niech Wielkanoc Zmartwychwstania uczyni z nas świadków nadziei, pokoju
i wiernej miłości w kręgu naszych rodzin i wspólnot codziennego zatroskania.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni nasze serca radością,
a smutki niech rozpłyną się w blasku wiecznego światła.
Z wyrazami życzliwości i szacunku
Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

Dyrektor
Biura Poselskiego

Jacek Osuch

Łukasz Kmita
POSEŁ NA SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
JACEK OSUCH
serdecznie zaprasza
Mieszkańców Powiatu Olkuskiego
w dniu 15 kwietnia 2012 roku
/niedziela/
na uroczystości z udziałem
małopolskich parlamentarzystów

upamiętniające

II rocznicę KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Program uroczystości:
11.30 – Msza Święta w Kościele św. Maksymiliana M. Kolbego w Olkuszu (os. Młodych)
12.30 – Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniająca Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
oraz Ofiary Katastrofy Smoleńskiej
Poseł na Sejm RP Jacek Osuch
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Olkuska Rada Miejska wsparła TV Trwam

27 marca b.r. podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, olkuscy radni 18 głosami za, przy 3 wstrzymujących się, przyjęli rezolucję
potępiającą decyzję KRRiT w sprawie nie przyznania miejsca na multipleksie dla TV Trwam.
W ostatnich tygodniach olkuski
PiS zebrał ponad 5 tys. podpisów
sprzeciwiających się decyzji KRRiT
w sprawie nieprzyznania koncesji
nadawczej na multipleks dla TV
Trwam. Podpisy składali olkuszanie często o bardzo różnych poglądach politycznych, których jednak
połączyła troska o wolność słowa
w naszym kraju. Olkuscy Radni
z klubu PiS za przykładem innych
miast przygotowali równocześnie
projekt rezolucji, w której Rada Miejska miała wyrazić sprzeciw wobec
ostatnich decyzji KRRiT dotyczących TV Trwam.

Olkuskiej Rady Powiatowej SLD
– radnego Janusza Dudkiewicza.
Szef olkuskiej lewicy zdystansował
się od rezolucji oświadczając, że jej
nie popiera choć rozumie racje obu
stron i dlatego nie będzie brał udziału
w głosowaniu. Podkreślił jednak,
że w klubie SLD światopogląd nie
jest obwarowany dyscypliną i każdy
radny z klubu lewicy zrobi to, co uzna
za stosowne. Do ostatniego momentu
los rezolucji wydawał się być bardzo
niepewny. Przed głosowaniem, kiedy napięcie sięgało zenitu, z apelem
do rady wystąpił radny Beniamin
Maciej Bujas z klubu radnych PiS.
27 marca podczas ostatniej sesji Radny prosząc samorządowców
Olkuskiej Rady Miejskiej, wspo- o poparcie dla rezolucji podkreślił,
mniana rezolucja została poddana że przyjęcie jej w Olkuszu będzie
pod głosowanie. Akt głosowania wsparciem dla wolności słowa w Polpoprzedzony został krótkim uza- sce, wolności, która jest w chwili
sadnieniem rezolucji przez przed- obecnej zagrożona. Olkuski radny
stawiciela wnioskodawcy (PiS) oraz podkreślił również to, iż wsparcie
oświadczeniem Przewodniczącego rezolucji nie będzie tylko i wyłącz-

nie poparciem dla TV Trwam, ale
również głosem oddanym za równością różnych środowisk społecznych
w naszym kraju i równocześnie przeciw tym, którzy nie szanują wyżej
wymienionych wartości. Kończąc
zaapelował do wszystkich radnych
o głosowanie ponad podziałami politycznymi. Chwilę później Olkuska
Rada Miejska przyjęła rezolucję.

bez względu na jej konsekwencje dla
społeczeństwa, np.: kolejne podwyższenie wieku emerytalnego. Żyjemy
w czasach powrotu cenzury, cenzury którą oficjalnie zlikwidowano 22
lata temu. W czasach PRLu media
mówiły o strajkach czy demonstracjach nazywając ich uczestników
chuliganami i warchołami. Przedstawiano tych ludzi w złym świetle,
Czy Olkuscy Radni powinni jednak zazwyczaj pokazywano. Dziś
zajmować się sprawami łamania nieoficjalna cenzura nie pozostawia
wolności słowa w Polsce?, a może nawet śladu po wydarzeniach, które
w pierwszej kolejności należało się nie są po myśli rządu.
Dziś dziesiątki tysięcy ludzi proopowiedzieć w sprawie próby podniesienia wieku emerytalnego przez testują na ulicach polskich miast
obecny rząd?
w obronie wolności słowa, a media
W momencie usunięcia ostatnich publiczne pomijają to milczeniem.
wolnych nadawców z przestrzeni Wydawałoby się, że powinno to
medialnej Polski, zabraknie jakiej- zaniepokoić KRRiT, która przekolwiek kontroli społecznej nad cież stoi na straży wolności słowa,
władzami. Wtedy rządzący bez pro- ma pilnować przestrzegania przez
blemu przeprowadzą każdą ustawę, nadawców koncesji, w myśl której
nadawca publiczny ma obowiązek

rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju
i zagranicą.

skiego. Im dłużej ta medialna patologia będzie trwać, tym gorszy będzie
stan państwa. Kiedy Polacy zobaczą,
Dawniej w TV pokazywano wiel- że sytuacja jest rzeczywiście bardzo
kie budowy socjalizmu, dzisiaj tą dramatyczna, wtedy niezadowolenie
funkcję spełnia propaganda stadio- i gniew może przybrać dużo barnowa. Dawniej wmawiano nam, że dziej drastyczną formę, niż tylko te
Polska jest jedną z najbardziej roz- pokojowe marsze, które odbywają
winiętych gospodarek świata, obec- się obecnie na ulicach naszych miast.
nie od kilku lat mamy tutaj zieloną
Na zakończenie proszę zwrócić
wyspę – Polskę całkowicie odporną uwagę z jaką wielką troską media
na kryzys. Natomiast, niewiele mówi publiczne pokazują opozycję na
się o rosnącym bezrobociu, o inflacji, Białorusi, relacjonując nam nawet
o wzroście cen w sklepach i apte- najmniejsze protesty. Natomiast nie
kach, o szkodliwej antypolskiej refor- słychać ani słowa o tym, że wiele
mie szkolnictwa. Nic nie mówi się tysięcy ludzi z tymi samymi hasłami
o cichych prywatyzacjach ostatnich wolności słowa uczestniczy w marpolskich przedsiębiorstw pozosta- szach na terenie Polski. Żyjemy
łych w rękach państwa, nie ma też w państwie, które za pomocą mediów
żadnych relacji z procesów politycz- manipuluje swoimi obywatelami,
nych, w których na ławie oskarżo- dlatego dobrze się stało, że Olkuska
nych siedzą niezależni dziennikarze, Rada Miejska poparła tą rezolucję.
a szczytem manipulacji jest wszystko
Robert Rusinek
to, co dotyczy tzw. śledztwa smoleń-

FELIETON

W KOLEJCE PO MOHEROWY ELEKTORAT

Nie lada satysfakcję, odnotowaną nawet na łamach
„Naszego Dziennika”, sprawili Ojcu Dyrektorowi miejscy
rajcowie, kiedy prawie jednogłośnie poparli pisowską
rezolucję w obronie telewizji TRWAM.

To w wypadku niektórych podejrzanie nagłe zatroskanie o los dzieł
toruńskiego zakonnika tłumaczone
było szacunkiem dla demokratycznych standardów, do jakich zawsze
należała równość wszystkich podmiotów wobec prawa czy pluralizm
prezentowanych opinii w świecie
mediów publicznych. Zabawne
powoływanie się na te cywilizowane i nowożytne wartości jest zwykłym mydleniem oczu i uczciwie
postąpiliby nasi samorządowcy,
gdyby dodali do przyjętej uchwały
preambułę następującej treści - „W
obawie przed negatywną reakcją
miejscowych duszpasterzy i wiernych im owieczek, która z pewnością
przełoży się na zachowania wyborcze
tego niezwykle zdyscyplinowanego

elektoratu, protestujemy przeciw........”.
Być może trudno będzie niektórym w
to uwierzyć, ale jestem dość częstym
słuchaczem toruńskiego radia, co w
moim przekonaniu pozwala wziąć
udział w merytorycznej dyskusji na
temat zasadności czy uczciwości
podobnych protestów. Z pewnością
wielką i niekwestionowaną zasługą
kontrowersyjnego redemptorysty
jest zaktywizowanie i zintegrowanie
zapomnianych czy lekceważonych
dotąd środowisk, z których udało
mu się stworzyć niezwykłą religijną
rodzinę czującą dzięki falom radiowym bardzo silną więź między sobą.
I gdyby ta działalność została ograniczona do celów czysto konfesyjnych
doceniłbym bezinteresowność podobnych temu protestów. Tymczasem

trudno nie dostrzec, że komplementowane przeze mnie działania były i
są jedynie celem do zorganizowania
niezwykle karnej i zdyscyplinowanej
armii słuchaczy, gotowej o każdej
porze stanąć do walki o pisowsko
- teokratyczną Polskę. A w niej już
nie ma miejsca na kompromis, jakieś
poszanowanie praw mniejszości czy
inne demokratyczne standardy na
które tak chętnie powołują się autorzy
przyjętej niedawno rezolucji.
dr Robert Herzyk

POWIAT

Rezolucje w Olkuszu i Bukownie przyjęte

18 głosami za, bez głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących Radni Rady
Miejskiej w Olkuszu podjęli rezolucję w sprawie katolickiej TV TRWAM. Samorządowcy
z rodzinnego miasta o. Tadeusza Rydzyka wyrazili stanowczy sprzeciw wobec nieprzyznania Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie.

Zdecydowana większość radnych
poparła projekt dokumentu przygotowany przez szefa Klubu Radnych
PiS Łukasza Kmitę we współpracy
z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Leszkiem Osuchem i posłem
Jackiem Osuchem. Swoje poparcie
dla tego dokumentu radni wyrazili
niezależnie od przynależności politycznej. Jak podkreślali samorządowcy, jest to wyraz troski o wolność
słowa w Polsce.

oraz bieżących relacji z życia
Kościoła Katolickiego w Polsce
i na świecie, a w szczególności
duszpasterskiej posługi Papieża
Benedykta XVI – napisali radni
w rezolucji.

W tekście dokumentu znalazło
się stwierdzenie, że radni w pełni
popierają stanowisko Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski, iż
wykluczenie stacji o charakterze
religijnym w procesie koncesyjnym
- Rada Miejska w Olkuszu wyra- narusza zasadę pluralizmu oraz rówża stanowczy sprzeciw wobec nie- ności wobec prawa tym bardziej, ze
przyznania katolickiej Telewizji większość mieszkańców naszego
Trwam miejsca na cyfrowym mul- kraju to katolicy, którzy powinni
tipleksie. Taka decyzja Krajowej mieć zapewniony swobodny dostęp
Rady Radiofonii i Telewizji unie- do programów TV Trwam w systemożliwia dostęp milionom kato- mie naziemnej telewizji cyfrowej.
lików do naziemnego, cyfrowego, „W związku z powyższym Rada
bezpłatnie nadawanego programu Miejska w Olkuszu, solidaryzując
katolickiego. (…) Blisko 10 letnia się ze swoimi mieszkańcami zwradziałalność tej telewizji jest dla jej ca się do Krajowej Rady Radioodbiorców źródłem wiarygodnych fonii i Telewizji o zmianę decyzji
informacji religijnych, społecznych w sprawie jedynej katolickiej TV

Trwam – zaznaczyli samorządowcy. Rezolucja trafi m.in. do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu
i Senatu, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także fundacji Lux
Veritatis”. Podczas wtorkowej sesji
radny Łukasz Kmita przypomniał
zgromadzonym, że z terenu Olkusza wysłano kilka tysięcy podpisów
pod apelem o przyznanie należnego
miejsca TV Trwam na multipleksie.
Podobnej treści projekt podpisany
przez kilkudziesięciu mieszkańców
został złożony w Radzie Miejskiej
w Bukownie. Inicjatorem działań
w Bukownie był były radny Janusz
Łypaczewski. Wspólnie z Marią
Zielińską, Marianem Sikorą oraz
Stefanem Piętka inicjatorzy zebrali
140 podpisów. Podczas sesji przy 6
głosach za , 4 wstrzymujących oraz 4
przeciwnych radni przyjęli rezolucję.
KAI/ŁuK

Wszystkim mieszkańcom
powiatu olkuskiego
zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei i miłości,
udanego Śmigusa Dyngusa
oraz samych słonecznych
i cudownych dni życzy
w imieniu Rady Powiatowej
SLD w Olkuszu
Janusz Dudkiewicz
JUBILEUSZ 65-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3
IM. ANTONIEGO KOCJANA W OLKUSZU „EKONOMIK”
Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu i Komitet Organizacyjny informuje
że w dniu 1 czerwca 2012 r. zaprasza na uroczysty Jubileusz 65-lecia istnienia Szkoły.

Szanowni Absolwenci
prosimy o zgłoszenie swojego udziału w obchodach
Jubileuszu Szkoły do 15 maja 2012 r.
Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością,liczymy na wspólne spotkanie.
Prosimy o powiadomienie Koleżanek i Kolegów
Zgłoszenia przyjmujemy:
1. drogą pocztową, pisząc na adres:
Zespół Szkół nr 3 im. A. Kocjana,32-300 Olkusz,
ul. F. Nullo 32, z dopiskiem JUBILEUSZ
2. osobiście: sekretariat Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu, ul. F.Nullo 32,
3. telefonicznie: tel/fax (32) 643 23 99
4. drogą elektroniczną: za pomocą – FORMULARZA lub
korzystając z adresu e-mail: jubileusz.zskocjan@wp.pl
Wszelkie informacje na stronie szkoły www.zskocjan.pl
Pomocną w przygotowaniu obchodów Jubileuszu będzie dla nas dobrowolna opłata wpisowa
- w wysokości 30,00 zł ( wyższe kwoty są mile widziane ) - przekazana na konto bankowe:
Rada Szkoły przy Zespole Szkół nr 3 im. A. Kocjana w Olkuszu
nr 94 8450 0005 0050 0553 4303 0002.
Serdecznie Zapraszamy
Komitet organizacyjny
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Bezpieczeństwo i Zaufanie

Program eSzczepionka
w Nowym Szpitalu w Olkuszu

Miło nam poinformować Państwa, że Nowy Szpital
w Olkuszu z myślą o pacjentach przystąpił do programu
pilotażu oprogramowania eSzczepionka.
Program ten to pierwsza tego typu i jedyna na polskim rynku aplikacja, pozwalająca na kompleksowe zarządzanie punktami szczepień,
dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi programistycznych.
Poprzez stosowanie oprogramowania eSzczepionka zarówno pacjenci
jak i szpital osiągają wiele korzyści, m.in.:
• stały kontakt personelu medycznego z pacjentem i jego rodzinom,
• prowadzenie w pełni automatycznych kalendarzy szczepień pacjentów,
• prowadzenie elektronicznej rejestracji pacjentów wraz z zautomatyzowanym systemem powiadamiania o terminach szczepień (mail, sms),
• dostęp do internetowych baz medycznych czy konsultacji specjalistów.
Udział w pilotażu rozpoczął Oddział Noworodków Nowego Szpitala
w Olkuszu, który w chwili obecnej zakłada i prowadzi już elektroniczne karty uodpornień. Wykonywana w ten sposób ewidencja
stanu zaszczepiania noworodków będzie stanowić dokumentację,
która ze względu na jej elektroniczny charakter uskuteczni proces
i zreorganizuje strukturę obiegu tego rodzaju informacji.
Na portalu www.WydzialSzczepien.pl znajdziecie Państwo dodatkowe informacje dotyczące, programu eSzczepionka.

DOMY

Z BALI
Józef Chowaniec

SIEDZIBA FIRMY:
Trzyciąż 180, 32-353 Trzyciąż
e-mail: biuro@malorzdomy.eu
www.malorzdomy.pl
KONTAKT:
Właściciel ﬁrmy:
Józef Chowaniec + 48 607 092 504
Dział produkcji:
Tomasz Gzyl + 48 501 229 280
CZYNNE:
pon - piątek 9.00 – 17.00,
sobota 9.00 – 14.00

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
Zarząd Nowego Szpitala w Olkuszu,
składa wszystkim Pracownikom, ich rodzinom
oraz Pacjentom Nowego Szpitala w Olkuszu
najserdeczniejsze życzenia.
Wielu radosnych i ciepłych chwil.
odpoczynku przy rodzinnym stole,
oraz mnóstwa pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym.
W imieniu Zarząd Nowego Szpitala w Olkuszu
Krzysztof Bestwina
Andrzej Świątek

Firma „MALORZ” zajmuje się produkcją wszelkiego
rodzaju wyrobów z drewna. W swojej ofercie posiada:
• Domy z bali
• Domy szkieletowe
• Domki letniskowe
• Domki kanadyjskie
• Wiaty ogrodowe
• Ganki
• Dachy
• Usługi tartaczne
• Więźba dachowa
• Boazeria

• Deska elewacyjna
• Podłogi
• Deska tarasowa
• Listwy wykończeniowe
• Schody
• Parapety
• Okna
• Drzwi wewnętrzne
i zewnętrzne
• Altanki

• Place zabaw
• Meble ogrodowe
• Huśtawki
• Budy
• Balustrady
• Ocieplenie STEICO FLEX
• Łóżka
• Kołyski

Reklamy
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W KOŚCIELE KATOLICKIM

WODOCIĄGI

TEGOROCZNA ZIMA CHOĆ TRWAŁA KRÓTKO DAŁA SIĘ NAM WE ZNAKI
Od połowy lutego do Przedsiębiorstwa lawinowo napływały zgłoszenia zamarznięcia przewodów
wodociągowo-kanalizacyjnych, których było ponad 700. Wszystkie one zostały usunięte praktycznie w ciągu niecałego miesiąca.
Dla porównania wyzwania
wobec którego stanęły Wodociągi wystarczy trochę statystyki,
a mianowicie Pracownicy nasi
w ciągu roku usuwają średnio
300 – 400 awarii różnego typu,
natomiast tego roku w ciągu jednego miesiąca musieli uporać
się z rozmrażaniem ponad 700
przypadków. Brygady, które na
co dzień zajmują się usuwaniem
awarii musiały zostać wzmocnione przez pracowników innych
Wydziałów, aby jak najszybciej umożliwić mieszkańcom
korzystanie ze swoich instalacji
– mówi Prezes Alfred Szylko
z olkuskich wodociągów.
Nikogo nie zostawiliśmy bez
pomocy. Do miejsc gdzie nie
było wody dowożona była ona
beczkowozami. Rozwożona była
również woda butelkowana. Nasi
ludzie pracowali na dwie zmiany, a w praktyce kończyli pracę
o 2 – 3 w nocy w dni robocze,
soboty i niedziele. Wodociągi
dokupiły nowe i skompletowały
dodatkowe urządzenia, aby brygady jadące w teren miały czym
pracować – dodaje V-ce Prezes
Marek Kajda.
Na pytanie czy jest to coroczny
problem, pracownicy Wydziału
Eksploatacji Sieci Wodociągowej
i Wykonawstwa odpowiadają, iż
podobna sytuacja miała miejsce
w 1996 roku. Jednak nie miała
takiego rozmiaru jak tegoroczna.

Zgłoszeń było wtedy 370 – czyli
o połowę mniej.

Analiza zaistniałej sytuacji
wykazała, iż głównymi powodami zamarznięć przewodów
było zbyt płytkie ich posadowienie, brak zabezpieczenia
pomieszczeń, w których znajdują
się urządzenia wodociągowe i
wodomierze oraz niewłaściwe
zabezpieczenia studzienek
wodomierzowych.

Rejon nasz znajduje się w II
strefie przemarzania gruntu i biorąc pod uwagę, iż zasadniczo
wodociągi prowadzi się 1,5 razy
głębiej niż głębokość przemarzania – bezpiecznie zakopywać
je jest na 1,50m. Wytyczne te
sprawdzają się w praktyce, gdyż
żaden z rurociągów posadowiony
na tej głębokości nie zamarzł tej
zimy. Zdziwieni natomiast mogą
być mieszkańcy, którzy pierwotnie mieli ułożone przewody na
wymaganej głębokości jednakże w trakcie prac niwelacyjnych
terenu zbierali warstwy ziemi
z nad rurociągu i układali w to
miejsce podbudowę z kamienia.
W takich przypadkach nie wolno zapominać o dodatkowym
zabezpieczeniu rurociągu, gdyż
kamień nie stanowi warstwy
ochronnej. Dobre rezultaty daje
tutaj zastosowanie pianki poliuretanowej wokół przewodów,
obniżenie rurociągów do wymaganej głębokości oraz zwiększe-

Wielki Tydzień AD 2012

W kościele katolickim rozpoczął się Wielki
Tydzień. Niedzielnym uroczystością w Kościele
św. Maksymiliana M. Kolbego w Olkuszu przewodniczył ks. Biskup Piotr Skucha.

nie warstwy obsypki piaskowej. do przebudowy pokrywa się
Powyższe standardy znane są z mapą największych skupisk
wszystkim wykonawcom reali- w których występowały zamarzującym tego typu inwestycje znięcia, co wyeliminuje obecne
na Państwa posesjach.
problemy. W przedsiębiorstwie
Woda w sieci zamarza bardzo opracowywany jest już program
sporadycznie. Ciągły jej prze- działań, który będzie minimalipływ wody minimalizuje nie- zował przyczyny powstawania
bezpieczeństwo zamarznięcia. analogicznych sytuacji, gdyż nikt
Inaczej jest na przyłączach indy- nam nie zagwarantuje, że w przywidualnych, gdzie rozbiór wody szłości nie będzie mroźnych zim.

jest okresowy – zwłaszcza nocą
Chcielibyśmy wszystkich
– co powoduje zastój i dodatko- Mieszkańców, którzy byli
wo przy płytkim posadowieniu w kontakcie z nami w tej truddoprowadza do zamarznięcia.
nej zarówno dla Państwa jak
Realizacja Projektu „Porząd- i Przedsiębiorstwa sytuacji
kowanie gospodarki ściekowej podziękować za cierpliwość
w zlewni Białej Przemszy na i współpracę, a wszystkich któterenach gmin: Olkusz, Bukow- rzy mimo naszych starań nie byli
no, Bolesław, Klucze – etap I”, z efektów naszej pracy zadowoktórą już zapoczątkowaliśmy leni – przepraszamy.
przewiduje przebudowę sieci
wodociągowej wraz z przyłączami. Nasze typowania były
trafne, gdyż zakres rurociągów

Zarząd Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji sp. zo.o.

W Niedziele Palmową w kościele św. Maksymiliana w Olkuszu
uroczystości rozpoczęły się od tradycyjnej procesji wokół kościoła.
Przed świątynią odczytany został
fragment Ewangelii o wjeździe
Pana Jezusa do Jerozolimy. Ksiądz
Biskup Piotr Skucha poświęcił tradycyjne palmy, przyniesione przez
wiernych.

W Wielki Czwartek rozpoczyna się tzw. Triduum Paschalne.
W sosnowieckiej katedrze o godz.
10.00 rozpocznie się uroczysta
„Msza Krzyżma Pańskiego”. Podczas niej dokonany zostanie obrzęd
poświęcenia olejów, które potem
służą m.in. przy bierzmowaniu oraz
namaszczeniu chorych. Wieczorem
w miejscowych parafiach odprawiana jest tzw. „Msza Wieczerzy
Pańskiej”, podczas której kapłani
w symboliczny sposób obmywają
12 wiernym nogi. – „Msza Wieczerzy Pańskiej” jest pamiątką ustanowienia sakramentów
Eucharystii i kapłaństwa. Po
liturgii następuje tradycyjne prze-

niesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza wystawienia
czyli do tzw. ciemnicy – mówi ks.
Henryk Chmieła, proboszcz parafii sw. Maksymiliana M. Kolbego
w Olkuszu.

Wielki Piątek to jedyny dzień
w Kościele Katolickim, w którym
nie odprawia się Mszy Świętej.
Wierni gromadzą się na Liturgii
Męki Pańskiej. Jednym z centralnych punktów liturgii jest Adoracja
Krzyża. Na zakończenie Najświętszy Sakrament jest przenoszony do
Grobu Pana Jezusa.

Do południa Wielka Sobota upływa w naszej tradycji pod znakiem
święcenia pokarmów. Wieczorem
- po zmroku - odprawiana jest
Liturgia Paschalna podczas której
następuje m.in. obrzęd poświęcenia
ognia i wody.
Niedziela Zmartwychwstania rozpoczyna się od uroczystej Mszy Św.
Rezurekcyjnej.
Łukasz Kmita

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć
najserdeczniejsze życzenia naszym Odbiorcą.
Dużo zdrowia, radości,
obfitości na świątecznym stole,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego słońca
oraz szczęścia i sukcesów
życzy
Zarząd i Pracownicy
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Olkuszu
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 032/643 03 13

Wszystkim mieszkańcom Gminy Olkusz,
a w szczególności naszym klientom
zdrowych, radosnych, pogodnych,
Świąt Wielkanocnych ,
spędzonych w rodzinnej atmosferze,
oraz smacznego jajka
życzy
Zarząd, Rada Nadzorcza
i pracownicy P.G.K. Sp. z o.o.

Wielu radosnych chwil
na Święta Wielkanocne,
serdecznych spotkań rodzinnych
i smacznego jajka.
życzy ZKG „KM”
JADĄC ŚWIĘCIĆ JAJKA
NIE ZAPOMNIJ SKASOWAĆ BILET!

Z okazji
Świąt Wielkanocnych
wszystkim obecnym
i przyszłym klientom
spokojnych, radosnych
i szczęśliwych świąt
życzy
Salon Kolekcjonerski
Ryszard Marczukiewicz

Informacje

SPRZEDAM FIATA „DOBLO 1.9 D”
ROK PRODUKCJI - 2001 PAŹDZIERNIK
CIĘŻAROWY, VAT-1 (PEŁNY ODPIS WAT) BIAŁY,
ODSUWANE DRZWI Z OBYDWU STRON.
TYLNE DRZWI Z OKNAMI.
TEL. KONTAKTOWY 668 581 963

Kompra
B I U R O R AC H U N KO W E
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Doznajcie w te święta
wyjątkowego szczęścia
poczujcie miłość Boga
i opiekę aniołów zrozumcie sens życia
i potęgę rodziny otwórzcie serca
i wpuście ptaki nadziei.
Redakcja Gwarka Olkuskiego

• Podatkowa księga przychodów i rozchodów • ZUS • Rejestry VAT • Szkolenia BHP przez ﬁrmę z uprawnieniami tanio • szybko ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz
• Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw • Ryczałt • Zeznania roczne • Zwrot VAT za materiały budowlane
tel. 32 754 56 70, tel. kom. 608 696 097
solidnie

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
Suknie komunijne szyte na miarę

Serdecznie zapraszamy • Przyjazna atmosfera

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

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

Olkusz, Al. Tysiąclecia 1B • tel. 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.

AUTO-SZYBY

MARKOWE SZYBY SAMOCHODOWE
Sprzedaż • Montaż • Naprawa

HURT-DETAL
Bogucin Duży 100
tel.(32) 642 86 56; tel. 663 747 609

„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.

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

( 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

Reklamy

PACIEJ

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

POKRYCIA
dachowe

gwarancja do 40 lat

WOLBROM 32-340
ul. Olkuska (obok Stacji Paliw)

tel./fax: 32 611 04 93
tel. kom. 697 226 037

www.dachcenter.pl

BEZPIECZNY DACH TWOJEGO DOMU

GRAF

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”

HURT
DETAL

GARNITURY • MODA MĘSKA
garniturki komunijne

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

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