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• www.asestravel.pl • tel. 32/ 647 71 07-08 • Salonik Turystyczny •
OKNA - DRZWI - ELEWACJE

SYSTEM OCIEPLEŃ 5 LAT GWARANCJI

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

OLKUSZ, UL. F. NULLO 26, tel. 697 338 578
WWW.EUROBUD.OLKUSZ.PL

www.system-olkusz.pl
OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

SZAFY

KUCHNIE

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

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

luka.luka@neostrada.pl

( 508 218 110

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

SERWIS “U PANA LESZKA”
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
800 – 2200
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Sprzedaż skuterów nowych i używanych z gwarancją
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu
• Konkurencyjne ceny napraw
• Wypożyczalnia skuterów i motorowerów

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

Z DRZWIAMI SUWANYMI

NA WYMIAR

SKLEP

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

SKUTERY

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

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.

tel. 32 643 22 33
kom. 662 331 345
kom. 516 969 700

Czynne: pon - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Olkusz, ul. Wiejska 4
www.motoolkusz.otomoto.pl
www.moto-olkusz.pl

ZAPRASZAMY
pon - pt 900 - 1800
sob 900 - 1400

MOTOCYKLE SKUTERY
ODZIEŻ AKCESORIA CZĘŚCI

Zapraszamy na piętro

Marcin Czerniak

MEBLE POKOJOWE

Sprzedaż Węgla
MEBLE OGRODOWE

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP)
tel. (32) 754 60 10
biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl

- ciepła, oszczędna i nowoczesna
technologia budowania
- doskonała izolacyjność termiczna Uo=0,11 W/m2K
- nie wymaga docieplenia
system thermomur
- szybka budowa, łatwy montaż
U0<0,11W / m2K
- niskie koszty ogrzewania

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz, (budynek HERMES)
tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl
PATRZ STR. 4

"Wyglądaj świetnie,
zarabiaj pieniądze
i baw się doskonale"

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

Kontakt:
Małgorzata
Poznańska
tel. 696-052-702;
email:
mpoznanska1@vp.pl
www.my.oriflame.pl/matori

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

Rodaki, ul. Rzeka

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

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

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

PROJEKTOWANIE W 3D
Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com

www.duodampex.pl

nr tel. 32 722-0-222

najtańsze taksówki w powiecie olkuskim
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Powiatowy serwis informacyjny
XXII sesja Rady Powiatu za nami
O przystąpieniu do projektu Najzdrowszy Powiat Europy zadecydowali radni 28 maja podczas XXII sesji Rady
Powiatu. Ogółem podjęto 24 uchwały, a obrady skończyły
się po północy.
Projekt najważniejszej uchwały dotyczył wyrażenia
woli przystąpienia do projektu utworzenia Prewentorium w olkuskim ZOZ, w ramach wspomnianego
wyżej projektu „Najzdrowszy Powiat Europy”. Prewentorium, będące najistotniejszą częścią projektu,
prowadzić ma 12 programów profilaktycznych, mających objąć docelowo całą ludność powiatu.
Pomysł projektu, do którego zaproszone zostały
olkuski Sanepid i Starostwo Powiatowe. wyszedł od
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Krakowie. Jak wyjaśnił biorący udział w sesji
profesor Rafał Niżankowski, który kieruje zespołem
odpowiedzialnym za ten projekt: „Olkusz zasłużył
sobie na ten wybór, bo tutejsza stacja PSSE kierowana przez panią Agatę Knapik oraz jej działania
w zakresie profilaktyki należą do wzorcowych.
Ponadto ważne też było zróżnicowanie społeczne
i gospodarcze na tym terenie. (…) Lecznictwo niestety nie za bardzo poprawia stan zdrowotny społeczeństwa, bo zajmuje się stanami na tyle poważnymi,
że nawet, jeśli leczenie zakończy się sukcesem, to
i tak niemożliwy jest powrót do całkowitego zdrowia.
Stąd od lat zwraca się uwagę, że działania na rzecz
profilaktyki mają ogromne znaczenie”.
Co do finansowania, to aplikację o konieczne środki
zdecydowano się złożyć do Programu Norweskiego,
gdzie niezbędny wkład własny byłby relatywnie niski
w porównaniu z możliwym do uzyskania dofinansowaniem. Całość kosztów zadania szacowana jest na
15 milionów, z czego powiat będzie musiał zapłacić
3. Zarząd Powiaty zaproponował, by koszty zostały podzielone między Starostwo Powiatowe, ZOZ
i gminy (proporcjonalnie do liczby mieszkańców).

Ponadto podczas sesji m.in. zatwierdzono jednolity
tekst statutu olkuskiego ZOZ-u, przyjęto roczne
sprawozdania: komendanta powiatowego policji
w Olkuszu, z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z realizacji „Programu Współpracy Powiatu
Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego”, informację Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego itp. Zdecydowano o udzieleniu Gminie
Klucze pomocy finansowej w formie dotacji celowej,
wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej powiatu
i Wieloletniej Prognozie Finansowej, ustalono wysokość opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie
pojazdu pozostawionego bez opieki.

ul. Minkiewicza 2, email: krol@praca.gov.pl, www: www.pup-olkusz.pl
tel. 32 643-05-38, 32 641-34-02; fax 32 643-43-48; NIP 637-10-45-891

SPOTKANIE W CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W KLUCZACH
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób bezrobotnych Powiatowy Urząd
Pracy w Olkuszu oraz Centrum Integracji Społecznej(CIS) w Kluczach organizuje cykliczne spotkania i otwarte warsztaty dla swoich podopiecznych.
W dniu 24.05.2013 r. miało miejsce drugie ze
spotkań zaplanowanych w ramach tego cyklu.
Celem spotkania było przybliżenie uczestnikom
aktywnych form pomocy realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu.
Specjalista ds. aktywizacji z urzędu pracy przedstawił i omówił kwestie związane z możliwością
otrzymania jednorazowo środków na otwarcie
własnej działalności gospodarczej. Przybliżone
zostały obowiązujące w bieżącym roku kryteria przyznawania środków wraz z kartą oceny
wniosku osób ubiegających się o dotację celem
rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zostały
również omówione zasady przyznawania oraz
formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w 2013r.
Oprócz informacji dotyczących środków na podjęcie działalności gospodarczej, przedstawione i
omówione zostały następujące formy:
• staże;
• prace interwencyjne;
• prace społeczno - użyteczne;
• roboty publiczne;
• szkolenia - grupowe i indywidualne;
• możliwość sfinansowania kosztów studiów
podyplomowych;
• refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;
• szkolenia i zajęcia aktywizacyjne w Klubie Pracy;
• grupowe porady zawodowe.

Poza częścią informacyjną istniała możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z doradcą
zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy, który
służył pomocą w zakresie poradnictwa zawodowego dotyczącego:
• określenia ścieżki zawodowej w tym opracowania Indywidualnego Planu Zawodowego;
• profesjonalnego przygotowania do poszukiwania pracy, przede wszystkim sporządzenia
życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego
oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej;
• wskazówek jak skutecznie szukać pracy;
• psychologicznych i marketingowych aspektów
prowadzenia działalności gospodarczej oraz
planowania i zarządzania własną firmą.
Dzięki spotkaniom uczestnicy CIS podnoszą wiarę
w siebie, w swoje możliwości, zdobywają nowe
umiejętności, co w efekcie prowadzi do pobudzenia
ich aktywności i zwiększa szanse na rynku pracy.

Czy Platforma zlikwiduje bezpłatny
dostęp do opieki zdrowotnej?

Wszystko wskazuje na to, że rządząca
koalicja Platformy i PSL-u przeforsuje
pomysł dotyczący pozbawienia części
obywateli dostępu do bezpłatnej opieki
stomatologicznej.
Pomysł NFZ-u został upubliczniony w dzienniku Rzeczpospolita i od razu wywołał falę
krytyki. – Z dużym niepokojem przyjąłem stanowisko
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące ograniczenia
świadczeń medycznych - w
tym świadczeń z zakresu stomatologii - dla znacznej części
obywateli. W tzw. „koszyku
świadczeń gwarantowanych”
bezpłatna opieka stomatologiczna miałyby być dostępna wyłącznie dla dzieci oraz
seniorów. Rządząca koalicja
PO–PSL chce w ten sposób
znacząco ograniczyć obywatelom dostęp do bezpłatnej
opieki zdrowotnej – mówi
poseł Jacek Osuch. – Wprowadzenie proponowanych przez
NFZ rozwiązań doprowadzi
do sytuacji, w której miliony
Polaków – wyłącznie z powodów finansowych - przestanie
chodzić do dentysty – dodaje
parlamentarzysta.
Przeciwko
wprowadzeniu
tych rozwiązań już teraz protestują lekarze stomatolodzy,
twierdząc, że w ten sposób radykalnie spadnie liczba osób

systematycznie korzystających
z opieki stomatologicznej.
Ostatnio grupa lekarzy stomatologów odwiedziła biuro posła
Osucha i nakreśliła olkuskiemu
parlamentarzyście
problem.
Poseł Osuch obiecał zając się
problemem. Olkuski Parlamentarzysta w interpelacji do
ministra Bartosza Arłukowicza
stwierdził, że za skandaliczną należy uznać wypowiedź
Pani Prezes NFZ Agnieszki
Pachciarz, która w wywiadzie
dla dziennika „Rzeczpospolita” powiedziała: ,,Nie stać nas
na zagwarantowanie wszystkim wysokiej jakości świadczenia. Dlatego reszta osób
pozostanie poza koszykiem”.
– Działania tego rządu w zakresie ochrony zdrowia są
skrajnie nieodpowiedzialne.
Po tej wypowiedzi Pani Prezes NFZ powinna zostać natychmiast zdymisjonowana.
Być może przedstawiciele
Platformy zapomnieli, że nie
każdego stać na wizytę u dentysty, która może kosztować
nawet kilkaset złotych – dodaje olkuski poseł PiS.
Jacek Osuch w wystąpieniu

do Ministra Zdrowia powołuje
się także na opinie konstytucjonalistów, którzy twierdzą,
że propozycja wyłączenia części osób z systemu bezpłatnej
opieki zdrowotnie jest niezgodna z Ustawą Zasadniczą.
– Konstytucja w artykule 68
stwierdza bowiem, że ,,Obywatelom, niezależnie od ich
sytuacji materialnej, władze
publiczne zapewniają równy
dostęp do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanej ze
środków publicznych”. Dziś
te zapisy są podważane przez
rządzących – uważa poseł Jacek Osuch.
vv BPJO
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WIARA VS POLITYKA
Ostatnio wiele w mediach szumu o swego rodzaju konflikt między kościołem, a polityką. Jak daleko może ingerować polityka w kwestie wiary i jak dalece wiara może
determinować poczynania polityczne. Nie byłoby problemu gdybyśmy byli państwem
kościelnym, lub ateistycznym. Pomimo tego, że w Polsce panuje demokracja,
a społeczeństwo tworzą ludzie różnych kultur i wyznań, mimo rozdziału państwa od
kościoła, to zazębianie się tych dwóch instytucji jest wyraźnie widoczne.
Kontrowersje wzbudzają kwestie in
vitro, aborcji, krzyży w placówkach
państwowych. Sejm ma poważne
problemy z prawnymi regulacjami dotyczącymi dwóch pierwszych
spraw. Problemy te wynikają stąd,
że posłowie zbyt głęboko wnikają
w religijne aspekty spraw, zamiast
skupić się na kwestiach stricte
technicznych. Prawda bowiem
jest taka, że jakiekolwiek prawo
będzie lepsze niż jego całkowity
brak. Ludzie głęboko wierzący,
przedkładający wiarę nad własne pragnienia mimo najbardziej
nawet liberalnych rozwiązań nie
sprzeciwią się literze swej religii
i prawu bożemu i odwrotnie ci, dla
których religia nie ma znaczenia
nawet najbardziej surowe przepisy będą omijać lub wręcz łamać
aby osiągnąć osobistą satysfakcję.
Jednak prawo powinno tak istotnie
kwestie regulować, a kościół nie
powinien w te regulacje się wtrącać.
Inną kwestią jest, poruszana już
w poprzednim Gwarku przez dr
Herzyka, sprawa preferencji wyborczych lokalnych proboszczów.
Powszechnie wiadomo, że kandyda-

ci przed wyborami szukają poparcia
wszędzie, też w kościele. Wtedy
to konta parafialne mogą liczyć na
hojne datki na rzecz parafii.
Kościół powinien być takim
miejscem, gdzie można w spokoju kontemplować swoje uczucia
religijne, porozmawiać z Bogiem,
wyżalić się przed istotą, która nie
krytykuje i nie osądza. Tymczasem
w terminach okołowyborczych gromy rzucane na jednych i peany na
rzecz innych polityków skutecznie
obrzydzają wielu wiernym pobyt
w świątyni. Rażą też wizerunki
polityków oblepiające wszelkie
powierzchnie dostępne na terenie
kościoła. Miejsce zadumy, refleksji
i modlitwy zmienia się w ołtarz
pochwalny na rzecz tego polityka,
który akurat przysłużył się w ten
czy inny sposób proboszczowi.
Dobrą praktyką byłoby zupełne
odpolitycznienie kościoła. Prywatne preferencje księży nie powinny
w żaden sposób być upubliczniane
w Domu Bożym. Ksiądz powinien zająć się nauczaniem religii,
upowszechnianiem słowa Bożego,
przestrzeganiem Bożych przykazań

i w żaden sposób nie mieszać się
w sprawy polityczne. O wyborze
tego czy innego kandydata decydować powinno to, jakim jest człowiekiem i co sobą reprezentuje, a nie to
czy ma poparcie lokalnego proboszcza. Kandydaci natomiast powinni
mieć na tyle wysoko rozwinięte
poczucie smaku, godności i pokory,
by nie narzucać swego wizerunku
wiernym w kościołach.
Cóż, jakkolwiek utopijne marzenia byśmy mieli nie oddzielimy
państwa od kościoła, tak jak nie
da się oddzielić człowieka od jego
charakteru. Zarówno polityką jak
i wiarą zajmują się ludzie niekiedy
są to jedni i ci sami trudno więc by
będąc księdzem wyrzekli się swych
upodobań politycznych, a będąc
politykiem wyrzekali się swych
przekonań religijnych. Dobrze by
było tylko by w tym wszystkim nie
zatracili zdrowego rozsądku i mieli na tyle przyzwoitości by swymi
preferencjami nie zadręczać innych.

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl

PORADY PRAWNE

Badania lekarskie pracownika

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego
brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
Zgodnie z przepisem art. 229 § 4
kodeksu pracy (k.p.) pracownik nieposiadający aktualnego orzeczenia
lekarskiego stwierdzającego brak
przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku nie może zostać przez
pracodawcę dopuszczony do pracy
W myśl art. 229 § 1 k.p. wstępnym
badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne
stanowiska pracy i inni pracownicy
przenoszeni na stanowiska pracy, na
których występują czynniki szkodliwe
dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
Badaniom wstępnym nie podlegają
jednak osoby przyjmowane ponownie
do pracy u danego pracodawcy na to
samo stanowisko lub na stanowisko o
takich samych warunkach pracy, na
podstawie kolejnej umowy o pracę
zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej
umowy o pracę z tym pracodawcą.
Przy zatrudnieniu w nowym zakładzie
zachodzi konieczność skierowania
pracownika na badania wstępne na
dane stanowisko, gdyż pracodawca
nie może wykorzystać zaświadczenia
lekarskiego wystawionego dla potrzeb
poprzedniego zatrudnienia, nawet
gdyby zatrudniał pracownika na takim
samym stanowisku, jakie zajmował on
przed zmianą pracodawcy.
Istotną kwestię odgrywają również
badania profilaktyczne, przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy,
na podstawie skierowania od pracodawcy.
Zgodnie z przepisem art. 229 § 2
k.p. pracownik podlega okresowym
badaniom lekarskim, zaś w przypadku
niezdolności do pracy spowodowanej
chorobą trwającej dłużej niż 30 dni
kontrolnym badaniom lekarskim.
Badanie te powinny być przeprowadzone w czasie pracy, z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia. W przypad-

ku braku możliwości odbycia tych
badań w godzinach pracy, czas wolny
pracownika przeznaczony na te badania będzie traktowany jako czas pracy.
W takiej sytuacji będzie zachodzić
konieczność wypłaty wynagrodzenia
pracownikowi za czas poświęcony na
badania wraz z dodatkiem za nadgodziny, o ile pracodawca nie zrekompensuje ich czasem wolnym.
Należy podkreślić, że profilaktyczne
badania lekarskie pracownika odbywają się zawsze na koszt pracodawcy i nie ma od tej zasady żadnego
wyjątku. Pracodawca ma również
obowiązek ponoszenia innych kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej,
niezbędnej z uwagi na warunki pracy,
co wynika z przepisu art. 229 § 6 k.p.,
a zatem ma on obowiązek zwrócić
pracownikowi koszty poniesione przez
niego na wykonanie badań kontrolnych, gdyż obciążają one działalność
pracodawcy.
W każdym przypadku badania profilaktyczne mają na celu ustalenie,
czy pracownik jest zdolny do wykonywania pracy na określonym stanowisku i w warunkach wskazanych
w skierowaniu na badania. W razie
zmiany stanowiska pracy nader często
pojawia się wątpliwość ponownego
przeprowadzenia badań, pomimo
aktualności poprzednich. W takim
przypadku, jeżeli nowe stanowisko
pracy i panujące na nim warunki
wyraźnie odbiegają od poprzednich,
pracodawca powinien skierować pracownika na badanie profilaktyczne,
w tym celu, aby wydane poprzednio
orzeczenie lekarskie w odniesieniu
do bieżących warunków zatrudnienia
było aktualne.
Częstotliwość badań okresowych
powiązana jest z charakterem wykonywanej przez pracownika pracy.
Okres ważności takich badań wynika
ze wskazówek metodycznych zawartych w załączniku do rozporządzenia

Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
w sprawie przeprowadzenia badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U.
nr 69, poz. 332 z późn.zm.). Jak wynika
z tego rozporządzenia, jeżeli praca jest
wykonywana w "normalnych" warunkach, bez wystąpienia wskazanych
w załączniku czynników szkodliwych
lub uciążliwych, badania okresowe
powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co pięć lat. Występują przypadki pracy w warunkach, w których
wymaga się przeprowadzania badań
okresowych co dwa lata.
Oprócz ogólnych badań profilaktycznych w pewnych grupach zawodowych pracownicy są zobowiązani
przeprowadzać badania lekarskie
specyficzne dla wykonywanej przez
nich pracy a orzeczenia lekarskie
wydawane na ich podstawie również
są wystawiane na pewien okres czasu.
Pracodawca każdorazowo odpowiada
za brak badań lekarskich pracowników. Ich brak stanowi naruszenie
przepisów bhp i podlega zgodnie
z przepisem art. 283 §1 k.p. karze
grzywny od 1.000 do 30.000 zł.
Pracownik uchylający się od przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich,
okresowych badań lekarskich i kontrolnych badań lekarskich narusza przepisy bhp. Wobec takiego pracownika
przedsiębiorca może zastosować karę
porządkową w postaci upomnienia,
nagany czy kary pieniężnej.
Pracodawca ma także prawo uznać
odmowę pracownika wykonania
badań lekarskich jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, co
jest podstawą do rozwiązania umowy
o pracę bez wypowiedzenia z winy
pracownika.
vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com
Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa. Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze
w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.

Czy Olkusz zaleje woda?

W roku 2016 ma zostać całkowicie zlikwidowane górnictwo rud
w rejonie olkuskim. Niestety doprowadzi to do jeszcze większego
wzrostu bezrobocia w Olkuszu, jak również wymusi wyłączenie
pomp odwadniających kopalnie, które zapewniają wodę pitną
dla Gminy Olkusz oraz chronią ją przed zalaniem.

Warto przypomnieć, że pompy
wypompowują obecnie ok. 250m³
wody na minutę, która następnie wypływa m.in za kopalniami
„Olkusz” i „Pomorzany” tworząc
spore, rwące rzeki. ZGH Bolesław
rocznie wydaje kilkadziesiąt milionów złotych tylko na zakup energii potrzebnej do funkcjonowania
pomp. Niestety Gminę Olkusz nie
będzie stać na taki wydatek, dlatego jakiś czas po wyłączeniu pomp
wody podziemne zaczną wypływać
w licznych miejscach Gmin: Olkusz,
Klucze, Bolesław i Bukowno. Grozi
to zalewaniem piwnic oraz zmianami
właściwości gruntów pod budynkami, co może doprowadzić do spękań
fundamentów. Szczególnie zagrożone katastrofami budowlanymi
będą bloki z „wielkiej płyty”, które
dominują w Olkuszu. W tego typu
budynkach działają duże obciążenia
na fundamenty, a jakość stalowych
kotwień żelbetowych płyt pozostawia
często wiele do życzenia.
Podczas ostatniej sesji olkuskiej rady
miejskiej 14 maja 2013r. radny Roman
Piaśnik, po raz kolejny wystosował
w tej sprawie interpelację do burmistrza Dariusza Rzepki. Radny
zapytał burmistrza m.in.: „Jakie
działania podjęto w ciągu ostatniego roku w związku z potrzebą
zabezpieczenia terenów Olkusza
narażonych na niebezpieczeństwo
podtopień po likwidacji kopalni
i kto będzie wypłacał odszkodowania właścicielom nieruchomości z tytułu szkód?”. Z odpowiedzi burmistrza Rzepki wynika, iż
ograniczył się on do wprowadzenia
dwóch zapisów w prawie miejscowym sąsiedniej Gminy Bolesław,
które mają zobowiązać ZGH Bolesław, do określenia zakresu i rodzaju
przyszłych podtopień oraz sposobu
przeciwdziałania ich skutkom. Bur-

mistrz zgłosił ponadto bezpośrednie
zagrożenie szkodą w środowisku do
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Krakowie. Natomiast
w kwestii przyszłych odszkodowań
odpowiedział radnemu Piaśnikowi
m.in. „wypłaty odszkodowania
właściciele nieruchomości mogą
dochodzić od przedsiębiorcy górniczego, a jeżeli ten przedsiębiorca nie istnieje, ani jego następca,
za szkody odpowiada Skarb
Państwa…”. Według burmistrza
Rzepki zakres jego kompetencji
w tej sprawie ogranicza się jedynie
do wyegzekwowania umieszczenia w planie ruchu likwidowanego
Zakładu odpowiednich zapisów, które
w przyszłości ułatwią mieszkańcom
Gminy Olkusz dochodzenie roszczeń
w postępowaniu sądowym. Wynika
z tego, że człowiek, który straci dom
lub mieszkanie na skutek podtopień,
czyli często dorobek całego życia,
będzie musiał na własną rękę sądzić
się z potężną firmą lub ze Skarbem
Państwa…
Ponadto radny Roman Piaśnik poruszył problem zbyt wysokich opłat za
wodę i ścieki: „mieszkańcy Gminy Olkusz płacą obecnie za wodę
i ścieki jedne z najwyższych stawek
w Małopolsce co, biorąc pod uwagę
m.in. ponad 17% bezrobocie jest
bardzo uciążliwe, dlatego uważam,
że dalsze podnoszenie obciążeń
wobec mieszkańców naszej gminy w obecnej sytuacji nie powinno
mieć miejsca. W związku z tym
proszę o odpowiedź na pytanie:
czy pan Burmistrz planuje dalszy
wzrost opłat za wodę i ścieki?” Na
to pytanie radnego burmistrz Rzepka nie udzielił odpowiedzi, co może
wskazywać, iż niedługo czekają nas
kolejne podwyżki opłat...
Jak poinformowało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

w Olkuszu,
planuje ono
w przyszłości zaopatrywać Gminę Olkusz
w wodę w oparciu o istniejące oraz
nowo budowane studnie głębinowe,
z których trzy zamierza wybudować
w Gminie Klucze, a jedną w Gminie
Olkusz. Z pewnością będzie to sporo
kosztować. „Czy PWiK w Olkuszu
będzie na to stać w czasie, gdy jest
coraz bardziej zadłużona?” oraz
„Czy nie doprowadzi to do utraty
kontroli nad cenami wody w przypadku wyjścia Gminy Klucze ze
spółki PWiK w Olkuszu?” – pytał
radny Roman Piaśnik. Podobnie
jak na wiele innych pytań radnego
i w tym przypadku burmistrz Rzepka
uchylił się od odpowiedzi…
Plany wyłączenia pomp znane są
olkuskim władzom przynajmniej od
kilkunastu lat, dlatego może lepiej
byłoby, gdyby burmistrz Rzepka
zamiast wydawać miliony na inwestycje typu skatepark, zainwestował
je w przeciwdziałanie negatywnym skutkom zamknięcia kopalni,
np. w system odwodnień i budowę
nowych studni głębinowych. Ponadto
poseł Jacek Osuch, będący w Sejmie
już drugą kadencję, w mojej opinii
również nie wykazał się wystarczającą skutecznością w tej sprawie. Nie
zauważyłem także, by poseł Osuch
zrobił cokolwiek, aby przeciwdziałać prywatyzacji ZGH Bolesław. Czy
nie warto było walczyć w obronie
utrzymania majątku narodowego
w polskich rękach? Dlaczego rządowi w Polsce nie opłaca się posiadanie
kopalni ani hut i oddaje je w ręce
obcego kapitału, który jakoś potrafi
na tym dobrze zarobić?
vv Robert Rusinek
email: biurorusinek@interia.pl

OLKUSZ

Zerwali asfalt na nowej obwodnicy

Wbrew zapowiedzią drogowców usterki, które późną jesienią ujawnili poseł
Jacek Osuch i radny Łukasz Kmita na budowanej obwodnicy Olkusza okazały się na tyle poważne, że firma prowadząca prace musiała zerwać asfalt
i położyć nowa nawierzchnię na odcinku kilkuset metrów.
Mieszkańcy ul. Zagaje nie mają
złudzeń. Twierdzą, że budowa od
początku nie jest właściwie prowadzona. – Do naszych domów
nie zostały zaprojektowane
chodniki. Asfalt zaledwie kilka
dni po ułożeniu zaczął pękać.
Na jezdni pojawiły się przełomy – twierdzi pan Andrzej.
Sprawą zainteresował się olkuski poseł PiS Jacek Osuch oraz
radny Łukasz Kmita. Interweniowali oni w tej sprawie m.in.
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Jednak późna
jesienią drogowcy uspokajali, że
wszystko jest w porządku. – Należy podkreślić, że uszkodzenia
wystąpiły na odcinku gdzie nie
ma jeszcze warstwy ścieralnej
odpornej na warunki zewnętrzne, natomiast jest tylko warstwa
wiążąca wrażliwa w miejscach
łączeń na warunki zimowe –
twierdzili wtedy przedstawiciele
ZDW. Innego zdania byli zaangażowani w sprawę Olkuszanie.
Dziś tak komentują całe zajście.
– Wystąpienie tak poważnych
usterek już na tak wczesnym

etapie budowy drogi budziło
nasze poważne wątpliwości, co
do jakości wykonanych prac na
całej obwodnicy Olkusza. Mam
nadzieje, że przedstawiciele
inwestora, czyli Zarządu Dróg
Wojewódzkich będą teraz skrupulatnie kontrolowali wykonawcę, tak aby w przyszłości nie
dochodziło do sytuacji, w której
to zaledwie pół roku po ułożeniu asfaltu trzeba go frezować
i układać od nowa – zaznacza
poseł Jacek Osuch.
– Mam wrażenie, że dopie-

ro po nagłośnieniu sprawy
w mediach stosowne służby
skontrolowały wykonawcę.
Wbrew temu co na początku
mówili drogowcy, problem
z jakością asfaltu musiał być
znaczący, skoro firma zmuszona była zerwać nawierzchnię na
odcinku kilkuset metrów. Mam
nadzieje, że wszystkie koszty
ponownego układania asfaltu
poniesie wyłącznie wykonawca
– dodaje radny Łukasz Kmita.

vv BPJO
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Bezpieczeństwo i Zaufanie

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., Al. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz,
tel.: 32 758 12 00, fax: 32 758 13 50, sekretariat.olkusz@nowyszpital.pl, www.olkusz.nowyszpital.pl

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz, (budynek HERMES)
tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti,
Metalfach, UNIA Group, Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny
rolnicze oraz budowlane JCB.

OFERTA USŁUG:

Instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji,
urządzeń chłodniczych, pompy ciepła

U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie
funduszy i dotacji z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie
dobrać produkt do indywidualnych potrzeb klientów.

Od 2007 r nasza ﬁrma specjalizuje się w wykonywaniu, naprawach przeglądach
wszelkiego typu instalacjach sanitarnych. Usługi swoje oferujemy głównie
podmiotom komercyjnym, przemysłowym i publicznym. Wykonujemy również
małe instalacje osobom prywatnym. Posiadamy kilkuletnie doświadczenie oraz
niezbędne uprawnienia. Wykonujemy inspekcje kamera termowizyjną.

Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności
wprowadziła na rynek ponad 3000 maszyn i urządzeń, oferując
rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnego rolnictwa.
Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję
jednego z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego
na południu Polski.

Budownictwo
energooszczędne i pasywne

W drugim kwartale br uruchomiono program dopłat do
budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Nasza ﬁrma
jest dystrybutorem i wykonawcą budynków w systemie
thermomur.
Technologia thermodom jest produktem nowoczesnym
i sprawdzonym, posiadającym najwyższe walory użytkowe
i co najważniejsze dającym inwestorom niewspółmierne system thermomur
U0<0,11W / m2K
korzyści ekspolatacyjne.
W świadomości inwestorów istnieje przeświadczenie, że koszt budowy domu niskoenergetycznego lub
pasywnego jest znacznie wyższy niż „tradycyjnego”. Dzisiejsze technologie pozwalają na budowę domu
spełniające standardy energooszczędności znacznie niższymi nakładami. Dzięki temu energooszczędny,
ponad stumetrowy dom można postawić już w cenie 50 metrowego mieszkania w centrum miasta.
Na naszej stronie internetowej jest link do biura projektowego które ma już zatwierdzone projekty
podlegające dopłatą z NF40 i NF15

Systemy zasilania słonecznego
– elektrownie słoneczne

Współpracując z ﬁrmą Hymon Energy Sp. z o.o. Oferujemy Państwu
zakup oraz na życzenie montaż gotowych zestawów elektrowni
słonecznych opartych na wysokowydajnych panelach fotowoltaicznych oraz markowych urządzeniach przekształtnikowych
pozwalających pracować w układzie skojarzonym z siecią
zewnętrzną jak i zupełnie niezależne elektrownie gromadzące energię
w akumulatorach.
W naszym punkcie jest wykonany prezentacyjny zestaw fotowoltaniczny o mocy 235 W zasilający oświetlenie

STOPNICA
Mariusz Bąk

28-130 Stopnica, Szczeglin 30
tel. 501 435 596, 509 971 107

OLKUSZ
Krzysztof Augustowski

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

Reklamy

Betoniarnia PRO-BET Sp. J.
OLKUSZ

WOLBROM

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

tel. 32 644 21 42
696 486 469

OLEWIN 50c

UL. BRZOZOWSKA 2

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

E
N
J
Y
C
N
E
KONKUR
CENY!!!

Oferujemy również gamę prefabrykatów z wibroprasy:
• ogrodzenia betonowe
• płytki chodnikowe
• płyty ażurowe
• bloczki fundamentowe
• korytka ściekowe

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

www.pro-bet.com.pl • pro-bet@poczta.onet.pl
WYDARZENIA KULTURALNE
PROGRAM MOK OLKUSZ
• 4.04. godz. 17.00 spotkanie z eurodeputowaną
J. Senyszyn - „Prawa kobiet”. Wykład w ramach
olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• 6.06. GODZ. 17.00 - wykład w ramach olkuskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• 7, 10, 11.06. godz. 8.30, 11.30 - „Cristiada” film
prod. meksykańskiej - seanse na zamówienie szkół
• 7.06. godz. 18.00 - wyjazd do Teatru Rozrywki w
Chorzowie na spektakl „Kogut w rosole”
• 8.06. godz. 18.00 - koncert Olkuskiej Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej /MOK, ul. Szpitalna 32/

w ramach obchodów 71. rocznicy likwidacji olkuskiego Getta /MOK, ul. Szpitalna 32/
• 16.06. godz. 17.00 - teatralne popołudnie
• 17.06. godz.16.30 - promocja tomiku „Ujeździłem
raka” /współorganizacja : Stowarzyszenie „Zielone
światło”/
• 20.06. godz. 17.00 - uroczysty koncert z okazji
5-cio lecia chóru olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• 22.06. godz. 10.00, 13.00 - gala SzkołyTańca
„Wena”
• 23.06. - współorganizacja festynu w Wiśliczce

• 9.06. godz. 14.00 - współorganizacja festynu na
Osiedlu Pakuska

• 25.06. godz. 17.00 - wernisaż wystawy sekcji
plastycznej oraz sekcji rzeźbiarskiej MOK Olkusz

• 12.06. godz. 10.00 - występ laureatów oraz
uroczyste wręczenie nagród Festiwalu Kultury Teatralia

• 27.06. godz. 17.00 - prezentacja dorobku
artystycznego ogniska muzycznego „Żaczek” /
organizator: ognisko muzyczne „Żaczek”/

• 13.06. godz. 10.00 - uroczyste wręczenie nagród
oraz koncert laureatów Festiwalu Kultury - formy
muzyczne i laureatów konkursu recytatorskiego
eliminacji miejsko-gminnych i powiatowych

• 28.06. godz. 19.00 - koncert zespołu „Żywioły” /
współorganizator: Baszta/

• 13.06. - obchody 71 rocznicy Likwidacji Olkuskiego Getta
• godz. 16.30 - prelekcje Ireneusza Cieślika oraz
Olgerda Dziechciarza, lauretaów nagrody im. ks.
S. Musiała, poświęcone Żydom olkuskim i ich
zagładzie, wystąpienia okolicznościowe /MOK, ul.
Szpitalna 32/
• godz. 17.30 - oddanie hołdu ofiarom Holokaustu w
miejscu dawnej synagogi /ul. Bóżnicza/
• godz. 18.00 - marsz pamięci dla uczczenia ofiar likwidacji olkuskiego Getta ostatnią drogą olkuskich
Żydów /Starostwo Powiatowe – dworzec kolejowy
w Olkuszu/
• 13.06. godz. 17.00 - uroczyste zakończenie roku
akademickiego Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku
• 13.06. ok. godz. 18.15 - wernisaż wystawy studentów olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• 15.06. godz. 10.00 - wykład uniwersytetu juniora /
organizator: Szkoła Języków Obcych „Impuls”/
• 15.06. godz. 18.00 - koncert muzyki klezmerskiej

• 30.06. - współorganizacja festynu w Żuradzie
REPERTUAR KINA
„ZBYSZEK”
• 31.05.-04.06. GODZ. 19.00
„WEEKEND Z KRÓLEM”
dramat biograficzny, prod. W. Brytania
• 07–11.06. GODZ. 18.00 „CRISTIADA”
dramat historyczny prod. meksykańskiej
• 14.06. GODZ. 16.30;
15.06. GODZ. 18.00;
16.06. GODZ. 20.00;
17-18.06. GODZ. 18.00
„TABU”
romans, dramat prod. brazylijsko - francusko –
niemieckiej
• 21-25.06. GODZ. 19.00
„WESELE W SORRENTO”
komedia romantyczna prod. duńsko - francusko niemiecko – szweckiej
• 28.06.-02.07. GODZ. 19.00
„NIEOBLICZALNI”
komedia prod. francuskiej
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Reklamy

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

INFORMUJEMY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. działając jako Zarządca
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Olkuszu przy ul. Górniczej 32
(naprzeciwko parku – u zbiegu ulic Górnicza i Mickiewicza )
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania, że w związku z nowo planowaną
nadbudową w latach 2013/2014 w wyniku adaptacji poddasza powstanie
osiem nowych lokali mieszkalnych o powierzchni od 53 m2 do 108 m2.
Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu pomieszczeń
na etapie realizacji inwestycji. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny
pod nr (32) 643 03 13 lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON

WĘGIEL SPRZEDAŻ-PRZEWÓZ
• ORZECH - I
• ORZECH - II
• KOSTKA
• GROSZEK
• MIAŁ

OSKAR AUTO MECHANIKA

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

507 252 059
Wynajmę mieszkanie 40 m2
w centrum Olkusza /zadbane/
Tel.512-447-343

FIRMA BUDOWLANA

oferuje wykonanie:

• remontów bieżących i kapitalnych
• wylewek cementowych
agregatem „Mixokret”
• robót elewacyjnych
• robót transportowo-sprzętowych koparkoładowarką, 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

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SKUP • SPRZEDAŻ •

tel. 662 660 373

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

Świadczymy nasze usługi od 21 lat!
Zakres działalności:
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Ryczałt
Rejestry VAT
ZUS
Sprawy pracownicze
Szkolenia BHP przez ﬁrmę z uprawnieniami
Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw
Zeznania roczne
Zwrot VAT na materiały budowlane
Dojazd do Klienta wliczony w cenę usług

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

tel. 32 754 56 70

Trener Personalny

u Ciebie w domu
• diety • porady żywieniowe • Trening Indywidualny • tel : 796-665-605

POLICJA

Oferujemy do sprzedaży
oryginalnie wykończony

dom w Tenczynku.
Bardzo dobra lokalizacja.
170 m kw, zagospodarowana działka 6a.

Tel. 796 – 351 – 499

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. 32 754 76 33, 601 445 721, 695 634 005

• Nieletni agresorzy. 2. czerwca br. w centrum Olkusza na klatce schodowej dwaj
nieletni bracia napadli na dwunastolatka. Grożąc mu, żądali od niego pieniędzy. Trzynastoletnich agresorów spłoszyli mieszkańcy bloku. Policja ustaliła, iż w przeszłości
bracia wymuszali pieniądze od innych dzieci. Odpowiedzą przed sądem dla nieletnich.
• Kradzież akumulatora w Bukownie. 2 czerwca br. mieszkanka Bukowna zawiadomiła policję o kradzieży z włamaniem do samochodu zaparkowanego pod blokiem.
Nieznany sprawca podważył maskę pojazdu, z którego ukradł akumulator. Sprawę
prowadzą policjanci z Komisariatu Policji w Bukownie.
• Włamanie do sklepu w Kluczach. 1 czerwca 2013 roku nieznany sprawca dokonał włamania do sklepu spożywczego w Kluczach. Skradziono pieniądze, artykuły
spożywcze oraz alkohol. Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności
od roku do lat 10.
• Zatrzymanie sprawcy zabójstwa w Bukownie. 21 maja br. ok. godz. 1.00 w Bukownie policjanci z miejscowego komisariatu zatrzymali 40.letniego mężczyznę, bez
stałego miejsca zamieszkania podejrzanego o zabójstwo 49. latka. Mężczyzna ten
w trakcie libacji alkoholowej zadał 49.latkowi kilka ciosów nożem. W następstwie
odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Śledztwo w tej sprawie prowadzi olkuska
prokuratura. Za zabójstwo grozi kara pozbawienia wolności od 8 do 25 lat lub kara
dożywotniego pozbawienia wolności. 22. maja 2013 roku Sąd Rejonowy w Olkuszu
zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
• Włamanie do szkolnej szafki. 22. maja 2013 roku na terenie jednej z olkuskich
szkół nieznany sprawca z zamkniętej szafki ubraniowej ukradł pieniądze na szkodę
mieszkańca Olkusza.

• Zatrzymanie sprawców kradzieży tablic rejestracyjnych oraz paliwa w Olkuszu. W dniu 22. maja br. około godz. 1.00 policjanci Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego w Olkuszu zatrzymali dwóch mieszkańców Sosnowca, sprawców kradzieży
tablic rejestracyjnych oraz paliwa z jednej ze stacji benzynowych w Olkuszu. Podczas
przeszukania pojazdu, którym poruszali się złodzieje, policjanci ujawnili 0,17 g marihuany. Ponadto kierujący skodą nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami oraz
wymaganych dokumentów. Za popełnione wykroczenia mężczyznom grozi grzywna,
a za posiadanie narkotyków do 3 lat pozbawienia wolności.
• Włamanie w Bukownie. W dniu 23.05.2013 r. nieznany sprawca, po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach wejściowych do mieszkania w bloku przy
ul. Niepodległości w Bukownie, wszedł do środka i skradł biżuterię. Sprawę
prowadzą policjanci z tamtejszego komisariatu.
KOMUNIKATY
13 czerwca 2013 roku o godz. 17.00 w auli Komendy Powiatowej w Olkuszu, ul.
Jana Pawła II 32 odbędzie się debata społeczna poświęcona parkowaniu pojazdów na
Osiedlu Młodych. Osoby zainteresowane powyższą debatą serdecznie zapraszamy.
Olkuska policja poszukuje świadków uszkodzenia pojazdu marki Seicento kolor
srebrny na parkingu przy ul. Konopnickiej w Olkuszu. Zdarzenie to miało miejsce
w nocy 29/30 maja br. Ewentualni świadkowie zdarzenia proszeni są o kontakt z dyżurnym jednostki pod nr tel. 997 lub z prowadzącą sprawę, tel. 32 6478235.

Informacje, Reklamy

Poszukujemy dla swoich klientów DZIAŁKI I DOMY do sprzedania i wynajęcia

NAJWIĘKSZE KRAKOWSKIE
BIURO NIERUCHOMOŚCI
Zadzwoń: 516-025-595

Napisz: wmossakowski@polnoc.pl

1. DZIAŁKI:
• Do sprzedania działka budowlana w Woli Filipowskiej, 10 a z mediami
oraz gotowym projektem budowlanym, cena 122.000 PLN
• Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie,
11,36 a z mediami, aktualne warunki zabudowy, cena 130.000 PLN
• Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie,
7,8 a z mediami, aktualne warunki zabudowy, cena 99.000 PLN
• Do sprzedania działka budowlana w Krzeszowicach, 10 a,
z aktualnym projektem budowalnym, cena 160.000 PLN
• Do sprzedania działka budowlana w Krzeszowicach, 1,6 Ha pod
zabudowę jednorodzinną z pozwoleniami na budowę, cena 2.400.000 PLN
2. DOMY:
• Do sprzedania ładnie wykończony dom 323 m kw. w Krzeszowicach, cena 740.000 PLN
• Do sprzedania ekologiczny dom 170 m kw.
Położony na pięknie usytuowanej działce 14 a w Trątnowicach, cena 560.000 PLN
• Do sprzedania dom 180 m kw. w Nawojowej Górze,
zagospodarowany ogród, działka łącznie 19 a, cena 499.000 PLN

• Do sprzedania dom 270 m kw. w Balicach, cena 440.000 PLN
• Do sprzedania dom w stanie surowym zamkniętym z elewacją 105 m kw. w Ściejowicach,
piękna okolica, działka 14 a, cena 410.000 PLN
• Do sprzedania dom w stanie surowym: fundamenty plus ściany parteru 150 m kw.
w widokowej dzielnicy Krzeszowic, działka 8 a, cena 265.000 PLN
• Do sprzedania dom w stanie developerskim 150 m kw. w ciekawej lokalizacji,
Krzeszowice, działka 8 a, cena 470.000 PLN
• Do sprzedania dom drewniany z czasów przedwojennych,
całkowice odrestaurowany 130 m kw., w Kochanowie, działka 18 a, cena 600.000 PLN
• Do wynajęcia dom 270 m kw. Przystosowany pod działalność rehabilitacyjną,
terapeutyczną, dom spokojnej starości, w Ściejowicach gm. Liszki, cena 3800 PLN/m-c
3. INNE:
• Do sprzedania kamienica dwupiętrowa, podpiwniczona w Olkuszu, 600 m kw,
pod każdą działalność, cena 1.890.000 PLN
• Do sprzedania lokal 420 m kw. w Krzeszowicach, pod hurtownię, produkcję,
działka 32 a, cena: 550.000 PLN

www.polnoc.pl

JESTEŚMY SKUTECZNI

SPORT

Otwarte Mistrzostwa Olkusza w Szachach

Pierwsza w kraju Akademia Anatolija Karpowa, imponująca jak na miejscowość tej
wielkości liczba arcymistrzów, tytuły zdobywane przez tutejszych zawodników na
Mistrzostwach Polski, Europy i Świata, to powody dla których Olkusz zasługuje na miano
szachowego miasta. A skoro tak, winno mieć i ma też swoje własne mistrzostwa. Ich
tegoroczna edycja odbyła się 1 czerwca.
Do sali Miejskiego Ośrodka Kultury, w której siedzibę ma Akademia
Karpowa przybyło w sobotni poranek 23 pretendentów. Nie bacząc
na datę, czyli Dzień Dziecka, byli
wśród pragnących zdobyć puchar i
tytuł Mistrza Olkusza zawodnicy
w wieku od kilku do kilkudziesięciu
lat. Zawody, zgodnie z wieloletnią
tradycją, mają charakter otwarty,
zatem płeć i ilość przeżytych wiosen nie mają tu znaczenia. Nawet
rywalizacja nie jest najważniejsza,
gdyż przede wszystkim liczy się
dzielenie wspólną pasją w niewiele
mającej wspólnego ze sportowymi
zmaganiami przyjacielską atmosferą. - Miło nam, że jak zwykle
nie zawiedli nasi byli klubowicze,
a przyjechali też goście z Bukowna.
Z tego co widzę, wszyscy dobrze się

bawią. - wyjaśniła Dorota Czarnota,
sędziująca wraz z bratem Pawłem
Otwarte Mistrzostwa Olkusza.
Poziom zawodników, to kolejny
atut tej imprezy. - Dzisiaj gra u nas
między innymi były Mistrz Polski
do lat 16 Błażej Kaleta i brązowy
medalista MP do lat 8 Bartłomiej
Turski. - wymienił Waldemar
Czarnota, prezes Klubu „Czarny
Koń” Olkusz i główny organizator rozgrywek. Przed ogłoszeniem
wyników wspomnieć jeszcze należy, że uczestnicy grali siedem rund
systemem szwajcarskim, zwycięzcy
otrzymali puchary i wartościowe
nagrody rzeczowe, a wszyscy
zawodnicy zależnie od wieku –
sprzęt agd oraz atrakcyjne zabawki.
Jak zawsze organizatorzy zadbali
też o słodycze i napoje.

Zaskoczenia nie było - zwyciężył
wspomniany już wcześniej były
Mistrz Polski Błażej Kaleta, który
tym razem zgromadził na swym
koncie 6,5 pkt. Wicemistrzem
Olkusza 2013 został Mateusz Lis,
zaś III miejsce wywalczył Andrzej
Chabrzyk. Za nimi uplasowali się
kolejno: Jakub Ochowicz i Marcin
Kłeczek. Spośród przedstawicielek płci pięknej najlepszy wynik,
zapewniający jej VI miejsce, uzyskała Alicja Cebula.
Zwycięzcom gratulujemy i w imieniu organizatorów już dziś zapraszamy na następne imprezy szachowe.
Informacje o nich znaleźć można
na stronie internetowej Akademii
Karpowa w Olkuszu: www.akademiakarpova.olkusz.pl

vv MOK Olkusz

U W A G A !!!!

Sklep „JAŚ I MAŁGOSIA” (komis i sklep dziecięcy) oraz „SKLEP Z DUSZĄ”
(sprzedaż - skup staroci wszelkiego typu), przenosi się na ul. Przemysłową 14,
naprzeciwko marketu budowlanego „Mrówka” /przy budynku przy którym będzie mieścić się
sklep stoją traktory /, otwarcie nastąpi 15.06.2013 r.
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MAXIRENT, ul. Skośna 2, 32-327 Gorenice
Tel. 32 645 61 91, 507 022 650, 508 078 414

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Warsztat mechaniczny:
• Usługi samochodem typu „Pomoc Drogowa”,
• Wynajem lawety,
• Diagnostyka komputerowa samochodów sprowadzanych z USA i Kanady,
• Wulkanizacja,
• Napełnianie klimatyzacji,
• Wymiana części eksploatacyjnych w samochodach osobowych.
• Wymiana olejów
www.maxirent.pl biuro@maxirent.pl

KĄCIK KOLEKCJONERA
NOWOŚCI POCZTY POLSKIEJ
Wobec ogólnego zastoju w numizmatyce, podziwiać należy
decydentów Poczty Polskiej, którzy oszczędnie, ale po
dogłębnych przemyśleniach realizują plany emisyjne znaczków polskich.
12 kwietnia wydano znaczek w bloczku w cenie 4,55 „Ptaki
polskie”. Oczywiście wraz z bloczkiem gustowna koperta FDC
z Zimorodkiem. Dla wielbicieli flory i fauny szczególna gratka.
Również w kwietniu wydano znaczek upamiętniający Wiesława Chrzanowskiego – Marszałka Sejmu RP I kadencji. Znaczek
w cenie 3,80 wydano w arkusikach 9 znaczkowych, które,
pomimo braku przywieszek warto mieć w swoich zbiorach.
Kto pamięta Wiesława Chrzanowskiego z posiedzeń sejmu
ten nie zaprzeczy o wielkich walorach intelektualnych tego
polityka.
W Maju Poczta polska wyemitowała dwie pozycje: 1 znaczek
„Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej” (2 maja 2013) oraz 1
znaczek „Europa” (9 znaczków w arkusiku).
W 1 czerwca ukazały się dwa bloczki jednoznaczkowe
„Magiczny świat Disneya. Oba w cenie 4,60 (jeden ząbkowany drugi nieząbkowany. Drukowane techniką offsetową
na papierze fluorescencyjnym. Wydana została też koperta
FDC. Autor projektu: Jacek Konarzewski. Jest okazja zachęcić
naszych milusińskich do zbierania znaczków, a i nam samym
miło popatrzeć na podobizny znanych nam z dzieciństwa
bohaterów kreskówek, na których już niejedno pokolenie
się wychowało.
W dniu 14 czerwca zostaną wprowadzone do obiegu cztery znaczki pocztowe o wartości 1,60 zł; 2,35 zł; 3,75
zł; 3,80 zł emisji „Latarnie morskie”. Jest to już kolejna emisja znaczków z tej serii. Znaczki wydano w nakładzie
300.000 sztuk każdego. W eleganckich 4-znaczkowych arkusikach. Emisji towarzyszą oczywiście 2 koperty
FDC o tej samej tematyce. Autorem projektu jest Jerzy Pietras.
Tak więc przy zastojach w emisjach monet NBP, polityka emisyjna Poczty Polskiej może tylko cieszyć. Jeśli
nie skusi się takimi działaniami spekulacyjnymi jak nasz bank to tylko można pochwalić mądrość osób
odpowiadających za politykę emisyjną. Może nie wszyscy w tym kraju oszaleli na punkcie „bicia szmalu” jak
mawia Ferdynand Kiepski. Bo wprowadzanie fo obiegu kopii monet było już w Polsce praktykowane 15 lat
temu przez firmy prywatne. Ale żeby po raz drugi próbował robić to Narodowy Bank Polski, który powinien
stać na straży pieniądza i nie psuć go w sposób urągający przyzwoitości. Osobom decydującym o tematach
emisyjnych brak zapewne wyobraźni i konceptu. Ale kogo sobie wybieramy to tak później mamy. Nie ma się
co zatem dziwić, że numizmatyka przeżywa kryzys. Żeby jednak powiedzieć coś na pocieszenie – to jest to
odpowiedni czas na zakupy walorów numizmatycznych. Jest tanio i wszystkiego w bród. Życzę powodzenia
w uzupełnianiu zbiorów.
Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 691 364 130

„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.
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Reklamy

PACIEJ

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

K.K. Wielkiego 27 (w podwórzu), Olkusz
Tel. 603-654-993 Sklep czynny: 900 -1700
SERWIS SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZAPRASZA
Gwarantujemy profesjonalną pomoc techniczną oraz atrakcyjną cenę.
Zajmujemy się naprawą każdego rodzaju elektroniki użytkowej m.in.:
• GSM - Telefony komórkowe
• GPS - Nawigacje,
• Aparaty Fotograﬁczne,
• Komputery,
• Sprzęt biurowy,
• Telewizory oraz piloty
• drobne AGD
itp.
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Wstępna diagnoza GRATIS !!
!! Naprawiamy również po innych serwisach!!

POKRYCIA
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”

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

