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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

ECO-DOM

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

www.system-olkusz.pl

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

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

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

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/

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.

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

SKUTERY
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

PROJEKTOWANIE W 3D
ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 728-820-552
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00
www.knapczyklukasz.bazarek.pl

OPTYK

MEBLE NA WYMIAR
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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

GABINET OKULISTYCZNY
rejestracja telefoniczna 500-200-941 ul. K. K. Wielkiego 60
(“SILVER” BUDYNEK DAWNEJ POLICJI PRZY POCZCIE)

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

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

ul. Nullo 2, 32-300 Olkusz (naprzeciwko postoju Taxi)
tel/fax: 32 211 03 27, kom. +48 519 409 079
www.polnox.pl • biuro@polnox.pl • sklep@polnox.pl
pon - pt 9.00 ÷ 18.00, sobota 9.00 ÷ 13.00

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

Kompra
BIURO RACHUNKOWE

WIOSENNA
OBNIŻKA CEN!!!

Rodaki, ul. Rzeka

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

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

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

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

Sprawy pracownicze
Podatkowa księga
Zeznania roczne
przychodów i rozchodów Szkolenia BHP przez ﬁrmę
Zwrot VAT
z uprawnieniami
Ryczałt
na materiały budowlane
Przekształcenia formy
Rejestry VAT
Dojazd do Klienta
prawnej
przedsiębiorstw
wliczony
w cenę usług
ZUS

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz , tel. 32 754 56 70
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Informacje

Bukowno, ul. Kolejowa 28

W następnym numerze podamy Państwu telefony do Centrum.

Powstanie w Bukownie Centrum Medycznego "Skałka" w budynku o uznanej historycznej renomie wśród mieszkańców
Miasta Bukowna a także Powiatu olkuskiego, jako dawna Przychodnia Przyzakładowa ZGH „Bolesław”, to już nie plany
to zrealizowane zadanie, które w niedługim czasie mieszkańcy powiatu będą mogli ocenić i wrócić wspomnieniami do
czasów jego dawnej świetności tj. realizacji kompleksowych usług specjalistycznych pod tzw. „jednym dachem”.
Pragniemy poinformować o planowanym uruchomieniu nowego
obiektu Centrum Medycznego „SKAŁKA” już w miesiącu wrześniu br., w którym rozpocznie swą działalność NZOZ - poradnie
specjalistyczne, kompleksowa stomatologia z pełną diagnostyką
wyposażona w RTG, pantomograf, wizjografię, rehabilitacja z hydroterapią a także w ramach stacjonarnej opieki długoterminowej
Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Dom Seniora.
Zakład dysponuje łącznie 70 miejscami o wysokim standardzie
pobytu, w pokojach 1,2,3 osobowych z łazienkami, dostępem do
Internetu, TV, telefonem.
Unikalność koncepcji Centrum Medycznego „Skałka” polega
usytuowaniu w tej samej lokalizacji, wydzielonych miejsc pobytu
dla pacjentów geriatrycznych tj. pacjentów Zakładu Opiekuńczo
Leczniczego i Domu Seniora a także Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej tj. ogólnodostępnych poradni zatrudniającej
lekarzy specjalistów z renomowanych śląskich ośrodków klinicznych
z następujących dziedzin: kardiologia, neurologia, diabetologia,
gastroenterologia z pracownią endoskopii, okulistyka, laryngologia, dermatologia, reumatologia, chirurgia naczyniowa, chirurgia
urazowo-ortopedyczna, medycyna pracy, stomatologia zachowawcza z endodoncją, chirurgia stomatologiczna i implantologia co
zapewnia kompleksowość usług zdrowotnych.
Jest jeszcze zapewne wielu mieszkańców pamiętających jak w tzw.
Ośrodku na Skałce prowadzona była rehabilitacja. Mieszkańcy
powiatu często wspominają te świetne jak na ówczesne czasy
warunki w jakich mogli ratować swoje zdrowie, najbardziej w pamięci pozostały bicze - jako jedyny Ośrodek w powiecie dysponował
takim sprzętem.
I oto doczekaliśmy się takiej chwili – chwili powrotu historycznych
funkcji budynku zwłaszcza w zakresie rehabilitacji leczniczej. Ta
część została w pełni przywrócona z tą tylko różnicą, że dzisiaj jest
już wyposażona w najnowszej generacji sprzęt w kinezyterapii,
fizykoterapii a także hydroterapii, w której będą wykonywane
masaże podwodne, kąpiele lecznicze, wirówki kończyn dolnych
i kręgosłupa, kończyn górnych. Hydroterapia została również wyposażona w nowoczesną katedrę biczy szkockich - to urządzenie na
które najbardziej czekają pamiętający bicze w „Ośrodku na Skałce”.
Wysokiej klasy specjaliści – fizjoterapeuci i masażyści urozmaicą
zabiegi nowościami stosowanymi w różnych częściach świata.

Poradnie specjalistyczne wyposażone zostały w sprzęt
najnowszej generacji, w większości posiadający certyfikat innowacyjności. Poradnia okulistyczna oprócz
wielu nowoczesnych sprzętów niezbędnych do trafnej
diagnostyki została dodatkowo wyposażona w aparat do badania oceniającego widzenie zmierzchowe, niezbędne szczególnie dla osób występujących
o zezwolenie na kierowanie pojazdem.
W nowo powstałym obiekcie będzie funkcjonował sklep
m.in. ze sprzętem medycznym, ortopedycznym, kawiarnia, sala kinezyterapii, sala dziennego pobytu z dostępem
do Internetu i TV z kinem, biblioteka, kaplica.
W ciągu ostatnich 11 miesięcy budynek został rozbudowany, a w części istniejącej przeprowadzono kapitalny remont
i modernizację celem uzyskania nowoczesnej bazy z zastosowaniem najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych
dla prowadzenia działalności leczniczej, pielęgnacyjnej i rehabilitacyjnej. Nowoczesne urządzenie pomieszczeń, dobrana
kolorystyka, wysoka jakość wyposażenia pokoi to wszystko
z myślą o ludziach samotnych, potrzebujących opieki i rodzinnego ciepła. Każdy pokój wyposażony jest w łóżka rehabilitacyjne, sterowane elektrycznie, doskonałej jakości połączone
z funkcjonalną konstrukcją, mają wszystko co sprzyja pielęgnacji
użytkownika tj. możliwość przedłużenia łóżka, zestaw podnoszący
wysokość leża i poręczy, leża 4-sekcyjne z możliwością łamania
ich w 3 punktach, wyposażone są w tablety, sterowane na pilota
z blokadą funkcji, co ułatwia optymalną, bezpieczną opiekę nad
pacjentem. Każdy pokój posiada węzeł sanitarny i wyposażony
jest w nowoczesne, atrakcyjne i funkcjonalne meble, telewizję,
posiada dostęp do Internetu i telefonu. Pomieszczenia ogólnodostępne są klimatyzowane.
Nadal trwają prace w zakresie zagospodarowania terenu wokół
budynku, urządzenia ogrodu wraz z częścią rekreacyjną, zgodnie
z potrzebami pensjonariuszy.
Mamy zaszczyt poinformować, że budynek ten wraca do dawnej
świetności w świadczeniu kompleksowych usług zdrowotnych dla
pacjentów całego regionu, poszerzając swoją ofertę o opiekę
stacjonarną dla ludzi w wieku geriatrycznym oraz pobyt Seniorów,
którym zapewniamy także opiekę psychologa i fizjoterapeutę.

PORADY PRAWNE

Odszkodowanie za rozwiązanie
umowy przez pracownika o pracę
z winy pracodawcy

Gdy powodem rozwiązania umowy o pracę przez
pracownika jest ciężkie naruszenie przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków ma
prawo do odszkodowania.
Zgodnie z art. 55§11 kodeksu
pracy pracownikowi przysługuje w takim przypadku
odszkodowanie w kwocie równej wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia,
a w przypadku gdy wypowiedzenie dotyczy umowy zawartej na czas określony lub na
czas wykonania określonej
pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres dwóch
tygodni.
Jak wynika z § 2 ust. 1 pkt 3
rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 29
maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia
w okresie niewykonywania
pracy oraz wynagrodzenia
stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw,
dodatków wyrównawczych do
wynagrodzenia oraz innych
należności przewidzianych
w kodeksie pracy do odszkodowań przysługujących pracownikowi, który rozwiązał

umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego
naruszenia przez pracodawcę
podstawowych obowiązków
wobec pracownika, stosuje
się zasady obowiązujące przy
ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
Istotnym jest, iż odszkodowanie z tytułu rozwiązania
przez pracownika umowy
o pracę bez wypowiedzenia
w przypadku dopuszczenia się
przez pracodawcę ciężkiego
naruszenia podstawowych
obowiązków pracowniczych,
którego wysokość i zasady
ustalania wynikają wprost
z przepisów odrębnej ustawy,
tj. kodeksu pracy - nie wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 3
lit. a)- g) ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych jako wyjątek podlegający
opodatkowaniu - jest zwolnione z podatku dochodowego od
osób fizycznych na podstawie
tego przepisu.

N a l e ż y
pamiętać, że
nie w każdym przypadku rozwiązania
umowy o pracę bez wypowiedzenia pracownik uzyska
prawo do odszkodowania.
Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 4 marca 1999 r.
sygn. akt I PKN 614/98 wskazał, że prawo do rekompensaty finansowej z art. 55 § 11
kodeksu pracy zależy bowiem
od stwierdzenia, że rozwiązanie umowy było uzasadnione.
Wynika to z faktu, że jedną
z przesłanek tego odszkodowania jest „dopuszczenie” się
przez pracodawcę ciężkiego
naruszenia podstawowych
obowiązków.

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.

W Centrum Medycznym znajdzie zatrudnienie docelowo około
50-60 osób. Zatrudnienie ww. personelu będzie odbywało się
sukcesywnie, w zależności od ilości pensjonariuszy w stacjonarnej
opiece, a także w zależności od liczby pacjentów w pozostałych
zakresach. W tym Zakładzie dobór załogi jest podstawą dla sprawnego, nowoczesnego funkcjonowania tego rodzaju kompleksu.
Załoga musi się wykazywać dużą stabilnością zatrudnienia, co jest
szczególnie istotne ze względu na konieczność doboru pracowników o wysokich kwalifikacjach, którzy zapewnią odpowiednią
jakość świadczonych usług a na tym przede wszystkim nam zależy.
Centrum Medyczne SKAŁKA będzie świadczyło usługi komercyjnie ale także wystąpiliśmy do Dyrektora Małopolskiego OW
NFZ w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2015
dla ZOL. W tym roku w zależności od uruchamianych konkursów
na realizację świadczeń opieki zdrowotnej będziemy składać
oferty do NFZ na realizację świadczeń w Ambulatoryjnej Opiece
Specjalistycznej i Rehabilitacji leczniczej z hydroterapią. Jeśli
otrzymamy kontrakt z NFZ to umożliwi pacjentom ubezpieczonym
korzystanie ze specjalistów i rehabilitacji w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego i zwiększy dostępność do tego rodzaju świadczeń
w naszym regionie.
Powyższe czynniki mają stanowić elementy przewagi konkuren-

cyjnej naszego Ośrodka w regionie i umożliwić dostępność
do najlepszej klasy specjalistów z renomowanych, znanych
ośrodków, w nowoczesnych wnętrzach wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt na światowym poziomie.

Prezydent Komorowski w Olkuszu otrzymał list
o niekompetencji małopolskich posłów PO i PSL

Podczas wtorkowej wizyty w Olkuszu prezydent Bronisław Komorowski
otrzymał z rąk radnego Łukasza Kmity specjalny list, w którym małopolscy samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości zarzucają koalicyjnym
posłom PO i PSL niekompetencję i brak starań o rozwój regionu.
Samorządowcy w specjalnym liście postanowili zaapelować do prezydenta o zdyscyplinowanie koalicyjnych parlamentarzystów z naszego terenu.
– Przekazanie tego dokumentu
miało zmobilizować zarówno
posłów PO i PSL jak i władze
lokalne do większej aktywności.
Małopolska stała się regionem,
z którego (zaraz po Śląsku) ucieka najwięcej młodzieży. Coraz
boleśniej dotyka nas także fala
bezrobocia. Dlatego wizytę Głowy Państwa w Olkuszu i Małopolsce traktujemy jako niezwykłą okazję do przedstawienia
ważnych problemów, z jakimi
borykają się Mieszkańcy Południa Polski. Niestety, rządząca
od lat koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa
Ludowego - zarówno na szczeblu
ogólnopolskim jak i regionalnym
- w niewystarczający sposób dba
o rozwój naszej Małej Ojczyzny.
Tracą na tym wszyscy Małopolanie oraz Ci, którzy odwiedzają
naszą okolicę – podkreśla radny
Łukasz Kmita.
W przekazanym dokumencie
Łukasz Kmita wspólnie z samorządowcami PiS zaznaczył, że posłowie rządzącej koalicji są wyjątkowo
nieskuteczni w walce o pozyskanie funduszy z budżetu państwa
m.in. na rozwój infrastruktury.

– Od lat składają oni jedynie
puste deklaracje i obietnice, z których później niewiele wynika –
czytamy w liście radnych.

Na dowód tego przypomniano, że
pomimo zapewnień dalej nie udało
się zrealizować m.in. przebudowy
DK 94 na odcinku Olkusz-Kraków.
Nie wiadomo także, kiedy dokładnie powstanie północna obwodnica
Krakowa oraz inne kluczowe drogi
w regionie. Zwrócono również uwagę na problemy, dotyczący złego
stanu infrastruktury kolejowej.
– Przez nieudolne zarządzanie
marnowane są ogromne środki Platformy podczas glosowań poprawek nad budżetem wielokrotnie byli
unijne – podkreślono w liście.
Początkowo pracownicy Kancelarii przeciwko wprowadzeniu zmian,
Prezydenta chcieli uniemożliwić które miały przesunąć pieniądze
wręczenie dokumentu Komorow- do Małopolski. Zyskiwały na tym
skiemu. Ostatecznie jednak, Łukasz te regiony, gdzie Platforma rządzi
Kmita jeszcze przed oficjalnym w zdecydowanej przewadze. Nie
spotkaniem z samorządowcami ekonomia i prawdziwe potrzeby,
został zaproszony na rozmowę ale polityka decydowała gdzie traz głową państwa. Dyskusja na temat fiały pieniądze z kasy państwa. –
problemów, jakie dotykają Małopol- Jako Małopolanie czujemy się
skę i Olkusz odbyła się w gabinecie oszukiwani, a nasze interesy
burmistrza. Uczestniczyli w niej w Warszawie nie są dostatecznie
Prezydent Komorowski, z-ca szefa reprezentowane. Wizyta PrezyKancelarii Prezydenta minister Sła- denta Rzeczypospolitej Polskiej
womir Rybicki oraz Łukasz Kmita w Olkuszu była dla nas okazją,
aby nierozwiązane od lat problei Dariusz Rzepka.
my wybrzmiały jeszcze dobitniej
Rzeczywiście, temat słabego lobbin- – zaznaczyli samorządowcy Prawa
gu małopolskich posłów PO i PSL i Sprawiedliwości.
od kilku miesięcy był poruszany
w mediach regionalnych. Posłowie

Informacje
FELIETON

3

Dzieci wojny Rozliczmy olkuskie układy

Radny Roman Piaśnik walczy o zmiany w Olkuszu

Sierpień to czas wspomnień o Powstaniu Warszawskim. Niektórzy próbują gdybać, czy było potrzebne, czy było warto, co by było gdyby ci
wszyscy chłopcy i dziewczęta, mężczyźni i kobiety a nierzadko i dzieci
nie powiedzieli wtedy „dość”, nie chwycili za broń, nie powiesili biało
czerwonych flag. Czy wojna skończyłaby się inaczej, czy Warszawa nie
popadłaby w taką ruinę, czy Niemcy byliby życzliwsi???
Na gdybanie jest co najmniej kilkadziesiąt lat za późno. Jednakże
refleksja o Powstaniu Warszawskim w tym roku nabiera nieco innego wymiaru. W świetle
wydarzeń na Ukrainie, w obliczu
kryzysu naszego sąsiada wielu
zadaje pytanie czy jesteśmy tym
pokoleniem, które podobnie jak
nasi dziadkowie, rodzice, doświadczy smaku wojny. Mówi się, że
dopóki żyją świadkowie tragedii
zgotowanej przez Hitlera, raczej
nam kolejny tego typu kryzys nie
grozi. Przykład Ukrainy pokazuje,
że niekoniecznie. Dzisiejsza wojna
może wyglądać nieco inaczej, jak
zajęcie Krymu, bez jednego strzału lub jak w Doniecku z ofiarami
i zniszczeniem. Jakkolwiek by nie
było zagrożenie wisi nad światem.
Powstanie Warszawskie to zryw
ludzi młodych, dzieci wojny,
patriotów, dla których wszystkim
była Ojczyzna. Czy dziś znalazło
by się wystarczająco dużo młodych, którzy chcieliby umierać
za Polskę? Czy znalazło by się
wystarczająco wielu by bez materialnych korzyści walczyć w imię
własnego Państwa, polskiego języka, tożsamości narodowej? Czy
może machnęli by ręką na walkę,
na rozlew krwi, na poświęcenie
życia w imię wyższych idei. Czy

w świecie konsumpcjonizmu,
kapitalizmu i kosmopolityzmu jest
miejsce na patriotyzm. Patriotyzm
w czynach, a nie w słowach – bo
o tym że jesteśmy patriotami lubimy mówić, ale z okazywaniem tego
na co dzień jest już trochę gorzej.
W czasie wojny młodzi potrafili
w jednej chwili chwytać za broń,
walczyć i umierać, by za chwilę
cieszyć się z drobiazgów, kochać,
zakładać rodziny, rodzić dzieci.
Dziś pokolenie dwudziesto, trzydziestolatków myśli w kategoriach:
zrobić karierę zarobić kasę i może
wtedy dopiero zakładać rodzinę.
Wielu myśli: mam niepewną pracę,
nie wiem jak będzie za miesiąc, nie
mam odwagi mieć dzieci. Zachodzi
obawa że w razie wojny stracilibyśmy całe pokolenie bo ludzie baliby
się mieć dzieci z uwagi na niepewną
przyszłość.
Nie uwłaczając niczyjej godności,
brak dzisiaj ludziom tej odwagi,
determinacji i hartu ducha pokolenia Kolumbów. Pokolenia, które
mimo wszelkich przeciwieństw,
nieszczęść których byli uczestnikami nie traciło nadziei, potrafiło przeciwstawić się losowi, nie
poddawać rozpaczy. Padali, podnosili się, krwawili, znów padali,
umierali, patrzyli na rany przyjaciół, kolegów, na śmierć zgliszcza

i zniszczenie, a mimo to z uśmiechem składali małżeńskie przysięgi
– bez białej sukni , bez welonu,
z kawałkiem metalu zamiast złotej
obrączki, w pożyczonej spódnicy
i z raną po kuli. Bo może jutro już
nie będą razem, ale równie dobrze
za siedemdziesiąt lat opowiedzą
o swoim ślubie całemu światu
o miłości w czasie wojny i zaślubinach wśród świstu kul.
Czy my, pokolenie dwudziestego pierwszego wieku, nie mogące
wytrzymać godziny bez telefonu,
wybrzydzające na dwudniowy
chleb, nie wyobrażający sobie życia
bez bieżącej wody i toalety, potrafilibyśmy przetrwać okrucieństwo
wojny życie w brudzie i zupę plujkę? Czy myślelibyśmy o miłości,
małżeństwie, zobowiązaniu kiedy
wokół waliły by się domy, wybuchały granaty, świstały kule karabinów? Czy mielibyśmy odwagę
walczyć, czy raczej oddalibyśmy
nasz kraj temu, kto zaproponowałby
lepsze warunki…

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

Szanowni Państwo, Olkusz od wielu lat
przeżywa głęboką zapaść gospodarczą,
ubywa miejsc pracy, Mieszkańcy ubożeją,
miasto się wyludnia.
W związku z tym w ostatnich
latach wielokrotnie proponowałem
Burmistrzowi i Radnym sprawdzone w innych miastach rozwiązania
zmierzające do pobudzenia rozwoju
gminy. Najczęściej jednak nie spotykały się one ze zrozumieniem.
Niestety aktywność wielu Radnych bez względu na ich opcję
polityczną zwykle ogranicza się
do popierania pomysłów Burmistrza Rzepki, które jak wiemy nie
rozwiązują głównych problemów
Olkusza. Sądzę, że duży wpływ na
postawę tych Radnych może mieć
fakt, że często są oni w różnym
stopniu powiązani z Burmistrzem.
Wystarczy sprawdzić kto korzysta
z budżetu gminy i gdzie pracują niektórzy olkuscy samorządowcy lub
ich rodziny. Warto zauważyć, że na
ten temat panuje w Olkuszu swego
rodzaju zmowa milczenia.

Szanowni Państwo, olkuskie
układy bojąc się prawdy, coraz
częściej próbują wywierać na mnie
presję. Nie zamierzam jej jednak
ulegać. Zbliżają się przecież wybory
samorządowe, które są najlepszą
okazją, aby zmienić władze. Najwyższy czas, by w samorządzie
znalazło się jak najwięcej osób,
które do swoich obowiązków będą
podchodzić odpowiedzialnie. Olkusza po prostu nie stać na kolejną
fatalną kadencję. W związku z tym
zdecydowałem się założyć niezależny od układów i partii Komitet

Wyborczy, z list którego uczciwi
Mieszkańcy, popierający wspólny
Program dla Olkusza będą mogli
kandydować do olkuskiej Rady
Miejskiej. Zdecydowałem też, że
jako osoba bezpartyjna będę ubiegał się o stanowisko Burmistrza.

Szanowni Państwo, Olkusz
potrzebuje nowych miejsc pracy, realnej polityki prorodzinnej
oraz skończenia z ciągłymi podwyżkami opłat. Musimy rozszerzyć tereny inwestycyjne, obniżyć
lokalne podatki, przyciągnąć solidnych pracodawców, wprowadzić
budżet obywatelski oraz prawo do
inicjatywy uchwałodawczej dla
grup Mieszkańców i pojedynczych
Radnych, a także głosowanie imienne w Radzie Miejskiej. Konieczny
jest również wzrost bezpieczeństwa
i komfortu życia Mieszkańców, co
wiąże się m.in. z większą liczbą
patroli policyjnych, lepszym skomunikowaniem wewnątrz miasta oraz
z sąsiednimi aglomeracjami, łatwiejszym dostępem do usług i olkuskich
instytucji. Program dla Olkusza po
konsultacjach z Państwem będzie
systematycznie rozbudowywany.
Szanowni Państwo, w ciągu 8 lat
rządów Burmistrza Rzepki zadłużenie naszego miasta bardzo wzrosło.
Obecny dług przekroczył już 50
mln zł, a jego spłata będzie nas
obciążać jeszcze przez wiele lat.
Czy za te pieniądze rozwiązano

przynajmniej jeden duży problem
gminy? Niestety tak się nie stało.
Olkusz potrzebuje władz z wizją,
a nie partyjnych układów, które
ciągną krótką olkuską kołdrę każdy w swoją stronę. Jestem zdania,
że Olkusz można budować tylko
na fundamencie doświadczenia,
wiedzy i uczciwości. W żadnym
wypadku nie na partyjnych układach
i kolesiostwie.
Serdecznie dziękuję za wsparcie, jakiego mi Państwo udzielacie. Wszystkich zainteresowanych
zachęcam do osobistego kontaktu
ze mną we wtorki (od 5 sierpnia)
w godz. 16.00-18.00 w Sali Konferencyjnej na II piętrze olkuskiego
PSS Społem przy ul. K.K. Wielkiego 12. Kontakt tel. 510 355 400
(wtorki i piątki w godz.16.00-18.00).
Zapraszam Państwa do współpracy. Najwyższy czas zmienić
Olkusz. Razem możemy to zrobić.

Z poważaniem
Roman Piaśnik
Radny Rady Miejskiej w Olkuszu
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Wakacyjne kreacje artystyczne
Monolog władzy czy
Ostatnio miałam szczęście poznać interesujące osoby, których
była dla mnie niejednokrotnie dużym zaskoczeniem.
dialog ze społeczeństwem? twórczość
Niestety często bywa tak, że są one nieprzeciętnie utalentowane

Nowoczesne społeczeństwo powinno opierać się na uczestnictwie obywateli w stanowieniu prawa i podejmowaniu decyzji
bezpośrednio lub pośrednio z nimi związanymi. Jednym
z podstawowych elementów uczestnictwa obywatelskiego są
konsultacje społeczne, które stanowią dialog z mieszkańcami. Dlaczego więc w naszym mieście konsultacje społeczne
traktowane są przez władze jak przysłowiowe „piąte koło u wozu”?

Konsultacje społeczne mają swoje
umocowanie w prawie europejskim, krajowym oraz miejscowym. Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych
w samorządzie lokalnym są
przepisy ustaw o samorządzie
gminnym z 8 marca 1990 roku,
samorządzie powiatowym z 5
czerwca 1998 roku, samorządzie
wojewódzkim z 5 czerwca 1998
roku oraz o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie z 24
kwietnia 2003 roku.
Rezultatem konsultacji jest większa wiedza urzędników o postrzeganiu danej sprawy przez mieszkańców. Dzięki temu mogą oni
podejmować decyzje bliższe ich
rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom. Dzięki konsultacjom
społecznym możliwe jest unikanie, rozwiązywanie lub łagodzenie
konfliktów społecznych spowodowanych wdrażaniem niepopularnych, choć nieraz koniecznych
decyzji czy zmian.
Teoretycznie konsultacje społeczne stosowane są także w naszym
mieście. Ich jakość pozostawia

jednak wiele do życzenia. Przede
wszystkim dlatego, że mało kto
o nich wie (a w szczególności osoby, które powinny być nimi najbardziej zainteresowane) a ich forma
bywa niezrozumiała i odbiegająca
od formuły dialogu.
Przykład takiego stanu rzeczy
mieliśmy półtora roku temu,
kiedy w związku ze szkolnymi
roszadami pojawił się pomysł
zamknięcia II Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 2.
Poprzedni Zarząd Powiatu kompletnie pominął zdanie lokalnej
społeczności, próbując stosować
metodę faktów dokonanych. Miejscy włodarze zdecydowali się zaś
na konsultacje społeczne, ale ich
forma była kompletnie niezrozumiała i nieprzystępna dla osób,
które miały w nich uczestniczyć.
Z założenia konsultacje społeczne powinny umożliwiać wspólne
wypracowywanie decyzji dotyczących ogółu w oparciu o dialog i debatę. Niestety w naszym
mieście działanie tej instytucji
ewidentne szwankuje. Pierwszym
krokiem w stronę uzdrowienia tej

sytuacji mogłoby być uruchomienie Olkuskiej Platformy Konsultacji Społecznych. Jest to rozwiązanie, polegające na utworzeniu
internetowej witryny, na której
mieszkańcy mogliby zapoznać się
z projektami i opisami najważniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez Urząd Miasta i Gminy
Olkusz oraz wypowiedzieć się na
ich temat.
Platforma Konsultacji Społecznych
to narzędzie, które ma na celu ułatwienie dialogu z mieszkańcami na
temat projektów i przedsięwzięć
realizowanych przez dany samorząd. Na wprowadzenie takiego
rozwiązania zdecydowały się już
takie miasta jak Olsztyn, Warszawa, Katowice, Częstochowa czy
Toruń. Atutami przemawiającymi
za jej wdrożeniem jest łatwa obsługa i stosunkowo niewielkie koszty
utworzenia i administracji. Póki
co olkuscy włodarze wolą jednak
uskuteczniać monolog władzy niż
nawiązywać dialog ze społeczeństwem…

vv Jakub Fita
www.jakubfita.pl

a pozostają w cieniu. Co ciekawe, nie rzadko zdarza się, że artysta
jest znany poza miejscem w którym działa, a nawet poza granicami Polski a w swoich rodzinnych stronach pozostaje anonimowy.
Czemu się tak dzieje?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. W lokalnych ośrodkach zajmujących
się propagowaniem kultury
prezentuje się twórczość artystów już znanych, docenionych,
ponieważ chce się w ten sposób
przyciągnąć odbiorców. To jest
dobre jednak minusem takiej
sytuacji jest fakt, że czasem
brakuje miejsca na promowanie artystów, których nazwiska
jeszcze nie są rozpoznawalne.
Osoby te często sięgają wtedy
po narzędzie, jakim jest Internet.
Dzięki sieci ich twórcza działalność może być zauważona po
drugiej stronie globu. Zdarza
się, że poza granicami naszego
kraju, ktoś doceni oryginalność
ich prac. Na własnym podwórku trudniej jest zrobić karierę,
ponieważ malarz amator jest
np. znanym lokalnie lekarzem,
uzdolniony pianista był kiedyś
karany więc jest przestępcą,
a pani z sąsiedztwa przecież nie
może zostać cenioną pisarką.
Niezwykle trudno jest wybić się
poza nadaną nam już etykietkę.
Chciałabym wykorzystać możliwości jakie daje mi publikacja
tekstu w lokalnej prasie i zacząć
przybliżać sylwetki osób nieprzeciętnych, zdolnych a nie
koniecznie znanych w naszym

regionie. Będzie to subiektywny
wybór. Nie chcę przyjmować
sztywnych zasad pewnych kryteriów. Będę starała się mieć
otwarty umysł. Liczę na pomoc
z Państwa strony. Proszę przysyłać propozycje osób, o których
warto napisać kilka słów. Mam
tu na myśli również amatorów,
którzy robią coś nieprzeciętnego.
Mogą to być malarze, rzeźbiarze,
literaci, rzemieślnicy. Każdy, kto
tworzy angażując w to emocje
i własną estetykę.
Ze względu na letnią porę chciałabym w tym numerze poruszyć
temat mody i przybliżyć sylwetkę, działającej głównie w Bolesławiu, Pani Iwony Skupińskiej,
która od kilku lat zajmuje się
projektowaniem ubrań oraz
wytwarzaniem biżuterii artystycznej. Jej styl to powrót do
kobiecości, moda w wydaniu
nieco retro. Nowoczesne kroje
i materiały połączone z dawną
elegancją przedwojennych dam.
Kapelusze, sukienki odsłaniające łydki, korale. W jej projektach
można znaleźć ręcznie malowane materiały, czy kreacje pełne
przepychu, ultra kobiece, niemal
bajkowe suknie kobiet – rusałek. Projektantka często uprawia recycling art wykorzystując
stare materiały i dając im dru-

gie życie ,w zupełnie innej, niż
poprzednia roli. Naturalny len,
drewno czy muszle, to elementy
zarówno jej ubrań jak i biżuterii.
Niedawno temu bo pod koniec
lipca odbył się kolejny już pokaz
Jej mody w Hotelu Euroejskim
w Krakowie, na którym w tym
roku Iwona Skupińska zaprezentowała kolekcję Boho. Charakteryzowały ją kwiatowe aplikacje, odważne zestawienie deseni
i połączenie elegancji z letnim
luzem i beztroską, podkreśloną przez fantazyjne kapelusze
i biżuterię. Mnie osobiście podoba się podejście projektantki do
modelki, podkreślenie atutów
kobiecej sylwetki. Pani Skupińska, która jest również malarką
ma dar do nadawania swoim
kreacjom, artystycznego sznytu,
pewnej frywolności pozbawionej
zadęcia które często towarzyszy
eleganckim strojom. Miłośniczkom mody, i nie tylko, polecam
zapoznanie się z twórczością
Iwony Skupińskiej na jej blogu
www.zapachsztuki.blogspot.
com.
Czekam na propozycje innych
osób robiących coś z pasją.

vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com
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Bezpłatna opieka
okołoporodowa
Bezpłatna szkoła
rodzenia
Bezpłatny poród
rodzinny
Bezpłatne znieczulenie
zewnątrzoponowe
Znieczulenie tzw.
gazem rozweselającym

Rodzimy
MACHINA Paweł Bretner
SERWIS KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ
• odsysanie
• sprawdzanie
szczelności
• napełnianie
czynnikiem
• odgrzybianie
• naprawa

Gwarantujemy intymną
i przyjazną atmosferę.
Serdecznie zapraszamy!

KONKURENCYJNE CENY!!!

ul. Kwaśniowska 15, 32-310 Ryczówek
tel. 500 855 535

w N ow y m Sz pit al u

Sklep Technik - Serwis Elektronarzędzi
- ostrzenie pił widłowych,
- ostrzenie łańcuchów do pił,
- nadzędzia spawalnicze,
- narzędzia pneumatyczne

- klimatyzacja dla domu i biura
- sprzedaż montaż serwis
- czyszczenie dezynfekcja

autoryzowany punkt firmy

Nowy Szpital w Olkuszu
ul. 1000-lecia 13
32-300 Olkusz

w Olkuszu

OFERUJEMY:

W OFERCIE RÓWNIEŻ:

Szczegółowe informacje:
32 758 12 36

Poradnie ginekologiczno-położnicze Nowego Szpitala w Olkuszu zapewniają Paniom specjalistyczną opiekę oraz komfortową
i skuteczną diagnostykę. Szpital dysponuje salą porodów rodzinnych, gdzie przyszła mama może rodzić w obecności osoby
towarzyszącej.
Dzieci urodzone w Nowym Szpitalu w Olkuszu od pierwszych sekund życia są pod opieką specjalistów oddziału
neonatologicznego. Każdy noworodek otrzymuje obowiązkowe szczepienia i przechodzi badania przesiewowe np. słuchu.
Prowadzona przez Nowy Szpital poradnia rozwoju noworodka i wcześniaka obejmuje opieką medyczną dzieci do 1 roku życia.

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

www.nowyszpital.pl/olkusz

FIRMA BUDOWLANA

oferuje wykonanie:

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

Mercedes W110 - „Twoje auto do Ślubu”

• 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
"Wyglądaj świetnie, zarabiaj
pieniądze i baw się doskonale"

POSZUKUJEMY mieszkań do wynajęcia w Olkuszu
POLECAMY nowy lokal w Jerzmanowicach

440 m kw. pow., działka 8 a, odległość od głównej drogi
Olkusz-Kraków: 300 m. Obiekt zostanie całkowicie wykończony
do grudnia 2014 r. Czynsz najmu: 8800 PLN / m-c.

WIĘCEJ OFERT NA: www.gwarek-nieruchomosci.pl

tel. 796-351-499
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Świat należy
do kobiet
Kontakt:
Zapraszamy do

Regionalnego Biura Oriflame
w Olkuszu ul. Biema 5b
poniedziałek 1600 - 1800,
środa 1300 - 1700,
piątek 1200 - 1800

Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702;
email:
mpoznanska1@vp.pl
www.twoje-ori.olkusz.pl

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA
WYMIANA OPON OD 40 zł

-

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

WIOSNĄ ZAPRASZAMY
DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI
W PROMOCYJNEJ CENIE

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

Reklamy
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Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

betony towarowe od B-10 do B-40
betony posadzkowe, mrozoodporne, hydrotechniczne
betony drogowe i mostowe
betony wg receptury powierzonej
zaprawy budowlane
podsypki stabilizujące

Oferujemy również gamę
prefabrykatów z wibroprasy:
•
•
•
•
•
•

ogrodzenia betonowe
płytki chodnikowe
płyty ażurowe
bloczki fundamentowe
korytka ściekowe
kręgi

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

"Estrich-Specjal" Bis
W ofercie fachowe doradztwo
techniczne z dojazdem
do klienta gratis.

Profesjonalne wylewki

Miksokretem
zacierane maszynowo

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

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2
tel. 32 644 21 42; 696 486 469
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32/643 03 13

MIESZKANIA DOSTĘPNE NA KREDYT MdM
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej
w Olkuszu przy ul. Górniczej 32 (naprzeciwko parku – u zbiegu ulic Górnicza i Mickiewicza)
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania,
że w związku z realizowaną nadbudową w latach 2013/2014 w wyniku adaptacji poddasza powstały nowe lokale mieszkalne.
Do sprzedaży pozostały cztery mieszkania o pow.: 54 m2, 60 m2, 68,5 m2, 74,5 m2.

Mieszkanie można nabyć za kredyt z dofinansowaniem udzielony w ramach programu MdM
(mieszkanie dla młodych).
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

WIATRAKI = KONTROWERSJE?

Najwyższa Izba Kontroli, niezależnie od opcji akurat w danym czasie sprawującej władzę, w mniejszym lub większym stopniu pozostaje niezależna. Tak też miało miejsce niedawno kiedy pod lupę wzięła farmy wiatrowe.
Jak nie trudno się domyślić NIK podczas swojej kontroli dopatrzył się szeregu
nieprawidłowości przy budowie i lokalizacji farm wiatrowych. Czemu to ma
takie znaczenie by o tym pisać na łamach tej lokalnej gazetki? Otóż wiatraki
to jeden z czołowych tematów w naszej gminie, a szczególnie gorący spór
dotyczący właśnie ich budowy w miejscowości Zimnodół.
Do rzeczy. NIK negatywnie ocenia proces powstawania lądowych farm wiatrowych w Polsce, taką informację mamy już na początku raportu. Mocne słowa.
Zarzucono w nim, że władze nie w pełni przestrzegały ograniczeń związanych
z ich lokalizacją i budową. Ignorowano społeczne sprzeciwy, nie zdecydowano
się na zorganizowanie referendum w tej sprawie. Teraz prawdziwa perełka wśród
zarzutów – ich budową zainteresowane były głównie osoby pełniące funkcje
lub zatrudnione w gminach (dotyczyło to 2 na 5 inwestycji), tj. na gruntach
tych osób powstawały te farmy oraz te osoby brały udział w podejmowaniu
decyzji co do miejsca ich inwestycji. Brzmi znajomo co? Do tego proces ich
powstawania przebiegał często w warunkach zagrożenia konfliktem interesów,
brakiem przejrzystości i korupcją. Służby dozoru technicznego nie interesowały się bezpieczeństwem funkcjonowania urządzeń technicznych elektrowni
wiatrowych (wspomnę tylko znany przypadek oderwania się śmigła, które
przeleciało ok. 300 metrów od masztu). Często za zgodą władz na budowę
stało sfinansowanie przez inwestorów dokumentacji planistycznej lub prze-

kazanie na rzecz gminy darowizny w wysokości co najmniej ekwiwalentnej
do kosztów zmiany założeń zagospodarowania przestrzennego, a co powinno
być pokryte ze środków gminnych. Sporo nieprawidłowości wynika z braku
uregulowań prawnych, by wspomnieć choćby o braku doprecyzowania długości
bezpiecznego usytuowania elektrowni wiatrowych w środowisku naturalnym
od zabudowań, nie konkretne przepisy dotyczące pomiaru emisji hałasu,
w prawie budowlanym elektrownie wiatrowe nie zostały przypisane do żadnej
kategorii obiektów budowlanych. Brak przepisów lub ich jednoznaczności,
jednolitości orzecznictwa i doktryny powodował rozbieżności w interpretacji
i ich stosowaniu dotyczących ich lokalizacji. W efekcie przepisy zezwalały
na budowę wiatraków np. na obszarze chronionego krajobrazu, co wzbudzało
liczne kontrowersje i protesty. Ponadto mogły być zlokalizowane na gruntach
rolnych o najwyższej klasie bonitacji. Sporo tego.
Można stwierdzić, że łatwiej jest postawić nawet kilkuset metrowe wiatraki
w bliskim sąsiedztwie zabudowań niż kilku metrowy płot między posesjami.
Jednak, w naszym olkuskim przypadku 180-metrowe wiatraki mogą stanąć
bez większego zwracania uwagi na wątpliwości i obawy ich najbliższych
sąsiadów. Ot paradoks.
Co dała ta kontrola NIK? Na pewno dała ona przeciwnikom turbin wiatrowych
solidne argumenty. Ich zwolennicy nie mogą już im zarzucić, że obawy są niczym

Ulica Parkowa – IV etap Wyścigu Tour de Pologne
Ulica Parkowa w Olkuszu jest jedną z wielu dróg odbudowywanych w ramach realizowanego
przez Wodociągi Olkuskie Projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy
na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. Inwestycje wykonywane były etapowo.
W 2012 r. wymieniono sieć wodociągową wraz z przyłączami wodociągowymi. Mieszkańcy ulicy Parkowej
sygnalizowali wielokrotnie o potrzebie budowy sieci kanalizacyjnej. Przedsiębiorstwo wraz z władzami
gminnymi wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom
podjęło starania zmierzające do poszerzenia zakresu
rzeczowego Projektu. Starania zakończyły się sukcesem, co zostało sfinalizowane podpisaniem aneksu
do umowy o dofinansowanie. Przedsiębiorstwo otrzymało dodatkowe środki unijne na realizację budowy
kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej i w konsekwencji w ramach Projektu zrealizowano kanalizację sanitarną o długości 511 m, z czego: rurociąg
PP o średnicy DN300 – 10 m, rurociąg PP o średnicy DN250 – 39 m, rurociąg PP o średnicy DN200

– 396 m, rurociąg PP o średnicy DN160 - 66 m
oraz przebudowano 482,6 m sieci wodociągowej,
tj. rurociągi z rur PE o średnicy DN160 – 476,71 m
oraz przyłącza o średnicy DN40 o długości 21 m.
Prostujemy więc treść artykułu z dnia
22.07.2014 r. – wodociągi olkuskie nie otrzymały
dofinansowania na budowę kanalizacji deszczowej
w tej ulicy. Tematem zagospodarowania wód deszczowych zajmuje się Gmina, która planuje i realizuje
systemy zbierania i odprowadzania wód opadowych.
Inwestycja budowy sieci wodociągowej,
która była I etapem prac prowadzonych w ul. Parkowej została zakończona i wykonano odbudowę
nawierzchni drogi jedynie w warstwach podbudowy.
Przedsiębiorstwo celowo ograniczyło zakres otworzenia ulicy mając w zamiarze budowę sieci kanalizacyjnej. Na dzień dzisiejszy kończymy kolejny etap
tej inwestycji. Budowa sieci kanalizacyjnej została
ukończona, odtworzona została również droga –
w pełnej odbudowie wraz z warstwami bitumicznymi.
Roboty prowadzone podczas tego etapu
trwały 5 m-cy. Ulica Parkowa jest kluczowym elementem komunikacji w mieście Olkusz. Jej wyłącze-

nie uzasadnione, że nie mają żadnych danych, wiarygodnych dokumentów, bo
z pomocą przyszedł NIK i jego raport. „Prowiatrakowcy” nie będą mogli tak
swobodnie szydzić, że na skutek bliskiej obecności wiatraków kury przestaną
nieść jajka a krowy dawać mleko, a będą musieli zmierzyć się z poważnymi
argumentami, które przedstawił NIK. Co istotne, raport ten nie powstał na
zamówienie jednej ze stron tylko jest efektem rzetelnej kontroli niezależnej
instytucji. W końcu jaki interes miałby NIK by opowiadać się po jednej ze
stron. Zatem przedstawiony został stan faktyczny, który miał lub ma miejsce.
Żeby była jasność, raport NIK o którym mowa nie dotyczy Zimnodołu i olkuskich władz. Dlatego wypadałoby dodać, że zbieżność w/w zarzutów NIK jest
całkowicie przypadkowa.
Jak widać, każdej budowie farm wiatrowych towarzyszą kontrowersje. Dochodzi
do sporów na linii inwestor czy władze lokalne i ludność, w której miejscu
zamieszkania mają stanąć wiatraki. Można się zastanowić, po co te wiatraki
skoro ludzie ich po prostu nie chcą?
vv D. Przybylski
P.S. cały raport dostępny na stronie: http://www.nik.gov.pl/plik/id,6804,vp,8637.
pdf

nie z ruchu przez ten czas było uciążliwe zarówno dla
mieszkańców jak i osób korzystających z tego duktu
komunikacyjnego. Niedogodności zostały usunięte, pozostały do wykonania prace odbiorowe i porządkowe.
Przedsiębiorstwo dołożyło wszelkich starań,
aby Wykonawca ukończył prace we wcześniejszym
terminie, tak aby Wyścig Tour de Pologne mógł odbyć
się urokliwą ulicą w otoczeniu pobliskiego Parku na
Czarnej Górze.
Potrzeby mieszkańców dot. chodnika, czy też
ścieżki rowerowej są słuszne i powinny być kierowane do zarządców drogi, którzy mają obowiązek pozyskiwać środki na ich utrzymanie i budowę. Nie można
zapominać, iż podstawowym celem naszego Unijnego
Projektu jest budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Odtworzenie dróg jest zakresem uzupełniającym. Odtworzenie nawierzchni w przypadku ul. Parkowej, jak i każdej innej inwestycji objętej Projektem
podnosi standard drogi sprzed realizacji inwestycji, powodując, że nowe drogi będą długie lata służyły mieszkańcom Olkusza i podróżującym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
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Salon Kolekcjonerski
Ryszard Marczukiewicz

www.marczukiewicz.pl • tel. 691 364 130

Jeszcze raz – urok minionych lat

Sezon urlopowy w pełni. Nie zawsze dopisuje nam upalna pogoda. Nie zawsze też mamy zdrowie na samo tylko odpoczywanie. Zawsze jednak powinniśmy mieć aparat pod ręką. Nie zawsze tylko popularne widokówki są naszymi pamiątkami
z wakacji. A urlop niekoniecznie musi być spędzany na dalekich wojażach. Warto czasem rozejrzeć się wokół siebie, by
dostrzec piękno dnia codziennego i bliskiego nam otoczenia. Starać się uchwycić mijane chwile.
Prezentuję kilka pocztówek z przed prawie 100 lat oraz
paę zdjęć z lat 60-tych minionego stulecia. Tak 100 lat
temu jak i 50 lat później, w naszym najbliższym otoczeniu
zaszły tak olbrzymie zmiany, że już naszym dzieciom, nie
wspomnę o wnukach, na pierwszy rzut oka nic one nie
mówią. Niewiele jest już osób żyjących w Olkuszu, które
pamiętają Plac fabryczny. Większość jednak „autochtonów” tam ma swoje pochodzenie. Plac fabryczny
zamieszkiwały rodziny pracujące w przemijającej OFNE.
Tam skupiło się życie kulturalne. Sam jeszcze w latach
60-tych chodziłem do kina na Plac fabryczny. Nie
pamiętam już czy stał jeszcze wtedy pomnik
J.Piłsudskiego, ale myślę, że już go nie było. Inna opcja.
Współcześni zapomnieli już zapewne o „wieży ciśnień”
na olkuskim rynku. Nie wspomnę już o fontannie. Była
inna, ale dobrze że obecnie jest chociaż ta nowoczesna. Nie pamiętamy zapewne dworca autobusowego
na rynku. Nie mam takich zdjęć, a szkoda. W latach
90-tych na olkuskim rynku była namiastka stadionu
10-lecia. Kwitnął nie najgorszy bazar wschodnioeuropejski. Towary z dalekiej Rosji, Węgier, Rumunii
i Turcji. Barachło, ale jaki urok i egzotyka.

Na jednej z pocztówek widoczny jest wjazd na ulicę
Krakowską. Same wozy konne. Samochodów jeszcze
nie było. Jaki skok w rozwoju. Może warto zastanowić
się tylko dla siebie, jaki skok w rozwoju dokonał się za
naszych czasów. Na kilku zdjęciach, ulica Szpitalna
wraz ze szpitalem. Tam dopiero się działo. Nie tak
jeszcze dawno temu. I jak dziś narzekamy na kolejki
i obecną służbę zdrowia, to powinniśmy spojrzeć na
średnią wieku w latach 40-tych i średnią wieku dzisiaj.
Może to nam da coś do myślenia. Bo jak nieraz słyszę
jaki dobry chleb lub mleko było przed wojną to wydaje
mi się, że ci co to mówią mają na myśli swoją młodość,
a ona zawsze jest lepsza od czasów późniejszych,
choćby nie wiem jak się zmieniły. Dlatego urlop
urlopem, wczasy wczasami, ale starajmy się
zapamiętać i zachować chwile i widoki obecne dla
naszych potomnych. Bo za następne 50 lat nasze
otoczenie na pewno się zmieni. Nie wiadomo na lepsze
czy gorsze. A może wcale nie będzie zmian. Bo fragment
ul.Górniczej dzisiaj wygląda tak samo jak 50 lat temu.
Żeby tak i nam czas stanął w miejscu…

lna

Ulica Szpita

Plac 15 grudnia (lata

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

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

60-te)

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie,
Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka
Olkuskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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KAMIENIARSTWO BUDOWLANE

- SILL

RYCZÓWEK

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

PRODUKCJA I MONTAŻ
WYROBÓW Z KAMIENIA

[marmur, granit, aglomarmur, trawertyn itp.]

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

Posiadamy w sprzedaży ponad 40 kolorów kamienia dostępnych od ręki.

www.tomaks-sill.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY W POWIATOWYM
URZĘDZIE PRACY W OLKUSZU od 08.09.2014 do 26.09.2014

• Nie wiesz jak napisać CV i list motywacyjny?
• Boisz się rozmowy kwalifikacyjnej?
• Nie wiesz jak i gdzie szukać pracy?
• Masz trudności ze znalezieniem pracy?
• Nie posiadasz doświadczenia w poszukiwaniu pracy?
• Utraciłeś motywację do poszukiwania pracy?
Zgłoś się na szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Szkolenie realizowane jest w oparciu
o program szkolenia rekomendowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Program szkolenia obejmuje:
• 40 godzin zegarowych zajęć prowadzonych metodą warsztatów realizowanych przez 10 kolejnych dni roboczych oraz
• 40 godzin zegarowych praktycznych ćwiczeń w ramach których uczestnicy poszukują pracy oraz uczestniczą
we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczeń, wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie
poszukiwania pracy realizowane w ciągu kolejnych 5 dni roboczych.
W szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy można brać udział raz na dwa lata. Za okres szkolenia wypłacane
jest stypendium na zasadach określonych w art. 41 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Ucząc się z nami:
• Poznasz podstawowe zagadnienia rynku pracy i mechanizmy, które nim  rządzą;
• Dokonasz analizy rynku pracy na którym poszukujesz pracy dla siebie;
• Określisz swoje mocna i słabe strony, kwalifikacje, umiejętności i kompetencje odpowiadające potrzebom rynku;
• Otrzymasz psychiczne wsparcie w radzeniu sobie z bezrobociem.
Zgłoś się telefonicznie: 32/ 643 05 38, 32/ 643 43 48 - wew. 241
lub bezpośrednio u swojego doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE KOMPUTEROWE Certyfikat ECDL Core
Rekrutacja już trwa zatem pilnie zapraszamy do kontaktu osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu.

W ramach projektu masz zapewnione:
• bezpłatne szkolenie na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu ECDL Core
• bezpłatny udział w egzaminie na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu ECDL Core,
• materiały dydaktyczne,
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ECDL CORE,
• Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Zgłoś się! Wzmocnij swoją pozycję na rynku pracy! INFORMACJA O PROJEKCIE - POWIATOWY URZĄD PRACY W OLKUSZU - pok. 23

