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• www.asestravel.pl • tel. 32/ 647 71 07-08 • Salonik Turystyczny •
KOMBUD

KOMINKI

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1
tel. (32) 754 76 72, 606 249 021

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

SZAFY

KUCHNIE

Z DRZWIAMI SUWANYMI

NA WYMIAR

SKLEP

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

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

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

www.gastronomia-wolbrom.pl

luka.luka@neostrada.pl

WSZYSTKO Z DREWNA
U NAS NA JTANIEJ!!!! "U GÓRALA"

REKLAMĘ!!

( 508 218 110

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

MIEJSCE NA TWOJĄ

Obiady domowe – 11 zł
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.

SZKOŁA
RADOSNADO 1000 zł
I

CHWILÓWK

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

dowóz
organizacja imprez
okolicznosciowych

tel. kom: 500 400 700 Olkusz, ul. Rynek 27
Zapraszamy!!!
warka.olkusz.pl

KREDYT

2000 zł B
EZ BIK
WOLBROM, ul. Krakowsk
a 44
tel. (32) 611 08 34 • ko
m. 698 686 482

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

Marcin Czerniak

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
Serwis spalinowego sprzętu
ogrodniczego, leśnego i budowlanego

F.H.U. „BRATEX”
Marcin Bratek

MEBLE OGRODOWE

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

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP)
tel. (32) 754 60 10

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

biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl
HURTOWNIA

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

OFERUJEMY:

• pasty BHP, mydła
• chemia gospodarcza
• kosmetyki
• profesjonalne
środki czystości
Olkusz
• rajstopy
Al. 1000-lecia
gamexolkusz@poczta.fm • papier toaletowy
• ręczniki ZZ
tel. 32 754 77 40-42
• ręczniki przemysłowe
fax. 32 754 79 79
Hurtownia

NAJTAŃSZE
GONTY BITUMICZNE!
30% na wszystkie modele

OKNA

RYNNY
OLKUSZ, ul. Rabsztyńska 67
tel. 501 510 104, 501 510 105

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

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

WOBUD

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

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

OPTYK
OKULISTA
Technik Optyk Jolanta Siembab
Stylistka Optyki Okularowej

Klucze, ul. Zawierciańska 4
tel: 501 506 547

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

PROMOCJA SZKOLNA

15 % RABATU NA OPRAWKI
•••

PARA SOCZEWEK
Z ANTYREFLEKSEM

99 PLN

Zapraszamy

pn-pt 900-1600
POŚREDNICTWO • DORADZTWO • KREDYTY • KUPNO • SPRZEDAŻ

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

biuro@nieruchomosci-lesniak.pl

www.nieruchomosci-lesniak.pl
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Informacje

Powiatowy serwis informacyjny

NADPRZEMSZAŃSKIE ŚWIĘTO PLONÓW

Jaroszowiec, leżący w gminie Klucze, był gospodarzem tegorocznych powiatowych dożynek. Miejscem obchodów Święta Plonów A.D. 2012 był stadion UKS „Unia
Jaroszowiec”, zaś gospodarzami – starosta powiatu i wójt gminy. Święto Plonów jest prastarym zwyczajem kończącego żniwa podziękowania za zebrane plony. Przez
wieki obrosło ono wieloma zwyczajami i obrzędami. Najpowszechniejszym z nich, obejmującym chyba cały nasz kraj, jest tradycja plecenia wieńców z ostatnich
zebranych z pola kłosów. Dziś zwyczaj ten kultywują Koła Gospodyń Wiejskich. Co roku mieszkanki niemal każdego sołectwa, ubrane w ludowe stroje, przybywają
na miejsce dożynek pochwalić się swymi rękodziełami. Nie inaczej było w tym roku.

Pod jaroszowiecki kościół pod wezwaniem NMP Wspomożycielki Wiernych panie z Kół Gospodyń Wiejskich
zjechały tłumnie, czym kto mógł – autobusami, ciężarówkami, a zdarzyło się, że i przystrojoną wstążeczkami
przyczepą holowaną przez traktor – przywożąc słomiane
wieńce różnego kształtu i rozmiaru, od niewielkich, do
ogromnych konstrukcji niesionych przez kilka osób. Mszę
świętą dziękczynną odprawił ks. proboszcz Jan Wieczorek
wspólnie z proboszczami sąsiednich parafii.
Po nabożeństwie uczestnicy Święta Plonów w takt
marszów wygrywanych przez orkiestrę dętą Zakładów
Górniczo-Hutniczych „Bolesław” przemaszerowali korowodem dożynkowym na stadion UKS. Jaroszowiec jest
miejscowością przemysłową, leży jednak w gminie Klucze,
gdzie obok fabryk istnieją liczne sołectwa. Ponadto dysponuje wspomnianym stadionem, który wydaje się idealnym
miejscem do organizowania dużych uroczystości.
Imprezę na stadionie rozpoczęła inscenizowana „pogoń
za złodziejem zboża” w wykonaniu pań z KGW Bogucin
Duży. To stara ceremonia dożynkowa. Schwytany „winowajca” został zaprowadzony przed oblicze gospodarzy
dożynek: starosty Jerzego Kwaśniewskiego i wójta gminy
Kazimierza Ściążko, którzy oswobodzili go – z upomnieniem, by „odtąd pracował uczciwie”. Inny piękny zwyczaj
to dzielenie dożynkowych bochnów. W Jaroszowcu chleby
kroili i pajdami zebranych częstowali: starosta, wójtowie
gmin, proboszcz jaroszowieckiej parafii oraz nasi posłowie
na Sejm RP: Lidia Gądek i Jacek Osuch.
Po chóralnym odśpiewaniu przez członkinie KGW
dożynkowej pieśni „Plon niesiemy, plon” odbyła się oficjalna część obchodów. W okolicznościowym przemówieniu starosta Jerzy Kwaśniewski powiedział między
innymi: „Rolnik kocha ziemię, którą uprawia. Rolnik
wie, ile trzeba trudu i potu, by ziarno rzucone w ziemię
wydało plon i aby chleb znalazł się na naszych stołach.
Rolnik również wie, że do tego trudu i znoju potrzeba
łaski Bożej, bo bez niej jego praca pójdzie na marne i nie
wyda owoców. Dlatego też w Jaroszowcu, miejscowości,

w której znajduje się Sanktuarium Najświętszej Maryi
Panny Wspomożycielki Wiernych, na tradycyjnym święcie plonów dziękujemy Opatrzności za plony zebrane
z naszych pól, sadów i ogrodów”.
Przyszła pora na część artystyczną. Dożynki to święto
ludowe i najlepiej sprawdza się na nim muzyka folklorystyczna. Tej dostarczył zebranym chór GOK Ziemia
Kluczewska, wykonując tradycyjne pieśni – zarówno
regionalne, jak i popularne w całej Polsce. Jednak nie
tylko folklorem żyje gmina Klucze. Dowiodły tego panie
z zespołu Tesamee, wykonując utwory z repertuaru Heleny
Vondráčkovej oraz Brathanków, a także Tercet z Duszą,
prezentując garść popowych piosenek (oba zespoły reprezentowały GOK Klucze).
Dożynki są okazją do wręczenia nagród w konkursach.
I tak za najlepszą drużynę Ochotniczej Straży Pożarnej
uznano OSP Bydlin, w imieniu której dyplom i nagrodę
odebrał komendant Jan Mól.
Wybór Sołtysa Roku odbył się w tym roku pod hasłem
„Ekologiczne sołectwo”. W pierwszym etapie konkursu
dziewięciu kandydatów wyłoniło jury w składzie: Henryk
Kieca (wicestarosta), Edmund Pęgiel (przewodniczący
Komisji ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa
i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu w Olkuszu), Jan Książek (dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa), Barbara Nowakowska-Mossór (stowarzyszenie LGD „Nad Białą Przemszą”) i Łukasz Mączka
(stowarzyszenie LGD dla Obszarów Wiejskich Gminy
Olkusz). Następnie sołtysi Powiatu Olkuskiego w tajnym
głosowaniu zdecydowali, że zaszczytny tytuł otrzymuje
Kazimierz Golda, sołtys Chełmu (gmina Wolbrom). II
miejsce otrzymał Marian Mędrek, sołtys Bydlina (Klucze); III – Stanisław Pięta, sołtys Michałówki (Trzyciąż);
IV – Krystyna Pandel, sołtys Troksa (Olkusz); V ex aequo
– Marian Macek, sołtys Ujkowa Nowego i Jacek Fałowski, sołtys Ujkowa Nowego Kolonii (obydwa sołectwa
należą do gminy Bolesław). Taki „rozrzut geograficzny”
napawa optymizmem, bo świadczy, że wszystkie gminy

naszego powiatu mają dobrych sołtysów. Jeśli wyjątek
stanowi gmina Bukowno, to wyłącznie dlatego, że w jego
skład nie wchodzi ani jedno sołectwo. Oprócz dyplomów,
wyróżnieni sołtysi otrzymali nagrody rzeczowe, a ich
sołectwa – dotacje pieniężne.
Od kilku lat w Powiecie Olkuskim organizowane są
konkursy „Ekologiczna i estetyczna zagroda Powiatu
Olkuskiego”, „Ekologiczne i estetyczne zagospodarowanie terenu”. W tegorocznej edycji komisja konkursowa
w składzie: Robert Kozłowski (członek Zarządu Powiatu
w Olkuszu), Jerzy Sośnierz (radny Rady Powiatu), Mirosława Rogacz (przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olkuszu), Jadwiga Witkowska (z-ca dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego), Beata Budzowska (specjalista
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego) oraz Katarzyna Zygma-Lorek
(samodzielny referent Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego) postanowiła przyznać następujące nagrody:
W konkursie „Ekologiczna i estetyczna zagroda”
w kategorii „Ekologiczne i estetyczne gospodarstwo
rolne” I miejsce zajął Zbigniew Kukuczka (Ryczówek),
II ex aequo - Elżbieta Treter (Gołaczewy) i Marta Bober
(Gołaczewy), a III, również ex aequo - Ludwik Milanowski
(Bydlin) oraz państwo Justyna i Tomasz Żak (Osiek).
W kategorii „Ekologiczna i estetyczna działka przydomowa” I nagrodę otrzymała Zofia Zając (Krzywopłoty),
II ex aequo - Małgorzata i Józef Papaj (Trzyciąż) oraz
Barbara Musiorska (Chechło), a III, także ex aequo Barbara Pałyga (Bogucin Duży) oraz Anita i Sławomir
Jurczykowie (Kwaśniów Dolny).
W konkursie „Ekologiczne i estetyczne zagospodarowanie terenu” w kategorii „Kapliczka przydrożna, polna”
I miejsce zajęli ex aequo Krystyna Nocoń (Gołaczewy)
oraz Genowefa Stempel i Tadeusz Gomółka (Olkusz), II
ex aequo - Alina i Waldemar Majda (Zarzecze) oraz Maria
Kiwior (Gołaczewy), a III ex aequo - Anna Brandegger-

-Miśków (Olkusz) oraz Kazimiera i Tadeusz Jurczyk
(Kwaśniów Dolny). Wyróżnieni zostali: Helena Cieślik
(Bogucin Duży), siostra Antonia (Irena Zaczyńska) przeorysza Klasztoru Sióstr Norbertanek (Imbramowice),
Helena Kidawa (Rodaki).
W kategorii „Zabytek, miejsce pamięci narodowej” przyznano dwa wyróżnienia. Otrzymali je: golczowickie Koło
Gospodyń Wiejskich, kierowane przez Jadwigę Wróbel,
za opiekę nad Pomnikiem Powstania Styczniowego oraz
Piotr Szreniawa, sołtys Kwaśniowa Górnego, za opiekę
nad Pomnikiem Armii Krajowej.
Koncert zespołu Makowiecki Band, pokaz ogni sztucznych oraz zabawa taneczna zakończyły Powiatowe Święto
Plonów na stadionie w Jaroszowcu.

KLUCZE-WOLBROM

DODATKOWE ŚRODKI
NA AKTYWIZACJĘ OSÓB
BEZROBOTNYCH

W miesiącach maj i sierpień Urząd Pracy wystąpił
z czterema wnioskami do Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej o przyznanie dodatkowej rezerwy Ministra,
celem aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Decyzję przyznającą dodatkowe
w miesiącach lipiec i sierpień.

środki

Funduszu

Pracy

otrzymaliśmy

Otrzymane środki będą przeznaczone na realizację programów skierowanych do
bezrobotnych:
• zwolnionych z pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników w kwocie				
347 500,• do 30 r. życia w kwocie					
543 700,• powyżej 50r. życia w kwocie					
107 900,• w szczególnej sytuacji na rynku pracy w kwocie			
754 000,W ramach realizacji w/w programów przewidziano różne formy aktywizacji
a o szczegółach informujemy na naszej stronie internetowej: pup.olkusz.info.pl.
Realizacja 3 ostatnich programów zaplanowana jest od połowy września
2012 r. Wszystkie umowy będą realizowane do końca br. a ich czas trwania
nie przekroczy 28.02.2013 r.

POSEŁ OSUCH W SPRAWIE
POMOCY DLA POSZKODOWANYCH

Olkuski parlamentarzysta Jacek Osuch
złożył podczas ostatniego posiedzenia Sejmu interpelację w której żąda przyspieszenia
udzielania pomocy finansowej dla Mieszkańców
gm. Klucze i Wolbrom w powiecie olkuskim po
przejściu na początku sierpnia 2012 roku trąby
powietrznej przez te miejscowość.

- Od kilku dni do mojego
biura poselskiego zgłaszają
się poszkodowani Mieszkańcy
gminy Klucze i Wolbrom, którzy ucierpieli podczas potężnej
wichury, która nawiedziła ich
gminy w nocy z 6 na 7 sierpnia
2012 roku – mówi poseł Osuch.
Parlamentarzysta zaniepokoił się
sytuacją, iż pomimo szumnie zapowiadanych przez władze centralne zasiłków w wysokości do
6 tys. zł. do dnia dzisiejszego nie
zostały one przekazane poszkodowanych.

- W opinii Mieszkańców
urzędnicy skrupulatnie i niezwykle drobiazgowo analizują
każdy wniosek i w razie wykrycia drobnych braków odsyłają winny w takich przypadkach
dokument do uzupełnienia, co reagować błyskawicznie i poznacznie wydłuża czas uzyska- dejmować działania, aby czas
nia pomocy finansowej – mówi wypłaty pomocy finansowej był
poseł PiS. - Mieszkańcy tere- jak najkrótszy – dodaje Osuch.
nów, którzy zostali dotknięci Poseł czeka na reakcję Ministra
klęską wyrażają swoje głębokie Spraw Wewnętrznych.
niezadowolenie i rozżalenie formą i sposobem realizowania pomocy od władz centralnych. Bez
wątpienia stosowne instytucje
vv Łukasz Kmita

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Jacek Osuch

informuje, że od 17 września br. co dwa tygodnie w poniedziałki
w godz. 1500 -1700 w Biurze Poselskim w Olkuszu, ul. Szpitalna 32
udzielane będą bezpłatne porady w ramach nowopowstałego
Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych.

Pomocy udzielał będzie prezes PZN koło Olkusz
p. KAZIMIERZ BAJUR
Prosimy o wcześniejsze zapisy telefoniczne: 32-754-34-13
JACEK OSUCH Poseł na SEJM RP

Informacje
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FELIETON

Specyficzna polska gościnność
Przeciętny obywatel naszego kraju wstając rano włącza japońskie radio lub telewizor, zakłada amerykańskie
spodnie, wietnamski podkoszulek i chińskie tenisówki.
Wsiada do czeskiego samochodu i jedzie do francuskiego hipermarketu gdzie kupuje hiszpańskie owoce,
belgijskie czekoladki i greckie wino. Gotuje oczywiście
na rosyjskim gazie. Wieczorem z holenderskiej lodówki
wyciąga niemieckie piwo, siada na włoskiej kanapie przed
koreańskim komputerem i zastanawia się jak spłacić kredyt
w holendersko-amerykańskim banku, potem.... szuka pracy
w „polskiej” gazecie. Znowu nie ma! Po czym kolejny raz
zastanawia się: - dlaczego w Polsce nie ma pracy?
Dlaczego w Niemczech, Anglii
czy Francji trudno znaleźć zagraniczne markety? – bo większość
bogatych państw świata wspiera
wyłącznie rodzimy kapitał. Pieniądze, które zagraniczne sieci
handlowe u nas zarobiły, zwykle
transferują do krajów swojego
pochodzenia. Biorąc pod uwagę
to, że zagraniczny kapitał od lat
kontroluje olbrzymią większość
naszego handlu, straty spowodowane wyprowadzaniem z Polski
zysków z handlu sieciowego są
kolejnym gwoździem do trumny naszej gospodarki. Jeśliby
ten kapitał został zainwestowany w naszym kraju, z pewnością przysporzyłby nowe, duże
dochody budżetowi państwa, tak
potrzebne dziś do zaspokojenia
wielu naszych podstawowych
potrzeb.

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Można u nas:
dostać najnowszy katalog
obejrzeć nowości zamówić kosmetyki
lub zacząć z nami współpracę.

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

poborcą podatkowym w stosun- biednych, słabo rozwiniętych,
ku do rodzimych przedsiębiorstw o dużej stopie bezrobocia i wysoi swoich własnych obywateli.
kim wskaźniku korupcji. DlaczePrzez ostanie dwie dekady go tak jest również u nas? - może
zostaliśmy już przyzwyczajeni dlatego, że nasi politycy liczą
do tego, że nas jako państwo na to, że w przyszłości zostaną
nie stać na wydatki traktowa- odpowiednio docenieni i znajdą
ne w większości rozwiniętych dobrze płatną pracę w firmach
państw priorytetowo, jak na należących do kapitału, który
przykład na wsparcie rodzin, na w czasie swojego urzędowania
walkę z biedą. Nie ma też pienię- tak konsekwentnie wspierali?

dzy na odpowiedni rozwój infrastruktury transportowej, czy na
pomoc polskim pracodawcom, tak
by mogli tworzyć nowe miejsca
pracy. Dlaczego w Polsce brakuje na to pieniędzy? – dlatego, że
polskie rządy od przeszło dwudziestu lat lekką ręką rozdają za
bezcen majątek narodowy, często
nie pobierają też należnych nam
podatków od kapitału zagranicznego i nie wspierają rodzimych
Również banki, będące krwio- przedsiębiorstw, które powinny
obiegiem każdej gospodarki są być podstawowym filarem naszej
u nas w większości w rękach gospodarki.
zagranicznych właścicieli. Dzięki
Czy inne państwa również
konsekwentnej polityce kolejnych pozwalają na tak daleko posupolskich rządów wielki kapitał niętą dominację obcego kapitału?
zagraniczny rzadko płaci u nas – nie jesteśmy jedyni, jednak takie
podatki, z drugiej jednak strony, patologie jak u nas zdarzają się
nasze państwo jest bezlitosnym przede wszystkim w państwach

Niestety taki stan rzeczy to
w Polsce nic nowego, już setki lat
temu obcokrajowcy przybywający
do nas przyjmowani byli z wielką, często niczym nieuzasadnioną otwartością. W wielu starych
pamiętnikach znajdziemy opisy
naiwnego, wręcz infantylnego stosunku ówczesnych polskich elit
do cudzoziemców, co skutkowało
powszechnym, często nieuzasadnionym rozdawaniem im dochodowych urzędów i zaszczytów
oraz nagminnym kopiowaniem
przez naszych wielmożów nie
zawsze mądrych zagranicznych
mód... minęło kilka wieków, były
rozbiory, dwie wojny światowe,
komunizm – jednak w tej kwestii
niewiele się u nas zmieniło.
vv Robert Rusinek

FELIETON

Rodzinne ach rodzinne

Wrzesień to taki specyficzny miesiąc. Z jednej strony kończy się lato - dni stają się
coraz krótsze, a noce zimniejsze, dzieci z większym lub mniejszym entuzjazmem
szykują się na nowe wyzwania szkolne, a rodzice... no właśnie dla wielu rodziców to
czas nerwów rozczarowań i próba cierpliwości. We wrześniu bowiem rozpoczyna się
okres składania wniosków do MOPS o zasiłki rodzinne i różne do nich dodatki.
W tym miejscu wielkie dzięki
składamy Urzędowi Skarbowemu.
W całym tym urzędniczo-biurokratycznym galimatiasie to jedyny
jasny punkt, bowiem zaświadczenie
o dochodach można teraz dostać od
ręki, nie trzeba czekać jak chociażby
jeszcze w tamtym roku. Ale żeby nie
było tak różowo i szybko to zamiast
w US poczekamy sobie w ZUS-ie,
widocznie komuś się bardzo nudziło
i wymyślił że w tym roku do wniosku
trzeba załączyć (obok innych niezbyt
logicznych oświadczeń) zaświadczenie o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za
ubiegły rok. Po co? Po prostu trzeba
– biurokratyczna machina musi oliwić swoje trybiki milionami kartek
i litrami atramentu.

niem zajmuje się akurat jedna osoba,
która musi wytłumaczyć kto co i jak
powinien wypełnić i co dostarczyć
(to że w momencie składania okazuje się że Pani o kilku karteluszkach
zapomniała to już inna sprawa). Na
zaświadczenie z ZUSu czeka się ok.
7 dni, oczywiście wszelkie urzędy
czynne są przeważenie do godziny
15 – 15.30 więc osoby które akurat
w tych godzinach pracują mogą mieć
problemy z załatwieniem wszystkich
spraw, albo po prostu muszą wziąć
wolne na załatwianie spraw urzędowych. A to wszystko po to, aby
w rezultacie po wszystkich trudach
i niewypowiedzianych groźbach pod
adresem wszystkich dookoła – dostać
(lub nie bo dochody przekroczyły
o kilka groszy ten magiczny, od
Wniosek o ustalenie prawa do lat nie zmieniany próg) 68 zł miezasiłku rodzinnego zawiera dziesięć sięcznie, lub 91 na dziecko powyżej
stron do tego kilka luźnych kartek 5 roku życia. Każdy kto ma dzieci
z oświadczeniami o uzyskanych uśmiecha się z przekąsem – co to jest
lub nie uzyskanych dochodach do niecałe 100 zł na utrzymanie dziectego oczywiście zaświadczenie ka. Utrzymanie to oczywiście zbyt
o dochodach z US – być może słu- wielkie słowo, ponieważ każdy wie
ży to weryfikacji prawdomówno- że to kropla w morzu. Gdyby mowa
ści wnioskodawcy, a może Urzędu była o 1000,00 na dziecko można by
Skarbowego, kto wie. Żeby pobrać z uśmiechem znosić ten cały „dyswniosek trzeba swoje odstać w kolej- komfort”, bowiem każdy wiedziałby
ce w Ośrodku Pomocy Społecznej, że aplikuje o jakieś konkretne pieponieważ w pokoju gdzie jest kilku niądze, no ale cóż, nasz rząd uważa
pracowników tym konkretnych zada- że 60 zł to wystarczająca kwota aby

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

wspomóc rodziny w ciężkich czasach
i trudnej roli wychowawczej.

Rzecz jasna państwo nie jest od
tego aby łożyć na dzieci, to zadanie
rodziców, wielu powiedziałoby wręcz,
że ci których nie stać na dzieci, nie
powinni się na nie decydować. Może
coś w tym jest, ale ostatecznie gdyby każdy tak do życia podchodził to
dziś prawdopodobnie nie było by na
świecie ponad połowy z nas. Polityka
prorodzinna naszego Państwa jest
godna pożałowania, czasem wydawać by się mogło, że nasze władze
nie powinny się ośmieszać i lepiej
całkiem zlikwidować to wszystko niż
upokarzać ludzi takimi „ochłapkami”.
Cóż, państwo potrzebuje pieniędzy
na podwyżki dla posłów, senatorów,
ministrów, na nowe limuzyny, komisje
śledcze i inne nie cierpiące zwłoki
i wymagające natychmiastowej interwencji w kieszenie podatników inwestycje. Rodziny to najmniejszy z ich
problemów, w końcu to tylko ludzie
jakoś sobie radzić muszą. Cieszmy
się jednak bo choćby nie wiem jakie
trudności piętrzyły się w drodze po te
68 zł w Urzędzie Skarbowym sprawy
załatwimy bez zbędnej zwłoki i to jest
powód do radości.
vv Izabela Szatyn

email: go_izabelaszatyn@op.pl

Kontakt: Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702; email: mpoznanska1@vp.pl
SPRZEDAM TOYOTĘ AVENSIS II 1.8 16V

ROK PROD. 2003. BOGATE WYPOSAŻENIE. SAMOCHÓD KUPIONY W POLSKIM SALONIE
I NA BIEŻĄCO SERWISOWANY W AUTORYZOWANYM SERWISIE TOYOTY
PIERWSZY WŁAŚCICIEL , BEZWYPADKOWY ,GARAŻOWANY,
STAN TECHNICZNY BARDZO DOBRY
TEL. 512 447 343 / cena do uzgodnienia ok. 25 000 zł

SPRZEDAM AUDI A6 C6 QUATRO 2.7 TDI
(możliwa zamiana na mniejszy)

ROK PRODUKCJI 2007. Kosztował 270 000. BARDZO BOGATE WYPOSAŻENIE + DODATKI
KUPIONY U DEALERA W POLSCE, SERWISOWANY W AUTORYZOWANYM SERWISIE AUDI
BEZWYPADKOWY , STAN TECHNICZNY I WIZUALNY PERFEKCYJNY, OBJĘTY GWARANCJĄ
TEL. 512 447 343 / cena do uzgodnienia ok 70 000 zł

PORADY PRAWNE

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
Wypowiedzenie jest najczęściej stosowanym
sposobem rozwiązania stosunku pracy. Nie
zawsze wymaga ono pisemnego uzasadnienia,
jeżeli jednak podanie przyczyny jest wymagane,
wówczas musi być ona sformułowana zgodnie
z wymogami prawa pracy.

Ustawodawca w art. 30 § 4
Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r.
nr 21, poz. 94 z późn. zm.) uregulował, kiedy obowiązkowo należy
wskazać przyczynę uzasadniającą
wypowiedzenie lub rozwiązanie
umowy o pracę. Dotyczy to umowy
o pracę zawartej na czas nieokreślony, którą wypowiada pracodawca.
Ponadto także w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia obowiązkowe jest wskazanie
w oświadczeniu przyczyny go uzasadniającej. Zgodnie z wyrokiem
Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2010 r., sygn. akt I PK 168/09
przyczyna wypowiedzenia powinna
być konkretna i prawdziwa. Ponadto powinna zostać pracownikowi
podana w taki sposób, aby mógł
on ustosunkować się do stawianych zarzutów. Jednak wskazanie
jej w sposób konkretny nie oznacza opisywania wszystkich faktów i zdarzeń, które miały wpływ
na zastosowane wypowiedzenie.
Konkretna ma być sama przyczyna wypowiedzenia, a nie jej opis.
O tym, jak bardzo skonkretyzowany
ma być powód dokonania wypowiedzenia, decydują indywidualne
okoliczności każdej sprawy.
Utrata zaufania pracodawcy do
pracownika, wskazana w piśmie
wypowiadającym umowę o pracę
wystarczająco konkretyzuje przyczynę wypowiedzenia, jednakże
tylko w kontekście znanych pracownikowi zarzutów. Utrata zaufania
oraz konfliktowość pracownika
może stanowić wystarczającą
przyczynę wypowiedzenia umowy
o pracę, jednak musi być poparta
konkretnymi zarzutami wobec pracownika. Inaczej mogłaby zostać

uznana przez sąd jako przyczyna
zbyt ogólnikowa, a tym samym
naruszająca przepisy o wypowiadaniu umowy o pracę.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2000 r.
sygn. akt I PKN 481/99 „naruszenie
art. 30 § 4 KP może polegać na
niewskazaniu w ogóle przyczyny
rozwiązania umowy o pracę lub
na pozornym, niewystarczająco
jasnym i konkretnym jej wskazaniu.
Kwestia dostatecznie konkretnego
i zrozumiałego dla pracownika
wskazania przyczyny jest podlegającą ustaleniu okolicznością
faktyczną”.

Wypowiedzenie może uzasadniać bardzo wiele powodów, jednak
pomimo tego pracodawcy mają niekiedy problemy z ich wskazaniem.
W pewnych przypadkach może to
wynikać nie tylko z braku orientacji co do tego, czy dana przyczyna
jest wystarczająca do dokonania
wypowiedzenia, ale także z chęci
uniknięcia niektórych konsekwencji wypowiedzenia pracownikowi
umowy o pracę. Jedną z nich jest
konieczność wypłacenia odprawy,
jeżeli wypowiedzenie zostało dokonane z powodów nieleżących po
stronie pracownika, na podstawie
ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników. Podlegają jej pracodawcy zatrudniający co najmniej 20
pracowników. W związku z wymogiem zapewnienia odprawy bardzo często w praktyce zdarzają się
przypadki podawania przyczyny
wypowiedzenia niemającej nic

wspólnego z faktycznym powodem zwolnienia pracownika. Takie
„manipulowanie” okolicznościami
uzasadniającymi dokonanie wypowiedzenia może jednak dla pracodawcy oznaczać przegraną w sądzie
w razie ewentualnego odwołania się
pracownika. Podstawową bowiem
zasadą obowiązującą pracodawcę
wypowiadającego umowę o pracę
jest wskazanie prawdziwej przyczyny tego wypowiedzenia.

W wyroku z dnia 13 października
1999 r., sygn. akt I PKN 304/99 Sąd
Najwyższy stwierdził, iż „podanie
w oświadczeniu o wypowiedzeniu
umowy o pracę przyczyny pozornej
czyli nierzeczywistej, nieprawdziwej jest równoznaczne z brakiem
wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie. Jeżeli wskazana w wypowiedzeniu przyczyna jest
pozorna, to równocześnie jest ono
bezzasadne (art. 45 § 1 KP), chyba
że pracodawca wskazuje ponadto
jakieś inne przyczyny wypowiedzenia usprawiedliwiające odmienne
twierdzenie.” Przytoczenie przez
pracodawcę dodatkowych przyczyn, mających uzupełnić te powody wypowiedzenia, które wydają
się być wątpliwe, nie może przy
tym nastąpić w trakcie postępowania sądowego. Trzeba je podać już
w treści wypowiedzenia.
vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

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

Kompleksowa opieka ginekologiczno-położnicza
w Nowym Szpitalu w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu oferuje wszystkim Paniom kompleksową opiekę ginekologiczno-położniczą.

Ciągłość leczenia
Wszystkie Pacjentki korzystające ze świadczeń udzielanych w naszych poradniach,
a także kobiety rodzące w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym mają zapewnioną
stałą opiekę przez wybranego lekarza prowadzącego oraz całe zaplecze medyczne
Nowego Szpitala w Olkuszu.
Pacjentka idąc do Poradni Ginekologiczno-Położniczej Nowego Szpitala w Olkuszu
ma możliwość wyboru lekarza, który zajmuje się podstawowymi badaniami ginekologicznymi, profilaktyką onkologiczną,
badaniami cytologicznymi, badaniami
piersi, prowadzeniem ciąży, kierowaniem
do poradni specjalistycznych oraz szpitala.
Oddział Ginekologiczno-Położniczy pod
kierownictwem Ordynatora lek. med.
Jerzego Tylnickiego, stale i systematycznie

rozwija swoją działalność. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi oraz pracy lekarzy
zwiększyła się zarówno ilość zabiegów jak
i porodów, czego dowodem jest statystyka
urodzeń. W 2009 roku było 529 urodzeń,
w 2010 roku 825 urodzeń, a w 2011 roku
już 850.
Bezpłatna Szkoła Rodzenia
Mając na względzie komfort matki podczas
porodu utworzyliśmy szkołę rodzenia, która
przygotowuje do świadomego i bezpiecznego porodu. Szkoła Rodzenia to czas na
rozmowę, pytania, wyjaśnienie indywidualnych wątpliwości. Poród to nie jedyny
temat. Zajęcia prowadzone są w kameralnych grupach przez wyspecjalizowaną
kadrę. Ich celem jest zdobycie praktycznych
umiejętności dotyczących ciąży, porodu,
połogu oraz pielęgnacji i żywienia noworodka. Psychiczne i fizyczne przygotowanie
do czynnego udziału podczas porodu, Prowadzone są ćwiczenia ogólnorozwojowe,
relaksacyjne i oddechowe.
Poród bez bólu - znieczulenia na żądanie
Śmiać się zamiast płakać i krzyczeć z bólu?
To realne, dzięki możliwości podawania
rodzącym kobietom podtlenku azotu, czyli
tzw. „gazu rozweselającego”. Ta bezpieczna
dla matki i dziecka forma znieczulenia jest
bezpłatna. Kobieta podczas porodu samo-

dzielnie dawkuje sobie środek w miarę
indywidualnych potrzeb.
Dodatkowo pacjentka ma możliwość skorzystania ze znieczulenia zewnątrzoponowego, które znosi ból przy porodzie. To
bezpieczna metoda znieczulenia, wymaga
przed porodem konsultacji anestezjologicznej. Znieczulenie zewnątrzoponowe
przeprowadzane jest przez anestezjologa.
Znieczulenie jest bezpłatne, dostępne na
życzenie pacjentki.
Porady specjalistów z neonatologii
W Nowym Szpitalu w Olkuszu funkcjonuje
Poradnia Konsultacyjna Rozwoju Noworodka i Wcześniaka, która zapewnia kompleksową opiekę poszpitalną. Do pierwszego
roku życia dziecka, każda z matek ma
możliwość skorzystania z porady lekarza
neonatologa, co umożliwia kontrolowanie
prawidłowego rozwoju dziecka. Zakres
porad: ocena somatyczna, ocena rozwoju fizycznego, ocena procesów adaptacji poszczególnych narządów, ocena
i ewentualne leczenie żółtaczek okresu
noworodkowego, planowanie dalszych
konsultacji i badań dodatkowych, ocena
badań dodatkowych.

ul. Kluczewska 2
tel: 510-059-649
DOSTAWCA:
wędlin, mięsa, drobiu, nabiału, warzyw i art. spożywczych

Już jesteśmy w Olkuszu!!!

•
Wszystko czego potrzebujesz
pod jednym dachem
•
Sprzedaż stacjonarna
•
Sprzedaż z dowozem na telefon
•

Zapraszamy
do współpracy!

czynne od poniedziałku do piątku:
od 5:00 do 13:00
sobota:
od 5:00 do 10:00

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

Działam od ponad 20 lat
nie zmieniając zainteresowań,
zajmuję się klasycznym

kolekcjonerstwem:

• numizmatyka • ﬁlatelistyka •
• doradztwo• wyceny •

Zapraszam do salonu kolekcjonerskiego
w Olkuszu przy ul. Kościuszki 12
tel. 691 364 130
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Reklamy

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

INFORMUJEMY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej
w Olkuszu przy ul. Krakowskie Przedmieście 14,
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
że w związku z nowo planowaną nadbudową w 2012 r.
pozostał jeszcze do sprzedaży jeden nowy lokal mieszkalny:
o pow. około 56m2.
Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu
pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji. Zainteresowanych i chętnych
nabyciem mieszkania prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

BUDOWA DOMÓW
ROZBUDOWA
REMONTY
WYKOŃCZENIA
WNĘTRZ

tel. 508 256 680

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

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

Zapewniamy:

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

AUTO MECHANIKA
ELEKTRYKA

WULKANIZACJA • WYMIANA OPON

P.K.S. Olkusz
Al. Tysiaclecia 1
tel. 511-410-570

SPRZEDAM M4 60 m2 na os. Młodych cena do negocjacji , Tel: 510-575-662
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW W BOLESŁAWIU
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE WSZYSTKICH POJAZDÓW

DAM-BER

PROMO
CJ
DO KAŻ A!!
DEGO
PRZEGL
ĄDU
MYCIE G
RATIS
LUB UPO
MINEK

• AUTO SERWIS • GEOMETRIA KÓŁ (ZBIEŻNOŚĆ) •
• KLIMATYZACJA PROMOCJA 99 zł •
• SERWIS OPON • CZĘŚCI SAMOCHODOWE •

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
http://ikabhp.pl
Usługi Doradczo-Konsultacyjne
mgr inż. Iwona Kołodziejczyk
tel. 503 354 903
e-mail: biuro@ikabhp.pl

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

NOWO OTWARTA MYJNIA BEZDOTYKOWA,
DWUSTANOWISKOWA ZAPRASZA
Bolesław, ul. Główna 67a
tel. 32 642 38 18, 504 852 677

Obsługa BHP w pracy:
• Bieżąca kontrola stanu BHP
• Uzupełnienie instrukcji obsługi BHP,
możliwych do opracowania przez Pracodawcę
• Doradztwo techniczno-prawne dotyczące przepisów BHP
• Kierowanie na badania wstępne, okresowe, kontrolne
Kontrola i prowadzenie akt osobowych pracowników:
• Nadzór nad prowadzeniem akt osobowych
• Doradztwo z zakresu Prawa Pracy

Organizowanie i przeprowadzenie szkoleń bhp:
• Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami
• Pracownicy na stanowiskach robotniczych
• Pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych
Ocena ryzyka zawodowego:
• Opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
• Ocena ryzyka przy monitorach ekranowych
Sprawozdania z ochrony środowiska:
• Emisje gazów i pyłów do powietrza
• Karty odpadów

Informacje
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JAROSZOWIEC

Czas na wzrok
Uroczystości Dożynkowe w JAroszowcu zachowaj
ostrość
Sołectwo Jaroszowiec gościło tegoroczne uroczystości dożynkowe powiatu olkuskie-

go. Święto plonów rozpoczęło się od Mszy świętej koncelebrowanej przez kapłanów
z dekanatu w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych.
– W d n iu d z i s iej s z y m
w naszym Sanktuarium wyrażamy wdzięczność Panu Bogu
za plony ziemi. Chleb jest
symbolem tego wszystkiego co
dobre, co smaczne i co potrzebne, aby człowiek mógł się rozwijać. Nic więc dziwnego, że Pan
Jezus obrał chleb i dał go człowiekowi, jako swoje Ciało. Dziękujemy więc dziś Panu Bogu za
ten „chleb życia” i za ten chleb
nasz doczesny – mówił w homilii
podczas Mszy Dożynkowej ks.
Jan Wieczorek, Proboszcz Sanktuarium w Jaroszowcu.

Kapłan przypomniał, że dziś
w wielu rodzinach chleba jest
pod dostatkiem, ale czasem brakuje należytego szacunku. Jak
wspomniał duchowny, Polska od
wieków była krajem w którym
szanowano chleb. – Już Cyprian
Kamil Norwid w swoim wierszu pisał: „Do kraju tego, gdzie
kruszynę chleba podnosi się
z ziemi przez uszanowanie dla
darów Nieba.. tęskno mi Panie”.
A czy w dzisiejszych czasach
mamy wystarczający szacunek

do chleba? Czy nie trafia on do
kosza? Czy pamiętamy i kultywujemy ten piękny zwyczaj, że
rozpoczynając krojenie nowego
bochenka czynimy znak krzyża na chlebie? – zaznaczył ks.
Wieczorek.

Po liturgii barwny korowód
w asyście orkiestry dętej ZGH
Bolesław, wspólnie z ponad
50 wieńcami przygotowanymi
przez Koła Gospodyń Wiejskich
z terenu powiatu olkuskiego
oraz zgromadzonymi duchownymi i mieszkańcami przeszedł
na stadion sportowy, gdzie miała
dalszą część uroczystości. Starostami dożynek byli sołtysi Adam
Chmura z Jaroszowca, Agnieszka
Ścigaj z Zalesia Golczowskiego
oraz Józef Pachoł z Bogucina
Dużego. Po uroczystym ośpiewaniu chleba starostowie dożynek,
parlamentarzyści i władze gminy
Klucze wspólnie z ks. Janem Wieczorkiem przystąpili do pokrojenia bochenków i poczęstowania
zgromadzonych świeżym, dożynkowym chlebem.

POLICJA i STRAŻ MIEJSKA
Tragiczny wypadek w Zedermanie

Czterech mężczyzn zostało potrąconych przez samochód ciężarowy.
Trzech z nich zginęło, czwarty w stanie ciężkim przebywa w sosnowieckim szpitalu. 1 września około godziny 3:30, na drodze krajowej
nr 94 w Zedermanie, kierujący samochodem ciężarowym z naczepą
potrącił czterech mężczyzn. Na miejscu zginął 24-letni mieszkaniec
Zedermana, po ciele którego przejechał jeszcze jadący z naprzeciwka
samochód dostawczy. Dwaj kolejni 23-letni mężczyźni, mieszkańcy Zedermana i Kosmolowa zmarli po przewiezieniu do szpitali w Olkuszu
i Krakowie. Czwarty, najmłodszy z nich – 19-latek z Zedermana w stanie
ciężkim został przetransportowany do szpitala w Sosnowcu. Kierujący
ciężarówką oraz samochodem dostawczym byli trzeźwi. Na miejscu
czynności zmierzające do ustalenia przyczyn wypadku prowadzili policjanci, biegły z zakresu ruchu drogowego oraz prokurator Prokuratury
Rejonowej w Olkuszu.

Wypadek w Bukownie

1 września br. około godziny 22:00 w Krążku (gmina Bolesław) samochód
osobowy uderzył w ogrodzenie posesji. Jak się okazało, kierujący fordem
bukowianin był nietrzeźwy. W jego organizmie znajdowało się około czterech promili alkoholu. Do olkuskiego szpitala przewieziono pasażera samochodu, który został ranny. Policjanci ustalają okoliczności wypadku.

Ukradli deski

Pomiędzy 28 a 31 sierpnia br. w Bożej Woli (gmina Wolbrom), z pomieszczenia gospodarczego jednej z posesji skradziono około pięciu
metrów sześciennych desek. Pokrzywdzona oszacowała wartość skradzionego mienia na około 5.000 złotych. Postępowanie w tej sprawie
prowadzą policjanci z Wolbromia.

Kradzież fiata

Nocą 31 sierpnia br., skradziono fiata 126p, pozostawionego na parkingu
przy ul. Krasińskiego w Olkuszu. Następnego dnia (tj. 1 września) około godziny 17:00, pojazd odnaleziono na ul. Krucza Góra w Olkuszu. Samochód
przekazano właścicielce.

Kradzież paliwa

1 września br. w Łobzowie, z samochodu ciężarowego skradziono około
150 litrów oleju napędowego. Pokrzywdzony oszacował wartość skradzionego paliwa na około 800 złotych. Sprawą zajęli się wolbromscy policjanci.

Włamanie do nowobudowanego domu

29 sierpnia br. około godziny 22:00, włamano się do nowobudowanego
domu przy ul. Krucza Góra w Olkuszu. Z jego wnętrza skradziono przewody
elektryczne oraz elektronarzędzia. Pokrzywdzony oszacował swoje straty
na około 2.300 złotych. Nad sprawą pracują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

Nietrzeźwi kierowali wbrew zakazom

Dwóch mężczyzn, którzy kierowali swoimi pojazdami wbrew orzeczonym
przez sąd zakazom zatrzymali 31 sierpnia br. olkuscy policjanci. Mężczyznom grozi kara trzech lat więzienia. Pierwszy z mężczyzn został zatrzymany około godziny 7:15 w Porąbce (gmina Trzyciąż) kiedy kierował daewoo.
Po sprawdzeniu stanu trzeźwości kierowcy – mieszkańca Porąbki okazało
się, że w jego organizmie znajduje się około 0,8 promila alkoholu.
Drugi z mężczyzn, mieszkaniec Żurady, kierował motocyklem w chwili kiedy w jego organizmie znajdowało się około dwóch promili alkoholu.

Warto podkreślić, że wiele
dożynkowych wieńców było
niezwykle okazałych i nawiązywało do motywów sakralnych.
Mieszkańcy Cieślina postanowili
przygotować wieniec, w którym

znalazł się wizerunek Jezusa
Miłosiernego, nawiązując do
trwającej w tym roku w naszej
diecezji peregrynacji obrazu.

wzroku po 40+

Po przekroczeniu 40 roku życia większość
ludzi zaczyna doświadczać pierwszych problemów związanych z wyraźnym widzeniem
na bliskie odległości .
– W dniu dzisiejszym w Wiele czynności życia codziennego takich, jak czytanie gazet
pisanie wiadomości tekstowych
w telefonie komórkowym , pisanie na klawiaturze komputera
staje się coraz bardziej uciążliwe
ze względu na nieostre widzenie z bliskiej odległości. Są to
pierwsze objawy PREZBIOPII
- naturalnego procesu fizjologicznego który polega na utracie
elastyczności soczewki w oku,
w wyniku czego, patrzenie na
przedmioty z bliskiej odległości
jest utrudnione bez okularów.
Jest to znak, że powinniśmy
udać się do specjalisty okulisty,
optometrysty lub refrakcjonisty
aby zbadać ostrość wzroku.

Ustrzec się należy zwyczaju
pożyczania okularów. Naszym
oczom pomogą tylko indywidualnie dobrane szkła korekcyjne.

Najlepszym rozwiązaniem dla
prezbiopów jest SOCZEWKA
PROGRESYWNA której zaletą jest:
• wyraźne widzenie z bliska
• wyraźne widzenie w dal
• wyraźne widzenie obszaru
pośredniego ( komputer)
• estetyczny wygląd
PROMOCJA!!!
SOCZEWKI PROGRESYWNE 300 ZŁ ZA PARĘ

OPTYK OKULISTA - PATRZ STR. 1

vv Łukasz Kmita

WYDARZENIA KULTURALNE
PROGRAM MOK

• 12.09. godz.16.40
Wyjazd na musical „Tarzan” do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu
• 13.09. GODZ. 9.00
V Małopolski Konkurs Karaoke Środowiskowych Domów
Samopomocy /Organizator: ŚDS w Olkuszu/
• 15.09.GODZ.10.30
Uroczysta konferencja z okazji jubileuszu 15-lecia partnerstwa
miast Olkusza i Schwalbach am Taunus
• 18.09.GODZ.10.00
Konferencja Regionalna pn. „Olkusz Moje Gniazdo” /Organizator
główny: Wydział Promocji UMiG Olkusz /MOK ul. Szpitalna 32/

Stanisławem
MICHALKIEWICZEM
w Szkole Podstawowej nr. 9,
ul. Kosynierów 14 (Słowiki)

• 19.09.GODZ.17.00
Zapisy do sekcji artystycznych MOK
• 21.09.GODZ.9.00
„Król Edyp” - spektakl teatralny dla młodzieży
w wykonaniu Teatru „Cracovia” z Krakowa

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.
Wstęp wolny!

• 22.09.GODZ.19.00
Wystawa artystów galerii OK.NO oraz pokaz wiklinowej mody z
okazji 110 rocznicy urodzin Władysława Wołkowskiego
/MOK ul. Szpitalna 32/
• 25.09.GODZ.9.00
„Spotkanie z astronomią” - wykład dla młodzieży
• 27.09.GODZ.17.00
Występ uczniów Szkoły Skrzypiec Suzuki oraz spektakl „Królewna śnieżka i siedmiu krasnoludków” w wykonaniu rodziców dzieci
z przedszkola w kluczach /wstęp - cegiełka na rzecz Przedszkola
w Kluczach /

AUTO-SZYBY

MARKOWE SZYBY SAMOCHODOWE
Sprzedaż • Montaż • Naprawa

HURT-DETAL
Bogucin Duży 100
tel.(32) 642 86 56; tel. 663 747 609
Wydawca: SOLID PRESS s.c.
Adres: 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2/8
tel.: 668 339 732
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Redaktor naczelny: Mateusz Mucha
Skład i łamanie: Design Factory
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

29.09.2012 (sobota) godzina 14:00
odbędzie się spotkanie z panem

knpolkusz.cba.pl • facebook.com/KNP.Olkusz • knpolkusz@wp.pl

tel. 513 949 580

ALERGO-MED

Autoryzowany Gabinet Biorezonansu
• RZUĆ PALENIE!! Najskuteczniejsza w Polsce metoda
rzucania palenia opracowana przez lekarzy metoda BRT!
• POZBĄDŹ SIĘ ALERGII !!
Bezbolesne, komputerowe testy alergiczne, odczulanie bez leków
• INNE TERAPIE METODĄ BRT
Olkusz, ul.K.K.Wielkiego 28, przychodnia obok Skarbka (2 piętro )
tel: 511 998 966, www.alergo-med.pl
WAKACYJNA PROMOCJA Testy alergiczne (90 alergenów) 99zł

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

Olkusz, Al. Tysiąclecia 1B • tel. 0-32 754 76 33, 0-601 445 721, 0-695 634 005

„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 032 643 32 61

POKRYCIA
dachowe

gwarancja do 40 lat

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

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

www.dachcenter.pl

BEZPIECZNY DACH TWOJEGO DOMU

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”

