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WAŻNE !!! OTWARCIE CENTRUM MEDYCZNEGO NA SKAŁCE-BUKOWNO - STR. 3
SALON KOTŁÓW C.O.

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
• 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
800 – 2200
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• 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

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

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM
Olkusz, K. K. Wielkiego 102, tel. 503 505 662
biuro@abisa.pl • www.abisa.pl
Czynne pn. - pt. 7:00 do 16:00

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

Rodaki, ul. Rzeka

Tel: 514 617 132 , 505 576 275, 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

Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

ul. Długa 1D
32-300 Olkusz
tel. 508 133 255

OBNIŻKA CEN!!!

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

WiREX

JUŻ OTWARTE!!! ZAPRASZAMY

Do każdego
badania
upominek
gratis

OLKUSZ,
UL. SKŁADOWA 2

(BUDYNEK DWORCA PKP)

TEL. 32 754 60 20

CZĘŚCI DO WSZYSTKICH
MAREK SAMOCHODÓW
KONKURENCYJNE CENY,
WYSOKIE RABATY, GRATISY
SŁOWEŃSKIE AKUMULATORY "TOPLA"
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Bukowno, ul. Kolejowa 28

www.cmskalka.pl

MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ POD NUMEREM 32 611 56 30 Z POCZĄTKIEM PAŻDZIERNIKA

OTWARCIE NOWEGO
CENTRUM MEDYCZNEGO ,,SKAŁKA,, W BUKOWNIE
Nadszedł dzień otwarcia Centrum Medycznego "Skałka" w Bukownie. Centrum Medyczne jako kompleks leczniczo pielęgnacyjny powstał w budynku o uznanej historycznej renomie wśród mieszkańców Miasta Bukowna
a także Powiatu olkuskiego, jako dawna Przychodnia Przyzakładowa ZGH „Bolesław”. Wkrótce po uroczystym
otwarciu mieszkańcy powiatu będą mogli ocenić zrealizowane zadanie, i wrócić wspomnieniami do czasów
jego dawnej świetności tj. realizacji kompleksowych usług specjalistycznych pod tzw. „jednym dachem”.
Wysokiej klasy specjaliści – fizjoterapeuci
i masażyści urozmaicą
zabiegi nowościami stosowanymi w różnych
częściach świata.

Zakład dysponuje także bazą stacjonarną
na łącznie 70 miejsc,
o wysokim standardzie
pobytu, w pokojach 1,2,3
osobowych z łazienkami,
dostępem do Internetu,
TV, telefonem.

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.

Jednym słowem 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
Unikalność koncepcji opiekę psychologa i fizjoterapeutę.
W nowym obiekcie będą funkcjonowały Centrum Medycznego W Centrum Medycznym znajdzie zatrudnienie
poradnie specjalistyczne tj. kardiologia, „Skałka” polega usytuowaniu w tej samej docelowo około 50-60 osób. Zatrudnienie ww.
neurologia, diabetologia, gastroenterologia lokalizacji, wydzielonych miejsc pobytu personelu będzie odbywało się sukcesywnie,
z pracownią endoskopii, okulistyka, laryngo- dla pacjentów geriatrycznych tj. pacjentów w zależności od ilości pensjonariuszy w stalogia, dermatologia, reumatologia, chirurgia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Domu cjonarnej opiece, a także w zależności od
naczyniowa, chirurgia urazowo-ortopedyczna, Seniora a także Niepublicznego Zakładu Opie- liczby pacjentów w pozostałych zakresach.
kompleksowa medycyna pracy, stomatologia ki Zdrowotnej tj. ogólnodostępnych poradni W tym Zakładzie dobór załogi jest podstawą
zachowawcza z endodoncją, chirurgia stoma- zatrudniającej lekarzy specjalistów z reno- dla sprawnego, nowoczesnego funkcjonowatologiczna i implantologia.
mowanych śląskich i małopolskich ośrodków nia tego rodzaju kompleksu. Załoga musi się
Kompleksowa stomatologia jest przygotowana klinicznych co zapewnia kompleksowość usług wykazywać dużą stabilnością zatrudnienia,
do pełnej diagnostyki, wyposażona w RTG, zdrowotnych.
co jest szczególnie istotne ze względu na
pantomograf, wizjografię.
Poradnie specjalistyczne wyposażone zostały konieczność doboru pracowników o wysokich
Centrum Medyczne dysponuje sprzętem w sprzęt najnowszej generacji, w większości kwalifikacjach, którzy zapewnią odpowiednią
umożliwiającym przeprowadzenie komplek- posiadający certyfikat innowacyjności. Porad- jakość świadczonych usług a na tym przede
sowej rehabilitacji. Naszym pacjentom pro- nia okulistyczna oprócz wielu nowoczesnych wszystkim nam zależy.
ponujemy zabiegi z zakresu elektroterapii, sprzętów niezbędnych do trafnej diagnostyki Powyższe czynniki mają stanowić elementy
laseroterapii, magnetoterapii, ciepłolecznic- została dodatkowo wyposażona w aparat do przewagi konkurencyjnej naszego Ośrodka
twa, światłolecznictwa oraz jedyną w okolicy badania oceniającego widzenie zmierzchowe, w regionie i umożliwić dostępność do najlephydroterapię.
niezbędne szczególnie dla osób występujących szej klasy specjalistów
W ofercie na szczególną uwagę zasługują o zezwolenie na kierowanie pojazdem.
z renomowanych, znanych ośrodków, w nowokąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych, W nowo powstałym obiekcie będzie funkcjo- czesnych wnętrzach wyposażonych
masaże podwodne oraz perełkowe, jak rów- nował sklep m.in. ze sprzętem medycznym, w najnowocześniejszy sprzęt na światowym
nież polewania i natryski ruchome, zarówno ortopedycznym, kawiarnia, sala kinezyterapii, poziomie.
częściowe jak i całkowite (bicze szkockie).
sala dziennego pobytu z dostępem do Internetu
W miesiącu październiku planowane jest
Zainteresowanie może wzbudzić również pro- i TV, biblioteka, kaplica.
zorganizowanie tzw. białej niedzieli. W tym
pozycja dotycząca leczenia obrzęków limfa- W ciągu ostatnich 11 miesięcy budynek został dniu mieszkańcy naszego regionu będą mogli
tycznych. Kuracja ta w ostatnich latach zyskała rozbudowany, a w części istniejącej przepro- bezpłatnie skorzystać z podstawowej konsulwielkie uznanie w środowisku medycznym. wadzono kapitalny remont i modernizację tacji lekarskiej i wykonać niektóre badania
Wykazuje się niezwykłą skutecznością (np. celem uzyskania nowoczesnej bazy
pozwalające na wczesne wykrywanie najgroźpo mastektomii), a pierwsze efekty widoczne z zastosowaniem najnowszych osiągnięć niejszych chorób a także na wysokiej klasy
są w krótkim odstępie czasu. Jej efektywność technicznych i technologicznych dla prowa- sprzęcie, zbadać wzrok, dokonać przeglądu
polega na kompleksie działań fizjoterapeu- dzenia działalności leczniczej, pielęgnacyjnej uzębienia. W tym dniu planuje się także udotycznych, zarówno drenażem wykonywanym i rehabilitacyjnej. Nowoczesne urządzenie stępnić mieszkańcom do zwiedzania niektómanualnie jak i przy pomocy aparatu do masa- pomieszczeń, dobrana kolorystyka, wysoka re części obiektu, w tym przede wszystkim
żu uciskowego oraz kompresoterapię.
jakość wyposażenia pokoi to wszystko z myślą rehabilitację.
Ponadto, nowoczesna fizjoterapia coraz częściej opiera swoje postępowanie usprawniające
na metodach specjalistycznych. Nasza terapia
wycelowana jest w schorzenia cywilizacyjne,
takie jak problemy z kręgosłupem, postawą
ciała, stany pourazowe i po zabiegach ortopedycznych. Terapie opierają się na indywidualnym podejściu do pacjenta, dokładnym jego
zdiagnozowaniu i dostosowaniu odpowiedniej
formy leczenia.

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,

Na początek prezentację pomieszczeń przedstawiamy na zdjęciach wykonanych tuż przed
uroczystością otwarcia.
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DZIECI W KOŚCIELE
O tym czy dzieci powinniśmy, czy też nie przyprowadzać na msze święte dyskusja toczy się od dawna, pewnie od momentu, kiedy zaczęto
odprawiać nabożeństwa i od kiedy rodzice zaczęli na nie swoje pociechy
zabierać. Trudno jest powiedzieć jak to jest w innych religiach, obrządkach, świątyniach, jednak w Kościele Katolickim dzieci nie zawsze są
mile widziane.
Przekonali się o tym wierni
z parafii Św. Maksymiliana
w Olkuszu, kiedy to na mszy
o godzinie 10, czyli tej przeznaczonej dla dzieci, ksiądz
proboszcz zwrócił uwagę „nie
w swoim imieniu tylko w imieniu innych parafian”, żeby
zwrócić uwagę na zachowanie
tych najmłodszych katolików,
albowiem ich, nazwijmy to
niefrasobliwość, przeszkadza
w modlitwie innym wiernym.
Przeszkadza im także to, że
dzieciaki piją w kościele czy
jedzą, co dla niektórych jest
obrazą Boga, a może nawet
świętokradztwem.

Idea przeznaczenia jednej mszy
niedzielnej specjalnie dla dzieci jest słuszna i potrzebna, nie
ma co do tego wątpliwości.
To, że księżom nie udało się
dotąd zorganizować eucharystii tak, aby dzieci zainteresować w stopniu wystarczającym, aby chciały słuchać to
już inna kwestia. To, że dzieci
stoją przed Ołtarzem w czasie
kazania i rozmawiają z księdzem, choć bardzo pozytywne,
to chyba nie jest wystarczające. Przeszkodą tu nie tyle są
może chęci (chociaż mówią że
dla chcącego nic trudnego), ile
możliwości – konstrukcja mszy
Słowa proboszcza wywołały jest taka, a nie inna i prawdowśród zebranych niejaką kon- podobnie trudno dostosować ją
sternację, a potem oburzenie. do możliwości percepcyjnych
W końcu msza dla dzieci, najmłodszych. Niemniej msza
z założenia ma służyć prze- dla dzieci jest przeznaczona
kazywaniu prawd wiary, przy- dla nich i, przynajmniej wśród
zwyczajaniu do katolickiego rodziców, panuje przekonanie,
obrządku tych najmłodszych. że można im pozwolić na pewTrudno oczekiwać od malu- ne rozluźnienie, przynajmniej
chów, aby przez godzinę stały takie, które pozwoli przetrwać
czy siedziały bez ruchu. Nie tę godzinkę.
każde dziecko jest tak spokojne, Obecność dzieci na mszy
nieśmiałe lub wyciszone, aby świętej może być uciążliwa
całą mszę (która dla dzieci jest dla innych wiernych, dlatego
po prostu nudna – nie bójmy się jeśli komuś nie pasuje, że jakiś
tego określenia) przesiedziało maluch chodzi po kościele,
w ciszy i spokoju.
rozmawia je chrupki albo pije

sok niech wybierze inną mszę.
Rodzice muszą przyzwyczajać
dzieci do kościoła od małego.
Nie ma możliwości, aby przez
sześć czy siedem lat izolować
dziecko od świątyni, a potem
oczekiwać że będzie wiedziało co i jak należy robić. Jezus
powiedział „pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”.
Dlatego przyprowadzamy dzieci do Kościoła, dlatego pozwalamy im na więcej niż sobie
czy starszemu rodzeństwu bo to
tylko dzieci – myślą jak dzieci,
mówią jak dzieci i zachowują
się jak dzieci, kiedy dorosną
będą działać jak dorośli. Teraz
przyzwyczajają się, obserwują
i uczą się właściwych zachowań. Jeśli ktoś tego nie rozumie
to trudno. „Kto nie przyjmie
Królestwa Bożego jak dziecko,
nie wejdzie do niego”, zdaje
się więc że ci wszyscy, którzy
zapomnieli że „…cielętami
byli” ciężko będą mieli po tej
drugiej stronie….

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl
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KUBEŁ ZIMNEJ WODY DLA KAŻDEGO!

Ostatnimi czasy w naszym powiecie bardzo popularna stała
się akcja wylewania sobie na głowę zimnej wody. Wszystko
za sprawą internetowego łańcuszka, w ramach którego osoby
nominowane, czyli wskazywane przez innych internautów,
polewają się lodowatą wodą, a film z tego wydarzenia udostępniają dalej w sieci. Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na chorobę stwardnienia zanikowego bocznego (ALS).
Na punkcie zabawy oszalał cały
świat, a jako że od chwili popularyzacji Internetu stanowi on
globalną wioskę, akcja ta szybko dotarła też do Polski. Możemy więc śmiało stwierdzić, że
w naszym powiecie zapanowała
nowa moda. Moda na wylewanie sobie na głowę kubła zimnej wody. I suma summarum
nie ma w tym nic złego, gdyż
polskim zwyczajem było do tej
pory raczej wzajemne wylewanie na siebie w trakcie dyskusji kubłów z pomyjami. Zimna
woda z lodem może mieć zatem
zbawienny wpływ na tych ludzi,
których na co dzień rozpala do
czerwoności zawiść względem
bliźniego.
W akcji wzięli udział mniej lub
bardziej rozpoznawalni mieszkańcy ziemi olkuskiej. Byli wśród
nich m. in. nauczyciele, artyści,
dziennikarze oraz samorządowi
politycy. Idea akcji była prosta –
nie ważne kim jesteś, kierowcą
ciężarówki czy prezesem wielkiej
firmy. Każdy może pomagać, bo
każdego może spotkać ta choroba.
Jedni podeszli do tego wyzwania
z humorem i finezją, inni z trudem
i pod przymusem publicznej pre-

okazji happeningów? Dlaczego
nie dzieje się tak na co dzień?
Pytanie to przede wszystkim
należałoby skierować do ludzi
piastujących funkcje publiczne,
a przede wszystkim do radnych,
którzy pobierają swoje diety ze
środków publicznych.
Chciałbym więc zaapelować, aby
robili to częściej i zadeklarowali
się, że będą regularnie przeznaczać choć część swoich diet jako
darowiznę na rzecz organizacji
pożytku publicznego. Swój apel
kieruję przed wszystkim do tych
sji. Jedni podjęli tą rękawice bez- radnych, którzy posiadają duże
zwłocznie, inni udali, że w ogóle majątki, prowadzą intratne intego nie było. Oprócz oblania się resy i sprawują wysokie funkcje
wodą, nieodłącznym elementem publiczne. Parafrazując jedną
całej zabawy miało być jednak z polskich komedii, diety te stateż wykonanie przelewu na rzecz nowią dla nich zaledwie „dodatki
fundacji walczącej z ALS. Część na waciki”, i naprawdę nie zbiedosób biorąca udział w zabawie nieliby gdyby chociaż ich część
wywiązała się z tego zadania, zdecydowali się przeznaczyć na
byli jednak tacy, którzy kwestie rzecz wsparcia lokalnych stowaprzelewu - mówiąc kolokwialnie rzyszeń. Zasadniczym pozostaje
– olali.
jednak pytanie, czy byliby w staNiezależnie od tego faktu obser- nie moralnie sprostać takiemu
wując całe to zmieszanie nasuwa wyzwaniu?
się jedno zasadnicze pytanie. Dlaczego większość naszego spovv Jakub Fita
łeczeństwa angażuje się w chawww.jakubfita.pl
rytatywną pomoc tylko przy
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PORADY PRAWNE

JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU
WYPADKU PRZY PRACY LUB CHOROBY ZAWODOWEJ
Zgodnie z art.11 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167,
poz. 1322 z późn.zm) ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
przysługuje jednorazowe odszkodowanie.
Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa
się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie
czynności organizmu nierokujące
poprawy. Za długotrwały uszczerbek
na zdrowiu uważa się takie naruszenie
sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu
na okres przekraczający 6 miesięcy,
mogące ulec poprawie. Oceny stopnia
uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą
zawodową dokonuje się po zakończeniu
leczenia i rehabilitacji.
Wniosek o jednorazowe odszkodowanie ubezpieczony pracownik składa do
płatnika składek. We wniosku należy
podać dane identyfikacyjne płatnika
składek tj. NIP i REGON, a jeśli płatnikowi nie nadano tych numerów lub
jednego z nich – nr PESEL lub serię
i nr dowodu osobistego albo paszportu
oraz ubezpieczonego pracownika – nr
PESEL, a w przypadku jego braku –
serię i numer dowodu osobistego lub
paszportu.
Po otrzymaniu wniosku płatnik kompletuje dokumentację niezbędną do
ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego – w szczególności: protokół
powypadkowy, prawomocny wyrok
sądu pracy, kartę wypadku, decyzję
o stwierdzeniu choroby zawodowej,
zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką
znajduje się ubezpieczony.
Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji
przez ubezpieczonego zebraną dokumen-

tację płatnik przekazuje do ZUS w celu
skierowania ubezpieczonego na badanie
przeprowadzone przez orzecznika ZUS.
Termin badania zakład ustala w ciągu 7
dni od dnia otrzymania wniosku.
Lekarz orzecznik lub – w II instancji – komisja lekarska ZUS ustala, na
podstawie bezpośredniego badania
ubezpieczonego i posiadanej dokumentacji medycznej oraz dokumentacji
dotyczącej tego wypadku przy pracy
albo choroby zawodowej, uszczerbek
na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Po dokonaniu ustaleń wydawane
jest orzeczenie o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, w którym
stwierdza się stopień uszczerbku oraz
jego związek z wypadkiem przy pracy
lub chorobą zawodową. Warto zaznaczyć, że stopień uszczerbku na zdrowiu
ustalany jest w procentach.
Dodatkowo, gdy dla danego przypadku w ocenie procentowej brak
jest odpowiedniej pozycji, orzeczenie
może zawierać uzasadnienie przyczyn
zastosowania określonej pozycji oceny
procentowej. Orzeczenie wydane przez
lekarza otrzymuje ubezpieczony.
Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze
decyzji ZUS, którą wydaje w ciągu 14
dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej
lub wyjaśnienia ostatniej okoliczności
niezbędnej do wydania decyzji.
Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalo-

ne prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, ZUS dokonuje
z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.
Od decyzji o przyznaniu jednorazowego
odszkodowania lub odmowie jego przyznania przysługuje odwołanie w trybie
i na zasadach określonych w przepisach
o systemie ubezpieczeń społecznych.
Wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej wynosi 20%
przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli wskutek
pogorszenia się stanu zdrowia stały lub
długotrwały uszczerbek na zdrowiu
ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10
punktów procentowych, jednorazowe
odszkodowanie zwiększa się o 20%
przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu
przewyższający procent, według którego było ustalone to odszkodowanie.
Ponadto jednorazowe odszkodowanie
ulega zwiększeniu o kwotę stanowiącą
3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli w stosunku do ubezpieczonego została orzeczona całkowita
niezdolność do pracy oraz niezdolność
do samodzielnej egzystencji wskutek
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

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.

FELIETON

„NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA”
SZANSĄ DLA NASZEGO REGIONU

Nowa perspektywa finansowa to często używana nazwa
dla tej części unijnego budżetu, z której 82,5 mld euro
otrzyma Polska. Dzięki tym środkom, przeznaczonym
do wydatkowania w latach 2014 – 2020, wiele regionów
naszego kraju ma niepowtarzalną szansę przyspieszenia swojego rozwoju gospodarczego.
Przy wstępnym podziale funduszy przewidziano finansowanie
programów, których pojawienie
się stanowi dla naszego miasta
ogromne wyzwanie rozwojowe... Są to przede wszystkim
środki z operacyjnych funduszy regionalnych (Małopolski
Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich czy Program
Operacyjny „Kapitał Ludzki”)
oraz z programów ogólnopolskich „Inteligentny Rozwój” czy
„Wiedza, Edukacja i Rozwój”.
W skali kraju na te dwa ostatnie
zadania będzie przeznaczone
około 60 mld złotych. Dużo to
i mało, bo wyścig do środków
będzie bardzo zacięty. Z pewnością bezcenni w poszczególnych
samorządach okażą się fachowcy od pozyskiwania unijnych
dotacji, które w wielu miejscach
są chyba jedynymi pieniędzmi
będącymi w stanie wyrwać je
z marazmu i stagnacji. Jak bardzo są one potrzebne naszemu
miastu nie trzeba nikogo o tym
przekonywać. Trzeba stworzyć
dogodne warunki dla przedsiębiorców, dokończyć infrastruk-

turalne inwestycje czy rozszerzyć ofertę oświatową tak, aby
nasza młodzież nie miała żadnych edukacyjnych kompleksów
wobec tej pochodzącej z większych ośrodków miejskich. Już
dziś wobec pojawiających się
możliwości należy zastanowić
się, czy w tej bardzo trudnej
i zaciętej rywalizacji z innymi
samorządami będziemy w stanie wyszarpać tak konieczne
na rozwój naszego regionu
środki. Niestety, dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie
nie dają podstawy do zbytniego optymizmu. Na potwierdzenie tej tezy chciałbym za
bezstronnym i obiektywnym
pismem „Wspólnota” podać
ranking ośrodków, które pod
koniec 2013 roku przewodziły
w działaniach na rzecz pozyskiwania unijnych środków.
Spośród uwzględnionych 268
miast powiatowych nasz Olkusz
jest na 172 miejscu. Przodujący Janów Lubelski pozyskał
ok. 3500 złotych na jednego
mieszkańca. Sąsiedni Chrzanów 1321, a nasz Olkusz ….....
430 złotych na jednego miesz-

kańca naszej gminy. Uwzględnione w innym rankingu miast
gminnych Bukowno pozyskało
897 złotych, a pobliski Bolesław
1654 złote. Myślę, że przytoczone dane nie wymagają żadnego
komentarza, bo same świetnie
za niego służą. Nie chciałbym
pochopnie czynić zarzutów osobom, do zadań których należy
pozyskiwanie funduszy unijnych ale czy i w tym wypadku
nie stykamy się z problemem,
na którym skupię się w swojej
kampanii wyborczej? Czy aby
na pewno potraktowano to niezwykle ważne zadanie z powagą
na jaką zasługuje i wyznaczono
do jego realizacji odpowiednio kompetentny zespół ludzi
wyposażony w niezbędne środki
umożliwiające skuteczna realizacje założonych celów?

vv dr Robert Herzyk

kandydat na Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz
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Informacje

Woda - odwieczny problem Olkusza

Do XIV wieku włącznie nie posiadamy materiałów
w sprawie zaopatrywania miasta Olkusza w wodę. Prawdopodobnie czerpano ją ze studni, na przedmieściach także
z zalanych szybów. Istnienie łaźni, browarów, a także zapewne nawodnionej fosy, wymagające znacznej ilości wody,
sugeruje sprowadzanie jej z pobliskich źródeł na północ od
miasta. Wodociągi poświadczone są dopiero w XV w. Wiadomo, że już w połowie XV wieku magistrat olkuski przewidywał w budżecie miejskim dochody za korzystanie z wody.
Równocześnie informacja o rzemiośle średniowiecznym Olkusza wymienia, że miasto w latach 1449-1468 zatrudniało średnio 2 rurmistrzów, do obowiązków których należało
doprowadzanie wody. W tym samym czasie oprócz innych
zawodów spotykamy się z profesją łaziebnika, co by świadczyło o istnieniu łaźni, a zatem nasuwa się przypuszczenie,
iż musiały istnieć jakieś miejskie urządzenia wodociągowe
i kanalizacyjne. Wiele troski wykazywano w zakresie zaopatrzenia miasta w czystą wodę niezbędną nie tylko do celów
spożywczych i higienicznych, ale i produkcyjnych dla browarów, gorzelni, a także w razie pożaru. Sprowadzano ją
nadal ze źródeł poza miastem do zbiornika na rynku dużym
rurociągiem głównym, prawdopodobnie na pewnych odcinkach – otwartymi rynnami. O konserwację rur i rynien, ich
naprawę, czyszczenie i utrzymanie w należytym stanie dbały władze miejskie, zlecając to poszczególnym osobom na
okresy kilkumiesięczne lub kilkuletnie. Umowy w tej sprawie
zawarto np. w latach 1551 oraz 1574, kiedy to rurmistrz Klimunt otrzymał dożywotnio „rury wodne ilkuskie w opatrywanie i konserwowanie” (Rys.1).

Rys. 1 Rura drewniana z XV wieku w zbiorach Muzeum
Wody. (fot. Franciszek Rozmus)

W 1562 r. zawarto kontrakt z rurmistrzem na rozbudowę systemu doprowadzenia wody, a w dwa lata później
słyszymy o przeprowadzeniu kontroli starych i nowych rur.
Surowe kary groziły za niszczenie lub uszkodzenie rur,
przed czym ostrzegano zwłaszcza mieszkańców przedmieść, przez które wodę prowadzono do miasta. Ostro
zakazywały też władze miejskie zanieczyszczania wody,
„która rurami bywa do miasta za wielkim kosztem na każdy
rok prowadzona”, przez pranie w nich (a więc chodziło tu
i o otwarte rynny) odzieży lub płukanie jarzyn, co zdarzało
się czeladzi mieszczańskiej, zalecając jednocześnie noszenie wody do domów. Najbogatsi olkuszanie uzyskiwali, za
opłatą, pozwolenie doprowadzenia wody do swych domów
od głównego rurociągu miejskiego (1559, 1570, 1601). Także piwowarzy zaopatrywali w wodę swe browary, budując
na własny koszt boczne rury (1571, 1573), tak jednak, aby
nie uszkodzić tych, które istniały już w danej części miasta.
Zdarzały się przypadki cofnięcia przez władze miejskie prawa do posiadania aqueductus de arca civili publica – rur
do zbiornika miejskiego, znajdującego się na rynku (1575).
Bywały jednak zakłócenia w zaopatrzeniu miasta
w wodę. W 1587 r. uchwała rady Olkusza mówiła o braku wody
w mieście, określając tę sytuacje jako bardzo niebezpieczną. Wyznaczyła więc składki od wszystkich mieszkańców
i przedmieść, szczególnie wysokie od właścicieli słodowni
i browarów, na doprowadzenie wody do rynku miasta. Uchylającym się od ich płacenia groziło wstrzymanie prawa do
korzystania z wody. Podobny podatek nałożono w 1598 r.
W późniejszym okresie brak informacji źródłowych rozwoju urządzeń wodociągowych. Prowadzone roboty ziemne
w obrębie rynku olkuskiego odsłoniły pozostałość wodociągu wykonanego z rur drewnianych, które często stosowane
były w XIV-XVI wieku na terenie Polski.
Kolejną próbą wykonania wodociągu była budowa ruro-

Rys.2 Centrum Olkusza - rysunek wykonany w 1786 roku
przez Komisję Dobrego Porządku. W prawej części widoczny
rurociąg doprowadzający wodę do centrum miasta.

ciągu drewnianego ze źródeł położonych w obecnym parku
pod Czarną Górą. Informacje na temat tego wodociągu zapisał Ks. Jan Wiśniewski, cyt.: „Wodociąg zbudowano około
1858 r. Rury czerpalne zostały ułożone w ulicy Żuradzkiej.
Długość wodociągu wynosi ok.1/2 wiorsty. Spod wsi Czarna Góra „Ujęcie” dostarczało wodę rurociągiem żeliwnym
do zdroju zlokalizowanego przy ul. Żuradzkiej. Stąd według
opowiadań starszych mieszkańców miasta „nosiwoda” roznosił odpłatnie wodę do domów.
Dopiero w roku 1900 przystąpiono do budowy wodociągu grawitacyjnego, który miał definitywnie rozwiązać problem zaopatrzenia w wodę rozwijającego się miasta. Dla
zaopatrzenia miasta Olkusz w wodę wybudowano ujęcia
źródeł w Witeradowie, zbiornik wieżowy o pojemności 60
tys. litrów w rynku i rurociąg grawitacyjny. Urządzenia te oddano do eksploatacji w 1903 r. Rurociąg ten jest pierwszym
udokumentowanym obiektem wodociągowym. Następnymi
obiektami wodociągowymi zasilającymi mieszkańców Olkusza w wodę były 2 ujęcia na Czarnej Górze. Ujęcia te
podawały wodę do łaźni miejskiej przy ul. Żuradzkiej oraz
w kierunku wieży ciśnień na Rynku. W początkowym okresie woda z wieży dostarczana była tylko do trzech budynków, a pozostali mieszkańcy czerpali wodę ze zdrojów.
Według opowiadań starszych mieszkańców „nosiwoda”
roznosił wodę odpłatnie.
Budowa sieci wodociągowej rozprowadzającej wodę
po terenie miasta przypada na lata 1922-1925. Źródłem
wody było ujęcie w Witeradowie, a od roku 1932 studnia wiercona na terenie dawnej elektrowni miejskiej,
a później fabryki wentylatorów przy obecnej ulicy Króla Kazimierza Wielkiego za dworcem PKP.
Rozwój miasta w latach 1950, 1960 oraz uruchomienie górnictwa rud cynkowo-ołowiowych w rejonie olkuskim
spowodowało konieczność budowy nowych ujęć i budowy
sieci magistralnych i rozdzielczych w związku z występującym lejem depresji i zanikiem wody na znacznym obszarze.
Wieża ciśnień i istniejące ujęcia nie były w stanie pokryć
zapotrzebowania na wodę. Wieża przestała spełniać swoją
funkcję, została wyłączona z eksploatacji. W 1965 r. podczas modernizacji rynku została zburzona.
Do końca 1955 r. gospodarką wodno-ściekową na terenie miasta Olkusza i powiatu olkuskiego zajmowały się
bezpośrednio administracje terenowe, samorządowe, później po wojnie rady narodowe lub w ich imieniu przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej.
Od 1 stycznia 1956 r. gospodarką wodno-ściekową
zajmuje się Powiatowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Olkuszu, które zostało powołane zarządzeniem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Olkuszu
z dnia 15 listopada 1955 r., wydanym w oparciu o uchwałę
nr 242/XXXVI z dnia 2 sierpnia 1955 r. Powiatowej Rady
Narodowej w Olkuszu. Powstało ono z połączenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Olkuszu, oraz jednostek budżetowych administrowanych przez terenowe rady narodowe
w Bolesławiu, Bukownie, Pilicy, Pomorzanach, Jaroszowcu
i Skale.
Prowadzona w latach 50-tych XX w. prace poszukiwawcze wykazały istnienie bogatych złóż rud cynku i ołowiu
w rejonie Olkusza.
W ślad za odkryciami rozpoczęły się prace udostępniające te złoża. Istniejąca od XIX w. kop. „Bolesław” jest
rozbudowana i pogłębiana. W międzyczasie w 1957 r. roz-

poczęto budowę kopalni „Olkusz”. Odprowadzano coraz
większe ilości wody z kopalni a to powodowało tworzenie
się leja depresji i osuszanie istniejących studni z których
zaopatrywano w wodę ludność i przemysł. Przewidywano
udostępnienie dalszych złóż: „Pomorzany”, „Krzykawa”,
„Klucze” i postanowiono rozwiązać kompleksowo zaopatrzenie w wodę rejonu olkuskiego.
Dnia 21 lutego 1963r. podjęta została Uchwała Rady
Ministrów Nr 85/63 w sprawie zabezpieczenia dostaw wody
dla potrzeb ludności miast i wsi, przemysłu i rolnictwa oraz
przygotowania prac dokumentacyjnych w tym zakresów dla
rejonu Chrzanów – Trzebinia i rejonu olkuskiego w związku
z zanikiem wody wskutek robót górniczych.
Uchwała Rady Ministrów nr 85/63 całościowo zabezpieczała dostawy wody w związku ze spadkiem lub zanikiem wody w dotychczasowych ujęciach wodociągowych.
Na okres przejściowy do czasu budowy ujęcia docelowego w latach 1964-65 rozbudowano ujęcie źródeł w Witeradowie oraz ujęcie głębinowe w Laskach. W międzyczasie
nastąpił wzrost zapotrzebowania na wodę pitną w Olkuszu
w związku z rozwojem budownictwa mieszkalnego. Nastąpił
gwałtowny deficyt wody w mieście Olkusz. Rozbudowane
ujęcia nie zlikwidowały deficytu i należało awaryjnie znaleźć
źródło zastępcze. Dzięki dobrej współpracy władz lokalnych
z dyrekcją kopalni „Olkusz” rozpoczęto poszukiwanie na
dole dużego wypływu wody czystej. Szczęśliwym trafem dla
zaopatrzenia w wodę pitną w dniu 23 lutego 1967 r. w czole
przekopu wschodniego na poziomie +238 m n.p.m. kopalni
Olkusz natrafiono na duży wypływ wody w ilości 37 m3/min.
Kierownictwo kopalni podjęło decyzję o przygotowaniu tego
wypływu do ujęcia dla celów pitnych.
W rejonie wypływu wody wykonano dołową rozdzielnie
energii elektrycznej. Wodę z przekopu skierowano do znajdującego się obok chodnika wodnego w którym wykonano
odpowiednią przytamkę. W rejonie chodnika wykonano prowizoryczną komorę pomp. Z komory pomp wyprowadzono
2 rurociągi 300 mm, które poprzez znajdujący się w pobliżu szyb wschodni podłączono bezpośrednio do magistrali
wodnej w ulicy Mazaniec.
Ustanowiono na dole kopalni strefę ścisłej ochrony sanitarnej i czysta woda bez uzdatniania i dezynfekcji została podana do sieci miejskiej. Uruchomienie tego
ujęcia nastąpiło w 1968 r. Jak to zwykle w życiu bywa to
prowizoryczne ujęcie w sposób niezawodny przez 10 lat
w znacznym stopniu uzupełniło deficyt wody pitnej. Przeciętnie pompowano 6-8 m3/min wody. Po oddaniu do użytku
w 1978 r. Stacji Uzdatniania Wody bazującej na zbiorczych
wodach dołowych ujęcie zostało wyłączone z eksploatacji,
a kopalnia wznowiła w tym rejonie roboty górnicze.
Od 1978 r. do dnia dzisiejszego zaopatrzenie
mieszkańców, instytucji i przemysłu w rejonie olkuskim opiera się na wykorzystaniu wód pochodzących
z odwodnienia kopalni.
W chwili obecnej w związku z likwidacją kopalni rud
cynku i ołowiu i zaprzestania odpompowywania wód dołowych, zachodzi konieczność dokonania kolejnej zmiany
źródła zaopatrzenia w wodę i sposobu jej doprowadzenia
dla mieszkańców ziemi olkuskiej. Dzięki staraniom PWiK
Sp. z o.o. oraz Władz Samorządowych zostały pozyskane
fundusze unijne dla zrealizowania I etapu zmiany systemu
z ciekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I”, który uzyskał
dofinansowanie z Funduszu Spójności. Budowa nowego systemu zaopatrzenia w wodę czterech gmin – etap
I, będzie kosztować łącznie ponad 21 milionów złotych.
W zakres zadania wchodzi m.in: budowa dwóch nowych
ujęć wód głębinowych w Kolbarku i Cieślinie, modernizacja dwóch istniejących ujęć wód głębinowych w Bydlinie
i Kolbarku, modernizacja zbiorników wody pitnej „Parcze”
w Olkuszu oraz budowa blisko 18,5 km sieci wodociągowych magistralnych na terenie gminy Klucze.
Publikacja ta otwiera cykl artykułów na temat zmiany systemu zaopatrzenia w wodę ziemi olkuskiej. Kolejny artykuł, w którym zaprezentujemy Państwu szczegółowy zakres inwestycji, zostanie zamieszczony już
w kolejnym wydaniu gazety.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Reklamy

5

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

HURTOWNIA

Galeria
Czystości
i Urody

Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.
Dostawa
OFERUJEMY:
• pasty BHP
gratis!
• chemia gospodarcza

• kosmetyki
Zapraszamy
• profesjonalne
środki czystości
do współpracy!
• rajstopy
• papier toaletowy
• ręczniki ZZ
• ręczniki przemysłowe
Olkusz, Al. 1000-lecia
e-mail:gamexolkusz@poczta.fm
tel. 32 754 77 40-42
fax. 32 754 79 79

Hurtownia
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PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
Rok zał. 1951

32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32 643 03 13
www.pgk.olkusz.pl, e-mail sekretariat@pgk.olkusz.pl

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 posiadamy cztery mieszkania wraz z pomieszczeniami przynależnymi - piwnice,
powierzchnia mieszkań.: 48,12 m2 ; 54,54 m2; 63,39 m2; 71,33 m2 .
Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
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

BUKOWNO CENTRUM: KONIEC ROBÓT WODNO-KANALIZACYJNYCH

Olkuskie Wodociągi kończą kolejną inwestycję realizowaną w ramach Projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni
Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I” na podstawie umowy podpisanej w dniu 02.11.2011
r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Tym razem prace zakończono w Bukownie.
Rozpoczęta we wrześniu 2012 roku inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej dotyczyła budowy sieci kanalizacji
sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej
wraz z przyłączami w Bukownie Centrum,
w ulicach: Leśna Wschodnia, Brzozowa,
Sosnowa, Grabowa, Olchowa (bez wodociągu) i Poprzeczna.
W konsekwencji prace zakończono 31 maja
2014r. i z wykorzystaniem środków unijnych
zrealizowano kanalizację sanitarną o długości ok. 3 241 m oraz przebudowano 2 990 m
sieci wodociągowej.
Inwestycja obejmująca budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w Bukownie Centrum była II etapem
prac prowadzonych w ramach Projektu przez
Olkuskie Wodociągi.
W 2011 roku zakończono I etap robót wodno-kanalizacyjnych realizowanych w ramach
pierwszego Kontraktu na roboty budowlane (W1). Zakres rzeczowy wykonanych
w tamtych latach prac, to budowa kanalizacji
sanitarnej w ul. Leśnej i Młyńskiej długości
ok. 2 888 m, modernizacja ok. 3 080 m
sieci wodociągowej i przebudowa ok. 667
m przyłączy wodociągowych. W Bukownie
wykonano także przejście kanalizacji sanitarnej przez tory PKP.

Prowadzone prace wodno-kanalizacyjne
pozwoliły na kompleksową odbudowę
nawierzchni dróg w Bukownie Centrum,
tj. ulicy Leśnej Wschodniej, Brzozowej,
Sosnowej, Grabowej, Olchowej i Poprzecznej. Roboty były uciążliwe dla mieszkańców jak i osób korzystających z tych dróg,
tym samym pracownicy Przedsiębiorstwa
przepraszają za niedogodności związane
z pracami budowlanymi. Jesteśmy przekonani, że środki pozyskane na realizację
Unijnego Projektu, którego podstawowym
celem jest budowa infrastruktury wodno–
kanalizacyjnej, podniosły standard drogi
sprzed realizacji inwestycji i przez lata będą
służyły mieszkańcom Bukowna i okolic.
Dzięki finansowemu wsparciu inwestycji ze
środków Unii Europejskiej, w ramach przedsięwzięcia przyczyniono się do odtworzenia
dróg po zasadniczych robotach technologicznych i doprowadzenia ich do stanu pierwotnego tj. do stanu sprzed inwestycji, chociaż
jest to zakres uzupełniający Projektu.

Stan dróg objętych Projektem w Bukownie sprzed inwestycji realizowanych przez PWiK

Zdjęcia pokazujące stan po zakończeniu prac.

Zarząd Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

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)

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

Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
Ryczałt
Rejestry VAT
ZUS

y nasze
Świadczym
1 lat!
usługi od 2

Zakres działalności

Sprawy pracownicze
Szkolenia BHP przez ﬁrmę
z uprawnieniami
Przekształcenia formy
prawnej przedsiębiorstw

Zeznania roczne
Zwrot VAT
na materiały budowlane
Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

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

Olkusz, ul. Osiecka 3a
tel./fax. 32 643 32 61, kom. 604 793 597, 604 437 742

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

Grupa nauczycieli emerytów z Dukli /województwo
podkarpackie/ pragnie serdecznie podziękować Panu
Andrzejowi Feliksikowi dyrektorowi SZE w Olkuszu za
możliwość zapoznania się
z historią, zabytkami, przyrodą Jury KrakowskoCzęstochowskiej oraz podziwiania malowniczych okolic
i zamków na szlaku Orlich Gniazd.
Nauczyciele wyrażają głębokie uznanie dla rozległej
wiedzy,zaangażowania,bezinteresowności Pana Andrzeja
Feliksika, dziękując raz jeszcze za poświęcony nam czas.
W dniu 13 września wycieczka pedagogów z Dukli miała
możliwość podziwiania zgromadzonych eksponatów w
Muzeum Afrykanistycznym i Kolekcji Minerałów Ziemi
Olkuskiej i Skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Nauczyciele są zachwyceni i polecają wszystkim
przejeżdżających przez Olkusz odwiedzenie tej placówki.
Każdy powinien odwiedzić to miejsce, warto!
Dziękujemy Pani Dyrektor MOK za miłe przyjęcie.
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DO WYNAJĘCIA

OLKUSZ DRUGĄ CZĘSTOCHOWĄ?

POKÓJ

Władze lokalne, zarówno te na szczeblu gminy jak i powiatu powinny korzystać z wiedzy, doświadczeń i pewnych wzorców
działań innych samorządów. Szczególnie takich, które radzą sobie ze swoimi zadaniami i problemami całkiem nieźle.
A tych nie brakuje. Tym bardziej, że te wspomniane doświadczenia czy rozwiązania nie są chronione żadnymi patentami
czy prawami autorskimi. Zatem czemu nie uczymy się od innych?
Pod lupę wziąłem Częstochowę. Nie
sugeruję, że to miasto najlepiej w kraju
radzi sobie w samorządzie oraz że tylko
i wyłącznie z tego miasta powinniśmy
czerpać wzorce jak rządzić. Ciężko też
porównywać powiat olkuski do miasta na
prawach powiatu jakim jest Częstochowa,
choćby w kontekście budżetu czy ludności.
Jednak co tam w tej Częstochowie mają
takiego ciekawego, że warto na to zwrócić
uwagę? Udało się ustabilizować zadłużenie
miasta, a mimo to nie skąpią pieniędzy na
inwestycje. Budowane są nowe hale sportowe przy szkołach, niebawem powstanie tam
aż 10 (!) nowych wielofunkcyjnych boisk
(u nas kilka lat czekają na „Orlika” chociażby mieszkańcy Pakuski). Remontowane są
ulice, szkoły, oddziały szpitalne do których
też zakupiono nowy sprzęt. Powstają parki
rekreacyjne wraz z placami zabaw dla najmłodszych, placami rekreacji dla seniorów.
Z miesiąca na miesiąc spada bezrobocie,
dzięki aktywizacji bezrobotnych i ożywieniu na rynku pracy (co robi olkuski PUP
dla bezrobotnych?). Powstają nowe miejsca
pracy i to w różnych branżach, chociażby
takich jak odzieżowej czy spożywczej.

Wielu przedsiębiorców chce inwestować
w Częstochowie, chociażby ze względu
na ulgi w podatkach od nieruchomości
dla przedsiębiorców, wprowadzono tam
specjalny program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy.
Działa tam też Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna, na obszarze ok. 84,5 ha.
W Olkuszu taka strefa ma dopiero powstać,
choć już wokół niej jest sporo kontrowersji.
W zakresie zdrowia Częstochowa też ma
sukcesy. Istnieją tam programy zdrowotne
finansowane z budżetu, które obejmują
szczepienia (HPV, pneumokoki, grypa),
program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej seniorów, badania słuchu
i postawy dla najmłodszych. Planowana
jest też refundacja znieczuleń dla rodzących kobiet. W końcu w Częstochowie, co
było słynne na cały kraj a co dało impuls
dla Rządu, wprowadzono jednorazowe
dofinansowanie do zabiegu zapłodnienia
pozaustrojowego (in vitro) w wysokości 3
tys. zł dla małżeństw zamieszkałych w tym
mieście. Właśnie trwa 3 edycja tego programu, z którego skorzystało 26 par i dzięki
któremu narodziło się 7 dzieci (u nas byłoby to nie do pomyślenia, mimo że byłyby

chętne pary do skorzystania z takiego programu). Skoro o dzieciach mowa to istotne
jest, że tam przedszkola są całkowicie za
darmo. Tzn. nie ma opłat za pobyt dziecka
w miejskich przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych także powyżej ustawowo
gwarantowanych bezpłatnych 5 godzin
(w Olkuszu rodzice muszą płacić). Jakby
tego było mało to ciągle powstają tam nowe
oddziały przedszkolne lub szkolno-przedszkolne tak by jak najwięcej dzieci mogło
skorzystać z miejskich placówek. Istnieje
tam Karta Rodzina +, dla rodzin wielodzietnych oraz Karta Seniora, uprawniające do
zniżek i rabatów m.in. na obiektach sportowych czy instytucjach kultury. To jeszcze
nie koniec. Rozwija się tam bliska mojemu
sercu komunikacja miejska. Wspomnę tylko, że zakupywane są nowe autobusy (10
nowoczesnych Solarisów), ponadto Częstochowa otrzymała 66 mln zł (z puli 80
mln) na zakup 40 autobusów hybrydowych
w ramach projektu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Kończąc tę wyliczankę dodam, że w Częstochowie wysoko rozwinięte są konsultacje społeczne, zwiększono zakres zadań
zlecanych organizacjom pozarządowym,

działa budżet obywatelski, gdzie mieszkańcy sami mogą zdecydować w tym roku
na co przeznaczyć 6 mln zł, wprowadzono
też obywatelską inicjatywę uchwałodawczą,
powstała też rada seniorów. W Olkuszu
dopiero niedawno te pomysły się pojawiły.
Fajnie tam mają co? Warto napisać, że
Prezydentem Częstochowy jest Krzysztof
Matyjaszczyk z ramienia SLD (radzę zapamiętać to nazwisko choćby w kontekście
przyszłorocznych wyborów prezydenckich), a w 28 osobowej Radzie najwięcej
przedstawicieli, bo aż 11 ma lewica. Zatem
może Olkusz powinien być taką drugą Częstochową? Żeby nie było, w żadnym wypadku nie myślę o budowie w naszym mieście
sanktuarium i klasztoru a o rozwoju miasta,
inwestycjach i postępowych rozwiązaniach.
W tym miejscu przepraszam, że wywołałem u niektórych pewien żal, że tak nie ma
w Olkuszu. Przepraszam też, że rozbudziłem nadzieje, że tak może być kiedyś u nas.
Oczywiście może tak być, jeśli w listopadzie dokonamy słusznych wyborów.

na ul. Legionów Polskich. Skradziono
nawigację i narzędzia.
• 08.09. Olkusz. Włamanie do sklepu
mięsnego
Około godziny 4.00 nad ranem na ulicy Strzelców Olk. nieustaleni sprawcy
włamali się do sklepu mięsnego, z którego ukradli dwa pojemniki z mięsem
oraz pieniądze. Straty w wysokości
1550 zł poniósł mieszkaniec Racławic.

• 07.09. Olkusz. Pijany motocyklista uderzył w radiowóz
Około 2.20 w nocy policjanci patrolując osiedle Pakuska zauważyli
kierującego motorem typu cross bez
włączonych świateł mijania. W pewnym momencie motocyklista zjechał
na przeciwległy pas ruchu i czołowo uderzył w policyjny samochód.
Kierujący motocyklem był nietrzeź-

/dawny budynek policji/

o powierzchni 30 m2
klimatyzacja,winda,
cena atrakcyjna!!!
tel. 604-640-687

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA
WYMIANA OPON OD 40 zł

wy, miał 1,76 promila. Policjantka i
policjant z patrolu oraz motocyklista
przewiezieni zostali do olkuskiego szpitala. Funkcjonariusze doznali ogólnych
obrażeń ciała, natomiast pijany motocyklista ma złamaną nogę i rękę. Sprawą 31-letniego olkuszanina zajmie się
miejscowy sąd rejonowy.

OFERUJEMY:

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

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
"Wyglądaj świetnie, zarabiaj
pieniądze i baw się doskonale"
Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Świat należy
do kobiet
Kontakt:
Zapraszamy do

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

Sklep Technik - Serwis Elektronarzędzi

-

vv Dawid Przybylski

POLICJA
• 08.09. Klucze. Włamanie „na
pasówkę”
Nieustalony sprawca wszedł do mieszkania używając dopasowanych kluczy i
ukradł pieniądze. Zdarzenie miało miejsce na osiedlu XXX-Lecia PRL.
• 08.09. Olkusz. Włamanie do samochodu.			
Policja ustala sprawcę włamania do
VW, do którego doszło na parkingu

w budynku SILVER

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

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

- ostrzenie pił widłowych,
- ostrzenie łańcuchów do pił,
- nadzędzia spawalnicze,
- narzędzia pneumatyczne

www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

1m
1,2 m
1,4 m
1,7 m

W OFERCIE RÓWNIEŻ:

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

- 1650 zł
- 1800 zł
- 2000 zł
- 2150 zł

1,9 m
2,2 m
2,5 m
2,8 m

- 2300 zł
- 2450 zł
- 2550 zł
- 2650 zł

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

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

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł

DO SPRZEDANIA działka 15 a w Białym Kościele
przy głównej drodze Olkusz-Kraków. Cena 160 tys. PLN.
Jest możliwość dokupienia 1 - 2 Ha (1 tys. PLN za ar).

DO WYNAJĘCIA nowy budynek w Jerzmanowicach
440 m kw. pow., działka 8 a, odległość od głównej drogi
Olkusz-Kraków: 300 m. Cena: 8800 PLN / m-c.

WIĘCEJ OFERT NA: www.gwarek-nieruchomosci.pl

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

„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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OFERTY DLA ZAKŁADÓW PRACY
Międzybrodzie Żywieckie - Browar Żywiec
– 1 dzień
• przejazd do Międzybrodzia Żywieckiego,

przejazd wzdłuż Jeziora Międzybrodzkiego: Kaskady Soły
• Międzybrodzie Żywieckie: wjazd na Górę Żar kolejką
Linowo-Terenową; Ośrodek Sportów Lotniarskich, elektrownia
szczytowo-pompowa, panorama Doliny Soły z jeziorami zaporowymi
• Tresna – zapora
• Żywiec, zwiedzanie Muzeum i Browaru Żywieckiego
wraz z degustacją, spacer po Parku Żywieckim, Zamek Habsburgów
• Węgierska Górka - Fort „Wędrowiec”- bunkry z II Wojny Światowej,
• obiad w restauracji
• powrót w godzinach wieczornych

Uwaga! Zastrzegamy możliwość zmiany kolejności realizacji
poszczególnych punktów programu.

Cena: 85 zł/os. (przy grupie min. 40 os.),
100 zł/os. (przy grupie min. 30 os.)

„Skalne Miasta” Karkonosze – Wrocław – 3 dni

Słowacja Południowa – 2 dni

I dzień - wyjazd we wczesnych godzinach rannych - Świdnica – Kościół Pokoju
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - przejazd do Książa –
zwiedzanie zamku i Palmiarni - wyjazd do Czeskich „Skalnych Miast” - przejazd do
Czech, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
II dzień - śniadanie - wjazd na Śnieżkę kolejką od strony czeskiej, zejście do
Karpacza - Karpacz – Świątynia Wang, Krucze Skały, zapora na Łomnicy, Dziki
Wodospad, czas wolny - powrót do miejsca zakwaterowania na obiadokolację,
impreza integracyjna przy muzyce mechanicznej, nocleg
III dzień - śniadanie - przejazd do Wrocławia, spacer po Ogrodzie Japońskim, Hala
Ludowa wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Fontanna Wrocławska,
Panorama Racławicka, Stare Miasto, Ostrów Tumski, katedra z wieżą widokową, rejs
statkiem po Odrze - powrót w późnych godzinach wieczornych

I dzień: - przejazd w okolice Żyliny, spacer do Śulovskich Skał - niezwykle
atrakcyjnej i malowniczej górskiej formacji geologicznej, wśród wąwozów i skał o
fantastycznych kształtach - na trasie ruiny średniowiecznego Śulovskiego Zamku, dalsza podróż Doliną Wagu, przejazd do Trnavy – „Słowackiego Rzymu”zabytkowe
centrum miasta, mury obronne z XIII w., zabytki sakralne - wieczór integracyjny
II dzień: - śniadanie, - program do wyboru:
A/ wyjazd do Aquaparku - Velky Meder, na trasie krótkie zwiedzanie do Komarna,
jednego z najstarszych słowackich miast: Ratusz, Dziedziniec Europy – unikalny
zespół architektoniczny, twierdza z zewnątrz
lub
B/ wyjazd do Thermal Parku - Podhajska - z nowym centrum Spa i Wellnes Velky
Meder - Podhajska, 6 godzinny relaks i wypoczynek
- Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych, na trasie – obiadokolacja.

Cena: od 400 zł/os (przy grupie 40-osobowej)

Cena obejmuje:
• przejazd autokarem o podwyższonym standardzie
• 2 noclegi w hotelu, pokoje 2-osobowe z łazienkami
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, zimna płyta + kawa, herbata i zimne napoje
• dyskotekę z DJ
• ubezpieczenie NNW (do 10.000 zł) i KL (40.000 zł) na pobyt za granicą
• pilota na całą trasę
Cena nie obejmuje:
• wstępów do zwiedzanych obiektów – około 150 Kc/os + 100– 110 zł/os

Cena: od 330 zł/os (grupa min. 40 osobowa)

Cena obejmuje:
• przejazd autokarem klasy LUX (klimatyzacja, barek, TV, WC)
• 1 nocleg w hotelu 2 * w Novych Zamkach, pokoje 2, 3, 4-osobowe z łazienkami
• 1 śniadanie, 2 obiadokolacje
• opiekę pilota (nie oprowadza wewnątrz obiektów)
• podatek VAT
Cena nie obejmuje:
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów w zależności od wybranych atrakcji
• wieczorek biesiadny z muzyką , zimną płytą i winem- koszt ok. 15 Euro /os.

KAMIENIARSTWO BUDOWLANE

- SILL

RYCZÓWEK

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

SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 25 ROKU ŻYCIA

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż posiada dodatkowe środki Funduszu Pracy na szkolenia
dla bezrobotnych do 25 roku życia.
Zapraszamy osoby zainteresowane do złożenia w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu
- Wniosku o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną wraz z oświadczeniem
pracodawcy o możliwości powierzenia odpowiedniej pracy po ukończeniu wskazanego szkolenia.
Druk wniosku i oświadczenia można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu lub ze strony
internetowej: www.pup-olkusz.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania. Informacje można uzyskać
u Doradców Klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu osobiście lub pod nr tel. 32/643-43-48.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY
W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz wnioski można uzyskać na stronie internetowej: www.pup-olkusz.pl w zakładce: Szkolenia/ Krajowy Fundusz Szkoleniowy lub w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Olkuszu w pok.24.

SPOTKANIE REKRUTACYJNO-INFORMACYJNE

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

W dniu 3 września b.r odbyło się w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy spotkanie rekrutacyjno-informacyjne do projektu
„Zarządzaj zmianą. Modelowa adaptacja do zmian na małopolskim rynku pracy”. Projekt skierowany jest do osób z woj.
małopolskiego, które zostały zwolnione w okresie ostatnich
6 miesięcy z przyczyn dotyczących Pracodawców, oraz pracowników, którzy są na wypowiedzeniu lub czują się zagrożeni zwolnieniem.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia: doradztwo zawodowe, szkolenia i kursy
zawodowe, odpłatne staże zawodowe, oferty pracy dopasowane do kwalifikacji i doświadczenia.
Spotkanie zorganizowano w ramach współpracy Powiatowego Urzędu Pracy z PM Doradztwo Gospodarcze sp. z.o.o w Krakowie, które jest realizatorem w/w projektu. Na spotkanie zostało zaproszone
33 osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, które zostały zwolnione z Emalii Olkusz S.A.

