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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

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

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

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

POGOTOWIE DOMOWE - ZŁOTA RĄCZKA
Duża rozpiętość w działaniu, od mycia okien po nową aranżację
mieszkań, domu, poprzez naprawy ślusarskie, wodno-kanalizacyjne

PRZYKŁADOWE INNE DZIAŁANIA
• Ścianki RG /gipsowe/ • podwieszane sufity •
• Przywóz mebli własnym transportem zgodnie ze wskazaniem
z katalogu następnie montaż w mieszkaniu, biurze •
• Uzupełnianie uszkodzonych płytek podłogowych, ściennych •
• Ponad 30 letnie doświadczenie w zakresie budownictwa •

Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, przedsiębiorców prywatnych, firm państwowych.

tel. 530 819 919

PROJEKTOWANIE W 3D

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

U NAS NA JTANIEJ!!!!

luka.luka@neostrada.pl

( 508 218 110

U W A G A !!!!!!!!

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

ul. Nullo 2,
32-300 Olkusz

na przeciwko postoju Taxi

tel/fax: 32 211 03 27,
kom. +48 519 409 079
biuro@polnox.pl
sklep@polnox.pl
pon - pt 9.00 ÷ 18.00,
sobota 9.00 ÷ 13.00

• Nowoczesne Laptopy • Szybkie Komputery •
• Tanie kasy fiskalne •
• Wszystko, czego potrzebujesz do komputera •
Profesjonalny serwis:
Usługi związane z pełnym zakresem
serwisu komputerów, laptopów oraz tabletów.

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

TELEFONY • KOMPUTERY • GPS • REJESTRATORY

Salon • Serwis • Akcesoria
CENY JAK NA ALLEGRO!!!
Olkusz ul. Kościuszki 16, tel.: 502-815-535
ALLEGRO: aukcje_netcom

Rodaki, ul. Rzeka

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

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

WOBUD

Sprzedaż urządzeń sanitarnych i grzewczych
Autoryzowany Przedstawiciel:
De Dietrich, Vailant, Junkers, SAS, Imerges

ul.Nullo 23, 32-300 Olkusz,
tel.32 754 26 27, 602 589 437
Projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie
instalacji gazowych, CO i Wod-Kan. - Tel 507 108 026

Promocje:
Telefon KRUGER&MATZ
MOVE 4x 1.2 GHZ !!! - 439 zł
Słuchawki SONY
MDR-ZX100 - 64,90 zł
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Powiatowy serwis informacyjny

PLAST-MET - firma na medal

22 listopada 2013 roku w Inwałdzie, podczas II Gali Przedsiębiorczości, zostały przyznane wyróżnienia
dla najlepszych przedsiębiorstw przyczyniających się do rozwoju gospodarczego Małopolski Zachodniej.
Z powiatu olkuskiego wyróżnienie w kategorii „Małe i Średnie Przedsiębiorstwa” otrzymał Zakład Metalowy
PLAST-MET Adama Żyły. Przedsiębiorstwo otrzymało także wyróżnienie specjalne od starosty olkuskiego
Jerzego Antoniego Kwaśniewskiego za wkład w rozwój naszego powiatu.

Do konkursu zgłosiły się jeszcze dwie nie mniej ważne dla naszego terenu
firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Patrycja &
Paweł” z Kwaśniowa Górnego oraz PSS „Społem” w Olkuszu. Pierwsza
firma najbardziej znana jest ze swych doskonałych wypieków, m.in.: Chleba Jurajskiego czy Sernika Jurajskiego. Za swoje produkty zdobywa ono
bowiem od lat liczne nagrody, wyróżnienia, certyfikaty jakości. Natomiast
Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Olkuszu to najstarsza
firma handlowo-produkcyjna w powiecie olkuskim. Olkuski nestor wśród
firm w roku 2014 będzie obchodzić jubileusz 125-lecia swojego istnienia.
Olkuski PSS, oprócz prowadzenia handlu, jest również producentem żywności.
Podobnie jak „Patrycja & Paweł” ma swoje flagowe produkty, które bywały
wielokrotnie nagradzane. Wśród nich jest Chleb Dyniowy.
***
W chłodny listopadowy poranek wyruszyłem w odwiedziny do Adama Żyły,
właściciela olkuskiej firmy PLAST-MET. Po przejściu bramy, gdzie uprzejmy
strażnik poinformował mnie jak trafić do biurowca, szybkim z racji zimna
krokiem udałem się przez duży plac we wskazanym kierunku. Przede mną
była hala produkcyjna oraz biurowiec. W środku - przyjemne ciepło oraz
pokoje, w których przez oszklone drzwi widać, że firma sprawnie działa
i każdy tu wie, co ma robić. Domyślam się, że pokój szefa jest na piętrze.
W holu spotykam dwóch panów, którzy rozmawiają i przeglądają jakaś szafę
z monitorami. Budzę ich zainteresowanie czytając wizytówki na drzwiach.
- Kogo pan szuka? – zapytał jeden z owych mężczyzn.
- Ja do szefa, do pana Adama Żyły – odpowiedziałem.
Okazało się, że… to właśnie był szef. Przeszliśmy do sekretariatu, gdzie
chwilę oczekiwałem na pana Żyłę, który musiał dokończyć rozpoczęte
zajęcie. W międzyczasie rozmawiałem z asystentką szefa Moniką Drożyńską, która prywatnie jest córką pana Adama.
Na rozmowę i zdjęcia przeszliśmy do sali konferencyjnej, gdzie eksponowane są nagrody i dyplomy otrzymane przez firmę PLAST-MET. Ostatnim

jak dotąd wyróżnieniem było to z ubiegłego piątku. Właściwie to było ich
dwa - jedno firma otrzymała w kategorii „Małe i Średnie Przedsiębiorstwa”;
drugim było wyróżnienie specjalne od starosty olkuskiego Jerzego Antoniego
Kwaśniewskiego za wkład w rozwój naszego powiatu.
Firma w swoim dorobku ma również liczne wcześniejsze nagrody i wyróżnienia – takie, jak: Kirchhoff 2011 - nagroda dla najlepszego dostawcy w kategorii
„dostawca usług” za rok 2011; Złota statuetka „Walker” - nagroda przyznana
przez Tenneco Rybnik za Najlepszy "Quality Performance" w roku 2010;
Najwyższa Jakość 2010 - wyróżnienie „Najwyższa Jakość 2010” w kategorii
„System”, przyznane przez Kapitułę reprezentowaną przez przedstawicieli
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, PARP, Polskiego Forum ISO 9000
oraz redakcji „Forum Biznesu” dziennika „Gazeta Prawna”; „Gazela Biznesu” - w X Edycji Rankingu Najbardziej Dynamicznych Małych i Średnich
Firm – przyznawana przez PULS BIZNESU (Bonnier Business Polska);
„Gazela Biznesu 2006” - w Rankingu Najbardziej Dynamicznych Małych
i Średnich Firm – przyznawana przez PULS BIZNESU (Bonnier Business
Polska); Brązowa statuetka „Walker” - za wysoki poziom świadczonych
usług - przyznana przez Tenneco Automotive Polska.
Jak wspomina pan Adam Żyła, który jest absolwentem olkuskiego
„Mechanika” i jednej z uczelni technicznych, swoją przygodę z prywatną
działalnością zaczął w 1984 roku od prowadzenia zakładu ślusarskiego.
Pod obecnym szyldem firma od ponad 20 lat działa w branży motoryzacyjnej. Produkuje komponenty tłoczone na pierwszy montaż, aftermarket
oraz wytwarza narzędzia do tłoczenia. Praca w tej branży była i jest dla
pana Adama nie tylko biznesem, ale także pasją.
Jak wspomniałem wcześniej, firma zaczynała jako skromny zakład ślusarski w latach ’80 ubiegłego wieku. Dziś to potężne przedsiębiorstwo
produkujące wyroby dla najlepszych firm motoryzacyjnych. Produkty
wykonane przez olkuski PLAST-MET spotkać można w takich markach,
jak: Audi, BMW, Jaguar, Lancia, Mercedes-Benz, Renault, Saab, Toyota,
Volvo, Łada, Alfa-Romeo, Ford, Fiat.

Produkcja realizowana jest w procesach pojedynczych, blokowych, postępowych oraz transferowych. Firma wykonuje elementy układów wydechowych
oraz elementy karoseryjne na rynek krajowy i zagraniczny. Dodajmy, że firma
posiada własne biuro projektowe oraz Wydział Narzędziowy wyposażony
w specjalistyczne maszyny CNC.
- Zakres produkcji to około 3000 różnych komponentów. W naszym wydziale
narzędziowym wyprodukowaliśmy i wdrożyliśmy około 800 nowych zestawów oprzyrządowania. Na chwilę obecną wielkość produkcji wynosi około
300 000 elementów na tydzień, z możliwością przynajmniej trzykrotnego
jej zwiększenia” – mówi szef PLAST-MET-u.
PLAST-MET daje zatrudnienie ponad 100 osobom - i co ważne - kryzys,
z którym zmagał się cały świat, nie dotknął olkuskiej firmy. Co więcej,
firma zamierza otworzyć nową halę produkcyjną, a co za tym idzie - także
zatrudnić nowych pracowników.
Jak mówi pan Adam, firma wkrótce zmieni też osobowość prawną. Obecnie
– mimo, że stanowi duże przedsiębiorstwo – de iure nadal jest jednoosobową
działalnością.
- W firmie pracują członkowie mojej rodziny. Chciałbym, aby w przyszłości
kontynuowali rozpoczęte przez mnie dzieło – mówi szef PLAST-MET-u.
Pan Adam Żyła w wolnych chwilach oraz przy okazji urlopów lubi wypoczywać czynnie. Jeździ na nartach w Alpach, ale chętnie odwiedza też Tatry
i Zakopane. Kiedyś grał w siatkówkę. Lubi także popracować w ogrodzie.
Grzegorz Turski

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 7 grudnia 2013r. ( sobota ) Starostwo Powiatowe w Olkuszu czynne będzie w godzinach od 7.00 do 15.00,
w dniu 24 grudnia 2013r. ( wtorek – Wigilia Bożego Narodzenia ) Starostwo Powiatowe w Olkuszu ul. Mickiewicza 2 będzie nieczynne.
STAROSTA Jerzy Antoni Kwaśniewski

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

SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W dniach 27-28 listopada 2013r. Dział Pośrednictwa Pracy
Centrum Aktywizacji Zawodowej zorganizował spotkania
z uczniami klas trzecich Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu. Na
spotkania został zaproszony pracownik Młodzieżowego
Biura Pracy w Kluczach Pan Arkadiusz Węglarz.

W trakcie spotkań poruszane były tematy dotyczące aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, zawodów deficytowych i nadwyżkowych
w powiecie, możliwości
podjęcia pracy za granicą w ramach sieci EURES. Przedstawiono młodzieży usługi i instrumenty aktywizacji zawodowej stosowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu.
Zaproszony gość zapoznał młodzież z zasadami i formami
pomocy udzielanej przez Młodzieżowe Biuro Pracy z Klucz,
jak również z aktualnymi ofertami pracy.

DZIEŃ OTWARTY

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
zaprasza wszystkich zainteresowanych
usługami świadczonymi
przez Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
w dniu 07 grudnia 2013 r.
w godz. od 9.00-13.00
na DZIEŃ OTWARTY

Budowa obwodnicy
Olkusza trafi pod lupę NIK
– Nie mam wątpliwości, że procedurze przygotowania dokumentacji i wyboru wariantów przebiegu obwodnicy Olkusza powinna przyjrzeć się
Najwyższa Izba Kontroli oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Od 2007 roku władze Olkusza
z determinacją lekceważyły protesty mieszkańców,
które adresowane były do urzędów państwowych
i samorządowych– mówi poseł Jacek Osuch.
– Budowa obwodnicy Olkusza
powinna być jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych władz miasta. Nowa
droga miała ułatwić wyjazd
z południowych osiedli w kierunku Krakowa i Miechowa.
Niestety, przez zaniedbania
obecnych władz Olkusza droga
zamiast łączyć zaczęła dzielić
Olkuszan – uważa parlamentarzysta. Zdaniem posła, pełną
polityczną i faktyczną odpowiedzialność za taki przebieg drogi ponosi bezpośrednio Dariusz
Rzepka. – To burmistrz, jako
gospodarz miasta powinien
priorytetowo traktować tą
inwestycję i dokładnie pilnować, aby jej realizacja nie
utrudniła życia obywatelom.
Przykład skrzyżowania projektowanej obwodnicy z ul.

Biema/Ks. Gajewskiego i niezaplanowanie chodników
od strony Witeradowa wraz
z bezpiecznymi przejściami dla
pieszych pokazuje, że władze
miasta bardziej ufały projektantowi niż mieszkańcom,
którzy od 5 lat wnosili swoje
uwagi – przekonuje Osuch.
Dlatego po rozmowach z przedstawicielami osiedla Młodych
oraz po ich interwencji parlamentarzysta skierował do NIK
i resortu minister Bieńkowskiej
wniosek o przeprowadzenie
kompleksowej kontroli w zakresie przygotowania koncepcji,
a następnie projektu obwodnicy
Olkusza.
– Obwodnica miasta powinna
stanowić nie tylko przeniesienie ruchu poza obszar zabudowany, ale także otwierać nowe

tereny inwestycyjne. To szczególnie ważne w sytuacji, gdy
w Olkuszu stopa bezrobocia
sięgnęła 15 procent. Tymczasem etap od drogi chrzanowskiej do DK 94 nie uruchomił
żadnych terenów inwestycyjnych, co jest znaczącym błędem – zauważa poseł PiS. Jego
zdaniem jest jeszcze szansa na
kompromis. Czy zostanie on
zawarty zależy teraz w głównej mierze od działań burmistrza Rzepki i inwestora, czyli
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Krakowie.
vv BPJO
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Droga donikąd…

Olkusz to miasto, które od czasów średniowiecza słynie w całej polskiej krainie. Przez długie
wieki Srebrny Gród znany był z kopalni srebra. W czasach słusznie minionych garnki produkowane w okolicznej fabryce znał cały PRL. Ostatnimi czasy Olkusz zasłynął jednak za sprawą
drogownictwa. A to jedna droga roztapia się u nas od słońca, druga zaś potrafi zwinąć się
jak dywan. Trzecia pęka zaraz po tym jak zostaje położona, a po zapłatę za budowę czwartej
komornik puka do drzwi starostwa. Jest jednak jeden trakt, który rozgrzewa nastroje olkuszan
aż do czerwoności. Mowa tu o nieszczęsnej obwodnicy, która powstaje wzdłuż południowych
osiedli naszego miasta. I po raz kolejny Olkusz staje się ewenementem w skali całego kraju. Dzieje się tak
dlatego, że jest to jedyna droga, która zamiast łączyć mieszkańców miasta, skutecznie ich podzieliła.

Olkusz to miasto nietypowe,
a jego włodarze mogliby zrobić
niebywałą furorę w programie
„Mam talent”. Dlaczego? Bo
potrzeba naprawdę niebywałych
umiejętności, aby z inwestycji
mającej ułatwić mieszkańcom
życie, uczynić zmorę, którą duża
część olkuszan przeklina teraz
pod niebiosa. To co dla mieszkańców innych miast byłoby
wybawieniem, u nas traktowane jest jak przekleństwo. Jak
się to robi? Wystarczy tylko
zmienić „wariant” projektowy
i przekształcić osiedlową drogę
w trasę tranzytową. W ten oto
sposób szumnie zapowiadana
obwodnica, zmienia swoją nazwę
na osobliwe „południowe obejście”. A że przy podejmowaniu
tej decyzji nikogo nie obchodziło
zdanie mieszkańców ul. Kochanowskiego, to i bez protestów
obejść teraz już się nie może.
Z tym, że obwodnica wokół Olkusza jest potrzebna, zgodzi się prawie każdy, a już na pewno zgodzą
się mieszkańcy alei 1000-lecia

i kierowcy próbujący przejechać wiaduktem w stronę ulicy
Kościuszki w godzinach szczytu.
Skąd więc protesty mieszkańców? Pierwotnie zakładano,
że nowo budowana obwodnica
pobiegnie równolegle do istniejącej już ulicy Kochanowskiego. Wariant ten okazał się być
jednak zbyt kosztowny, podjęto
więc decyzję o przebudowie tejże
ulicy i zamknięciu wyjazdów
z osiedlowych uliczek, które od
tej pory mają być obsługiwane
przez drogę serwisową. Dodając
do tego brak sygnalizacji świetlej na skrzyżowaniach z drogami na Witeradów i Osiek, oraz
zamknięcie wyjazdu z ul. Armii
Krajowej, na etapie podejmowania decyzji było niemalże pewne,
że nie spodobają się one mieszkańcom. Pomimo tego decyzja
zapadła, a jej skutki odczuwamy
właśnie teraz.
W całym tym zamieszaniu po raz
kolejny widać jak bardzo bezradni są nasi miejscy radni, którzy
wolą uskuteczniać swoje PO-

-PiSy, zamiast zająć się merytoryczną pracą. O tym, że przebieg
trasy został zmieniony, wiedzieli
bowiem w pierwszej kolejności.
Mimo tego, żaden z nich nie
reagował tak energicznie, kiedy
budowa była jeszcze „na papierze”. Co jest tego powodem? Lenistwo, brak kompetencji oraz
cynizm. Nie od dziś wiadomo,
że część radnych zajmuje swoje
stanowisko przez zasiedzenie,
ograniczając swoją aktywność
do minimum, czyli podnoszenia
ręki za i przeciw. Bez refleksji.
Część radnych może i chciałoby
coś zdziałać, ale gubi się w gąszczu uchwał, których najzwyczajniej w świecie nie rozumie. Są
też tacy, którzy potrafią przewidzieć skutki podjętych decyzji,
ale mimo to milczą. Dlaczego?
Bo politykę najlepiej robi się na
emocjach, a te im są gorętsze, tym
łatwiej je wykorzystać. Wykorzystywane więc są do granic
możliwości, poprzez wpychanie
kija w mrowisko i podsycanie
zbiorowych lęków.

Winnych tej sytuacji jest wielu:
inwestor, generalny wykonawca, miejscy włodarze i radni.
Na pewno nie są jednak winni
ludzie, którzy muszą stać w korkach spowodowanych blokadą
dróg. Olkusz podzielił się więc na
przeciwników obwodnicy, którzy
na znak protestu wychodzą na ulice, i przeciwników tychże przeciwników, nie mających ochoty
pokutować za błędy urzędników
i samorządowców. A wszystko
to za sprawą wojenki, jaką ministrant wypowiada katechecie.
W imię miłości bliźniego i zbliżających się wyborów. Amen!.

vv www.jakubfita.pl

OLKUSZ

Dla kogo pracują olkuscy radni?
26 listopada olkuska Rada Miejska głosami radnych PO, PiS, SLD i Wspólnoty
Samorządowej przyjęła wysokie podwyżki opłat za wodę i ścieki. Dotychczas
za m3 wody + ścieków płaciliśmy łącznie 12,05 zł. Od 1 stycznia 2014r. zapłacimy 13,56zł (wzrost o 1,51 zł). Przeciw podwyżce zagłosowało jedynie trzech
radnych: Grzegorz Tomsia, Łukasz Kmita i Roman Piaśnik.
Bezpośrednio przed głosowaniem Wiceprzewodniczący
olkuskiej Rady Miejskiej pan
Roman Piaśnik powiedział
m.in.: - Panie burmistrzu,
wysokość opłat za wodę i ścieki jest jednym z podstawowych
czynników wpływających na
atrakcyjność gminy w oczach
mieszkańców i przedsiębiorców
tworzących miejsca pracy. Dlatego proponowana przez pana
wysoka podwyżka opłat, jest
moim zdaniem nie do przyjęcia. Czy uważa pan, że mieszkańcy gminy Olkusz stali się
bogatsi od ostatniej podwyżki? Prawda jest taka, że realne
dochody mieszkańców maleją,
a rośnie bezrobocie. Dlaczego
Olkusz ma mieć wyższe opłaty
od takich miast jak np. Oświęcim 8,85 zł, Wolbrom 10,28 zł,
Miechów 6,44 zł, Kraków 9,03
zł, Sosnowiec 9,99 zł, Zabierzów
6,66 zł, Skała 8,32 zł, nawet
Warszawa ma niższe opłaty bo
10,47 zł. Słyszę, że burmistrz
i radni uznają za sukces wynegocjowanie kilkunastu groszy
obniżki. Dlaczego „Wodociągi” zamiast szukać oszczędności
zaciągają kolejne wielomilionowe kredyty, za które następnie
zapłacą mieszkańcy? Przecież
„Wodociągi” są własnością

gminną. Wyższe opłaty za wodę
i ścieki jeszcze bardziej zniechęcają potencjalnych inwestorów,
którzy i tak już omijają naszą
gminę szerokim łukiem. Jeśli
proponowane podwyżki zostaną przyjęte, to olkuskie rodziny
w ciągu roku zapłacą do kilkuset
złotych więcej. Kto z radnych
obecnych na sali przyłoży do
tego rękę?
Podobnego zdania był również
radny Łukasz Kmita mówiąc
m.in.: - Bez wątpienia to, co
mówił pan radny Roman Piaśnik
jest rzeczą kluczową. Chcemy,
by nasi mieszkańcy mogli realnie płacić za wodę jak najmniej.
Będę przeciwny wprowadzeniu
tej taryfy, bo nie jest do końca
przemyślana. Boję się, że miliony wydane w ramach projektu na
terenie czterech gmin nie zwrócą
się tak szybko, jak się planuje.
Należy się starać, by jak najwięcej osób włączało się do kanalizacji, ale stawki muszą być niższe. Dzisiejsza obniżka nie jest
satysfakcjonująca. Z całą mocą
popieram tezy, które przedstawił
pan radny Roman Piaśnik.
Natomiast radny Grzegorz
Tomsia po zagłosowaniu przeciwko podwyżkom powiedział
m.in: - Teraz z czystym sumie-

niem mogę spojrzeć ludziom
prosto w oczy…
Warto przypomnieć, że decydujący wpływ na wzrost opłat mają
wydatki związane z wielkimi
inwestycjami kanalizacyjnymi
jakie PWiK prowadzi na terenie
gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze. Na ich realizację
„Wodociągi” zaciągnęły wielomilionowe kredyty, które
musimy spłacać poprzez coraz
wyższe opłaty. Czy władze tych
gmin pytały mieszkańców
co o tym sądzą? Dodatkowo
w PWiK szybko rosną koszty
wynagrodzeń i świadczeń na
rzecz pracowników. Pomimo
wielkiego spadku zużycia wody
(spowodowanego upadaniem
firm i ubożeniem mieszkańców), spółka nadal zwiększa
zatrudnienie (obecnie 231 osób),
a zarobki i przywileje pracownicze są prawdopodobnie największe w powiecie. Pytanie tylko,
w jaki sposób dostać tam pracę?
Olkuskie „Wodociągi” są spółką
gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze, jednak pakiet
kontrolny należy do gminy
Olkusz. Dlatego to nie prezesi
PWiK, lecz burmistrz Olkusza i olkuska Rada Miejska
decydują o wysokości opłat

za wodę i ścieki w tych gminach. Opowiadanie o ciężkich
negocjacjach z „Wodociągami”,
w czasie gdy prezesi tej spółki
mogą zostać odwołani ze stanowisk decyzją władz gminy
Olkusz (jako głównego właściciela), jest zwyczajną manipulacją i próbą zrzucenia z siebie
odpowiedzialności. Co istotne,
olkuskie PWiK było już karane
przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za swoje monopolistyczne praktyki
(w 2008r podczas rządów burmistrza Rzepki).
Obserwując wielu olkuskich
radnych można się zastanawiać,
czy głosowanie za tak wysoką
podwyżką opłat wynika z ich
niewiedzy, oderwania od rzeczywistości, czy może z bezgranicznego zaufania do burmistrza
Rzepki? - Demokracja dla nas,
dla zwykłych obywateli jest raz
na cztery lata, jak mamy iść
wrzucić kartkę do urny. Mamy
być tylko bydłem wyborczym,
a później mamy siedzieć cicho
i się nie odzywać. Myślę, że
powyższe słowa Przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra
Dudy dotyczą niestety również
Olkusza.
vv Robert Rusinek
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Demokracja po polsku

8 listopada Sejm odrzucił wniosek o referendum edukacyjne.
Większością 232 głosów wniosek przepadł. Za referendum
głosowało 222 posłów. Oznacza to tyle, że rządowi udało się
przekonać większość koalicyjną do swojej inicjatywy, a tym
samym zablokować podstawowe narzędzie demokracji bezpośredniej jakim jest referendum.
Wg opozycji jest to jawne narusze-

nie zasad demokratycznych, zamach
wręcz na demokrację w Polsce
i niedopuszczenie społeczeństwa do
decydowania o kwestiach dla niego
istotnych. Przypomnijmy, że inicjatorem referendum byli organizatorzy
akcji „Ratuj Maluchy” z Państwem
Elbanowskimi na czele. Zebrali pod
wnioskiem ponad milion podpisów.
W referendum odpowiedzieć mielibyśmy na pytania: czy jesteś za obowiązkiem szkolnym dla sześciolatków, czy
jesteś za obowiązkiem przedszkolnym
dla pięciolatków, czy jesteś za powrotem do 8 klas szkoły podstawowej i 4
lat liceum, czy jesteś za przywróceniem pełnego kursu historii w szkole.
W swoim raporcie Elbanowscy podnoszą m.in. kwestię niewystarczającego przygotowania szkół do przyjęcia
sześciolatków i niedostosowanie
programów nauczania dla tej grupy
dzieci. Zapowiadają, iż mimo porażki
nie przestaną walczyć o dobro dzieci.
Swój projekt referendum ma w najbliższym czasie złożyć PiS, z tym że
jedynym pytaniem będzie to o obowiązek szkolny dla sześciolatków.
Walka o sześcioletnie dzieci trwa już
od lat. Za wysłaniem ich do szkół jest
równie dużo rodziców co tych przeciwnych. Zdania są podzielone zarówno w środowiskach psychologów, jak
i nauczycieli. Chociaż zwolennicy
sześcioletnich uczniów są przekonani
o słuszności swoich decyzji i twierdzą
że zależy im tylko na dobru maluchów, to tak naprawdę zapominają,
że nie można wrzucać wszystkich do
jednego worka. Prawda jest taka że
dzieci są różne jedne przygotowane

do podjęcia nauki inne nie i wcale
nie chodzi o ich poziom inteligencji, ale o emocje. Nie każde dziecko
sześcioletnie jest gotowe usiedzieć
czterdzieści pięć minut w skupieniu
i słuchać co mówi pani, nie każde jest
w stanie skupiać się na lekcji, nawet
starsze dzieci mają z tym problem. Im
młodsze dziecko tym mniej zdyscyplinowane i nie ma w tym nic złego
bo od tego jest się dzieckiem.
Źle zrobiono, że nie dano rodzicom
możliwości decydowania o tym co
dla ich dzieci najlepsze. Bo w końcu
kto jak nie mama, tata czy inny bliski opiekun wie najlepiej czy dziecko
jest gotowe czy nie do podjęcia nauki
w szkole. Nie byłoby problemu, gdyby tylko rząd nie potraktował dzieci
i ich rodziców instrumentalnie, gdyby zostawił furtkę dająca możliwość
wyboru. Jeszcze gorszym pomysłem
było zablokowanie wspomnianego
referendum – zawsze inaczej patrzy
się na władzę, która pozwala społeczeństwu decydować o sprawach
istotnych.
Tłumaczenie, że dzieci sześcioletnie kiedyś wcześniej wejdą na rynek
pracy jest co najmniej niestosowne,
w dobie takiego bezrobocia i braku
perspektyw na przyszłość jakie mamy
w Polsce. Politykom zdaje się chyba,
że społeczeństwu wiedzie się tak
dobrze jak im, że każdy rodzić jest
w stanie wcisnąć dziecko na jakiś
stołek… no cóż nie każdy ma polityka
w rodzinie.

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl

FELIETON

Panie pośle, dlaczego nie Pan?!!!!!
Dymisja rzecznika prasowego PiS Adama
Hofmana zrodziła w sercach mieszkańców
naszego miasta przekonanie, że oto wreszcie nastał czas, kiedy niespożyta energia
połączona z bezgranicznym poświęceniem w pracy dla dobra polskiego narodu
zostanie uhonorowana odpowiednim do
zasług i kompetencji stanowiskiem.
Stanowiskiem, które z uwagi na
swój niezwykle medialny charakter pozwoliłoby znakomicie wypromować region olkuski, o ile prezes
Kaczyński i jego doradcy wnikliwiej
oddaliby się lekturze naszej lokalnej
prasy. Gdyby to bowiem zrobili, nie
pozostawałoby im nic innego, jak
tylko powołać na wakującą funkcję
miejscowego posła, który nadaje
się do niej, jak nikt inny spośród
całej masy pisowskich polityków.
Musiałaby przecież zrobić na
władzach partii wrażenie ta iście
stachanowska pracowitość oraz społeczne zaangażowanie, jakie cechuje
olkuskiego parlamentarzystę, o którym tak często informują artykuły
pisane przez szefa miejscowego
biura poselskiego. Każdy, kto ma
w pamięci świetne przemówienie
posła wygłoszone kiedyś z ambony
kościoła na Słowikach, może spokojnie oczekiwać oceny i efektów
jego publicznych, transmitowanych
na cały kraj wystąpień. W świetle
tego przekonania nie trudno sobie
wyobrazić jak w „Kawie na ławie”
masakruje swoimi argumentami
brutala Niesiołowskiego czy lewaka
– Palikota, a w Olejnikowej „Kropce nad i” demaskuje i udowadnia
na oczach milionów rodaków niepolskie pochodzenie podobnych
temu programów. Po takiej erupcji
medialnego talentu już tylko krok

do ziszczenia się marzenia każdego pisowskiego parlamentarzysty,
jakim jest zaproszenie do Radia
Maryja czy Telewizji TRWAM.
Trudno doprawdy wyrazić, jaka
satysfakcja i duma napawałaby serca mieszkańców srebrnego grodu,
gdyby to o, czym tutaj piszę, stało
się faktem dzięki któremu jeden
syn olkuskiej ziemi zostałby przez
innego syna olkuskiej ziemi namaszczony do prezentowania na falach
prawdziwie polskiej rozgłośni jedynie słusznych narodowych i patriotycznych poglądów. Oczywiście dla
tych w kraju, którzy nie znają Pana
Posła, taki rozwój jego kariery byłby
sensacją porównywalną jedynie do
zwycięstwa Spójni Osiek nad FC
Barceloną, które mogłoby zaowocować powrotem polskich drużyn po
18 latach do elitarnej Ligii Mistrzów.
My jednak wierzyliśmy w intuicję
prezesa Kaczyńskiego i z nadzieją
oczekiwaliśmy wyznaczenia następcy zawieszonego rzecznika prasowego. Niestety, teraz już wiemy, że po
raz kolejny talent, bezinteresowne
poświęcenie i szlachetność charakteru musiały ustąpić jakiemuś kolesiostwu wzmocnionemu zupełnie
nieakceptowalną przez olkuszan
protekcją.

vv dr Rober Herzyk
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Niezależnie od lat jakie minęły od powstania Fabryki, stoi ona nadal
i funkcjonuje na pełnych obrotach. Każdego roku pojawiają się plany
przeprowadzania kolejnych jej modernizacji i poprawy ogólnych warunków pracy
pracowników. Tak też jest w tym roku. Dzięki pomysłowi Wiceprezesa Wiesława
Cadra i wsparciu specjalistów z Akademi Górniczo Hutniczej w Krakowie został
przygotowany plan modernizacji tłoczni dzięki któremu czas potrzebny na
przygotowanie wanien zostanie skrócony a same produkty będą bardziej
precyzyjnie wykonywane co zapewni im jeszcze lepszą jakość. Pod czujnym okiem
wykwalifikowanej kadry uczelni przeprowadzano szereg testów których zadaniem
było zweryfikowanie najczęstrzych problemów związanych z tłoczeniem
poszczególnych modeli wanien i określenie możliwych rozwiązań niwelujących
je. W tym celu użyto narzędzia ATOS 3D za pomocą którego przygotowano pełne
modele 3D oraz oprogramowanie GOM Inspect, które pozwala między innymi na
uzyskanie informacji o zużyciu narzędzi wykorzystywanych podczas
procesu tłoczenia na podstawie porównania rysunków stworzonych w aplikacjach
wspomagających projektowanie typu CAD z plikami otrzymanymi ze skanerów
trójwymiarowych.

Za pomocą skanera przygotowano pełne trójwymiarowe obrazy zarówno
matrycy jak i dociskacza, następnie oznaczono na nich 14 punktów. Punkty te
zostały umieszczone na krawędziach zewnętrznych narzędzi jak i w miejscach
bliskich pracy stempla. Dzieki takiemu rozmieszczeniu możliwe było dokładne
sprawdzenie miejsc kontaktu narzędzi co wpływało na precyzyjność wyników.
Mimo iż przeprowadzenie testów na poszczególnych modelach wanien było
czasochłonne, opłaciło się. Dzięki takim badaniom uzyskano konkretną
informację co powoduje największe problemy podczas procesu tłoczenia
i wyciągnięto odpowiednie wnioski. Jak się okazało najbardziej probelamtyczną
była produkcja wanny 1700 ponieważ punkty styczności narzędzi w tym wypadku
najbardziej odchodziły od siebie. W celu poprawy obecnej sytuacji ustalono
iż należałoby dopracować odpowiedni dobór ciśnienia jak i smarowania co
zapewniłoby dokładniejsze dociskanie, dzięki czemu produkty miałyby większą
jakość. Dodatkowo uznano iż wymiana podkładek wykorzystywanych podczas
procesu tłoczenie również poprawiłoby aktualny jego stan. Jak widać Fabryka nie
stoi w miejscu i dzięki zarządowi ciągle dąży do doskonalenia swoich wyrobów
w celu zapewnienia najlepszej jakości dla swoich klientów.

vvMateusz Klimarowski
specjalista ds. informatyki OFNE "EMALIA" S.A.

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti,
Metalfach, UNIA Group, Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny
rolnicze oraz budowlane JCB.
U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie
funduszy i dotacji z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie
dobrać produkt do indywidualnych potrzeb klientów.
Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności
wprowadziła na rynek ponad 3000 maszyn i urządzeń, oferując
rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnego rolnictwa.
Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję
jednego z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego
na południu Polski.

STOPNICA
Mariusz Bąk

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

OLKUSZ
Krzysztof Augustowski

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

OLKUSZ

Mieszkańcy Olkusza słono zapłacą za parkingi?

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu odbyło się spotkanie
z przedstawicielami firmy stadtraum Polska, którzy na zlecenie burmistrza opracowali
„Koncepcję Strefy Płatnego Parkowania w Olkuszu”. Jeśli dokument wszedłby w życie,
miesięczna opłata za parkowanie pojazdów w strefie obejmującej potężny obszar
w centrum miasta wynosiłaby nawet 150 złotych. Część radnych bije na alarm.

Strefa płatnego parkowania jaka została zaproponowana jest bardzo szeroka
i obejmuje obszar od ul. Mickiewicza
(tj. od parkingu przy Motelu Viktoria
i parkingu przy budynku Starostwa
Powiatowego), poprzez Rynek, ul.
Krakowskie Przedmieście i Króla
Kazimierza Wielkiego, aż do ul. Fr.
Nullo i byłego banku BPH. Miesięczna
opłata za parking wynosiłaby 150 zł.
Mieszkańcy, którzy są zameldowani
na terenie strefy mogliby wykupić tzw.
abonament mieszkańca. Jego koszt
wynosiłby wg. projektu 30 zł. To i tak
trzykrotnie więcej niż opłaty pobierane w Chrzanowie czy Krzeszowicach.
– W moim przekonaniu firma, która
przygotowywała na zlecenie burmistrza koncepcję dążyła wyłącznie do
maksymalizacji zysków kosztem
mieszkańców Olkusza – twierdzi
radny Łukasz Kmita, który we wtorek złożył interpelację w sprawie
wycofania się burmistrza z planów
wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania w Olkuszu, według koncepcji
przygotowanej przez firmę stadtraum
Polska sp z o.o.
Łukasz Kmita przekonuje, że gdyby powyższe opracowanie weszło
w życie, mieszkańcy gminy Olkusz
i powiatu przestaną przyjeżdżać na
zakupy do sklepów w centrum Olkusza. – Kierowcy będą wybierali
supermarkety i hipermarkety, gdzie
opłata za parking nie jest pobierana.
W konsekwencji może to doprowadzić do bankructwa lokalnych
przedsiębiorców i powiększenia
rekordowego bezrobocia, które
wg. danych Powiatowego Urzędu

BILET PARKINGOWY JEDNORAZOWY
Olkusz*

Chrzanów

Krzeszowice

Opłata minimalna - 30 minut

1,00 zł.

1 zł.

1,00 zł.

----

Za 1 godzinę

2,20 zł.

2,00 zł.

1,00 zł.

2,00 zł.

Za 2 godzinę

2,60 zł.

2,40 zł.

1,20 zł.

2,40 zł.

Za 3 godzinę

3,10 zł.

2,80 zł.

1,40 zł.

2,80 zł

Za każdą kolejną godzinę

2,20 zł.

2,00 zł.

1,00 zł.

2,00 zł.

30 zł.

10 zł.

10 zł. *

20 zł.

Abonament mieszkańca 1 m-c

Katowice

* - propozycje cenowe przedstawione w koncepcji

Pracy przekroczyło 15 proc. na
terenie powiatu. Wprowadzenie
w życie zaproponowanej koncepcji
będzie pogłębiać proces degradacji
miasta, zaś zaproponowany system
opłat jest w rzeczywistości swoistym
„parapodatkiem” sięgającym bardzo głęboko do kieszeni mieszkańców – tłumaczy radny Kmita.
Samorządowiec nie pozostawia
suchej nitki na propozycjach zawartych w koncepcji. Taryfa za parking
rozliczany według stawki godzinowej
jest większa o 10 proc. w porównaniu
do opłat wnoszonych za parkowanie
np. w Katowicach.
Radny prawa i Sprawiedliwości
uważa, że osobną kwestią, której nie
wolno przemilczeć są ogromne koszty
utrzymywania systemu poboru opłat.
– Z dokumentu wynika, że gdyby
płatną strefę chciała wprowadzić
gmina, trzeba liczyć się z kosztami
rzędu 900 tys. zł. Przy wyborze tzw.
„operatora zewnętrznego”, koszty
miesięczne opiewałyby na kwotę
61.800 zł. brutto. Szacunkowa
prowizja dla operatora wynosiła-

by nawet 78 proc. przychodów ze
sprzedaży bidetów parkingowych.
To naprawdę skandal! – przekonuje
Kmita.
Z wyliczeń samorządowca wynika,
że za pozostawienie samochodu na 4
godziny w SPP mieszkańcy zapłaciliby 10 zł. 10 gr. Z tej kwoty prawie 8
zł. trafiłoby do prywatnej firmy, zaś
tylko 2 zł. do wspólnej kasy miejskiej.
– W praktyce oznacza to, że do kasy
miejskiej wpływałyby symboliczne kwoty, zaś większość środków
byłaby transferowana do prywatnej
firmy. dobry gospodarz miasta nie
powinien do takiej sytuacji dopuścić
– apeluje do burmistrza Łukasz Kmita.
Radny zaapelował do burmistrza
Rzepki, o jak najszybsze ogłoszenie
konsultacji społecznych w tej sprawie.
Wkrótce przekonamy się, czy po raz
kolejny władze Olkusza wprowadzą
obciążenia bardzo boleśnie uderzające
mieszkańców po kieszeni?
vv Alicja Ryczaj

Reklamy

Zakład z tradycjami
Filozoﬁą naszej ﬁrmy jest nieustanne dążenie do podnoszenia satysfakcji
z użytkowania naszych wyrobów, a także nieustanne wzbogacanie naszej oferty
W swojej ofercie posiadamy:
• Wanny
• Zlewozmywaki
• Brodziki
• Usługi:
- Emaliowanie
- Tłoczenie

Zapraszamy
do współpracy

32-300 Olkusz
Al. 1000-lecia 15D
tel: +48 38 641 52 22
fax: +48 38 641 54 44
e-mail: sekretariat@emalia.com.pl
www.emalia.com.pl

MARKET BUDOWLANY
Nowe miejsce, nowa jakość
Nie zwlekajcie i nas odwiedzajcie

Świąteczna Promocja

Godziny otwarcia:
pn -pt 7-18
sb
7-13

Najniższe ceny w mieście
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Reklamy

Centrum Dobrych Praktyk Medycznych

ZADBAJ O SWOJE DZIECKO

Nowy Szpital w Olkuszu zaprasza na konsultacje do Poradni Konsultacyjnej Noworodka
i Wcześniaka.
Każdy może przyjść z niemowlakiem
i zasięgnąć porady specjalisty z dziedziny
neonatologii oraz wyjaśnić wszelkie
wątpliwości dotyczące zdrowia swojego
maleństwa.
Poradnia obejmuje opieką medyczną
dzieci do pierwszego roku życia, noworodków przedwcześnie urodzonych i noworodków donoszonych, która czuwa nad
ogólnym rozwojem niemowlęcia w postaci
kontrolnych wizyt.
ZAKRES PORAD:
• ocena somatyczna,
• ocena rozwoju ﬁzycznego

• ocena procesów adaptacji
poszczególnych narządów,
• ocena i ewentualne leczenie
żółtaczek okresu noworodkowego,
• USG stawów biodrowych (bezpłatnie),
• Planowanie dalszych konsultacji
i badań dodatkowych,
• Ocena badań dodatkowych.
Konsultacje w Poradni udzielane są w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego – bezpłatnie, na
podstawie skierowania z Oddziałów Szpitala
lub od lekarzy POZ. Zadzwoń i zarejestruj się
na wizytę.
Poradnia Konsultacyjna Noworodka
i Wcześniaka, Nowy Szpital w Olkuszu
Al. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz
Tel. 32 758 12 32

Grupa NOWY SZPITAL to:
13 szpitali

3700 pracowników

109 oddziałów

85 000 hospitalizacji (2012 r.)

Nowy Szpital w Olkuszu
Chcemy leczyć coraz lepiej, coraz więcej pacjentów
Dlatego:

zmieniamy się dla pacjentów
inwestujemy w szpital

212 poradni specjalistycznych
2250 łóżek szpitalnych

655 000 osób objętych opieką medyczną
250 mln zł

dbamy o bezpieczeństwo ﬁnansowe szpitala

łączna wartość kontraktów z NFZ (2012 r.)

OLKUSZ

Dobić konającego

czyli jak obwodnica wpłynie na Olkusz
Olkusz tonie, a najcięższym kamieniem u jego szyi jest nieudolna władza, wiedzą to zarówno mieszkający tu ludzie jak
i prowadzący lub chcący otworzyć jakiś biznes przemysłowcy.
Kolejnym gwoździem do trumny jest budowana w zawrotnym
tempie droga zwana obwodnicą.
To któryś z kolei już przykład
arogancji władzy, która traktuje mieszkańców przedmiotowo. Burmistrz szanujący ludzi
nie powinien wydawać zgody
na inwestycję zlokalizowaną
w bezpośrednim sąsiedztwie
zabudow y m iesz ka n iowej
o wysokim zagęszczeniu czyli po prostu na terenie osiedla
mieszkaniowego. Trudno tu
nawet mówić o błędzie – to
niedopuszczalna ignorancja
ze strony władzy. Z definicji
obwodnica powinna omijać
duże skupiska ludności – przebiegać z dala od budynków
mieszkalnych tak, aby nie była
uciążliwą dla zdrowia i życia
mieszkańców.
T ł u maczen ie Bu r m ist r za,
że nie jest inwestorem i nie
ponosi odpowiedzialności za
plany i realizacje inwestycji
jest karygodne. W końcu kto
zgodził się na taki przebieg tej
drogi? Kto zaświadczył, że jest
zgodna z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego? Tego dokonać może jedynie Burmistrz. Wiedząc jakie
są plany i jak nierzetelne były

poszerzamy zakres świadczonych usług

konsultacje społeczne prowadzone przez inwestora, z własnej inicjatywy przed wydaniem
zgody powinien przeprowadzić
wiarygodne obiektywne i rzetelne badania opinii społecznej
w tym temacie. Są odpowiednie
instytucje zajmujące się tego
typu przypadkami – niezależne od władz samorządowych
więc wiarygodne. Dopiero opinia takiej instytucji powinna
stanowić podstawę do wydania zgodny na przeprowadzenie
inwestycji drogowej na terenie
należącym do gminy, bo najwyraźniej sprzeciw bezpośrednio
zgłaszany przez mieszkańców
nie jest dla władz wiążący.
Odpowiedzialny gospodarz
wiedziałby, że z racjonalnego
i logicznego punktu widzenia
obwodnica powinna być jak
najdalej odsunięta od miasta
i zabudowy tak, aby w przyszłości można było planować
rozbudowę terenów miejskich.
Obszar pomiędzy zabudową,
a obwodnicą powinien dopuszczać rezerwę terenów budowlanych do wykorzystania w bliższej i dalszej perspektywie
rozwoju miasta. Tymczasem
obwodnica w obecnym planie w przyszłości znajdzie się

w mieście i będzie pełniła rolę
ruchliwej, uciążliwej i niebezpiecznej ulicy miejskiej.
Zignorowanie przez władze
samorządowe – tak gminne
jak i wojewódzkie – głosu
setek mieszkańców osiedli
południowych Olkusza, Witeradowa, Osieka czy Olewina,
w tym także wielu pracowników OFNE EMALIA S.A. jest
skandaliczne.
Konkludując Burmistrz Miasta
i Gminy Olkusz przychylając się
do tak zaplanowanej i wykonywanej obwodnicy w efekcie zablokował rozwój miasta
w kierunku południowym.

vv Wiesław Cader

OLKUSZ

Jaką Strefę szykuje burmistrz Olkusza?
26 listopada na ostatniej sesji olkuskiej Rady Miejskiej poruszono temat Strefy Aktywności Gospodarczej, która ma
powstać w Olkuszu. Radny Roman Piaśnik pytał burmistrza
Rzepkę m.in. o to, jakie były założenia przy projektowaniu tej
Strefy oraz ile nowych miejsc pracy da ona mieszkańcom?
Olkuska Strefa Aktywności
Gospodarczej o pow. 28 ha
ma według założeń powstać
do połowy 2015r., przy ul.
Wspólnej, w bezpośrednim
sąsiedztwie drogi krajowej 94
i Kopalni Olkusz. Co ciekawe
obecnie na tym terenie działa
11 firm (na swoich działkach),
które na powierzchni 16,1 ha
zatrudniają łącznie 370 osób.
Natomiast nowe tereny inwestycyjne mają stanowić tylko
niespełna 9 ha, dodatkowo są
one podzielone na wiele działek, które gmina od pewnego
czasu usiłuje sprzedać. Czy na
tak małą powierzchnię może
przyjść duży inwestor? Całkowita wartość projektu Strefy
wynosi ok. 8,3 mln zł, z czego
ok. 6,6 mln zł ma stanowić dotacja z Funduszy Europejskich.
W ramach inwestycji zostaną
zmodernizowane i rozbudowane drogi, powstanie kanalizacja
opadowa, sieć teletechniczna i
oświetlenie uliczne.
Podczas ostatniej sesji radny
Roman Piaśnik zapytał burmistrza Rzepkę m.in., - Czy w
związku z tym, że firmy prywatne zostaną dofinansowane
milionami złotych z publicznej
kasy, została podpisana jakakolwiek umowa, w której zobo-

Trudno sobie wyobrazić, iż
tworzenie olkuskiej Strefy
mogłoby być przeprowadzane,
aż tak nieprofesjonalnie, że projektując ją, nie założono nawet
ilości nowych miejsc pracy,
które miałaby ona przynieść.
Ponadto można się zastanawiać według jakich kryteriów
dobierano przedsiębiorstwa,
które zostaną dofinansowane?
Niewykluczone, że przynajmniej częściowo odpowiedzi
wiązywałyby się one w zamian, na to pytanie udzielił obecny
do zwiększenia zatrudnienia? na opisywanej sesji szef klubu
- Mam nadzieję, że nie wyda pan radnych PO pan Józef Sarecki,
gminnych pieniędzy na dofinan- który stwierdził, że sam działa
sowanie prywatnych firm bez już w projektowanej Strefie na 3
żadnych wymiernych korzyści hektarach (radny Józef Sarecki
dla mieszkańców, mam tutaj jest prezesem Boloil SA). Przyna myśli znaczące zwiększenie pominam, że burmistrz Dariusz
zatrudnienia, do którego firmy Rzepka na obecne stanowisko
powinny się wcześniej zobowią- dostał się właśnie z listy PO…
zać - podkreślił radny Piaśnik. Cieszę się, że po kilku moich
Dodatkowo radny zauważył, że artykułach o potrzebie powstaprojektowana Strefa ze wzglę- nia Strefy w Olkuszu oraz po
du na małą powierzchnię dla interwencjach radnego Romanowych inwestorów, nie jest w na Piaśnika, temat ten został
stanie przyciągnąć do Olkusza w końcu podjęty. Tym bardziej
dużego kapitału. Ponadto radny proszę burmistrza Rzepkę, by
Roman Piaśnik zażądał od bur- nie zmarnował tej szansy..
mistrza bliższych informacji na
temat wspomnianych 11 firm.
Niestety jak dotąd, radny nie
uzyskał od burmistrza Rzepki
vv Robert Rusinek
odpowiedzi na te pytania…

Informacje, Reklamy
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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

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA • WYMIANA OPON OD 40 zł
-

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

WIOSNĄ ZAPRASZAMY DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI W PROMOCYJNEJ CENIE

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1 (za stacją diagnostyczną)
czynne: pn.-pt od 900-1800, sob.od 900-1400
tel. 518 391 072, 511 663 583, 602 362 814

8
"Wyglądaj świetnie,
zarabiaj pieniądze
i baw się doskonale"

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości
i naturalności kosmetyków. W naszej bogatej
ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy do Regionalnego Biura Oriflame
w Olkuszu ul. Biema 5b
poniedziałek 1600 - 1800,
środa 1300 - 1700, piątek 1200 - 1800

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

SALON OPTYCZNY
ZIELIŃSKI

Godziny otwarcia: Pon-pt: 9-19; Sob: 9-14 Zapraszamy !!

Najtańsze soczewki w mieście !!!!
ZAPRASZAMY DO NOWO
OTWARTEGO SKLEPU!!!

ul. K. K. Wielkiego 24 (budynek Skarbka)
Przy zakupie okularów komputerowe
badanie wzroku gratis !!
SPRZEDAM DOM W SŁAWKOWIE
PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 26
O POWIERZCHNI 156 m2
na działce budowlanej o powierzchni 19 arów.
Dom z cegły, ocieplony.
Cena 320 000 PLN
W rozliczeniu może być mieszkanie 3 pokojowe w Olkuszu.
tel. 537-725-394, 798-933-103

Kompra
BIURO

R A C H U N KO W E

Jesteśmy z Wami od 1990 r.
ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz, tel. 32 754 56 70

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

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

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

OLKUSZ

Razem budujemy silny klub!
Mimo że runda jesienna dobiegła już końca, to wcale nie oznacza, że skończyły się
piłkarskie emocje. Przed nami zima, a jak wiadomo, gdy za oknem szaro i mroźno,
to piłkę najlepiej kopie się pod dachem. Z takiego właśnie założenia wychodzą podopieczni olkuskiego Słowika, którzy na początku swojej halowej drogi, już mają się czym
pochwalić. Radość rozpiera także klubowych przyjaciół, którzy bacznie przyglądają się
swoim ulubieńcom.

To co nie udało się przed dwoma
tygodniami w Skawinie Żakom,
udało się w ostatnią niedzielę
Orlikom. Podopieczni Olkuskiego Klubu Sportowego „Słowik”
prowadzeni z ławki przez Rafała
Piętę zwyciężyli w II edycji Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej
w Krzeszowicach, organizowanego przez tamtejszą Akademię Piłkarską Mam Talent. W drodze po
złote medale, olkuszanie najpierw
wygrali swoją grupę eliminacyjną: 3:0 z Wawelem Kraków i 1:0
z Garbarnią. W meczu decydującym o udziale w fazie finałowej,
OKS 2:0 ograł gospodarza imprezy. Później była już tylko wielka
radość, ale i nerwy, bo po remisie
1:1 z krakowskim Salosem i wygranej 2:0 z Grębałowianką, o końcowym triumfie zadecydowały rzuty
karne. W tych „Słowicy” byli bezbłędni, a że Kuba Skorupka wyczuł
intencje jednego z rywali z Salosu,
to okazały główne trofeum trafiło
do Olkusza. Przypomnijmy, że nie
tak dawno w Skawinie, w kolejnej
edycji Dragon Piast Cup, nasi Żacy
nie zdołali stanąć na podium, choć
w przeciągu całego turnieju nie
przegrali ani razu. Co więcej, nie
stracili nawet bramki (!). O tym,
że dla „Słowika” zabrakło miejsca
na „pudle” zadecydowały... rzuty karne. Los rzeczywiście bywa
przewrotny.

Z pewnością nie byłoby tych
ostatnich sukcesów, gdyby nie
systematyczna praca szkoleniowa
na treningach oraz zaangażowanie prywatnych przedsiębiorców.
Nie sposób tutaj nie wymienić
Prezesa zakładu Emalia OFNE
S.A. Wiesława Cadera. To właśnie dzięki życzliwości lubującego się w futbolu prezesa, młodzi „Słowicy” mogli w spokoju
udać się najpierw do Skawiny,
a później i także do Krzeszo-

wic na turniejowe zmagania.
W podzięce za okazaną pomoc
finansową, „Słowicy” przywieźli
okazały puchar oraz moc pozytywnych wrażeń. Pierwsze jesienno – zimowe sukcesy zbiegły się
w czasie z okresem mikołajkowym.
Zawodnicy sprawili swoim opiekunom piękny prezent. Ci chcą im się
teraz odwdzięczyć. A jak to można
zrobić najlepiej? Oczywiście na
słodko i w nowych, profesjonalnych strojach sportowych, ufundo-

wanych przez Emalię OFNE S.A.
14 grudnia wielką rodzinę Słowika
odwiedzi Św. Mikołaj, a dzień później w tradycyjnych „Piłkarskich
Mikołajkach” OKS nie tylko zagra
z rywalami, ale również pomoże
choremu na artrogrypozę 13-letniemu Krzysiowi Cieśli z Olkusza.
W tym magicznym czasie, niech się
spełnią wszystkie marzenia!

OLKUSZ

OKS Słowik Olkusz
Z dumą w piłkarską przyszłość!

Olkuski Klub Sportowy „Słowik” jest przedstawicielem najpopularniejszej dyscypliny w Polsce, a więc piłki nożnej. W sześciu różnych drużynach skupia blisko 160 zawodników w przedziale wiekowym 5 – 40 lat. Oprócz najmłodszych kategorii
Skrzatów (przedszkolaki), Żaków, Orlików, Młodzików i Trampkarzy, od obecnego sezonu klub prowadzi również sekcję
Seniorów w olkuskiej Klasie B, skupiającą w sobie miłośników futbolu powyżej 16. roku życia.
Priorytetem dla osób pracujących w Słowiku, jest odbudowa
nadszarpniętego wizerunku piłki
nożnej w mieście oraz nawiązanie
do lepszych czasów dyscypliny,
sprzed kilkunastu lat. - Głęboko wierzymy, że systematyczna
praca z adeptami futbolu od najmłodszych lat, kiedyś zaowocuje
sukcesami, na jakie Olkusz miasto powiatowe - z pewnością
zasługuje – mówi klubowy koordynator Rafał Pięta. To właśnie
dzięki inicjatywie tego człowieka
w 2010 roku Słowik zapoczątkował swoją działalność. Na przestrzeni raptem kilku miesięcy, do
wielkiej rodziny imieniem „OKS
Słowik” dołączyło kilkudziesięciu chłopców, z których teraz już
kilku wybiło się wyżej, piłkarskie
szlify zbierając obecnie w Szkołach Mistrzostwa Sportowego na
Śląsku, czy w Krakowie. Pierwsi
wychowankowie Słowika reprezentują barwy m.in. Zagłębia
Sosnowiec czy Gwarka Zabrze.
Sukces jakim było założenie
klubu, stanowił bodziec do dalszej dynamicznej i rozwojowej

pracy, tak, aby każdy sympatyk
piłki nożnej w Olkuszu mógł się
identyfikować z naszymi drużynami, nie tylko jako rodzic, ale
przede wszystkim jako kibic.
Czujemy się w obowiązku edukować dzieci i młodzież poprzez
kulturę fizyczną. Współpracujemy
ze szkołami, przedszkolami oraz
innymi zespołami młodzieżowymi. Za główny cel postawiliśmy
sobie popularyzację piłki kopanej
poprzez udział w rozgrywkach
ligowych i organizację licznych
turniejów, a także imprez sportowych. Mamy już za sobą kilka
edycji Pucharu Słowika, turniej
charytatywny oraz przeprowadzenie obozów piłkarskich dla
naszych podopiecznych.
Najlepszym dowodem potwierdzającym naszą pracę szkoleniową
są wyniki osiągane przez naszych
podopiecznych. Tej jesieni nie do
zatrzymania byli Żacy, którzy na
krakowskich boiskach odnieśli
komplet zwycięstw, strzelając
ponad 70 bramek! Tylko nieco
gorzej wypadli Trampkarze, jedyną ligową porażkę ponosząc na

boisku w Wolbromiu. Na czele
turniejowych zmagań w powiecie olkuskim znajdują się Orlicy,
a nieco słabsi w ostatnich miesiącach Młodzicy, wiosną obiecują systematyczne zdobywanie
punktów. Nie można zapominać
też o Seniorach, którzy w swoim
historycznym występie, plasują
się w środku stawki olkuskiej
Klasy B.
Szóstą drużyną stanowiącą kto
wie, czy nie najważniejszą grupę
w perspektywie przyszłości, są
Skrzaty. Tworzą ją przedszkolaki i chłopcy z pierwszej klasy
szkoły podstawowej. Co ciekawe, do zespołu dołączają także
i dziewczynki. W planach OKS

ma utworzenie typowo żeńskiej
drużyny. - Takie mamy marzenie,
a jak przecież dobrze wiadomo,
marzenia są po to, by je spełniać
– przyznaje Rafał Pięta. Jak na
razie przed Słowikiem pracowita
zima, z niezliczonymi jednostkami treningowymi na parkietach
sal gimnastycznych, turniejami
halowymi na obszarze całej Małopolski, a także organizacja „Piłkarskich Mikołajek” połączonych
w tym roku z akcją charytatywną
na rzecz chorego na artrogrypozę
Krzysztofa Cieśli.
Więcej o codzienności Słowika na
jego stronie internetowej: www.
oksslowikolkusz.futbolowo.pl.
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Znowu ten Jamagor...

tym razem doceniony i w kraju i za granicą

Jury XIII Mazowieckiego Konkursu Małej Formy Literackiej,

organizowanego w partnerstwie
ze Związkiem Literatów Polskich,
przyznało Jackowi Majcherkiewiczowi I nagrodę za opowiadanie pt. „Pierwsza gwiazda”.
A że Jamagor ma w zwyczaju
zbierać dowody swych talentów
seriami, to jego rysunek satyryczny zaprezentowany został, jako
jeden z najlepszych, w Muzeum
Satyry im. Eryka Lipińskiego
na międzynarodowej wystawie.
To efekt udziału naszego artysty w konkursie pt. "Warszawa
i Warszawka, czyli dobrze i lepiej
o naszej stolicy". Na konkurs ten
wpłynęło 398 prac 170 autorów
z 38 krajów świata.
Ale to jeszcze nie wszystko,
gdyż jury International Contest
of Social Illustrations wybrało
inny rysunek satyryczny Jacka
Majcherkiewicza do międzynarodowej wystawy International
Itinerant Exhibition of Social
Illustrations EIIS! Prace Jamagora gościły już m. in. w Chinach, ale za oceanem jeszcze nie,
oczywiście do teraz. Teraz mają

okazję poznać naszego artystę
w Argentynie. Tam o uznanie
jury rywalizowało 300 prac 115
autorów z 38 krajów i z 5 kontynentów.
Przypomnijmy, że Jacek Majcherkiewicz, tworzący też pod
pseudonimem Jamagor, zajmuje
się malarstwem sztalugowym
i rysunkiem, szczególne miejsce
w jego dorobku zajmuje rysunek
satyryczny. Ma na swoim koncie
9 wystaw indywidualnych i 75
wystaw zbiorowych w kraju i za
granicą. Realizuje się również,
jako poeta, prozaik, a także autor
scenariuszy filmowych. Należy
do grupy artystów - założycieli
Galerii OK.NO w Olkuszu, jest
członkiem Klubu Literackiego
w olkuskim Miejskim Ośrodku Kultury oraz Partii Dobrego
Humoru w Warszawie. Współpracuje z lokalnymi redakcjami. Nie stroni od nowoczesnych
mediów, jest współzałożycielem
portalu www.gorenice.pl, posiada też własną stronę internetową
www.jamagor.gorenice.pl.
vv MOK Olkusz

ABY MIKOŁAJ
ODWIEDZIŁ
WSZYSTKIE DZIECI!
Olkuska Straż Miejska oraz Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olkuszu już po raz
piętnasty zwracają się do wszystkich, którzy chcą
sprawić radość dzieciom potrzebującym wsparcia.
Zdarza się, że w naszych domach leżą zabawki, z których nasze pociechy już nie korzystają.
Niekiedy są to również nieużywane już przybory
szkolne lub sprzęt sportowy. Przed nami Mikołaj
i Święta. Chcielibyśmy, aby te przedmioty, jeśli są
w dobrym stanie i mogą służyć jeszcze komuś
innemu, znalazły nowych użytkowników. Zapewniamy, że sprawią potrzebującym olbrzymią radość!
Podarować można zabawki, gry, książki, przybory
szkolne (np. kredki, farby itp.) i sprzęt sportowy.
Dzieci potrzebują szczególnie przyborów szkolnych
i sprzętu sportowego.
Od chwili ukazania się tego apelu do pierwszych
dni grudnia oczekujemy na Wasze dary w siedzibie
Straży Miejskiej w Olkuszu, Rynek 1, tel. 647-89-00.
Pomóżmy spełnić dziecięce marzenia! Każdy może
zostać Świętym Mikołajem!

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

PORADY PRAWNE

Premia jako składnik wynagrodzenia za pracę
Często spotykanym składnikiem wynagrodzenia pracownika są
premie. Pracodawcy motywują w ten sposób swoich podwładnych do efektywnej pracy. Premia jest dodatkowym składnikiem
wynagrodzenia. Ma ona charakter fakultatywny w tym sensie,
że pracodawca nie jest zobligowany do jej wprowadzenia, chyba że przepisy odrębne dotyczące danej grupy pracowników
wprost ustanawiają prawo do premii.
Prawo do premii pracownik
nabywa po spełnieniu warunków jej przyznania określonych
w przepisach odrębnych lub
wewnątrzzakładowych. To czy
pracownik spełnił te warunki
nie zależy od oceny pracodawcy.
Do nabycia prawa do premii
wystarcza wystąpienie okoliczności wskazanych w przepisach
prawa pracy, jako warunkujących
otrzymanie tego świadczenia.
Należy dodać, że prawo do premii oraz warunki jej przyznania
może regulować umowa o pracę.
Zdecydowanie częściej jednak
podstawą prawną do przyznania
premii są przepisy odrębne lub
akty prawa zakładowego.
Podkreślenia wymaga fakt,
że premia jest świadczeniem
roszczeniowym, tj. pracownik
ma prawo żądać jej wypłacenia, jeżeli przepisy prawa pracy przyznają mu do niej prawo
i spełnił on przewidziane w tych
przepisach warunki. Negatywna
ocena pracodawcy co do sposobu
spełnienia przez zatrudnionego
tych warunków, nie ma w tym
przypadku znaczenia. Tak więc
prawo do premii regulaminowej

i jej wysokość nie zależą od swobodnego uznania pracodawcy.
Pracownik, który spełnił regulaminowe przesłanki konieczne do
jej wypłaty, ma do niej prawo, co
podniósł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 stycznia 2005 roku
sygn. akt I PK 146/04.
Nieuwzględnianie opinii pracodawcy odnośnie przyznania
premii jest podstawową cechą
odróżniającą to świadczenie od
nagrody, która zwana jest również premią uznaniową. Przyznanie tej ostatniej zależy głównie
od uznania pracodawcy, którego
stanowiska w sprawie spełnienia
przez pracownika przesłanek do
otrzymania nagrody nie można
zakwestionować.
W praktyce rozróżnienie pomiędzy premią a nagrodą przysparza
wiele trudności, zwłaszcza wobec
niejednoznacznych zapisów prawa zakładowego. Pomocne w tym
zakresie może być orzecznictwo
sądowe. Jak wynika z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego
z dnia 30 marca 1977 r. sygn.
akt I PRN 26/77 „…prawo podmiotowe do żądania premii, jako
części wynagrodzenia za pracę,

powstaje wówczas, gdy odpowiednie akty przewidują z góry
skonkretyzowane i zobiektywizowane wskaźniki premiowania,
przy czym wskaźniki te zostały
spełnione przez pracownika. W
takiej sytuacji źródłem podmiotowych uprawnień pracownika
do premii jest wykonanie przez
niego wspomnianych wskaźników premiowania, a nie decyzja
zakładu pracy, wydana w przedmiocie premii…”.
W tym kontekście bardzo istotne
jest precyzyjne i wyraźne określenie charakteru świadczenia,
a więc czy jest ono premią czy
nagrodą, w przepisach prawa
pracy lub w umowie o pracę.
Zapisy w prawie zakładowym
lub w umowie o pracę bywają
w tym zakresie nieprecyzyjne.
O tym, czy świadczenie przyznane pracownikowi jest premią
czy nagrodą nie decyduje nazwa
świadczenia, ale sposób określenia warunków nabycia do niego
prawa.
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.
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32/643 03 13

INFORMUJEMY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. działając jako Zarządca Wspólnoty
Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Olkuszu przy ul. Górniczej 32
(naprzeciwko parku – u zbiegu ulic Górnicza i Mickiewicza)
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania,
że w związku z realizowaną nadbudową w latach 2013/2014 w wyniku adaptacji poddasza powstają nowe
lokale mieszkalne o powierzchni od 53 m2 do 108 m2. Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych
właścicieli dotyczących układu pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro.
POLICJA
• 01.12. Potrącenie pieszego w Olkuszu
Na ulicy Sikorka pod koła pojazdu marki Opel Omega
wtargnął pieszy - 25. letni mieszkaniec Olkusza. Olkuszanin z obrażeniami klatki piersiowej i złamanymi kończynami dolnymi przewieziony został do szpitala w Olkuszu.
Kierujący oplem był trzeźwy.
• 29.11.
Kradzież
roweru
w
Wolbromiu
2Nieustalony do chwili obecnej sprawca ukradł z klatki
schodowej w bloku przy ulicy Bolesława Chrobrego w
Wolbromiu rower marki Giant. Pokrzywdzony oszacował
straty na 600 złotych.
• 28.11. Kradzież szyn kolejowych w Bukownie
W nocy nieustaleni do chwili obecnej sprawcy ukradli
szyny kolejowe, które składowane były w lesie przy
szlaku kolejowym Bukowno – Sławków. Straty w wysokości 9688 złotych poniosła spółka PKP Cargo.
• 27.11. Próba włamania do sklepu jubilerskiego
Policja została powiadomiona o usiłowaniu kradzieży
z włamaniem do jednego ze sklepów jubilerskich w Ol-

kuszu. Nieustalony do chwili obecnej sprawca, używając
łomu, wyłamał okno. System alarmowy, który się włączył,
spłoszył włamywacza. .
• 26.11. Olkusz. Włamanie do sklepu meblowego
Nieustalony sprawca dostał się do wnętrza sklepu meblowego, z którego ukradł laptopa, elektronarzędzia różnego
typu, 4. telefony komórkowe oraz pieniądze. Straty zgłaszający oszacował na kwotę 7.000 zł.
• 21.11 Wypadek drogowy w Kluczach. 3.osoby ranne
Około godziny 17.00 na ulicy Zawierciańskiej w Kluczach
doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów. Mieszkaniec Katowic, kierujący osobowym volkswagenem najechał na tył samochodu marki Peugeot 306,
który z kolei uderzył w peugeota partnera. Kierowca i dwie
pasażerki peugeota 306 zostali przewiezieni na obserwację do olkuskiego szpitala.
• 21.11. Policjanci z Bukowna zatrzymali włamywacza
17. letni zabrzanin został zatrzymany przez patrol policji
w mieszkaniu, do którego kilka dni wcześniej włamał się i po-

mieszkiwał w nim. Zdarzenie miało miejsce w Bukownie przy
ul. Zwycięstwa. 17.latek po opuszczeniu ośrodka wychowawczego, w którym przebywał m.in. za kradzieże z włamaniem,
przyjechał na kilka dni do swojej znajomej w Bukownie. Dowiedziawszy się, że w mieszkaniu przy ul. Zwycięstwa nikt nie
przebywa, właścicielka bowiem jest za granicą, postanowił
włamać się do tego mieszkania i urządzić sobie w nim tymczasowe lokum.
• 20-21.11. Włamania do budowanych domów
Nieustalony do chwili obecnej sprawca włamał się do dwóch
budowanych domów w Zadolu Kosmolowskim. Skradziono
kaloryfery i elektronarzędzia na szkodę mieszkanki tej miejscowości i mieszkańca Braciejówki.
• 21.11. Zederman. Włamanie do garażu
Do kolejnego włamania doszło w dniu 21. listopada 2013
roku w miejscowości Zederman. Sprawca poprzez przecięcie
kłódek dostał się do garażu, z którego ukradł elektronarzędzia,
agregat prądotwórczy, przewody elektryczne oraz paliwo. Straty
w wysokości 8000 złotych poniósł mieszkaniec Zedermana.

Podsumowanie debaty społecznej w gminie Klucze

Kolejna debata społeczna zorganizowana przez policję odbyła się w świetlicy w Golczowicach 22 listopada 2013 roku. W debacie, oprócz policjantów, udział wzięli: przewodniczący rady gminy, pełnomocnik
wójta gminy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, dyrektor ośrodka pomocy społecznej, radni, pracownicy socjalni, członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, mieszkańcy
gminy Klucze oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Uczestnicy spotkania dyskutowali nt. społecznego przyzwolenia na spożywanie alkoholu.
Tradycyjnie debatę rozpoczęto prezentacją multimedialną, zawierającą zasady postępowania policjantów po ujawnieniu wykroczenia, wybrane przepisy, które mówią o skutkach wywołanych spożywaniem alkoholu, przedstawiono definicje „przyzwolenie społecznego”, „miejsca publicznego”, „najbliższej okolicy punktu sprzedaży alkoholu”, omówiono możliwość wprowadzenie gminnych zakazów spożywania alkoholu.
Po zakończonej prezentacji wywiązała się dyskusja dotycząca przyzwolenia na spożywanie alkoholu oraz interwencji policjantów wobec osób, które popełniły wykroczenie lub przestępstwo pod wpływem alkoholu.
Zgromadzeni mieszkańcy pytali m. in. o możliwość odizolowania nietrzeźwych sprawców przemocy domowej od osób doznających tej przemocy, problem spożywania alkoholu w miejscach gdzie jest to zabronione, ilość mandatów karnych nałożonych na takie osoby, ilość nietrzeźwych kierujących ujawnionych na terenie gminy Klucze, problem sprzedaż i podawania alkoholu osoba nieletnim. Społeczność lokalna
przedstawiła również swoje propozycje dotyczące poprawienia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy poprzez zaprzestanie wyłączania oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych.
W kolejnej części debaty pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych odpowiadał na pytania dotyczące braku inicjatywy ze strony władz gminnych w sprawie zapewnienia miejsc dla osób nietrzeźwych w izbie wytrzeźwień.
Podsumowując:
• pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych zobowiązał się do przedstawienia wójtowi gminy informacji dotyczącej zapewnienia miejsc w izbie wytrzeźwień.
• mieszkańcy wnieśli propozycje:
- zmiany dotyczącej oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- liczniejszych wizyt dzielnicowego w swoim rejonie.

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

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

WYDARZENIA KULTURALNE
1-4 XII GODZ. 17.00, 19.30
5 XII GODZ. 19.30
"IGRZYSKA ŚMIERCI:
W PIERŚCIENIU OGNIA" 2D
PROD. USA
6-7 XII GODZ. 10.00
8-10 XII GODZ. 17.00
"RATUJMY MIKOŁAJA" 3D
PROD. WIELKA BRYTANIA
• 5 XII godz.17.30 – Prof.Dr hab.Mieczysław Rokosz
– „Dziedzictwo kultury polskiej i jej znaczenie”
– wykład w ramach olkuskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
• 6 XII godz. 8.15, 12.00 – „Mój biegun” film prod.
Polskiej /seanse mikołajkowe na zamówienie szkół/
• 6 XII godz.10.00 – „Ratujmy mikołaja” 3d /seans
mikołajkowy na zamówienie szkół/
• 6 XII godz.17.00 – „Bajkowe mikołajki”
-- „Gwiazdka” bajka w wykonaniu sekcji teatralnej MOK
-- Mikołajkowe animacje
-- Wręczenie prezentów przyniesionych przez rodziców
-- „Królowa śniegu” bajka w wykonaniu teatru z Trzebini

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

KINO ZBYSZEK - GRUDZIEŃ 2013
6 XII GODZ. 20.00, 7 XII GODZ. 12.00
8-10 XII GODZ. 19.00
"MÓJ BIEGUN" 2D
PROD. POLSKA

3D -13, 15-17 XII GODZ. 19.00
2D - 14 XII GODZ. 12.00
"WYŚCIG" 3D i 2D
PROD. NIEMCY/USA/WIELKA BRYTANIA

13, 15-17 XII GODZ. 17.00
14 XII GODZ. 10.00
"KUMBA" 3D
PROD. USA

21-23 XII GODZ. 17.00
"TURBO" 3D
PROD. USA

• 7 XII godz.9.00 – Mikołajkowy turniej szachowy dla dzieci
• 7 XII godz.19.00 - „Zwariowany komisariat” komedia w wykonaniu (wymiennie) D. Gnatowskiego,
T. Rossa, J. Fedorrowicza, M. Milowicza,
J. Kawalca, A. Beya-Zaborskiego, E. Kuklińskiej,
J. Kożuszek, W. Arlak, S. Maciejewskiego,
P. Pręgowskiego, Z. Lesienia, M. Luśni, W. Ochni
• 9 XII godz.15.00 – mgr inż. specjalista ds. Żywienia,
dietetyk - Sonia Wojtal “Zdrowe słodkości – jak
w prosty sposób zastąpić popularne słodycze” wykład, porady z zakresu żywienia
• 11 XII godz.9.00 – Eliminacje rejonowe II Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek Będzin 2013

• 12 XII godz.17.00 – prof. Michał Ostrowski – „Czy
Bóg stworzył wszechświat” – wykład w ramach
olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• 14 XII godz.17.00 – Koncert charytatywny stowarzyszenia „Wszyscy dla wszystkich” (organizator:
Stowarzyszenie „Wszyscy dla wszystkich”)
• 16 XII godz.12.00 - Program profilaktyki nowotworowej dla młodzieży „Rack`owisko”
• 17 XII godz.10.00 – Jarmark Bożonarodzeniowy
/Rynek/
• 19 XII godz.17.00 – prof. Andrzej Szromnik– wykład
w ramach olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

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.

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ •
• SKUP •

tel. 662 660 373

„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.

11

Salon Kolekcjonerski
Ryszard Marczukiewicz

www.marczukiewicz.pl • tel. 691 364 130
Poprzednio obiecywałem kolekcjonerom i wszystkim pasjonującym się zbieraniem monet krajów byłego Związku Radzieckiego iż zamieszczę bliższe informacje
o monetach emitowanych po 1990m roku. Dzisiaj prezentuję część wrowadzonych do obiegu monet 10 rublowych. Monety okolicznościowe z popularnego kruszcu,
tym samym niedrogie. Szczególna cecha to, że wszystkie są bimetalowe, czyli dwukolorowe. Mosiądz/miedzionikiel. Wszystkie o średnicy 27 mm (czyli rozmiar jak nasze
2 złote „golden nordic”). Waga każdej monety 8,3 gram. Bite w dwóch mennicach: Moskwie i Sankt Petersburgu. Rosja wydawała monety okolicznościowe z popularnych
kruszców o nominałach: 1 rubel, 2, 5, 10, 50 i 100 rubli. Większość z tych monet można obejrzeć na mojej stronie internetowej: www.marczukiewicz.pl. Można też je
kupić za niewielkie pieniądze. Jeśli będzie zainteresowanie wkrótce uzupełnię brakującą część informacji.
Wszystkich kolekcjonerów i swoich klientów pragnę zawiadomić o likwidacji sklepu stacjonarnego przy ul. Kościuszki 12. Kontakt ze mną za pośrednictwem
telefonu i sklepu internetowego. Nie muszę chyba tłumaczyć, iż wolałem wybrać sklep internetowy, gdzie jest możliwość pokazania państwu pełnej oferty, co jednak
zajmuje sporo czasu. Przepraszam za niedogodność.

Y.670 - 10 Rubli 2000 - 55 r. Zwycięstwa II WŚ

Y.676 – 10 Rubli 2001 – Jurij Gagarin

Y.739 – 10 Rubli 2002 – Stare miasto Derbent

Y.740 – 10 Rubli 2002 – Stare Miasto Kostroma

Y.741 – 10 Rubli 2002 – Stare Miasto Stara Rosja

Y.748 – 10 Rubli 2002 – Ministerstwo Edukacji

Y.749 - 10 Rubli 2002 - Ministarstwo Finansów

Y.750 - 10 Rubli 2002 - Ministerstwo Rozwoju

Y.751 - 10 Rubli 2002 -Min.Spraw Zagranicznych

Y.753 - 10 Rubli 2002 - Min.Sprawiedliwości

Y.754 - 10 Rubli 2002 – Siły Zbrojne

Y.800 - 10 Rubli 2003 – Stare miasto Psków

Y.817 - 10 Rubli 2003 – Stare miasto Murom

Y.818 - 10 Rubli 2003 – Stare miasto Kasimov

Y.819 -10 Rubli 2003 – Stare miasto Dorogobuż

Y.824 - 10 Rubli 2004 – Stare miasto Riażsk

Y.825 - 10 Rubli 2004 – Stare miasto Dmitrov

Y.826 - 10 Rubli 2004 – Stare miasto Kem

Y.827 - 10 Rubli 2005 -60 r. Zwycięstwa w II WŚ

Y.886 - 10 Rubli 2005 - Moskwa

Y.887 - 10 Rubli 2005 – Region Leningradzki

Y.888 - 10 Rubli 2005 – Region Twerski

Y.889 - 10 Rubli 2005 – Region Krasnodarski

Y.890 - 10 Rubli 2005 – Region Orłowski

Y.891 - 10 Rubli 2005 – Republika Tatarstanu

Y.943 -10 Rubli 2005 - Kazań

Y.946 - 10 Rubli 2005 - Kaliningrad

Y.945 - 10 Rubli 2005 -Mcensk

Y.944 - 10 Rubli 2005 -Borowsk

Y.940 - 10 Rubli 2006 – Terytorium Przymorskie

Y.942 - 10 Rubli 2006 – Region Sachaliński

Y.941 - 10 Rubli 2006 – Republika Saha(Jakucja)
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Reklamy

Sławomir Ostachowski

Alicja Ostachowska

Firma Cateringowa
tel.: 692 015 114 • 889 806 103 • 12 282 28 97

oferujemy:
• ciasta
• ciasta tortowe
• ciasteczka
• wyśmienite torty
wielu rodzajów

organizujemy:
• wesela
• komunie
• chrzciny
• imprezy
okolicznościowe
• spotkania biznesowe
• studniówki

www.torcik.com

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

