
Obszar miast i gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom

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

KUCHNIEKUCHNIE
NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI

SZAFYSZAFY

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

SKLEPSKLEP WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00
WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2015!!!

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.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

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

MEBLE OGRODOWEMEBLE OGRODOWE

 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE
 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE

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

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
dypl. mistrz  kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

( 508 218 110
Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

www.gastronomia-wolbrom.pl luka.luka@neostrada.pl 

Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/
koszt stypy od jednej osoby - 38 zł /w tym obiad, ciasto, napoje zimne i gorące/

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

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

www.duodampex.pl

Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia
tel. 662 738 296, 601 432 908

duodampex@gmail.com

 PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

GABINET OKULISTYCZNY
rejestracja telefoniczna 500-200-941 ul. K. K. Wielkiego 60 

(“SILVER” BUDYNEK DAWNEJ POLICJI PRZY POCZCIE)

OPTYK

Sprzedaż Węgla

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

Tel: 514 617 132 , 505 576 275, 728 122 613

Rodaki, ul. Rzeka

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

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

POLNOX - Dystrybutor Kas i Drukarek Fiskalnych POSNET i NOVITUS
Jesteś Przedsiębiorcą, Prowadzisz szybko rozwijającą się Firmę - 
Zapraszamy do Naszego Salonu. Pomożemy w wyborze Kasy lub 
Drukarki Fiskalnej, która będzie najlepiej pasowała do specyfiki 
Państwa działalności. Zajmujemy się dostarczaniem rozwiązań 
ułatwiających sprzedaż, obsługę klienta oraz prowadzenie 
magazynu. Nasze wieloletnie doświadczenie w sprzedaży kas              
i drukarek fiskalnych POSNET i NOVITUS pomaga racjonalnie 
dopasować urządzenie fiskalne oraz sprzęt komputerowy dla 
Państwa potrzeb i możliwości finansowych. Konkurencyjne 
ceny, stałe rabaty oraz szybka pomoc serwisowa.

Zakres przygotowania sprzetu fiskalnego obejmuje:
• Programowanie bazy towarowej
• Szkolenie osób prowadzących sprzedaż na urządzeniu 
fiskalnym
• Fiskalizację oraz przygotowanie dokumentów do US
• Instalację urządzenia oraz usługi związane z pełnym zakresem 
  serwisu zainstalowanych urządzeń.

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz (budynek HERMES)

tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl 

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

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

SALON KOTŁÓW C.O.SALON KOTŁÓW C.O.

ECO-DOMECO-DOM

DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ 

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

JUŻ OTWARTE!!! ZAPRASZAMY 

Pn - Pt  700 - 2000 
Sob       700 - 1400  

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

Do każdego
badania

upominek
gratis 

WiREX

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

Olkusz, K. K. Wielkiego 102, tel. 503 505 662
biuro@abisa.pl • www.abisa.pl

Czynne pn. - pt. 7:00 do 16:00 

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

OLKUSZ,
UL. SKŁADOWA 2

(BUDYNEK DWORCA PKP)
TEL. 32 754 60 20

• CZĘŚCI DO WSZYSTKICH 
   MAREK SAMOCHODÓW
• SPRZEDAŻ OPON ZIMOWYCH
•  ATRAKCYJNE CENY OLEJÓW 
    I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH, 
    FILTRÓW 

PROMOCJA AKUMULATORÓW TOPLA , BOSCH
KONKURENCYJNE CENY, WYSOKIE RABATY, GRATISY

KUPON  RABATOWY

Z KUPONEM!
KAWA 3 ZŁ, CIASTKO TORTOWE 3 ZŁ
ZAMÓWIENIA NA WYPIEKI DOMOWE

na słodko
LODY •  KAWA • CIACHO

OLKUSZ, UL. FRANCESCO NULLO 23/3
(NAPRZECIWKO EKONOMIKA) TEL. 792 356 610

 31 GRUDNIA 2014
Nr 24/2014 (209)
Nakład: 20 000 szt.
ISSN: 1896-1797 

 Redakcja:
ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz
tel. 698 805 242 
 608 696 097
e-mail:  gwarekolkuski@wp.pl 

 www.gwarekolkuski.pl



2

Koszt prac konserwatorskich łącznie wyniósł 77.300,00 zł 
(2013 r. – 30.000,00 zł, 2014 r. – 47.300,00 zł), w tym dota-
cja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
stanowiła kwotę 55.000,00 zł. (2013 r. – 20.000,00zł, 20014 
r. 35.000,00zł). Podczas pierwszej edycji projektu, w 2013 
r., odnowiono 40 eksponatów, głównie krzeseł i foteli, m. in. 
komplet meblowy „Niedźwiedzie” stanowiący niegdyś wypo-
sażenie Ambasady Polskiej w Berlinie oraz krzesło dziecinne 
„O”, będące repliką przedwojennego projektu dla przedszkoli. 
W drugiej edycji projektu renowacji poddano 54 eksponaty, 
a wśród nich wiklinowe portrety i pejzaże, makaty, wizerunki 
bóstw słowiańskich, postacie z podań ludowych oraz ołtarze 
historii Polski – kompozycje poświęcone Powstaniu Warszaw-
skiemu, bitwie pod Grunwaldem oraz odsieczy wiedeńskiej.
W obu edycjach projektu prace konserwatorskie przeprowadziła 
wybrana w drodze zapytania ofertowego Pracownia „JK-Forma. 
Joanna Krzywda. Konserwacja Dzieł Sztuki” z Michałowic. 
Prace te poprzedziły ekspertyzy oceniające stan eksponatów, 
a dokonane przez Panią mgr Barbarę Budziaszek, p/o Kierow-
nika Pracowni Konserwacji i Restauracji Rzeźby Drewnianej, 
Polichromowanej, Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł 
Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.  
Uroczyste otwarcie stałej ekspozycji w nowej aranżacji, z ekspo-
natami odnowionymi podczas obu edycji, miało miejsce w dniu 
06.10.2014 r. w Dworku Machnickich, w Centrum Kultury Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. W okresie od 06.10.2014 r. 
do 28.11.2014 r. muzeum odwiedziło 463 osoby, które skorzystały 
z zajęć edukacyjnych/warsztatów prowadzonych na podstawie 
stworzonej w ramach projektu ścieżki edukacyjnej. Ścieżka 
ta opracowana została w czterech wariantach tematycznych: 
„Śladami mistrza Władysława Wołkowskiego”, ”Literatura: 
legendy i podania – inspiracje Władysława Wołkowskiego”, 
„Od wikliny do fotela, czyli jak wygląda proces tworzenia 

dzieła”, „Ołtarze historii – dziejowe inspiracje 
Władysława Wołkowskiego”.  Uczestnicy zajęć 
zapoznawani byli z sylwetką Władysława Woł-
kowskiego, etapami jego twórczości, metodami 
tworzenia wiklinowych dzieł. Poprzez próby two-
rzenia własnych dzieł z tzw. „wikliny papierowej” 
rozwijali swoją wrażliwość artystyczną. Wszyscy 
odwiedzający muzeum otrzymali okazjonalne 
pinsy-butony, obejrzeli nowopowstały film pt. 
„Władysław Wołkowski, mistrz splotów duszy 
słowiańskiej”, który jest dostępny na stronie MOK 
Olkusz, w zakładce muzea.
Zapraszamy do zwiedzania Muzeum Twórczości 
Władysława Wołkowskiego w Olkuszu.

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu 
 - Dział Wystawienniczo-Muzealny 
 i Promocji Miasta i Gminy Olkusz

W TROSCE O UNIKALNE ZBIORY
Zakończyła się druga edycja projektu pt. „Konserwacja eksponatów z Kolekcji Wikliny Władysława Wołkowskiego – kon-
tynuacja”. W latach 2013 - 2014 Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zrealizował dwa projekty w ramach programu Dzie-
dzictwo Kulturowe - priorytet 2 - Wspieranie działań muzealnych, w ramach którego odnowione zostały 94 dzieła Mistrza 
Anioła Wikliny. Projekty te kwotą ponad 50 tys. zł wsparł Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wyjątek od powyższej zasady sta-
nowi sytuacja określona w art. 411 
§ 2 kodeksu pracy, gdy ogłoszono 
upadłość lub likwidację praco-
dawcy. Wówczas każda ze stron 
może rozwiązać umowę na czas 
określony za dwutygodniowym 
wypowiedzeniem. Zasada ta obo-
wiązuje również w razie przepro-
wadzania zwolnień na podstawie 
ustawy z dnia 13 marca 2003 roku 
o szczególnych zasadach rozwią-
zywania z pracownikami stosun-
ków pracy z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników, jednakże nie 
jest możliwe rozwiązanie termino-
wych umów o pracę za wypowie-
dzeniem z pracownikami szcze-
gólnie chronionymi, wskazanymi 
w art. 5 ust. 3 i 5 tej ustawy. 
Wypowiedzenie umowy zawartej 
na czas określony ulega rozwią-
zaniu po upływie dwutygodnio-
wego okresu wypowiedzenia. 
Moment zakończenia wypowie-
dzenia umowy o pracę na czas 
określony wyznacza art. 30 § 21 
kodeksu pracy, zgodnie z którym 
okres wypowiedzenia umowy 
o pracę obejmujący tydzień lub 

jego wielokrotność kończy się 
w sobotę. Zatem, aby wypowie-
dzenie umowy o pracę określone 
w tygodniach upłynęło w sobo-
tę, musi rozpocząć swój bieg 
w niedzielę gdyż w przypadku 
tego typu umowy ostatni dzień 
wypowiedzenia musi przypadać 
w sobotę, niezależnie od tego, kie-
dy zostało złożone oświadczenie 
o wypowiedzeniu. Do okresu 
wypowiedzenia nie zaliczamy 
dnia, w którym wypowiedzenie 
zostało dokonane. Bieg wypo-
wiedzenia rozpoczyna się dnia 
następnego po tym fakcie.
Co ważne, pracownik zatrudniony 
na podstawie umowy na czas okre-
ślony dłuższy niż sześć miesięcy, 
w której nie przewidziano możli-
wości wcześniejszego rozwiązania 
za wypowiedzeniem, w przypad-
ku wypowiedzenia takiej umowy 
przez pracodawcę może docho-
dzić nie tylko odszkodowania, ale 
także przywrócenia do pracy, co 
potwierdza uchwała Sądu Naj-
wyższego z dnia 17 listopada 2011 
roku sygn. akt III PZP 6/11.
Oczywiście, w sytuacji gdy umo-

wa na czas określony nie zawie-
ra klauzuli pozwalającej na jej 
wypowiedzenie lub jeśli została 
ona zawarta na okres krótszy niż 
sześć miesięcy, do rozwiązania 
umowy o pracę na czas określony 
może dojść w drodze porozumie-
nia stron. Porozumienie stron jest 
jedyną możliwością bezkonflik-
towego rozstania się pracodawcy 
i pracownika i pozwala na roz-
wiązanie każdej umowy o pracę. 
Możliwość taka wynika z ogólnej 
zasady swobody umów. Oferta 
rozwiązania umowy za porozu-
mieniem stron może zostać zło-
żona na piśmie lub ustnie.
   

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

ROZWIĄZANIE UMOWY  
O PRACĘ  NA CZAS OKREŚLONY
Zgodnie z art. 33 kodeksu pracy umowa o pracę na czas 
określony zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy może 
być rozwiązana tylko, jeżeli posiada klauzulę dopuszczającą 
zastosowanie dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 
Jeżeli umowa nie zawiera takiej klauzuli to rozwiązuje się 
ona z upływem czasu na jaki została zawarta.

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

Informacje
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Na czym polega idea budżetu oby-
watelskiego? – Pokrótce można 
powiedzieć, że jest to proces, 
w ramach którego mieszkańcy 
najpierw zgłaszają swoje propozy-
cje dotyczące tego, na co mogłyby 
zostać wydane środki z budżetu 
samorządu, a następnie w drodze 
głosowania, wybierają projekty, 
które cieszą się największą akcep-
tacją. Budżety obywatelskie miast 
oscylują przeważnie w wysokości 
1-2% ogólnego budżetu danego 
samorządu. Rozwiązanie takie po 
raz pierwszy zostało zastosowane 
w 1989 r. w brazylijskim mieście 
Porto Alegre.
W Polsce pierwszy raz po taką 
formułę sięgnięto w 2011 r 
w Sopocie. Mieszkańcy tego mia-
sta w drodze głosowania podjęli 
decyzję dotyczącą wydatkowania 
7 mln złotych. Śladem Sopotu 
poszły także inne polskie mia-
sta. W 2013 r podobne inicjaty-
wy zrealizowano m.in. w Łodzi, 
Rybniku, Płocku, Zielonej Górze, 
Poznaniu, Elblągu, Gdańsku, 
Szczecinie oraz Olsztynie. 
Temat wprowadzenia budże-
tu obywatelskiego w Olkuszu 
pojawił się po raz pierwszy na 
początku 2014 roku, kiedy to 
ówczesny radny Rady Miejskiej, 
Roman Piaśnik, wystosował w tej 

sprawie interpelację do Burmi-
strza. Opracowaniem koncepcji 
i wdrożeniem pomysłu w życie 
na jesieni 2014 roku zajął się 
Dariusz Rzepka. Za realizacją 
projektów, który wybrane zosta-
ną przez mieszkańców Olkusza, 
odpowiedzialny będzie jednak 
nowy burmistrz, Roman Piaśnik. 
Lista projektów, na które będzie 
można oddać swój głos ogłoszona 
zostanie 9 stycznia. Samo gło-
sowanie odbywać będzie się od 
14 do 30 stycznia, a jego wynik 
poznamy 10 lutego. Głosować 
będziemy mogli drogą elektro-
niczną, korespondencyjnie oraz 
w specjalnie przygotowanych 
punktach do głosowania. Każdy 
pełnoletni mieszkaniec Olkusza 
będzie mógł poprzeć maksymal-
nie trzy projekty.
Budżet obywatelski na 2015 rok 
wynosić będzie łącznie milion 
złotych, przy czym kwota ta 
będzie rozdysponowana nie na 
jeden projekt, ale na wiele zadań, 
które zgłoszone zostały przez 
mieszkańców. Zgłoszone zada-
nia muszą spełniać następujące 
warunki:
- musi to być zadanie własne 
gminy,
- zadanie musi być zrealizowane 
w ciągu 1 roku budżetowego,

- maksymalna kwota zadania to 
100 tys. zł.,
- zadanie musi być zlokalizowane 
na terenie, do którego gmina ma 
prawo.
Budżet obywatelski wprowadza-
ny jest w coraz większej ilości 
miast i gmin, a nawet i w nie-
których powiatach. Jest też jedno 
województwo (województwo Pod-
laskie), które wprowadziło taką 
instytucję. Za kilka lat będzie to 
standard w całym kraju.
Budżet obywatelski jest narzę-
dziem, które daje mieszkańcom 
bezpośredni wpływ na decyzje 
związane z podziałem fundu-
szów budżetu. Rozwiązanie to 
ma także walor edukacyjny, gdyż 
przyczynia się do przybliżenia 
mieszkańcom mechanizmów, 
jakie towarzyszą zarządzaniu 
lokalnym samorządem. Zachęcam 
więc gorąco wszystkich olkuszan 
do wzięcia udziału w głosowa-
niu nad projektami. A już za rok 
będzie można zgłosić kolejne 
propozycje do budżetu!

 v Jakub Fita 
www.jakubfita.pl

FELIETON

OBYWATELSKI OLKUSZ – BUDŻET PARTYCYPACYJNY
Na przestrzeni ostatnich lat w naszym kraju coraz intensywniej podno-
szone są kwestie aktywności obywatelskiej Polaków. Z takim zjawiskiem 
mamy też do czynienia w Olkuszu, gdzie w minionym roku można było 
zauważyć wzmożoną aktywność stowarzyszeń i grup nieformalnych. Dużą 
rolę w procesie angażowania mieszkańców w budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego będzie zapewne też miało wprowadzenie w naszym mieście budżetu 
partycypacyjnego, nazywanego też budżetem obywatelskim.

Świadek ma wybór środka trans-
portu z jakiego skorzysta pokonu-
jąc drogę między jego miejscem 
zamieszkania, a miejscem wyko-
nywania czynności sądowej. Nie 
ma obowiązku korzystania z najtań-
szego środka masowej komunikacji. 
Przejazd może odbyć się przykłado-
wo własnym samochodem, a nawet 
samolotem czy taxi. Istnieje jednak 
granica uprawnienia do wyboru 
środka transportu wyznaczona 
względami racjonalności i celowo-
ści. Koszt podróży nie jest jedynym 
ani głównym kryterium wyboru. 
Pozostałe kryteria jak przykładowo 
czas i warunki podróży, konieczność 
skorzystania z przesiadek  również 
osobiste cechy świadka jak wiek, 
stan zdrowia, niepełnosprawność, 
mogą uzasadnić użycie środka 
transportu droższego i bardziej 
wygodnego (tak Sąd Apelacyjny 
w Katowicach, postanowienie z dnia 
27.11.2013r., sygn. II AKz 723/13).      
Zwrot kosztów podróży przysługuje 
w wysokości rzeczywiście ponie-
sionych. W przypadku podróży 
własnym samochodem świadkowi 
przysługuje zwrot odpowiadający 
iloczynowi przejechanych kilome-
trów oraz określonej stawki za jeden 
kilometr. Konieczność sprecyzowa-
nia stawki wynika z limitowania 
wysokości zwracanej kwoty jej gór-
ną granicą, którą stanowi wysokość 
kosztów przysługujących pracowni-
kowi zatrudnionemu w państwowej 
lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbo-
wej na obszarze kraju. Przykładowo, 
zgodnie z zarządzeniem Dyrektora 

Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia 
8.10.2013r. wysokość stawki za 1 
km podróży wynosi dla samochodu 
osobowego o pojemności skokowej 
silnika do 900 cm3- 0,40 zł, a powy-
żej 900 cm3 - 0,50zł.
Kolejne roszczenie przysługujące 
świadkowi to ubieganie się o zwrot 
zarobku lub utraconego dochodu.  
Należność ta to przeciętny dzienny 
zarobek lub dochód świadka, nie 
przewyższający jednak kwoty 81,26 
zł. Górna granica zwrotu obejmuje 
wszystkich świadków, bez wzglę-
du na rodzaj zatrudnienia, czy fak-
tyczną wysokość utraty dochodu. 
Sposób wyliczenia limitu został 
sformułowany jako równowartość 
4,6% kwoty bazowej dla osób zaj-
mujących kierownicze stanowiska 
państwowe wynoszącej w roku 
2014r. -1.766,46zł.  
By uzyskać należności, o których 
mowa powyżej należy złożyć wnio-
sek o ich przyznanie ustnie do proto-
kołu lub w formie pisemnej. Istotne 
by został on złożony w terminie 
3 dni od zakończenia czynności 
z udziałem osoby uprawnionej. 
Dla skuteczności tego terminu 
konieczne jest prawidłowe uprze-
dzenie świadka o niekorzystnych dla 
niego skutkach jego uchybienia, co 
zazwyczaj przybiera postać poucze-
nia zamieszczonego pod tekstem 
wezwania w charakterze świadka. 
We wniosku należy wykazać wyso-
kości żądanych kwot np. poprzez 
przedstawienie kopii biletu autobu-
sowego, okazanie dowodu rejestra-
cyjnego wykorzystanego pojazdu. 
Co do zwrotu utraconego zarobku 

świadek winien 
p r z e d ł o ż y ć 
zaświadczenie 
od pracodawcy z którego wynikać 
będzie, w szczególności iż pracow-
nik uzyskał bezpłatny dzień wolny 
oraz wysokość kwoty utraconego 
wynagrodzenia wyliczonego zgod-
nie z zasadami obowiązującymi 
przy obliczaniu ekwiwalentu pie-
niężnego za urlop. Osoba prowadzą-
ca własną działalność gospodarczą 
może przykładowo okazać aktualne 
zaświadczenie z Urzędu Skarbowe-
go obrazujące wysokość osiąganych 
dochodów lub też  zaświadczenie 
z Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych o wysokości odprowadzanych 
składek na ubezpieczenie społeczne. 
Podstawą prawną roszczeń wska-
zanych powyżej stanowią przepisy 
art.  277 Kodeksu postępowania 
cywilnego w nawiązaniu do art. 
85 i następnych ustawy z dnia 28 
lipca 2005 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych oraz art. 618a 
i następne Kodeksu postępowania 
karnego.  
Odmowne załatwienie wniosku 
o przyznanie należności związa-
nych ze stawiennictwem świadka 
w sądzie może być kwestiono-
wane poprzez złożenie zażalenia 
(uchwała Sądu Najwyższego z dnia 
6.12.1988r, sygn. III CZP 95/88).

 v Radca prawny  
Agnieszka Kulig-Gęgotek 

Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl

GSM: +48 794 173 444

PORADY PRAWNE 
ZOSTAŁEŚ WEZWANY JAKO ŚWIADEK, POSIADASZ UPRAWNIENIE DO 

ŻĄDANIA ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY ORAZ UTRACONEGO ZAROBKU
Uczestnictwo w charakterze świadka w postępowaniu sądowym, czy też 
postępowaniu przygotowawczym poprzedzającym postępowanie karne 
sądowe, uprawnienia do żądania zwrotu wydatków poniesionych z tytułu 
podróży oraz wynagrodzenia za utratę zarobku. 

W polskich kościołach wystawia-
no szopki - widowiska ilustrujące 
historię narodzenia Chrystusa. 
Początkowo figury Dzieciątka, 
Matki Boskiej, św. Józefa, trzech 
królów i innych osób były nieru-
chome. Później za sprawą Francisz-
kanów i Bernardynów zastąpiono 
je marionetkami. W przedstawie-
niach zaczęły pojawiać się sceny 
i postacie  nie licujące z powagą 
miejsca i czasu, np. bijący się chło-
pi, szynkarka tańcząca z kawale-
rem i śmierć z diabłem. W pierw-
szej połowie XVIII wieku wydano 
zakaz wystawiania ruchomych 
szopek w polskich kościołach. Od 
tej pory zaczęli z nimi kolędować 
żacy i czeladnicy.
Krakowskie szopki pojawiły 
się w połowie XIX wieku. Ich 
twórcami byli cieśle i murarze 
z Krakowa i okolicznych wsi, któ-
rzy dali początek całym rodom 
budowniczych szopek. Wzorem 
stały się zabytkowe  budowle 
miasta: Wawel, kościół Mariacki, 
Sukiennice, Barbakan. Bajecz-
nie kolorowe szopki krakowskie 
do dziś zachwycają starannością 
wykonania i różnorodnością szcze-
gółów architektonicznych: kolum-
nad, wieżyczek, arkad, balustrad, 
gotyckich witraży, galeryjek. 
W tym roku po raz 72. został 
rozstrzygnięty konkurs na szop-
kę krakowską. Zwycięzcy zostali 
wyłonieni w kilku kategoriach: 
dorośli, młodzież i dzieci, ponadto 
podział był wg. wielkości szopki 
na duże, średnie, małe i miniatu-
rowe.  Wszystkie zgłoszone szop-
ki są tradycyjnie prezentowane na 
pokonkursowej wystawie w Pałacu 

Krzysztofory od 8 grud-
nia 2014 r. do 22 lutego 
2015 r.
Co roku w Kościele 
Franciszkanów pre-
zentowana jest jedna 
zwycięska szopka. Tym 
razem jest ona najwięk-
sza w historii konkursu. 
Prezentuje się niesamo-
wicie. Wykonana jest 
z ogromną precyzją 
i i rozmachem. Zachę-
cam do zobaczenia. 
Bardzo atrakcyjna dla 
naszych pociech jest 
coroczna szopka w kra-
kowskim Kościele Ber-
nardynów. Należy ona 
do szopek ruchomych, 
takich które swego cza-
su były zakazane. Zabu-
dowa z kilkuset figurek 
tworzących sceny o charakterze 
biblijnym i ludowym. Pokazują one 
życie i zajęcia prostych ludzi wśród 
których narodził się Jezus Chry-
stus. Część figurek tworzy ruchome 
sceny. Szopka wystawiana jest od 
50 lat ale niektóre z figurek pocho-
dzą z XVII i XVIII wieku, wciąż 
przybywają też nowe, specjalnie 
przywożone przez zakonników ze 
świątecznych targów w Rzymie. 
Scenki rodzajowe, śpiewające 
ptaki, wiatrak, zwierzęta przyku-
wają uwagę najmłodszych. Wśród 
ruchomych figur można wypatrzeć 
np. kowala podkuwającego osiołka, 
pastuszka z owcami, młyn wod-
ny z prawdziwą wodą, pływające 
ptactwo wodne, staruszka grające-
go na harmonii, Marię kołyszącą 
Dzieciątko, oraz ojca bawiącego 

się z  synkiem, do tego wiele pod-
świetlonych, malowniczych dom-
ków. Wszystko wywołuje zachwyt 
wśród małych widzów, a i u doro-
słych wzbudza sentyment i emocje.
Instalację będzie można zobaczyć 
do końca stycznia.
Święta Bożego Narodzenia są 
tak piękne między innymi dzięki 
rodzinnej atmosferze, pielęgnowa-
niu tradycji, i obcowaniu ze sztuką. 
Wspaniałe postacie z malowideł 
kościelnych, kolorowe witraże, 
figurki w szopkach czy pięknie 
wykonane kolędy tworzą nieoce-
nioną ramę do celebrowania tego 
wspaniałego Święta.

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

KRAKOWSKIE SZOPKI
Święta Bożego Narodzenia, dla większości z nas, są okazją do 
odwiedzania kościołów. W okresie tym możemy oglądać wystawione 
w nich szopki, które są atrakcją zwłaszcza dla najmłodszych. 

KompraBIURO RACHUNKOWE

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

tel. 32 754 56 70

Zakres działalności:
Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Ryczałt 
Rejestry VAT

ZUS
Sprawy pracownicze 

Szkolenia BHP przez firmę z uprawnieniami
Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw

Zeznania roczne
Zwrot VAT na materiały budowlane

Dojazd do Klienta wliczony w cenę usług

Świadczymy nasze usługi od 21 lat!

Informacje
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*Niech
pod świąteczną

choinką
Znajdzie się radość,

szczęście,
Życzliwość i wzajemne

zrozumienie
Zadowolenie z inwestycji 

wykonywanych 
przez nasze Przedsiębiorstwo

oraz 
spełnienie wszystkich marzeń

W zbliżającym się Nowym Roku.

życzy
Zarząd Przedsiębiorstwa

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Olkuszu
wraz z pracownikami

V-ce Prezes Zarządu    Prezes Zarządu
        Marek Kajda                     Alfred Szylko       

KĄCIK KULINARNY

• 250 gram żurawiny
• 20 dkg cukru
• kilka łyżek mąki ziemnia-

czanej
• ok. 1,5 litra wody 
Żurawinę zalać wrzątkiem 
i odstawić na chwilę, potem 
zagotować.

Przetrzeć przez sito. Do 
przetartych owoców dodać 
cukier i dolać wodę.
Mąkę rozpuścić w zimnej 
wodzie i wymieszać z gotu-
jącymi się owocami.
Kisiel gotowy. 

• owoc granatu –  
około 1 łyżki samego 
owocu wraz z sokiem

• mandarynki –  
1 sztuka rozdrobniona 
wraz z sokiem

• wódka 50 ml
• woda mineralna gazowana 

do uzupełnienia
• sok z ćwiartki cytryny 

Do szklanki wkładamy 
owoc granatu i wlewamy 
sok, dodajemy mandaryn-
kę, wlewamy wódkę i uzu-
pełniamy wodą. 

Sylwester za pasem i z tej okazji chciałabym życzyć 
Państwu jak i samej sobie zdrowia, miłości dla naszych 
najbliższych, abyśmy mogli uśmiechać się do osób mijanych w ciągu 
każdego dnia. Życzę też Państwu poznawania nowych smaków, kuli-
narnych odkryć... Szczęśliwego Nowego Roku!

KUCHNIA NA WZGÓRZU

PRZEPIS MOJEJ CIOTKI MARYSI - KISIEL ŻURAWINOWY 

A NA SYLWESTROWĄ NOC: DRINK Z GRANATEM

 v Ulla Pałka
Ten i więcej przepisów na stronie:  www.kuchnianawzgorzu.pl oraz na profilu na facebooku:  

www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

Życzymy naszym Czytelnikom,
by rok 2015 

zapisał się w pamięci 
jako szczególnie udany, szczęśliwy,

pełen radości, zdrowia,
bez trosk, zmartwień.

DOBREJ ZABAWY SYLWESTROWEJ!

redakcja
GWARKA OLKUSKIEGO

Życzymy naszym Czytelnikom,
by rok 2015 

zapisał się w pamięci 
jako szczególnie udany, szczęśliwy,

pełen radości, zdrowia,
bez trosk, zmartwień.

DOBREJ ZABAWY SYLWESTROWEJ!

redakcja
GWARKA OLKUSKIEGO

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

Oferujemy również gamę 
prefabrykatów z wibroprasy:

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

• ogrodzenia betonowe
• płytki chodnikowe
• płyty ażurowe
• bloczki fundamentowe
• korytka ściekowe
• kręgi

www.pro-bet.com.pl • pro-bet@poczta.onet.pl
OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97
WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2

tel. 32 644 21 42; 696 486 469

Galeria
Czystości
i Urody

Galeria
Czystości
i Urody

Zapraszamy
do współpracy!

Zapraszamy
do współpracy!

Dostawa
gratis!

Dostawa
gratis!

Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.

OFERUJEMY:
• pasty BHP
• chemia gospodarcza
• kosmetyki
• profesjonalne
    środki czystości
• rajstopy
• papier toaletowy
• ręczniki ZZ
• ręczniki przemysłowe

Hurtownia

HURTOWNIA

Olkusz, Al. 1000-lecia
e-mail:gamexolkusz@poczta.fm
tel. 32 754 77 40-42
fax. 32 754 79 79 tel. 606-753-020, 603-966-442

W ofercie fachowe doradztwo 
techniczne z dojazdem 

do klienta gratis.

"Estrich-Specjal" Bis

Profesjonalne wylewki 

Miksokretem
zacierane maszynowo

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

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

Szczęścia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2015 
wszystkim Mieszkańcom Olkusza 
a szczególnie naszym Klientom 

życzy 
Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu

oferuje wykonanie:
• remontów bieżących i kapitalnych
• wylewek cementowych
   agregatem „Mixokret”
• robót elewacyjnych
• robót transportowo-sprzętowych koparko-
   ładowarką, 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

FIRMA BUDOWLANA

AUTO-PLAST Sp. J.AUTO-PLAST Sp. J.

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

• Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych •
• Pomoc drogowa • Diagnostyka komputerowa •

• Naprawy bieżące, części i akcesoria 
do wszystkich typów pojazdów •

• lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki •

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

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA

WYMIANA OPON OD 40 zł

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA

WYMIANA OPON OD 40 zł

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

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

ZAPRASZAMY 
DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI 

W PROMOCYJNEJ CENIE

ZAPRASZAMY 
DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI 

W PROMOCYJNEJ CENIE

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

www.kotlyosiek.pl

1 m - 1650 zł
1,2 m - 1800 zł
1,4 m - 2000 zł
1,7 m - 2150 zł

1,9 m - 2300 zł
2,2 m - 2450 zł
2,5 m - 2550 zł
2,8 m - 2650 zł

blacha 6 mm,
atest,

gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł 2,5 m - 6700 zł

tel. 604-640-687 

POKÓJ
w budynku SILVER

/dawny budynek policji/ 

o powierzchni 30 m2 
klimatyzacja,winda,
cena atrakcyjna!!!

DO WYNAJĘCIA

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

WIĘCEJ OFERT NA:
www.gwarek-nieruchomosci.pl

DO SPRZEDANIA działka budowlana o pow. 700 m kw.
w Nowej Górze (gm. Krzeszowice), 3 km od Lgoty. 

Wszystkie media w drodze przy działce.
Cena: 44 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA mieszkanie na krakowskich Bielanach.
Ponad 47 m kw. (dwa pokoje z kuchnią) 

plus piwnica i niewielki ogródek.
Cena 240 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA drewniany dom 110 m kw. 
na widokowej działce 8 a w Czernej. 

Stan surowy z dachem, 
rozprowadzona instalacja elektryczna, 

środek częściowo wykończony płytami regips.
Cena: 175 tys. PLN.

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj 
pieniądze i baw się doskonale"

Kontakt:
Małgorzata Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

mpoznanska1@vp.pl
www.twoje-ori.olkusz.pl

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

Świat należy
do kobiet

POLICJA
• Włamanie do restauracji w Olkuszu 

Do włamania doszło 27 grudnia 2014 roku w 
jednej z restauracji znajdującej się na Rynku 
w Olkuszu. Złodziej  dostał się do wnętrza od 
strony zaplecza,  wywarzył drzwi i ukradł pie-
niądze. Ogólna wartość strat to około 2000 zł. 

• Uszkodzenie pojazdu  
Nieustalony do chwili obecnej sprawca na par-
kingu w Olkuszu przy ulicy Mickiewicza uszko-
dził opla astrę. Do zdarzenia doszło w okresie 
od 25 – 27  grudnia 2014 roku. 

• Kradzież butli gazowych w Porębie 
Dzierżnej    
21 grudnia 2014 roku nieustalony do chwili 
obecnej sprawca włamał się do pomieszcze-
nia z butlami gazowymi. Ukradł 4 sztuki butli. 

• Kradzież samochodu w Olkuszu 
23 grudnia 2014 roku z parkingu przy ul. 
Sławkowskiej w Olkuszu skradziono Volvo 
S60. Straty w wysokości 80.000 zł. poniósł 
mieszkaniec Czajowic. Sprawą zajmują się 
policjanci z Olkusza. 

• To już dziesiąta  śmiertel-
na ofiara wypadku drogowe-
go w powiecie olkuskim!  
W piątek (19 grudnia  2014 roku) na drodze 
wojewódzkiej 783 w miejscowości Brzo-
zówka doszło do śmiertelnego wypadku 
drogowego z udziałem pieszego. Kierujący 
Fordem Transitem potrącił pieszego, 75-let-
niego mieszkańca Podlesic, który zginął 
na miejscu.  Kierujący fordem był trzeźwy. 

Obecnie trwają czynności wyjaśniające, 
zmierzające do ustalenia wszystkich oko-
liczności tego zdarzenia. 

•  Rozbój w sklepie w Olkuszu.   
20 grudnia 2014 roku w sklepie spożyw-
czym na ul. Kwiatowej w Olkuszu nieznany 
mężczyzna napadł na 59-letnią sprzedaw-
czynię. Napastnik użył wobec kobiety noża 
i siły fizycznej doprowadzając ją do stanu 
bezbronności, a następnie skradł pieniądze 
w kwocie 420 złotych.  

• Zdarzenie drogowe na drodze 
krajowej nr 94 w Olkuszu  
Dzisiaj (22 grudnia 2014 roku) około 
godziny 8.50 na drodze krajowej nr 94 w 
Olkuszu w pobliżu os. Glinianki doszło do 

zdarzenia drogowego. Kierujący samocho-
dem marki Kia najechał na tył BMW. Do ol-
kuskiego szpitala z ogólnymi obrażeniami 
ciała trafili kierowca i pasażer BMW.  Na 
miejsce zdarzenia przybyły dwie załogi  
karetki pogotowia oraz straży  pożarnej. 
Utrudnienia w tym miejscu trwały około 3 
godzin z  uwagi na wyłączony jeden pas 
jezdni w kierunku Katowic. Policja bada 
przyczyny i przebieg zdarzenia.

Akcja "ALKOHOL I NARKOTYKI" na drogach  powiatu olkuskiego
19 grudnia 2014 roku w godzinach wieczorowo-nocnych (od 17.00 do 1.00)  olkuska drogówka oraz funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie prowadzili 
działania prewencyjno-kontrolne "alkohol I narkotyki". Głównym celem tych przedsięwzięć jest eliminowanie z ruchu drogowego tych nieodpowiedzialnych kierujących, którzy 
zdecydowali się na jazdę pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego. 
Akcja odbywała się na drogach w Olkuszu i Bukownie. Mundurowi sprawdzali stan trzeźwości 576 kierujących, z czego 2 kierujących znajdowało się w stanie nietrzeźwości 
a 3 po użyciu alkoholu. 
Przypominamy, że każda ilość wypitego alkoholu wpływa na funkcjonowanie organizmu człowieka. Jest to szczególnie niebezpieczne dla kierowców. Alkohol pogarsza 
koordynację ruchową, wzrokową, powoduje błędna ocenę odległości i prędkości. Pijani kierowcy to zagrożenie na drogach!. Jeżeli podejrzewasz, że kierowca jest pijany – nie 
bądź obojętny, reaguj i powiadom o tym policję!
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CHŁODNYM OKIEM O PROJEKCIE!
Kilkumilionowa inwestycja, która pozostawia wiele do życzenia. Czy tak powinniśmy oceniać 
inwestycję prowadzoną przez wodociągi olkuskie?  Szukanie sensacji tam gdzie jej nie ma, pozostawia 
niesmak i niechęć do naszego Projektu. A tak być nie powinno. Możliwość wykorzystania środków 
unijnych stwarza niebywałą okazję do rozbudowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.
Szanowni Państwo sukcesem jest, to że:

• Cztery gminy: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klu-
cze wspólnie podjęły decyzję o realizacji Pro-
jektu pn.: „Porządkowanie gospodarki ściekowej 
w zlewni Białej Przemszy na terenach Gmin: 
Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. 
Gminy na drodze porozumienia określiły potrzeby 
dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej i wodo-
ciągowej i wspólnie biorą odpowiedzialność za 
realizacje Projektu, jego rozliczenie i osiągnięcie 
efektu ekologicznego. Inwestycje były prowadzone 
na obszarze wszystkich czterech gmin.   
Oczywiście, w miarę jedzenia apetyt rośnie, ale 
nie ma możliwości zadowolić wszystkich miesz-
kańców. Inwestycja prowadzona przez wodociągi 
olkuskie rozwiązuje problem budowy sieci kana-
lizacyjnej. I choć pozostają obszary nieskanali-
zowane, to wcale tak być nie musi, a zadanie to 
stanowić może nowe wyzwanie.

• Jadąc ulicami Bukowana Centrum, czy Olkusza - 
Osiedle Piaski, czy też innych miejscowości gdzie 
był realizowany Projekt,  już nie pamiętamy jak 
kiedyś wyglądały te ulice i chodniki. Korzystamy 
z przyzwoitych dróg i chodników, które powstały 
wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.  
Zakres odbudowy dróg polegał na odtworzeniu stanu 
pierwotnego sprzed realizacji inwestycji i nie jest 
wymysłem wodociągów olkuskich, że nie budowali-
śmy nowych chodników, czy też ścieżek rowerowych. 

• Zwróćmy też uwagę, że realizacja Projektu przez 
przedsiębiorstwo mobilizowała władze samorządo-
we: powiatowe jak i gminne, które na własny koszt 
wybudowały chodniki i krawężniki w Podlipiu 
(Powiat) i na Pomorzanach (Powiat), chodniki 

na Gliniankach (Gmina Olkusz) i Osiedlu Piaski 
(Gmina Olkusz), krawężniki na ul. Sławkowskiej 
w Bukownie (Powiat). Ponadto Powiat Olkuski 
sfinansował budowę odwodnienia drogi 800 m 
na Pomorzanach. Inwestycje te miały wpływ na 
organizacje robót. Inwestycje samorządów nale-
żało skoordynować z naszymi pracami.

• Beneficjent kontrolował na bieżąco budżet Projek-
tu. Dwukrotnie rozszerzaliśmy zakres rzeczowy 
Projektu i to dzięki temu, że ceny przetargowe 
były niższe niż zakładane w kosztorysach inwe-
storskich. Pozwoliło to zwiększyć obszar skanali-
zowania naszych aglomeracji, aby w konsekwencji 
spełnić obowiązek wypełnienia zapisów dyrektyw 
unijnych. Niewywiązanie się z obowiązków nało-
żonych dyrektywą unijną, spowodowałoby nali-
czenie wysokich kar finansowych, które znacznie 
zubożyłyby budżety gmin.

• Wspólnymi siłami z samorządami gminnymi udało 
się określić założenia techniczne dla nowego sys-
temu zaopatrzenia w wodę.  Jesteśmy świadkami 
zmiany historycznej. I choć brzmi to patetycznie, 
to tak jest. I tak na początku XX wieku (1903 r.) 
zakończono budowę wodociągu grawitacyjnego ze 
źródeł w Witeradowie, czy w latach siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku powstawał wodociąg grupowy, 
budowano Stację Uzdatniania Wody w Olkuszu, 
Oczyszczalnię Ścieków w Olkuszu, tak dzisiaj na 
naszych oczach został wybudowany nowy system 
odbioru ścieków, a już w przyszłym roku w naszych 
kranach popłynie woda z nowych ujęć. 

• Realizacja Projektu powoduje zwiększenie 
majątku przedsiębiorstwa. Skutkiem, czego 
jest wzrost podatku od nieruchomości odpro-

wadzanego przez wodociągi do kas gmin, na 
obszarze których realizowane były inwestycje. 
Wpływy podatków zasilają budżety gminne, 
i dają możliwość gminom do podjęcia decyzji 
o dopłatach do opłat za wodę i ścieki.   
Tym samym, Mieszkańcy nie zostają sami z rosną-
cymi opłatami za wodę i ścieki. Wodociągi olku-
skie realizują projekt wspólnie z Gminami: Olkusz, 
Bukowno, Bolesław i Klucze. Wymienione gminy 
są inicjatorami realizacji Projektu, biorą pod uwagę 
wzrost opłat za wodę i ścieki, i zdecydowane są na 
uruchomienie dopłat dla mieszkańców, aby zmniej-
szyć obciążenie naszych domowych budżetów. 

Szanowni Państwo
W artykule tym pozwoliliśmy sobie na osobisty 
stosunek do prowadzonej inwestycji, która wymaga 
ogromnego nakładu pracy ze strony przedsiębior-
stwa, ale również koordynacji współpracy z wielo-
ma instytucjami. Realizacja projektu wiązała się 
z utrudnieniami, staraliśmy się wychodzić naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców, za wszystkie niedo-
godności jeszcze raz Państwa przepraszamy.   
Przy realizacji jakichkolwiek inwestycji służących 
ogółowi mieszkańców, tak ważna jest przychylność 
społeczna. Dzisiaj nie chcemy pisać o Projekcie 
w liczbach. Chcemy zwrócić Państwu uwagę, co 
dzięki wspólnym staraniom zyskują nasze małe 
ojczyzny. Jaki wymiar ma uporządkowanie gospo-
darki ściekowej dla naszego otoczenia w trosce 
o przyszłe pokolenia.

Prezes Zarządu – Alfred Szylko
Wiceprezes Zarządu – Marek Kajda 

Początek XX wieku – Wieża ciśnień na rynku Olkuskim 2014 r. Budowa suszarni solarnej osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu
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Salon • Serwis • Akcesoria
CENY JAK NA ALLEGRO!!!

Olkusz ul. Kościuszki 16, tel.: 502-815-535 
                 : aukcje_netcom

PROMOCJE!!!

TELEFONY • KOMPUTERY • GPS • ALKOMATY

KARTA
PAMIĘCI 64 GB

49,00 zł

SŁUCHAWKA BLUETOOTH
SAMSUNG HM 1200

49,99 zł

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

GABINET  LOGOPEDYCZNY

Olkusz, ul. M. C. Skłodowskiej 16

lek. med. Grażyna Żak-Pietras
pediatra specjalista medycyny rodzinnej

tel. 698 941 921

mgr Ewa Kania
pedagog logopeda

tel. 512 301 127
ul. Krakowska 22

(obok kancelarii notarialnej)

Rejestracja: 663 608 398

Centrum usług i badań psychologicznych
SPEKTRUM

BADANIA
PSYCHOLOGICZNE 
KIEROWCÓW
oraz w zakresie psychologii pracy

W WOLBROMIU


