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W miniony weekend mieszkańcy
Olkusza i okolic mogli skorzystać
z atrakcji przygotowanych z okazji
Święta Srebra czyli znanych i
lubianych Dni Olkusza. Na scenie
pojawili się popularni artyści,
był jarmark rękodzieła i produktów lokalnych, występy olkuskiej
uzdolnionej młodzieży, a przede
wszystkim tłumy Olkuszan!

Twoje lokalne centrum informacji
ZGH Bolesław mogą zostać obciążone odszkodowaniem max. 64 mln zł


Kasa dla olkuskiego PWiK?
Sąd Okręgowy w Krakowie, 24 kwietnia br., wydał wyrok wstępny, uznając powództwo Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w Olkuszu wobec spółki zależnej „Stalprodukt” - ZGH Bolesław – o zapłatę odszkodowania za szkody górnicze
– za uzasadnione co do zasady. Ewentualna kwota odszkodowania będzie przedmiotem dalszego postępowania i może
wynosić maksymalnie 64 mln zł. Wyrok jest nieprawomocny. ZGH „Bolesław” S.A. zapowiedziało wniesie apelacji – poinformował właściciel spółki z Bukowna. W komunikacie „Stalprodukt S.A.” czytamy ponadto, iż „...wyrok nie przesądza
jednoznacznie o wielkości ewentualnych zobowiązań odszkodowawczych, jakie zostaną nałożone na spółkę.”

Spór z 5-letnią historią

Równocześnie Sąd Okręgowy w Krakowie
oddalił powództwo ZGH „Bolesław” S.A. w
sprawie z powództwa spółki przeciwko PWiK
w Olkuszu o ustalenie, czy spółka nie odpowiada za brak dostaw wody z odwodnienia
kopalni „Pomorzany” po jej likwidacji oraz
nie odpowiada za zanieczyszczenie istniejących lub byłych ujęć wody PwiK. Wyrok
jest nieprawomocny. Spółka ZGH „Bolesław”
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również i od tego rozstrzygnięcia wniesie
apelację. W związku z sądowym procesem
spółka z Bukowna utworzyła jeszcze w 2015
roku rezerwę ﬁnansową na rzecz ewentualnego odszkodowania wynoszącą 15 mln zł.
Powyższe informacje czerpiemy z komunikatu
wydanego przez spółkę giełdową z siedziba w
Bochni, podpisanego przez prezesa zarządu,
dyrektora generalnego Piotra Janeczka.

Historia sporu olkuskie wodociągi – kopalnia
cynku i ołowiu – sięga połowy roku 2013,
kiedy spółka ZGH „Bolesław” S.A. wnioskowała do Sądu Okręgowego w Krakowie
o zawyrokowanie, iż nie ponosi żadnej
odpowiedzialności (ani ex delicto, ani ex
contractu) z powodu wyłączenia głównego
systemu odwodnienia kopalni „Pomorzany”
i zaprzestania zrzutu wody do Kanału Południowego. Zarząd ZGH „Bolesław” wspierał
swoje stanowisko opiniami prawnymi, w myśl
których spółka nie może partycypować w
kosztach inwestycji na rzecz nowych źródeł
zaopatrzenia w wodę.
W tym stanie rzeczy, w lutym roku następnego, PWiK w piśmie procesowym skierowanym do tegoż Sądu Okręgowego w
Krakowie wnosiło z kolei o zasądzenie od
ZGH „Bolesław” odszkodowania w wysokości 64 mln zł na rzecz olkuskich wodociągów. PWiK argumentowało, że zostało
zmuszone do podjęcia budowy nowych,
alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę
pitną dla ponad 84-tysiecznej społeczności
zamieszkującej gminy: Bolesław, Bukowno,
Klucze i Olkusz, gdyż w najbliższych latach
utraci możliwość dalszego pozyskiwania
ciąg dalszy na str. 4 >>>

Burmistrz Roman Piaśnik otworzył tegoroczne obchody Święta Srebra w sobotę
26 maja przekazując mieszkańcom na ten
czas symboliczny klucz do bram miasta.
Oprócz licznych atrakcji ustawionych na
płycie olkuskiego rynku najmłodsi mieli
okazję obejrzeć przedstawienie pt. „Jaś
i Małgosia” w realizacji Teatru Fabryka
Kultury. W ciepłe, sobotnie popołudnie,
scenę opanowali lokalni artyści m.in. z
ognisk muzycznych i olkuskich szkół. A
wieczorem na scenie pojawił się zespół
Weekend, który porwał do wspólnej
zabawy tłumy zgromadzone na rynku. Dla
fanów dyskotekowych rytmów, którzy przy
kawałkach zespołu Radka Liszewskiego
dopiero się rozgrzewali, przygotowano
też kolejną atrakcję – Silent Party, które
trwało do późnych godzin nocnych.
W niedzielę 27 maja główną atrakcję
wieczoru poprzedził występ pochodzącego
z Olkusza Adama Bienia i jego zespołu,
który zainaugurował tym samym cykl planowanych na najbliższy czas koncertów
pod wspólnym tytułem „Gwiazdy Srebrnego Miasta”. Potem scenę opanowała
piękna, zdolna i sympatyczna wokalistka
Sylwia Grzeszczak. Po koncercie, kiedy
Olkuszanie podziwiali pokaz sztucznych
ogni, chętnie fotografowała się w towarzystwie swoich najmłodszych fanów.
Oprócz atrakcji, których nie mogło
zabraknąć podczas Święta Srebra dużym
zainteresowaniem cieszył się jarmark
rękodzieła i produktów lokalnych, kącik
z animacjami dla dzieci, ale również liczne
stoiska lokalnych instytucji czy ﬁrm.
Jednakowo ważna wydaje się również
atmosfera panująca w centrum Olkusza,
które – chociaż na te dwa dni – stało się
prawdziwym miejscem spotkań! Zapewne
każdy z nas zamienił w miniony weekend
kilka słów z dawno niewidzianą osobą.
Wszak mowa jest srebrem... więc chociażby dla tych chwil warto kultywować
tradycję Święta Srebra.
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Co by tu robić,
aby nic nie zrobić‥
Sprawa dotyczy znanego w całej Polsce, wielokrotnie nagłaśnianego, nielegalnego składowania odpadów w Kluczach Osadzie. Rzecz to wielce uciążliwa dla
mieszkańców, toksyczna, niebezpieczna, smrodliwa! Chluby powiatowi olkuskiemu
i Kluczom nie przynosi. I choć obecnie medialne wzmożenie ucichło, piszący, nagrywający i kręcący odjechali z Osady, to jednak pozostało pogorzelisko pełne odpadów. Tym samym cuchnąca epopeja z robactwem, muchami i insektami w rolach
głównych trwa w najlepsze. Końca nie widać, kolejne odcinki przed nami…

Powie ktoś, że krótki opis wysypiskowej rzeczywistości ma się nijak do tej papierowej. I będzie
miał rację. Bowiem w dokumentach bowiem
wszystko wporzo. Oto przykład pierwszy:
17 sierpnia 2015 roku starostwo wydało
spółce „MATRIX” zezwolenie na zbieranie
odpadów w Kluczach Osadzie. Działalność
budziła zastrzeżenie mieszkańców, toteż po kilku
miesiącach służby starosty olkuskiego sprawdziły działalność spółki uznając ją za zgodną z
dokumentami i ekologicznymi standardami.
W 2017, pismem z 20 czerwca – po monitach
okolicznych mieszkańców, radnych gminy Klucze
oraz medialnej krytyce – starosta cofnął zgodę
na dalszą działalność „MATRIXU” uzasadniając,
że spółka naruszyła zakres zezwolenia. Tym
samym, po raz pierwszy, koło się zamknęło.
Segregatory z dokumentacją wypełniły się.
Śmieci pozostały!
Z drugą papierową epopeja mieliśmy do
czynienia w pierwszych miesiącach bieżącego
roku. 24 stycznia gmina Klucze skierowała do
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie skargę na
„bezczynność starosty olkuskiego w zakresie
usunięcia odpadów z terenu Klucze Osady w
ramach wykonywania zastępczego decyzji starosty olkuskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku
obejmującej obowiązek usunięcia odpadów (…)
w związku z cofnięciem zezwolenia na zbieranie
odpadów”. 7 lutego z-ca dyrektora Wydziału
Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego skierował
wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. SKO rozpatrywało skargę
21 marca i zdecydowało „o przekazaniu skargi
na przewlekłość postępowania egzekucyjnego
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do organu egzekucyjnego”, czyli do starosty.
W zaistniałej sytuacji trudno było się spodziewać zaskakującego rozstrzygnięcia. Tak też
się stało. Starosta Paweł Piasny 16 kwietnia
wydał postanowienie „o oddalenie skargi na
bezczynność starosty olkuskiego” uzasadnioną
licznymi paragrafami. Dokumentacja pęcznieje.
Winnych nie znaleziono. Śmieci pozostały!
Można rzec, iż tzw. sprawa Klucz Osady jest
egzempliﬁkacją formuły: „a jednak się kręci…”
„Eppur si muove” – zdanie wypowiedziane
przez Galileusza przez Świętym Oﬁcjum –
opisuje postępowanie powiatowych władz
samorządowych w tej konkretnej sprawie, ale
nie wyczerpuje całości zagadnienia. Wymaga
doprecyzowania o kolejną urzędniczą regułę,
która brzmi: „co by tu robić, aby nic nie zrobić”.
Wówczas dopiero rozumiemy, co tak naprawdę
się stało w Kluczach. Dostrzegam, że owo „kręcenie” skutkuje bezruchem.
Wracamy na nielegalne wysypisko i widzimy,
że wielka i śmierdząca kupa śmieci nadal zalega
w Kluczach Osadzie. Księżycowy krajobraz pogorzeliska straszy, podobnie jak bezruch władz
powiatu. W nadchodzących miesiącach letnich
należy się spodziewać eksplozji smrodu, much
i insektów. Ludzie wątpią, aby przed tegorocznymi wyborami samorządowymi w Kluczach
Osadzie zapanował ład, a powietrze nabrało
jurajskich zapachów. Dodatkowo ohydne śmieciowisko kontrastuje z estetycznymi obiektami
prężnie rozwijającej się spółki Velvet CARE,
naraża ﬁrmę na dyskomfort. Ale to problemy…
estetycznych.
JERZY NAGAWIECKI

KOMPUTEROWE
DORABIANIE
KLUCZY
AWARYJNE OTWIERANIE
SAMOCHODÓW

tel. 508 662 339

REKLAMA

www.serwisjurajski.pl

www.serwisjurajski.pl
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Czarna Góra do rewitalizacji


Mocne „tak!” z małym „ale?”
W poprzednim wydaniu „Serwisu Jurajskiego” pisaliśmy o nienajlepszym stanie olkuskiego stadionu. Obiekt na Czarnej
Górze trudno uznać za wizytówkę miasta. Stadionowa infrastruktura skrzeczy. Wielokrotnie zapowiadaną modernizację
odkładano na później. Skutkiem wieloletnich zaniedbań jest twarde i nierówne boisko, na które narzekają zarówno olkuscy piłkarze, jak i futboliści zespołów przyjezdnych. Równie wiele zastrzeżeń zanoszą kibice. Mało estetyczne miejsca na
widowni nie zachęcają do wyprawy na mecz.
Powstanie: nowa bieżnia okrężna 400 m o syntetycznej nawierzchni,
rów z wodą do biegów z przeszkodami, skocznia do skoku wzwyż,
skocznia do skoku o tyczce, skocznia do skoku w dal i trójskoku,
rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu dyskiem, rzutnia do
rzutu oszczepem. Zaplanowano ponadto strefę do rozgrzewki z
bieżnia dwutorowa 60 m, skoczniami: do skoku wzwyż, do skoku
w dal oraz rzutnię do pchnięcia kulą.

Boisko ze sztuczną trawą

Ale czas narzekań dobiega wreszcie końca. Obecne władze Olkusza
podjęły decyzję o rewitalizacji Parku Czarna Góra w Olkuszu – zadania
opatrzonego nr 11.3 w GPR. Pod tą nazwą kryje się projekt inwestycji,
w ramach której powstanie kompleks piłkarsko-lekkoatletyczny o
standardach zgodnych ze współczesnymi wymaganiami. Główna
płyta piłkarska na Czarnej Górze zostanie poddana gruntownej
renowacji, powstanie boisko treningowe z tzw. sztucznej trawy
oraz lekkoatletyczna bieżna o syntetycznej nawierzchni. Anturaż
sportowej infrastruktury zostanie na nowo zaaranżowany, zyska
nowoczesny, przyjazny klimat. Prace potrwają do 2020 roku. Projekt
„Rewitalizacja Parku Czarna Góra w Olkuszu” został wyceniony na
14.394.602,66 zł. Kwota doﬁnansowania ze środków UE wynosi
9.188.421,30 zł.

Arena futbolowo-lekkoatletyczna
Projekt zapowiada kolosalne zmiany. Główne boisko piłkarskie
o nawierzchni trawiastej czeka poważna renowacja. W ramach
prac zostaną „zdemontowane istniejące bramki, usunięta warstwa
humusu z drenażem z przebudowywanego boiska i nawierzchnia
żużlowa, zlikwidowane zostaną częściowo sieci uzbrojenia terenu
oraz zdemontowane trybuny”, po czym… „wykonana zostanie podbudowa oraz nawierzchnia z ziemi organicznej, instalacja odwodnienia
boiska, instalacja wodociągowa oraz cztery maszty oświetleniowe.
Po zakończeniu inwestycji boisko główne na Czarnej Górze będzie
posiadało wymiary 100 x 64 m oraz pola wybiegu 3 m od linii
bocznych boiska oraz 5 m od linii końcowych. Takie boisko wypełni
normy licencyjne, które stanowią, że długość placu gry winna być
nie mniejsza niż 100 m, zaś szerokość nie mniejsza niż 60 m.
Stadion na Czarnej Górze nadal będzie obiektem wielofunkcyjnym. Oznacza to, że obok futbolowych zadań będzie także wypełniał i lekkoatletyczne. Projekt przewiduje modernizację bieżni i
urządzeń lekkoatletycznych oraz budowę zaplecza treningowego.
REKLAMA

Na tym nie koniec infrastrukturalnych przedsięwzięć programu
„Rewitalizacja Parku Czarna Góra”. Nowym elementem stadionu
będzie nowoczesne boisko treningowe pokryte tzw. sztuczną trawą.
To wielce potrzebny plac do treningów i gier w okresach jesiennozimowych. Pozwala równocześnie na skuteczna ochronę boiska trawiastego przed dewastacją, kiedy naturalne place gry winny zostać
wyłączone z eksploatacji, gdyż są grząskie, nadmiernie nawodnione
lub zamarznięte. Alternatywne boisko syntetyczne poszerza ofertę
stadionu, który służy zarówno piłkarzom KS Olkusz oraz Słowika.
W ramach prac zostanie rozebrany budynek byłej strzelnicy, wykonany montaż piłkochwytów, instalacja odwodnienia boiska, czterech
masztów oświetleniowych, wykonanie ogrodzenia oraz posadowienie ławek dla zawodników rezerwowych i sztabów szkoleniowych.
Oświetlenie, zarówno głównej areny jak i boiska treningowego,
stanowi ważne wyposażenie obiektu. Pozwoli bowiem wydłużyć
czas treningów na godziny wieczorne. Istotne to szczególnie jesienią
i wczesną wiosną.
Boisko treningowe o nawierzchni z tzw. sztucznej trawy będzie
posiadać wymiary 95x55 m oraz pola wybiegu 3 m od linii bocznych
boiska oraz 5 m od linii końcowych. Skąd tak skromne rozmiary: z
braku miejsca czy niedostatku kasy? Tego typu oszczędności przynoszą niejednokrotnie skutek odwrotny od zamierzonego. I choć
dziś wydawać się może, że boisko treningowe pozostanie takim
na zawsze, to w kolejnych latach jego funkcja może się rozszerzyć.
Należy pamiętać, że zgodnie z bezwzględnymi wymogami PZPN
plac gry o przedstawionych wyżej parametrach pozwala na organizację zawodów futbolowych jedynie w klasie „A” i niższych oraz
do rozgrywek zespołów młodzieżowych.
Praktyka uczy, że boiska o sztucznej trawie wykorzystuje się nierzadko do rozgrywania meczów ligowych. Tak było w Małopolsce
w bieżącym sezonie rozgrywkowym, podobnie rok wcześniej. Ze
sztucznej trawy korzysta: Hutnik, Garbarnia II, Podhale Nowy Targ…
Toteż wydaje się zasadne powiększenie boiska do rozmiarów 100x60
m. Wówczas ograniczenia licencyjne znikają.
Na tym nie koniec zamierzeń programu rewitalizacji parku na
Czarnej Górze. Urocze miejsce zyska dodatkowo nowe alejki, drogi
rowerowe, dwie altany, plac zabaw, siłownię zewnętrzną, małą
architekturę oraz gustowne oświetlenie. Nowa, estetyczna i bezpieczna infrastruktura pozwalająca na aktywny wypoczynek zdobędzie zapewne wielu zwolenników i uczyni ten fragment miasta
przyjaznym.
JERZY NAGAWIECKI

Były hotel
zamienia się
w budynek
mieszkalny
Trwa realizacja autorskiego programu
gminy Wolbrom „Mieszkanie plus”. Z
inicjatywy burmistrza, straszący od lat
swym wyglądem były hotel robotniczy,
wkrótce zamieni się w budynek mieszkalny dla 48 rodzin. Było to możliwe
po wielu zawiłych negocjacjach i po
pozytywnie przyjętym wniosku przez
Bank Gospodarstwa Krajowego, który
postanowił udzielić dotację w wysokości ponad 1,7 mln zł, a także 750
tys. dotacji celowej z rezerwy ogólnej
budżetu państwa.

Dzięki temu już niedługo w 5-kondygnacyjnym
budynku powstanie 48 mieszkań, a ponadto
lokale usługowe na parterze oraz pomieszczenia
gospodarcze w piwnicach. Komunikację pomiędzy piętrami usprawni wewnątrz budynku winda
osobowa. Na rozległym terenie wokół budynku
powstaną parkingi, nowe drogi wewnętrzne,
chodniki, nowe oświetlenie, a teren zostanie
wyplantowany i zatrawiony. Pierwsze prace już
rozpoczęto. Budynek zyskał nową elewację, a
wokół budynku trwają prace porządkowe. Największe natężenie prac odbywa się wewnątrz
budynku, gdzie powstają stopniowo kolejne
mieszkania.
Zgodnie z ideą burmistrza Adama Zielnika,
mieszkania zostaną przeznaczone na lokale
socjalne i komunalne, w których zamieszkają
osoby dające nadzieję na prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków lokatorskich.
Adam Zielnik podjął także decyzję o zmianie
przeznaczenia niewykorzystanych pomieszczeń,
w przejętym od powiatu olkuskiego w użyczenie
na 20 lat, budynku po byłym internacie przy ul.
Skalskiej. Docelowo powstanie w nim 26 lokali
w typie studia lub segmentu studenckiego w
akademikach, tak żeby w każdej chwili, jeżeli
zajdzie taka potrzeba, internat mógł służyć
swojemu pierwotnemu celowi. Lokale te w
pierwszej kolejności będą przeznaczone dla
samotnych matek oraz młodych małżeństw,
które chcą się usamodzielnić.
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>>> ciąg dalszy ze str. 1

Kasa dla olkuskiego PWiK?
wody z Kopalni „Pomorzany”. Studnie głębinowe, zlokalizowane w Kolbarku, Cieślinie i
Bydlinie, czyli poza lejem depresji powstałym
w wyniku działalności Kopalni „Pomorzany”
oraz towarzyszące im prace dostosowawcze
sieci rozprowadzającej wodę, pochłonęły ok.
28 mln zł: 9,5 mln zł z budżetu PWiK-u, a
pozostałą cześć ze środków UE. Inwestycja
rozwiązała jedynie problemy doraźne.
Jednocześnie PWiK wyjaśniało, że powyższe przedsięwzięcia nie eliminuje wszystkich
problemów zaopatrzeniowych, gdyż zdaniem
specjalistów nie są wystarczająco bezpieczne.
Aby sprostać wymogom należy dodatkowo
wybudować dwie kolejne studnie głębinowe,
najlepiej na terenie gminy Olkusz, zmodernizować źródło w Witeradowie, połączyć
studnie rurociągami oraz wykonać magistralę Jaroszowiec – Olewin. Szacuje się,
że powyższe prace mogą pochłonąć nawet
do 43 mln zł. Stąd kwota odszkodowania
wyliczona na 64 mln zł.
W sierpniu 2014 roku Sąd Okręgowy w
Krakowie połączył obydwa wnioski do wspólnego rozpatrzenia. Rozpoczęto analizę dokumentów, przesłuchano świadków: włodarzy
Bolesławia, Bukowna, Klucz i Olkusza, urzędników oraz byłych i obecnych pracowników
PWiK-u i spółki ZGH oraz dopuszczono opinię
biegłego hydrogeologa w spornej sprawie.
4 stycznia 2017 roku trybunał wyznaczył
stronom termin do 31 marca 2017 roku na
negocjacje i zawarcie ugody.
W ówczesnych mediach pojawiły się informacje, że „ZGH „Bolesław” rozumie doskonale problemy związane z zaopatrzeniem w
wodę mieszkańców czterech gmin powiatu
olkuskiego i jest skłonna zawrzeć ugodę i
zwrócić ok. 10 mln zł, czyli sumę równą wkładowi własnemu PWiK-u poniesionemu na
budowę pierwszego etapu alternatywnych
źródeł zaopatrzenia w wodę w Cieślinie,
Kolbarku i Bydlinie. Równocześnie uważa,
że kolejne inwestycje są wyłączną domeną
PWiK-u. Ze swej strony Nadzwyczajne Zgromadzeniu Wspólników PWiK zobowiązało
zarząd spółki z prezesem Alfredem Szylko na
czele, do podjęcia stosownych negocjacji z
ZGH „Bolesław” S.A. Mediacje nie doprowadziły jednak do zakończenia sporu. Sprawa
wróciła na wokandę.

Tak! Ale ile?
Wracamy do wyroku Sądu Okręgowego
z 23 kwietnia roku 2018. Rozstrzygnięcie
procesowe brzmi jednoznacznie, ale przytoczone we wstępie artykułu wyroki nie przesądzają o wielkości ewentualnych zobowiązań
odszkodowawczych, jakie zostaną nałożone
na spółkę z Bukowna.

W wydanym oświadczeniu właściciela ZGH
„Bolesław” czytamy, że „… od początku 2017
roku PWiK sp. z o.o. zaprzestał korzystania z
wody kopalnianej udostępnianej przez ZGH
„Bolesław”. Od tego też momentu korzysta wyłącznie ze zbudowanego przez siebie
systemu zaopatrzenia w wodę, opartego w
szczególności na ujęciach wody w Kolbarku,
Cieślinie i Bydlinie. Powyższe ujęcia zdają się
wystarczać do zaopatrzenia w wodę rejonu
olkuskiego. (…) Toteż „ZGH Bolesłw jako
szkodę w sprawie traktuje wartość nakładów PWiK sp. z o.o. na budowę nowego
systemu zaopatrzenia w wodę. W tym stanie
należy wskazać, że do chwili obecnej PWiK
sp. z o.o. wydało na ten cel około 29 mln zł
bru o. Są to środki na budowę opisanych
powyżej ujęć wody i budowę rurociągów do
jej przesyłu. Zatem ewentualną szkodą jest
ta kwota, a nie 64 mln zł.” Dalej właściciel
ZGH „Bolesłąw” uważa, że „...ewentualną
kwotą odszkodowania winna być kwota
ne o (bez podatku VAT, który PWiK sp. z
o.o. może odliczyć). Stan taki oznacza, że
wskazana powyżej kwota winna być obniżona o 23%.” Ponadto „…przy budowie sieci
wodociągowej PWiK sp. z o.o. korzystało
z doﬁnansowania unijnego w wysokości
60-80% wartości inwestycji. W ocenie spółki
w tym zakresie przeciwnik nie poniósł szkody.”
Toteż „…przy ustalaniu kwoty odszkodowania należy wyłączyć inwestycje związane z
działalnością wodociągową, np. urządzenia
do chlorowania wody, naświetlania promieniami UV. Powyższe kwes e będą zapewne
przedmiotem dalszego procesu, w tym wycen
dokonywanych przez biegłych.”

Jak długo jeszcze?
Zapadło pierwsze, istotne rozstrzygnięcie
w procesie PWiK kontra ZGH „Bolesław”
wskazujące, że kończąc górnicza aktywność spółka z Bukowna, wymusiła budowę
nowych, alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę pitną dla mieszkańców czterech
gmin: Bolesławia, Bukowna, Klucz i Olkusza.
Wydaje się, że wyrok – co do zasady – nie
zostanie podważony w ewentualnych kolejnych instancjach sądowego procesu.
Emocje budzi istota sporu, którą pozostaje
nadal wysokość ewentualnego odszkodowania. A stanowiska wstępne zdają się być
odległe. Mieszczą się w przedziale od ok.
10 do 64 mln zł. Ostateczne rozstrzygnięcie przed nami. Czy sumę uda się wynegocjować, czy o jej wysokości zdecyduje sąd
– oto dylematy właścicieli spierających się
spółek. Ale nie tylko, gdyż procesowi kibicują
mieszkańcy gmin obsługiwanych przez PWiK.
Wysokość odszkodowania wpłynie bowiem
na kondycję spółki dystrybuującej wodę w
regionie olkuskim, a co za tym idzie – także
na jej cenę.
JERZY NAGAWIECKI

REKLAMA

OLKUSZ, ul. Przemysłowa 1, tel. 32 754 63 63
OLKUSZ. ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61c, tel. 32 754 63 50

www.serwisjurajski.pl

Jaka przyszłość Srebrnych Lwic?


SPR – test który
należy zdać!
Drużyna szczypiornistek SPR Olkusz drugi rok z rzędu zwycięsko zakończyła
rozgrywki kobiecej I ligi i uzyskała prawo do gry w barażach o ekstraligę. Po
raz drugi sportowy sukces zderzył się z rzeczywistością tu i teraz. Marzenia
zespołu o grze w elicie zostały brutalnie zastopowane. Powód główny: niedostatki finansowe klubu. Dla sportsmenek, które wygrały prawo ubiegania się o
wyższe cele, owe rozstrzygnięcie jest trudno akceptowalne.

Olkuska rzeczywistość
Czy liczni olkuscy fani handballu doczekają
się awansu piłkarek SPR-u do ekstraligi? We
współczesnych realiach pytanie wydaje się być
retoryczne. Rzeczywistość olkuska jednoznacznie
pokazuje, że do rywalizacji SPR-u w najwyższej
klasie rozgrywkowej, nie dojdzie niezależnie od
poziomu sportowego reprezentowanego przez
popularną drużynę Srebrnych Lwic. Przeszkodą
nie do przeskoczenia są ﬁnanse adekwatne do
gry w ekstralidze. W Olkuszu brakuje pieniędzy
na ekstraligowy luksus. Dziś klub opiera swoją
działalność o spółkę ARKOP z Bukowna, której
prezesem jest Marcin Kubiczek, równocześnie
prezes SPR-u, oraz dotację z samorządu MiG
Olkusza. Chyląc czoła przez wymienionymi
(szczególnie przez Arkopem) i innymi pomniejszymi wspierającymi, stwierdzić trzeba, że to w
sumie zbyt małe wsparcie, aby realnie myśleć
o walce w elicie.
Nie zawsze tak było. W nieodległej przeszłości
SPR-Olkusz przeżył ekstroligową przygodę. W sezonie 2009/2010 zespół traﬁł do grona wielkich żeńskiego handballu. Podjął wymagające wyzwanie z
uwagi na grono partnerów wspierających: ARKOP
oraz samorządy powiatowy i miejsko-gminny.
Postawiony na trzech ﬁlarach klub wydawał się być
konstrukcja stabilną. Dziewczyny zyskały okazję
konfrontowania swoich sportowych umiejętności
z możnymi: SPR Lublin, Zagłębiem Lubin, Piotrcovią, Koroną Kielce. Był to czas zaszczytów i…
nauki. Zespół promował miasto i powiat, umacniał
sport dziewcząt w Srebrnym Mieście i powiecie,
zachęcała młodzież do aktywności. Po kilku latach
powiat wycofał się z ﬁnansowania. Wypadł ważny
partner. Owa decyzja, co oczywiste, rzutuje na
obecne decyzje SPR-u.

Jakim klubem jest dzisiejszy SPR?
Odpowiedź na tak postawione pytanie musi
zawierać kilka istotnych informacji. Otóż stowarzyszenie to prężna sportowa organizacja, ważny
ośrodek szczypiorniaka na mapie kraju, klub
permanentnie pukający do bram elity, miejsce
skutecznego kształtowania hatballowych talen-

tów. Dowodem drużyna juniorek SPR-u, która
w sezonie 2017/2018 zdobyła brązowy medal
Mistrzostw Polski oraz kilkanaście zawodniczek
olkuskiego klubu, które traﬁły do młodzieżowych
reprezentacji kraju i Małopolski. Dzięki licznym
osiągnięciom SPR przysparza miastu promocyjnych
plusów dodatnich. Równocześnie stowarzyszenie
zaliczyć należy w poczet przyjaznych miejsc w
Olkuszu, w którym swoje miejsce znalazło ponad
150 zawodniczek tworzących dziesięć drużyn
juniorek i młodziczek. Doskonalą sportowe
umiejętności, nabywają kompetencji do pracy
w grupie, uczą się zasad rywalizacji zgodnie z
zasadami fai play. Suma wymienionych wartości
stawia klub w rzędzie ważnych instytucji miasta
i powiatu, należnych wsparcia.
Dziś SPR Olkusz znalazł się w przełomowym
momencie. Klub, w obecnej formule, dobiega
kresu swoich możliwości. By pójść do przodu
wymaga zreformowania. Ewentualny sukces leży
w pozytywnych decyzjach środowiska samorządowego i biznesowego miasta i powiatu. To swoiste
wyzwanie, test który należy zdać.
JERZY NAGAWIECKI
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Uroczystość nadania imienia Edmunda Wojtyły Szpitalowi Chorób Płuc i Rehabilitacji

w Jaroszowcu

Brat papieża patronem
Już nie wojewódzki, a małopolski; nie bezimienny, ale pod opieką patrona. I to jakiego! Szpital w Jaroszowcu od kilku
dni nosi już oficjalnie imię Edmunda Wojtyły – lekarza, starszego brata Karola, świętego Jana Pawła II. Oficjalnie ogłosił
tę nowinę wicemarszałek Wojciech Kozak na uroczystości w dniu 18 maja, a popiersie starszego brata papieża-Polaka
poświęcił biskup Piotr Skucha.

Edmund Wojtyła był starszym bratem
Karola Wojtyły, późniejszego papieża
Jana Pawła II. Krótko po ukończeniu
studiów medycznych na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie zaczął pracować wśród chorych zakaźnie w Bielsku.
Tam też zmarł w wieku zaledwie 26 lat,
zaraziwszy się szkarlatyną od ciężko
chorej pacjentki podczas epidemii tej
choroby w 1932 r. Obecnie jego ciało
spoczywa na Cmentarzu Rakowickim
w Krakowie. Dla młodszego o 14 lat
Karola był mentorem i opiekunem,
towarzyszem zabaw i wędrówek górskich. Na biurku w jego watykańskim
apartamencie papieskim, do końca pontyﬁkatu spoczywał stetoskop brata z
bielskiego szpitala.

W uroczystości udział wzięli także
m.in.: radni Sejmiku Województwa
Małopolskiego Marcin Cockiewicz i
Wojciech Skucha, dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Sylwia GrzesikaAmbroży, z-ca dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego Ewa Podłęcka, z-ca dyrektora ds. lecznictwa
konsultant ds. geriatrii i chorób
wewnętrznych dr n. med. Krzysztof
Czarnobilski SP ZOZ MSWiA Kraków,
dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w Olkuszu Agata
Knapik, sekretarz gminy Wolbrom
Waldemar Kolanko, z-ca burmistrza
Proszowic Iwona Latowska, wójt
gminy Klucze Norbert Bień.

Marszałek Wojciech Kozak i poseł Lidia Gądek, w asyście dyrekcji szpitala i samorządowców, prezentują Certyfikat International Quality
Standards MED, który szpital w Jaroszowcu otrzymał jako pierwsza placówka w Małopolsce.

powikłane losy perły
modernizmu polskiego
Przed rozpoczęciem oficjalnej części
uroczystości, dyrektor szpitala Krzysztof Grzesik, wspierany przez poseł Lidię
Gądek reprezentującą Radę Społeczną
placówki, przypomnieli niektóre fakty z
długiej historii tej placówki. A sięga ona
roku 1929 – kiedy wmurowano kamień
węgielny pod budowę, roku 1934 – kiedy
budynek oddano do użytku i roku 1937
– gdy rozpoczęło działalność prewentorium (zaprojektowane przez znanego
architekta Jana Witkiewicza ps. Koszczyc
w stylu modernizmu polskiego), prowadzone przez Komendę Główną ZHP.
Ciekawa historia placówki ilustrowana
była archiwalnymi slajdami, również
pokazującymi niezbyt dobre warunki,
jakimi dysponował szpital jeszcze na
początku lat 90-tych. Konsekwentne
wysiłki i zabiegi kolejnych dyrektorów
oraz wielu ludzi dobrej woli, doprowadziły do sytuacji, że dzisiaj szpital zyskał
bardzo dobrą opinie pacjentów, którzy
gotowi są czekać na przyjęcie nawet
cztery lata!

patron dla instytucji
to zobowiązanie
Zadowolenia z pracy szpitala nie krył
wicemarszałek Wojciech Kozak, reprezentujący organ założycielski placówki.
Przedstawił oficjalnie treść uchwały
Sejmiku Województwa Małopolskiego,
podjętej na sesji w dniu 29 stycznia br.,
nadającej mu imię Edmunda Wojtyły.
-„Gratuluję wyboru tak znakomitej

postaci na patrona tej placówki. Ale to
też ogromne wyzwanie, bo patron dla
instytucji to zobowiązanie do tego, by być
wiernym tym zasadom, które patron w
swoim życiu wyznawał. Edmund Wojtyła
całe swoje życie poświęcił medycynie
i służbie na rzecz drugiego człowieka
– słabszego, chorego, wymagającego
opieki i pomocy innych. Za swoje poświęcenie zapłacił najwyższą cenę” – mówił
do zgromadzonych pracowników, gości
oraz pacjentów. Chwalił codzienną pracę
całego personelu oraz wysiłki podejmowane przez kierownictwo, które modernizuje, remontuje i doposaża szpital w
najnowszy sprzęt. Przy tej okazji wiele
ciepłych słów pod swym adresem usłyszał
dyrektor Krzysztof Grzesik, obchodzący w
tym roku dziesiątą rocznicę objęcia stanowiska w Jaroszowcu. Odebrał gratulacje,
życzenia i kwiaty od pracowników.

Ważnym punktem uroczystości było
wręczenie
szpitalowi
Certyfikatu
International Quality Standards MED,
potwierdzającego wdrożenie i stosowanie
ustalonych standardów, co daje możliwość zakładom i instytucjom prezentacji
swoich organizacji jako kompetentnych
oraz godnych zaufania dostawców usług
medycznych na rynku europejskim. Szpital w Jaroszowcu jest pierwszą placówką
medyczną w Małopolsce posiadającą
tego typu dokument.
Tak doniosła, ważna i radosna uroczystość nie mogła obejść się bez okolicznościowego tortu, który krojony był
wytrwale przez wicemarszałka Wojciecha
Kozaka.
Z okazji tak ważnego wydarzenia,
dyrekcja szpitala wyróżniła dwie pielęgniarki Honorowymi Odznakami „Za
zasługi dla ochrony zdrowia”, podkreśla-

Z okazji nadania imienia szpital w
Jaroszowcu otrzymał listy gratulacyjne m.in. od: papieża Franciszka,
biskupa Diecezji Sosnowieckiej Grzegorza Kaszaka, Prymas Polski Wojciecha
Polaka, kardynała Stanisława Dziwisza,
arcybiskupa Marka Jędraszewskiego,
sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko, dyrektora
Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc
we Wrocławiu Andrzeja Woźnego,
rektora WUM Mirosława Wielgosia,
Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda
Wojtyły w Wadowicach, kierownictwa
Szpitala Dziecięcego św. Ludwika w
Krakowie, z-cy Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Ryszarda Listwana, Rzecznika
Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca, dyrektora ORNR Krzeszowice
Andrzeja Osiniaka, dyrektor Szpitala
Chorób Płuc w Orzeszu Sławomiry
Kuźmickiej.
jąc ich profesjonalizm, zaangażowanie,
wyrozumiałość i troskę w stosunku do
pacjentów oraz kolejne dwie – także za
uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie
pielęgniarstwa kardiologicznego.
W części artystycznej wystąpił chór
„Rodaczanie” oraz Kwartet „... z
duszą”.
Przed mszą św. odprawioną w szpitalnej stołówce, biskup Piotr Skucha
poświęcił popiersie Edmunda Wojtyły
autorstwa prodziekana Wydziału Rzeźby
ASP w Krakowie Marcina Nosko w holu
szpitala.
Uroczystość wpisała się w obchody Małopolskiego Dnia Rodziny organizowane
przez województwo małopolskie.
W.Szota
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OGŁOSZENIA DROBNE
w ukazują się również Wieściach Wolbromskich
i Wieściach Miechowskich
oraz na stronach www.wiesci.info.pl i serwisjurajski.pl
tylko 30 gr/słowo netto
(ale nie mniej niż 4 zł za jedną emisję)

PŁACISZ RAZ i masz ... TRZY GAZETY!!!
ZAPRASZAMY:
OLKUSZ – ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15 (punkt handlowy drukarni Omega-Art)
WOLBROM – ul. Krakowska 27 (biuro ogłoszeń)
MIECHÓW – ul. Piłsudskiego 13 (biuro ogłoszeń)

e-mail – serwisjurajski@gmail.com
wolbrom@wiesci.info.pl, miechow@wiesci.info.pl

tel. – 604 336 826

AUTO – MOTO
• AUTO-SZYBY, samochody dostawcze i osobowe, pranie tapicerek samochodowych - tel.
508 582735.
• AUTOSKUP, całe, rozbite, skorodowane,
złomowanie, gotówka - tel. 508 760255, 600
507385.
• Motor, motorower stary. Części sprzedam,
zamienię - tel. 608 235780.
• Kupię każdą Toyotę Corollę, Avensis, Hilux,
Landcruiser, Hiace - stare i nowe roczniki. Tel.
- 531 666333.
• Kia Pregio - kupię. Stan obojętny. Tel. - 531
666333.
• Mercedes Sprinter - kupię każdego. Tel. - 531
666333.
• Sprzedam traktor rolniczy ZETOR 4011-C 360
- tel. 693 416130.
• Sprzedam Lublina III, izoterma, rok prod. 2005
- tel. 575 830116.

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 28 arów,
Wierzchowisko (os. Szwedy) - tel. 608 105007,
692 738436.
• Sprzedam dom w Olkuszu - tel. 609
777717.
• Do wynajęcia lokal na działalność biurową (np.
ubezpieczenia, kredyty) położony w centrum
miasta Wolbrom ul. Krakowska. NISKA CENA!
KONTAKT - 531 962047.
• Wezmę w dzierżawę pole (może być ugór) więcej info. pod numerem tel. 798 999553.
• Sprzedam 2 działki po 60a budowlano - rolne
przy ul. Wyzwolenia w Wolbromiu, wszystkie
media - tel. 664 658690.
• Sprzedam dom pow. 120 m kw. oraz łąkę 18
ar w Charsznicy - tel. 731 737413.
• Sprzedam działkę budowlaną, Szreniawa 41
arów, szer. 40m, uzbrojona, ogrodzona - tel. 506
072759.
• Sprzedam działkę budowlano - rolną o ekspozycji
południowej o powierzchni 1,10 ha w Jeżówce.
Na działce są media. Działak znajduje się przy
głównej drodze asfaltowej - tel. 512 120430.
• Sprzedam mieszkanie na osiedlu Skalska 47 m
kw., IV piętro. Niski czynsz, spokojne sąsiedztwo.
Cena 168.000 zł - tel. 516 304488.
• SPRZEDAM DOM jednorodzinny z działką 0,51
ha na Zabagniu ul. Radosna (gm. Wolbrom) - tel.
515 042961, 513 749740.

• Sprzedam mieszkanie w Wolbromiu, os. Łokietka
72 m kw. - tel. 507 601062.
• DO WYNAJĘCIA DWA LOKALE pod biura lub inną
działalność gospodarczą w centrum Wolbromia
przy ul. Staszica 3. Bardzo niska cena czynszu.
Kontakt: 32 6477180 lub 605 589618.
• Sprzedam dom, działkę budowlaną oraz rekreacyjną w Łobzowie - tel. 604 470399.
• WYNAJMĘ MIESZKANIE W MIECHOWIE NA
UL. MICKIEWICZA - TEL. 502 440141.
• Sprzedam działkę budowlaną 3494 m kw. / 60
zł m kw. w Wolbromiu. Dojazd od strony zalewu
- tel. 502 876099.
• Mieszkanie w Słomnikach do wynajęcia - tel.
601 664948.
• Sprzedam działkę rekreacyjną w Szczepanowicach (0,24 ha) - tel. 694 308841.
• Sprzedam działkę budowlano - rolną (1ha 16
ar.), uzbrojona, przy stacji PKP Kozłów - tel. 510
864456.
• Sprzedam działkę (15 arów) 4 km od Miechowa
- tel. 506 515949 (dzwonić po 18-ej).
• Mieszkanie 1-pokojowe w centrum Krakowa
wynajmę dwóm studentkom - tel. 796 714621
(po 15-ej).
• Mieszkanie do wynajęcia (40 m kw.) - tel. 502
440141.

• Działka w Strzegowej 60 arów warz z budynkiem gospodarczym i lasem do sprzedania - tel.
32 6463435.

KOREPETYCJE, NAUKA, ZDROWIE
• GABINET PSYCHOLOGICZNY Joanna Paprocka
- tel. 510 120408.
• KURS: wózki widłowe, burty samowyładowcze.
ZAPRASZAMY - tel. 606 894871.
• Psycholog, psychoterapeutka Maria Suchodolska-Wójcicka. Dorośli, młodzież. Rynek 19,
Wolbrom - tel. 693 697592.

USŁUGI
• DOCIEPLENIA. Raz, a porządnie - wykonaj to z
ﬁrmą, która posiada sprzęt, wiedzę i doświadczenie. Pomiar i wycena gra s - tel. 518 391209.
• PRANIE DYWANÓW I TAPICEREK. SOLIDNIE
- TEL. 666 353591.
• Usługi ogrodowe, rozbiórka budynków, wywóz
wszystkiego, malowania dachów itp., przygotowanie mieszkań do remontu, mycie Karcherem
kostki brukowej i elewacji - tel. 608 037524.
• Przeprowadzki, utylizacje, dowóz z marketów;
7 dni w tygodniu - tel. 503 334597.
• Pranie tapicerki samochodowej, meblowej
oraz dywanów, także z dojazdem do klienta tel. 503 334597.
• Wynajem auta z kierowcą 24h (6+1); imprezy
okolicznościowe - tel. 503 334597.
• USŁUGI KOMINIARSKIE - tel. 502 489302.
• Wylewki. Ocieplanie pianą PUR. Usługi
wywrotką i koparko-ładowarką. Sprzedaż materiałów sypkich i ziemi - tel. 510 492890.

KUPNO – SPRZEDAŻ
• SPRZEDAŻ JAJ WIEJSKICH, GOŁACZEWY PIASKI
- tel. 502 637188, 519 125063.
• Sprzedam sadzarkę do kapusty 4-rzędową z
talerzami - tel. 795 614848 (wieczorem)
• Sprzedam segment pokojowy, wersalkę 380
zł - tel. 606 886420.
• Sprzedam obrazy olejne na płótnie oraz odznaczenia i odznaki - tel. 41 3813185; allegro nick:
Kazimierz 010.
• Wyprzedaż maszyn rolniczych: opryskiwacz
400l, kombajn zbożowy FAHR typ 770, wózek
widłowy, rozrzutnik obornika 2,5 tony jednoosiowy, kombajn ziemniaczany „Anna”, sadzarka
do kapusty, przyczepka jednoosiowa (2 tony)
- tel. 575 830116.
• PŁYTKI CERAMICZNE FHU PAX EWA KURZAWA
- OLKUSZ, AL.1000-lecia 1 C, 25 LAT DOŚWIADCZENIA w branży. Zapraszamy - tel. 602 859970.

PRACA
• Przyjmę kierowcę do transportu międzynarodowego C+E - tel. 784 980707.

www.serwisjurajski.pl

• Zatrudnię osobę do biura za spedytora, do przyuczenia lub z doświadczeniem. Wymagania: dobra
znajomość j.angielskiego - tel. 509 259555.
• Firma z Wolbromia zatrudni kierowcę kat. C
na pół etatu, mile widziany emeryt lub rencista.
Praca w promieniu 50 km - tel. 791 688945.
• Firma z Wolbromia zatrudni brukarzy z
doświadczeniem, ekipy brukarskie oraz pomocników - tel. 791 688945.
• Firma z Wolbromia zatrudni operatora koparki
JCB. Mile widziany emeryt, rencista - tel. 791
688945.
• Przyjmę stażystę, wykształcenie min. średnie
ekonomiczne - tel. 608 478284, CV na adres:
rachmistrz@poczta.onet.pl
• W związku z dynamicznym rozwojem ﬁrmy
zatrudnimy do pracy w restauracji w Wolbromiu
KUCHARZA. Tel. - 693 415575.
• PRACA!!! Zatrudnię kierowcę. Wymagana kat.
C+E, wolne weekendy - tel. 607 755642.
• Firma remontowa ZATRUDNI pracownika do
robót wykończeniowych, teren Krakowa - tel.
608 380834.
• Zatrudnię kierowcę - transport międzynarodowy - tel. 602 673350.
• Przyjmę ucznia do nauki w zawodzie PIEKARZ,
CUKIERNIK. Piekarnia - cukiernia Kaliś 6 - tel.
692 489863, 32 6441655.
• Przyjmę do pracy stróża. Praca w okolicy Wolbromia - tel. 605 390058.
• Przyjmę do pracy pracownika ﬁzycznego, magazyniera, operatora wózka widłowego lub pomoc
magazyniera. Praca w okolicy Wolbromia - tel.
605 390058.
• Przyjmę do pracy do montażu okien, rolet, bram
garażowych. Mile widziane doświadczenie i kat.
B. Możliwe przyuczenie - tel. 606 820914.
• Praca w zakładzie cukierniczym - tel. 882
190392.
• PRACA OD ZARAZ! Mechanik / magazynier,
prawo jazdy kat. C - tel. 607 755642.
• PRACA!!! Zatrudnię kierowcę. Wymagana kat.
C+E, wolne weekendy - tel. 607 755642.
• Przyjmę do pracy - tel. 608 037524.

RÓŻNE
• Wypożyczalnia przyczepek i lawet - Wolbrom,
ul. Słoneczna (punkt LOTTO) - tel. 608 634875.
• Ziemia ogrodowa przesiewana z dostawą do
klienta - tel. 507 073889.
• Do wynajęcia banner reklamowy (4 x 2 metry)
przy drodze Wolbrom - Olkusz w miejscowości
Gołaczewy - tel. 791 698187.
• DJ z akordeonem na każdą okazję - www.
djselect.pl - tel. 665 771143.

www.serwisjurajski.pl
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PIŁKA NOŻNA
IV LIGA: TS WĘGRZCE - KS OLKUSZ 2:0
(0:0); gole: Jakub Kowalczyk 59’, Jakub
Wcisło 85’

Karny przestrzelony,
punkty stracone!
Olkuszanie wrócili z Węgrzc na tarczy.
Porażkę 0:2 uznać należy za wpadkę, która
nie powinna się zdarzyć. Po bezbramkowej
pierwszej połowie gospodarze wyszli na prowadzenie w 59 min. Niedługo potem, od 74
min TS Węgrzce grały w 10-osobowym składzie, po czerwonej kartce dla Białkowskiego.
Wydawało się, że (co najmniej) remis jest w
zasięgu przyjezdnych. Okazji ku temu było
całkiem sporo. Najlepsza zmarnował Spurna,
który przestrzelił rzut karny. Porażka zbliżyła
zespół KS-u do strefy spadkowej. KS Olkusz
zajmuje aktualnie 11 miejsce w tabeli IV
ligi. Podopieczni trenera Romana Madeja
w 26 meczach zdobyli 28 pkt, strzelili 43
gole tracąc 60.
KS OLKUSZ: Jakub Wiśniewski - Arkadiusz Żak (78’ Dawid Smolarczyk), Maciej
Kasprzyk, Patryk Kiczyński, Mateusz Mrożek
- Krzysztof Kańczuga, Dawid Tumiłowicz
(65’ Kamil Pope), Wojciech Szymański (30’
Adrian Dudzik), Szymon Barczyk, Artur
Terbalyan (81’ Daniel Żmudka) - Konrad
Spurna.
Czerwona kartka: Łukasz Białkowski (TS
Węgrzce) 74 min (druga żółta), żółte kartki:
Marcin Gagat - Szymon Barczyk, Maciej
Kasprzyk.
KLASA OKRĘGOWA: PILICZANKA - PRZEBÓJ WOLBROM 2:0 (1:0); gole: Bartosz
Goncerz 41’, Adrian Matusiak. 75’Goncerz
41’, Matusiak 75’

Piliczanka gromi Przebój
W krakowsko-olkuskiej klasie okręgowej
zespoły z naszego regionu okupują raczej
dolne strefy tabeli. W czołówce tabeli
lokuje się jedynie Przemsza Klucze, a w
bezpiecznym środku Przebój. Pozostałe
drużyny znajdują się w ogonie klasyﬁkacji
i walczą o ligowy byt.
W Pilicy doszło do tradycyjnych derbów
północnej części ziemi olkuskiej. Na stadion przy ul. Zamkowej zjechał Przebój.
Dla obydwu rywali mecz miał wielkie
znaczenie. Znajdujący się w spadkowej
streﬁe tabeli gospodarze łaknęli punktów jak… kania dżdżu. Z kolei Przebój,
po trzech kolejnych porażkach, pragnął
zwycięstwem odbudować morale zespołu.
Dodatkowego smaczku dostarczał fakt, że
na ławce trenerskiej Piliczanki zasiadł Jarosław Rak, najlepszy goleador w historii
wolbromskiego teamu.
Kibice obejrzeli interesujące zawody.
Pierwszą groźną sytuację pod bramką
Jończyka gospodarze stworzyli w 23 min.
Z podbramkowego zamieszania zwycięsko
wyszedł golkiper wolbromian, wybijając
piłkę po strzale Słowikowskiego na rzut

rożny. 11 min. później świetnym reﬂeksem błysnął Kowalski, który dwukrotnie
interweniował po strzałach Przebojowców.
Piliczankę na prowadzenie wyprowadził
Goncerz, konkludując akcje Kurczeka i
Słowika.
Po zmianie stron mecz toczył się pod
dyktando gospodarzy. Kluczowy moment
meczu miał miejsce w 75 min. Doświadczonemu bramkarzowi gości przydarzył się
kiks, który wykorzystał Matusiak posyłając
futbolówkę do siatki.
Trener Jarosław RAK komentował: -„Tym
razem zmieniłem ustawienie drużyny. Nasz
rosły stoper - Bartosz Goncerz, został ustawiony na środku ataku. Manewr zaskoczył
rywali. Rozwiązanie przyniosło pierwszego
gola, którego autorem był właśnie Goncerz.
Po wykonaniu zadania zawodnik wrócił
na swoją normalną pozycje. W drugiej
odsłonie Piliczanka stworzyła sobie kilka
dogodnych sytuacji podbramkowych. Moi
podopieczni mieli problemy z umieszczeniem piłki w siatce, bowiem wysoką formę
demonstrował Remigiusz Jończyk. I choć
przydarzyła mu się wpadka, to jednak w
kilku sytuacjach wybronił groźne strzały.
Mimo odniesionego zwycięstwa nasza
sytuacja w tabeli jest nadal trudna. Ale nie
składamy broni. Walczymy do końca.”
PILICZANKA: M. Kowalski- Słowik(46’
Tokarski), Jajkiewicz, Opiłka, Kalamat Głąb, Kurczek, Słowikowski, Matusiak- Ł.
Musialski - Goncerz.
PRZEBÓJ: Jończyk - Karpierz, Łaskawiec
(76’ Maciąg), Czapnik, Osmenda - Osuch
(55’ Skalski), Wolny (80’ Kula), Porębski,
Słowiński, Raczyński - Gamrat.
Sędziował: Marcin Przysiężniak (Kraków).
Żółte kartki: Słowik, Jajkiewicz, Tokarski,
Kurczek - Raczyński, Słowiński.
PRZEMSZA KLUCZE - SPÓJNIA OSIEK 0:2
(0:1); gole: P. Żmuda 7’, Kluczewski 90’
Mecz wywołał duże zainteresowanie.
Faworyzowany zespół z Klucz mierzył się
z zajmującą miejsce w dolnych rejonach
tabeli drużyną z Osieka i uchodził zza zdecydowanego faworyta. Boiskowe wydarzenia nie potwierdziły przedmeczowych
przypuszczeń. W początkowej fazie gry
to Spójnia zaatakowała gospodarzy. Raz
po raz sunęły groźne ataki prawą strona
boiska. Jeden z nich już w 7 min zakończył
się golem.
W kolejnych minutach gra się wyrównała.
Pod obydwoma bramkami dochodziło do
spięć, zawodnicy wypracowywali sobie
dogodne pozycje strzeleckie, jednak skuteczność poczynań budziła zastrzeżenia.
PRZEMSZA: Tomsia - Smętek, Guguła,
Kocjan, J.Wołkiewicz (86’ Sadzawicki) Słaboń (52’ Kasprzyk), Latos, Ziębiński,
F.Wołkiewicz, Majcherkiewicz (63’ Śliwka)
- Kazek (46’ Mosur).
SPÓJNIA: Chwałka - D.Duda, Szymczyk,
Baraniak, P.Duda - P.Żmuda (88’ Nawara),
Cudejko, Niemczyk, A.Żmuda (35’ Sokołowski), Zysk - Kuzak (80’ Kluczewski).
Czerwona kartka: Kocjan (66’ niesportowe

Sukcesy wolbromskich judoków podczas

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Mamy Mistrzów Polski!
2 czerwca w Pile młodzi judocy walczyli w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży, zarazem Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. Zawodnicy UKS
Judo Wolbrom przywieźli z tych zawodów dwa złote i jeden brązowy medal, a
w klasyfikacji medalowej kobiet i mężczyzn zdobyli drugie miejsce w kraju!

zachowanie), żółte kartki: Kasprzyk - Kuzak,
D.Duda, Cudejko.
NOWA PROSZOWIANKA - MGHKS
BUKOWNO 2:0 (0:0); gole: D.Turek 66’,
Mach 68’.
MGHKS: Mucha - Krzywdziński (64’ M.
Kubański), Duch, Flakiewicz, Rejnowicz,
Maćkowski, Dudek, Karkos (80’ Łukasz
Przybyła), Paweł Szczepanik (79’ Kałduński),Tomasz Szczepanik (50’ Daniel Przybyła) - Jarosz.
PRĄDNICZANKA KRAKÓW - STRAŻAK
PRZYBYSŁAWICE 4:0 (4:0); gole: Sadowski
17’ i 24’, samobójcza 26’ (Karol Kucharski), Sędłak 41’
Strażak: Łukasz Paczyński - Bętkowski,
Kucharski, Włudarz, Żaba, Świtała, Szych,
Owczarski, Migza, Dyrda oraz Dawid Paczyński i Wojciech Jajkiewicz.
Żółta kartka Adam Świtała.
W pozostałych meczach: Orzeł Iwanowice - Zieleńczanka 1-0, Grębałowianka
Kraków - Bibiczanka 0-0, Słomniczanka
- Sokół Kocmyrzów 1-0.
TABELA:
1. Słomniczanka
2. Orzeł Iwanowice
3. Proszowianka
4. Przemsza Klucze
5. Grębałowianka
6. Sokół Kocmyrzów
7. Spójnia Osiek
8. Przebój Wolbrom
9. Prądniczanka
10. Zieleńczanka
11. Bibiczanka
12. Bukowno
13. Piliczanka
14. Strażak Przyb.

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

56
51
44
43
42
35
34
33
32
31
30
29
28
10

57-26
39-20
50-32
36-29
37-26
54-52
39-44
49-50
46-41
44-41
38-42
32-46
27-39
19-79

KLASA A: Prądnik Sułoszowa czy Pogoń
Miechów?
Sezonu 2017/2018 zbliżają się szybko ku
końcowi. W olkusko-miechowskiej klasy „A”
coraz mniej niewiadomych. Z niewielkim
ryzykiem błędu można stwierdzić, że walkę
o awans do klasy okręgowej rozstrzygną
między sobą Prądnik Sułoszowa i Pogoń
Miechów. Pierwsza z wymienionych zgromadziła 56 pkt, z kolei Pogoń posiada o
jednej punkt mniej, ale zgromadzone w
większej liczbie rozegranych meczów.
W dole tabeli potencjalna lista spadkowiczów wydłuża się. Wydaje się, że
rozgrywki klasy „A” opuszczą aż cztery
drużyny. Wynika to z faktu słabości olkuskich zespołów rywalizujących w klasie
okręgowej, którym grozi spadek do niższej
klasy rozgrywkowej.

Wyniki 24 serii:
Olimpia Łobzów - Wielmożanka 3:2 (3:2);
gole: Miłosz Witek 28’ i 40’, Maciej Kijas 38’
- Tomasz Baranek 34’, Hubert Ferdek 43’,
Legion Bydlin - Centuria Chechło 1:1

Złoty medal i tytuł Mistrza Polski
wywalczyli: Anna Paś w kategorii 70
kg i Dominik Król w kategorii 66 kg.
Brązowy medal zawisł na piersi Jakuba
Substelnego (kat. 46 kg). O krok od
zdobycia podobnego krążka była Natalia
Kozłowska (kat. 57 kg), która ostatecznie została sklasyfikowana na miejscu
piątym.
Wielkie brawa dla młodych zawodników i trenera Czesława Łaksy. Życzymy
dalszej wytrwałej pracy i kolejnych
sukcesów!
(red.)

(0:0); gole: Krzysztof Osowski 63’ - Dawid
Bębnowski 85’.
Piliczanka II - Promień Przeginia 3:6
(2:2); gole: Damian Musialski 8’, Arkadiusz
Tokarski 26’ i 52’ - Kacper Bąbka 20’ i 87’,
Bartłomiej Rogóż 33’ i 55’, Mariusz Sioła
63’, Marek Stach 90’+3.
Spartak Charsznica - Unia Jaroszowiec
2:3 (0:1); gole: Mateusz Żarnowiecki 49’
i 75’ Michał Jamrozowicz 3’ i 82’, Tomasz
Pańczyk 87’.
Hetman Dłużec - Northstar Miechów
7:1 (3:0); gole: Arkadiusz Franczyk 14’,
Mateusz Mędrek 30’ i 51’, Marcin Franczyk
44’, 48’ i 78’, Grzegorz Pasich 70’ - Norbert
Mudyn 89’.
Ospel Wierbka - Trzy Korony Żarnowiec
4:1 (3:0); gole: Jakub Nowak 17’ i 23’, Kamil
Ziaja 34’, Dawid Bartos 90’+2 - 51’ Grzegorz Jaros.
Leśnik Gorenice - Pogoń Miechów 1:7;
gole: Dariusz Szewczyk 48’ - Hubert Maniak
1’, Krys an Podsiadło 17’, Aleksander Król
42’ i 81’, Papa Niang 64’, Roman Antos 85’,
Kamil Pigulak 89’.
TABELA:
1. Prądnik Sułoszowa
2. Pogoń Miechów
3. Olimpia Łobzów
4. Legion Bydlin
5. Pilica Wierbka
6. Promień Przeginia
7. Trzy Korony Żarnowiec
8. Wielmożanka Wielmoża
9. Centuria Chechło
10. Leśnik Gorenice
11. Unia Jaroszowiec
12. Hetman Dłużec
13. Spartak Charsznica
14. Northstar Miechów
15. Piliczanka II

25
27
27
27
26
26
25
26
26
26
27
26
26
26
26

60
60
54
52
50
46
40
33
33
31
30
26
25
15
14

63-23
85-40
85-46
82-39
73-43
79-65
68-35
59-68
52-75
51-75
65-95
67-90
44-55
46-132
43-81

KLASA B: Liderami zespoły z Zedermana
i Kwaśniowa Górnego
B-KLASA GR. I: Laskowianka - Przebój
II Wolbrom 3:0, Spójnia II Osiek - Ospel II
Wierbka 1:2, Błysk Zederman - Hetman II
Dłużec 16:0, LZS Stare Bukowno - Bolesław
II Bukowno 3:0 (w.o).
Liderem rozgrywek jest Błysk Zederman,
który zgromadził 35 pkt., przed Laskowianką
- 34 pkt. i LZS Stare Bukowno 31 pkt.
B-KLASA GR. II: Orzeł Kwaśniów - Cobra
Wężerów 6:0, Sokół Gołaczewy - Błękitni
Falniów 12:1, Czapla Czaple Małe - Dłubnia
Trzyciąż/Jangrot 9:2, Victoria Smroków Błyskawica Kolbark 4:0, Strumyk Zarzecze - Trzy Buki Wierzchowisko 5:1, Nidzica
Słaboszów - Zryw Przesławice 2:1.
W tabeli przewodzi Orzeł Kwaśniów Górny
- 40 pkt., drugą lokatę zajmuje Sokół Gołaczewy - 39 pkt., trzecią Victoria Smroków
- 36 pkt.
Opr. JERZY NAGAWIECKI

Trener Czesław Łaksa z medalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży: Jakubem
Substelnym, Dominikiem Królem i Anną Paś.
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Pierwsze Powiatowe Targi Budowlane – Olkusz 2018


Dobra i potrzebna inicjatywa
Ponad 1500 zwiedzających, 20 firmowych stoisk, liczne prezentacje i pokazy nowoczesnych technologii oraz materiałów stosowanych w budownictwie, nagrody, wyróżnienia, a także... przekąski
dla zgłodniałych, dmuchańce dla najmłodszych i miła atmosfera dla wszystkich. Tak można byłoby
streścić targi budownictwa zorganizowane przez olkuską firmę „GRAFIT” w dniach 18-19 maja. Już
teraz jej szef, Czesław Szczepara, jest niemal pewny, że impreza będzie organizowana co roku!

Przedstawiciele nagrodzonych firm ze starostą Pawłem Piasnym, wiceburmistrz Jolantą Motyczyńską, członkami
jury i szefem firmy „Grafit” Czesławem Szczeparą.

Duży plac przy ul. 20 Straconych
w Olkuszu, który na co dzień mieści skład materiałów budowlanych i
wykończeniowych, w dniach targowych z trudem mieścił chętnych do
zapoznania się z bogatą ofertą ﬁrm
prezentujących swoje produkty na
licznych stoiskach. Wśród zwiedzających spore grono stanowili uczniowie
Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr
4, czyli tzw. „Budowlanki”. To tej wła-

narzędzi z możliwością ich testowania
na stoisku ﬁrmy „Hil ”, prezentacji różnego rodzaju tynków ﬁrmy „Dreier”,
nowoczesnych systemów zamocowań
„Koelner”, zobaczyć i dotknąć nowe
rodzaje pap produkowane przez
„Technonicol”, sprawdzić co nowego
do zaoferowania ma „Polstyr” w systemach dociepleń, a jakie piany i kleje
proponuje „Ceresit”. Systemy kominowe oferował „Konekt”, a kominki i
akcesoria do nich ﬁrma „Kratki”. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się pokazy
nowoczesnych płyt budowlanych ﬁrmy
„WIM”, a także montażu okien PCV
„Kozioł”. Swoje stoiska miały również:
„Bruk-Bet”, „Stalco”, „Beko”, „Art Bet”,
Ferrbud”, „Bielbet”, „Radaway”, „Atlas”,
„Cekol”, BGŻ i wiele innych...

statuetki i vouchery

śnie szkole ZP-H „Graﬁt” patronuje od
marca br., kiedy to została podpisana
oﬁcjalna umowa. Jej celem jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego. Uczniowie uczestniczą więc w pokazach nowoczesnych
materiałów i technologii stosowanych
w budownictwie, organizowanych w
ﬁrmie lub bezpośrednio w szkole.
Praktyczne ćwiczenia poprzedzone
są prezentacjami mul medialnymi,
ﬁlmami bądź fachowymi wykładami.
Wspólnie organizowane przedsięwzięcia, jak chociażby targi, są okazją do
promowania zawodów budowlanych.
A Zespół Szkół nr 4 kształci m.in. w
zawodach: technika budownictwa,
murarza-tynkarza, montera suchej
zabudowy, malarza-tapeciarza. Najlepsi
uczniowie mogą ubiegać się o pracę
zarówno w ﬁrmie „Graﬁt”, jak i innych
wiodących w tej branży. Mają ku temu
dobre, praktyczne przygotowanie.

pokazy, prezentacje, testy
Podczas targów mieliśmy okazję
uczestniczyć m.in. w: pokazach elektro-

W sobotę, dokładnie o godz. 12:00,
starosta olkuski Paweł Piasny wręczył
wyróżnienia dwóm ﬁrmom prezentującym swoje produkty podczas targów.
Oceny dokonało jury w składzie: Maria
Irzyk, Małgorzata Kalińska, Mateusz
Cichoń i dyrektor Zespołu Szkół Nr 4
Marida Zoń, która oﬁcjalnie ogłosiła
werdykt. Statuetkę za najlepszy produkt (spośród 6 zgłoszonych) zdobyła
płyta WIM, ale jury zwróciło także
uwagę na gładź bezpyłową ﬁrmy
„Cedat” oraz na wiertnicę diamentową ﬁrmy „Hil ”. W tej kategorii
oceniający brali pod uwagę takie
kryteria, jak: nowatorskie rozwiązanie, efektywność użytkową, zakres
zastosowań, efekty ekonomiczne oraz
wdrożenia z referencjami.
Z kolei statuetkę za najładniejsze
stoisko odebrała ﬁrma „Kratki”. Przy
ocenie jury zwracało uwagę na: estetykę, funkcjonalność, kolorystykę,
sposób eksponowania produktów i
sposób obsługi zwiedzających. Wg
opinii jurorów, efektownie prezentowały się także stoiska ﬁrm: „Dreier”
oraz „Hil ”.
Do statuetek dołączona była nagroda
dodatkowa – vouchery salonu kosmetycznego „Diamond”.
-„Potrzebna i ważna inicjatywa. Zważywszy, że Olkusz i Ziemia Olkuska
się rozbudowują i nowych inwestycji
jest coraz więcej, to dobrze, gdy nasi
mieszkańcy oraz ﬁrmy wykonawcze

mają możliwość w jednym miejscu
zobaczyć nie tylko standardowe, ale
też nowoczesne wyroby” – mówił
starosta Paweł Piasny, gratulując
inicjatywy szefowi ﬁrmy „Graﬁt” i
dziękując wystawcom, którzy chętnie
odpowiedzieli na jego zaproszenie.
Targi bardzo podobały się wiceburmistrz Olkusza Jolancie Motyczyńskiej.
Wyraziła ona nadzieję, że być może
niektóre z prezentowanych technologii
będą wykorzystane podczas realizacji gminnych inwestycji. Podkreślała
potrzebę współpracy takich ﬁrm, jak
„Graﬁt” ze szkołami o proﬁlu budowlanym, kiedy to teoria może iść w parze
z praktyką.
-„Głównym założeniem targów
było to, żeby zapoznać instruktorów
nauczycieli zawodu z producentami.
Dlatego poprosiłem moich wiodących
dostawców, by zaprezentowali nowe
produkty, ale także, by przysłali do
Olkusza swoich technologów” – mówi
Czesław Szczepara. Jest zadowolony
z frekwencji, której przecież niezbyt
sprzyjała pogoda. Patrzy optymistycznie w przyszłość i ma nadzieję,
że targi wpiszą się na stałe do kalendarza wydarzeń Ziemi Olkuskiej, z
korzyścią zarówno dla miejscowych
rzemieślników, ﬁrm i instytucji oraz
przede wszystkim dla uczniów klas o
proﬁlu budowlanym.
W.Sz.
REKLAMA

Nowość – Beckers Designer Collection
to wysokiej klasy głęboko matowa i antyrefleksyjna farba
wewnętrzna gwarantująca wysoką odporność powłoki stworzona
w oparciu o technologie najwyższej jakości farb. Wyjątkowa głębia
kolorów w stylu skandynawskim stanowi doskonałą bazę do
tworzenia wyjątkowych wnętrz, sprzyjających harmonii, świeżości
i wygodnemu życiu. Produkt jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne.

Promocja!!!!!!!
OLKUSZ, ul. 20 Straconych 10

Przy zakupie 3 szt. farby Beckers Designer Collection 2,5l
= wałek + rączka z profesjonalnej firmy Dynamic za 1 zł

