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

KOMINKI

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1
tel. (032) 754 76 72, kom. 0606 249 021

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

SZAFY

KUCHNIE

Z DRZWIAMI SUWANYMI

NA WYMIAR

SKLEP

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

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

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

www.gastronomia-wolbrom.pl

luka.luka@neostrada.pl

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

( 508 218 110

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

Zestaw obiadowy – 11 zł

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

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

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

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm
• Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew
wykończeniowych z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu.
Deski podłogowe, schody, poręcze, tralki, sztachety,
więźby dachowe, meble oraz drzwi.

I
WALENTYNK
TUŻ, TUŻ...

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

CHWILÓWKI
do 1000 zł
KREDYTY
do 300.000 zł
KREDYTY BEZ BIK-U
do 2000zł

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

Wolbrom, ul. Krakowska 44
tel: 32/611 08 34
kom: 698 686 482

Doradca Ubezpieczeniowy

tel. 507 437 132

MEBLE OGRODOWE

bezpiecznie, fachowo, szybko
duża gama zniżek
dla nowych klientów

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

TUiR Warta // Makroregion Detaliczny Małopolski // Przedstawicielstwo Olkusz

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

ul. Nullo 23/2A (obok Żabki), 32-300 Olkusz • www.warta.pl

Sprzedaż Węgla

NAJTAŃSZE
GONTY BITUMICZNE!

Rodaki, ul.Rzeka

czynne: Pn-Pt od 7:30 - 16:00, Sob 8:00 - 14:00

Tel: 514 617 132 , 505 576 275, 728 122 613
"Wyglądaj świetnie,
zarabiaj pieniądze
i baw się doskonale"

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

ROZLICZ SIĘ Z FISKUSEM
SZYBKO, SPRAWNIE ZA ROK 2012

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości
i naturalności kosmetyków. W naszej bogatej
ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

Kompra
B I U R O R A C H U N KO W E

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

Pizza

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

Marcin Czerniak

Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com

www.duodampex.pl
MAXIRENT, ul. Skośna 2, 32-327 Gorenice
Tel. 32 645 61 91, 507 022 650, 508 078 414

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Warsztat mechaniczny:
• Usługi samochodem typu „Pomoc Drogowa”,
• Wynajem lawety,
• Diagnostyka komputerowa samochodów sprowadzanych z USA i Kanady,
• Wulkanizacja,
• Napełnianie klimatyzacji,
• Wymiana części eksploatacyjnych w samochodach osobowych.
• Wymiana olejów
www.maxirent.pl biuro@maxirent.pl

Fotograﬁa Ślubna
i Okolicznościowa

30% na wszystkie modele

OKNA

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

LOMBARD
Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!!
SKUP ZŁOTA

32-300 Olkusz, Rynek 24,
tel. 32 643 34 26, 512 777 884
Czynne: 1000-1800

www.lombard.olkusz.pl

www.fotokulawik.pl
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Informacje

Powiatowy serwis informacyjny

TRUDNA SESJA

Sesja Rady Powiatu 29 stycznia 2013 r. była jedną z trudniejszych w tej kadencji. Rozpoczęła się smutnym akcentem – wnioskiem
o wygaszenie mandatu zmarłego 20 stycznia Radnego Jerzego Górnickiego, którego pamięć uczczono minutą ciszy. Wspomnienie
o nim wygłosił Przewodniczący Rady Krzysztof Dąbrowski:
„Jerzy Górnicki był Radnym powiatowym od początku istnienia
Powiatu Olkuskiego, czyli od 1999 roku. Piastował w Radzie i Starostwie Powiatowym wiele istotnych funkcji, w tym tak ważne, jak m.in.
stanowisko Wicestarosty i Etatowego Członka Zarządu. Przez wielu
był uważany za polityka kontrowersyjnego, bo nie zmieniał zdania
i ciężko go było przekonać do czegoś, co nie korespondowało z jego
pomysłami, planami. Ale tego, że był samorządowcem z krwi i kości,
samorządowcem wizjonerem, tego nie odbierze mu nikt, nawet ci, którzy
z Jerzym Górnickim się spierali i byli w konflikcie. Tak, jak miał wizję
unowocześnienia miasta i gminy Wolbrom - i wizję tę w pełni zrealizował, pozostawiając Wolbrom z nowoczesną infrastrukturą, nowym
komisariatem Policji, Ośrodkiem Zdrowia, oczyszczalnią ścieków,
drogami – tę samą wizję realizował następnie w Powiecie Olkuskim.
Dzięki jego inicjatywie, jego staraniom, jego determinacji, a bywało, że
i jego znajomościom, udało się zrealizować tak ważne, tak niezbędne
dla funkcjonowania Powiatu inwestycje, jak na przykład jego oczko
w głowie - nowoczesna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, nowa siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
siedziba Ośrodka Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce oraz
wiele kilometrów wyremontowanych dróg. Sieć drogowa, którą dzięki
staraniom Jerzego Górnickiego gruntownie odnowiono - w dużym
stopniu za pieniądze unijne - to jedno z największych osiągnięć Powiatu
Olkuskiego w jego dziejach. Do tego dochodzą także szkoły średnie,
powiatowe jednostki, które zostały odremontowane, ocieplone i unowocześnione. Jerzy Górnicki miał godny prawdziwego mężczyzny
zwyczaj, że kończył to, co zaczynał. Niektórych zamierzeń już jednak
nie zdążył zrealizować, nie starczyło mu czasu, przestało dopisywać
zdrowie. Nie udało się więc Jerzemu Górnickiemu dokonać np. przebudowy i rozbudowy siedziby Starostwa w nowoczesny obiekt biurowy,
nie zdołał również, choć leżało mu to na sercu, znaleźć środków na
remont generalny i restaurację pięknej, acz zaniedbanej, XIX-wiecznej
siedziby dawnego Starostwa przy olkuskim Rynku. Nie zapomnimy
o tych planach i zrobimy wszystko, by zostały zrealizowane.
Człowieka powinno się oceniać po tym, co po sobie zostawił. W wypadku Jerzego Górnickiego tych »śladów« działalności jest tak wiele, że nie
sposób w jednym krótkim wystąpieniu wszystkich wymienić. Będziemy
pamiętać o zasługach Jerzego Górnickiego i na pewno przyjdzie czas,
by w jakiś widoczny sposób uhonorować naszego nieżyjącego kolegę.
Cześć Jego pamięci”.

Najtrudniejszą sprawą, jaką Zarząd wniósł pod obrady Rady, były projekty
uchwał w sprawie stopniowego wygaszania działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu oraz Zespołu Szkół w Bukownie, popularnie zwanego
„Skałką”, zapewniając uczniom tych szkół kontynuację nauki, bez możliwości dokonywania przez szkoły nowych naborów uczniów. Projekty uchwał
w sprawie reorganizacji tych szkół były łagodniejszą wersją wcześniejszych
propozycji polegających na ich likwidacji jeszcze w bieżącym roku. W przypadku II Liceum dodatkowym argumentem była konieczność dostosowania
budynku pod potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych prowadzonego przez Powiat,
któremu Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz kategorycznie odmówił dotychczasowej lokalizacji. Zarząd Powiatu nad siecią szkół powiatowych pracował
od wielu miesięcy, brał pod uwagę wszelkie możliwe aspekty organizacyjne,
demograficzne i finansowe, a także uwzględnił utrzymanie wysokiego poziomu
kształcenia ponadgimnazjalnego. Mimo złagodzonej wersji projekty spotkały
się z negatywnym odbiorem społecznym i wzbudziły wiele emocji. Na sesję
licznie przybyli nauczyciele i uczniowie obu szkół oraz lokalni politycy, a także
Rada Gminy Bukowno (która przerwała własne obrady), na czele z jej Przewodniczącym i Burmistrzem Mirosławem Gajdziszewskim.
Tuż przed sesją klub Radnych koalicji rządzącej zobowiązał Zarząd do
wycofania projektów uchwał, co Zarząd zgłosił jako wniosek o zmianę do
porządku obrad. Rada większością głosów przyjęła wycofanie tych uchwał, ale
samo ustalanie porządku obrad zostało zakłócone składaniem przez Radnych
szeregu wniosków, które nie były wnioskami do ich porządku.
W toku obrad sesji grupa sześciorga Radnych opozycyjnych zgłosiła
informację o utworzeniu nowego klubu, a Radny Paweł Piasny odczytał wniosek tej grupy o odwołanie Jerzego Kwaśniewskiego z funkcji
Starosty. W uzasadnieniu zarzucono Staroście „brak należytej dbałości
o Powiat; brak polityki informacyjnej względem mieszkańców Powiatu
i Rady Powiatu; zamiar likwidacji placówek oświatowych na terenie
Powiatu Olkuskiego; systematyczne obniżanie standardów w zakresie
polityki zdrowotnej na terenie Powiatu Olkuskiego”. Uzasadnienie jest
ogólnikowe, brak w nim merytorycznych argumentów. Radni posługują
się w nim podnoszonymi od początku kadencji hasłami w odniesieniu do
najbardziej wrażliwych obszarów życia publicznego, jakimi są oświata
i zdrowie. Autorzy wniosku odwoławczego – choć sami chętnie powołują
się na prawo samorządowe – nie do końca zachowali też obowiązujące
procedury. Właściwym czasem na zgłaszanie takich petycji jest końcowa
część obrad, przeznaczona na wolne wnioski. Opozycja uczyniła to wbrew
prośbom Przewodniczącego Rady o przestrzeganie procedur.

TYDZIEŃ Z MAŁOPOLSKIMI URZĘDAMI PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ramach
„Tygodnia z Małopolskimi Urzędami Pracy”
przygotował dwudniowy program:
• 22 styczeń - Dzień Otwarty skierowany dla osób
bezrobotnych i poszukujących pracy
oraz do pracodawców i przedsiębiorców
• 23 styczeń - Quiz „Grasz o staż”
Dzień Otwarty był okazją do zapoznania się z usługami urzędu
pracy. Na holu głównym  usytuowano stanowiska, gdzie  specjaliści  
powiatowego urzędu pracy udzielali szczegółowych  informacji o:
• usługach pośrednictwa pracy  w tym usługach EURES
czyli jakie są możliwości  zatrudnienia w kraju i za granicą,
• usługach  poradnictwa zawodowego oraz zajęciach
aktywizacyjnych i szkoleniach w Klubie Pracy,
• możliwościach skierowania na szkolenie,
• możliwościach uzyskania jednorazowo
środków na podjęcie działalności gospodarczej,
• możliwościach  skierowania na staż, do pracy w ramach:
prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych
oraz robót publicznych,  
• możliwościach skierowania na  refundowane stanowisko pracy.
Pracodawcy i przedsiębiorcy uzyskali informację jak nawiązać
współpracę z urzędem pracy oraz z jakich form pomocy mogą
skorzystać. Dzień otwarty cieszył się zainteresowaniem przede
wszystkim ze strony osób bezrobotnych. W tym dniu urząd odwiedziło około 250 osób.
23 stycznia odbył się QUIZ  „GRASZ O STAŻ” w którym nagrodą jest 6-cio miesięczny staż u pracodawcy.
Do „walki” o staż przystąpiło 19 osób bezrobotnych zarejestrowanych  w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Olkuszu, którzy  zgłosili chęć udział w Quzie i spełnili  warunki  do odbywania stażu  wymagane ustawą.
Quiz przeprowadzony został w formie testu składającego się z 20 pytań dotyczących  znajomości  ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz znajomości rynku pracy.
￼ W Quizie można było uzyskać maksymalnie 20 punktów. Poziom wiedzy uczestników był wysoki, osoby
biorące udział w Quzie wykazały się dobrą znajomością ustawy oraz rynku pracy. Zgodnie z regulaminem
wyłoniono 3 laureatów, którzy zdobyli  najwyższą liczbę punktów tj. 2 osoby z 20 punktami i jedną osobę
z 18 punktami.

Przewodniczący miał zadanie niezwykle trudne, prowadząc obrady przy
tak licznie zgromadzonej publiczności i wysokim poziomie emocji. Sytuacja ta została wykorzystana przez opozycję oraz środowiska polityczne,
które dostrzegły możliwość rozpoczęcia w ten sposób kampanii wyborczej.
Co teraz? Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, wniosek
zostanie zaopiniowany przez komisję rewizyjną i będzie poddany pod
tajne głosowanie na następnej sesji Rady Powiatu, zwołanej nie wcześniej
jednak niż po upływie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Do odwołania Starosty potrzeba minimum 14 głosów. Gdyby Radni zdecydowali
o odwołaniu Starosty, wraz z nim odwołany zostałby cały Zarząd Powiatu.
Jaką naukę mogli wynieść z tej sesji uczniowie, którzy pojawili się
w Starostwie w towarzystwie swoich nauczycieli, z kontrowersyjnymi
transparentami? Czy to była dobra lekcja wychowania obywatelskiego?
Przyszłość pokaże. Miejmy nadzieję, że dyskusja nad Powiatowym
Programem Ochrony Środowiska, przyjmowanym w kolejnym punkcie
porządku obrad, w jakimś stopniu zatrze w oczach młodzieży negatywny
obraz upolitycznionej działalności samorządu.
Rada Powiatu podjęła uchwałę o wprowadzeniu zmian do Powiatowego
Programu Ochrony Środowiska. Uchwała przedstawia aktualny stan
środowiska w Powiecie Olkuskim. Określa tez hierarchię niezbędnych
działań zmierzających do poprawy tego stanu, przewidzianych do realizacji w latach 2012–2015, a nawet w ogólnym zarysie określa kierunki
działań do 2019 roku.

ZLIKWIDOWALI POCIĄGI,
ZLIKWIDUJĄ I TORY?
Na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych przygotowany został raport dotyczący planów
ograniczenia długości linii kolejowych w Polsce. W dokumencie tym, do likwidacji przewidziano odcinek linii kolejowej nr 62, która
przebiega przez powiat olkuski. Poseł Jacek
Osuch w specjalnej interpelacji sprzeciwił się
planom likwidacji torów tory pomiędzy Bukownem, Sławkowem a Sosnowce.
Dokument dotyczący ograniczenia długości czynnych linii kolejowych w Polsce został
zlecony do opracowania przez
zarządcę infrastruktury kolejowej, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe. Firma McKinsey przygotowała listę ponad
3000 kilometrów linii, które
jej zdaniem powinny zostać
zamknięte lub całkowicie zlikwidowane. W dokumentach
roboczych do których dotarliśmy, McKinsey zaproponował
likwidację ponad 29-kilometrowego odcinka linii kolejowej pomiędzy Bukownem,
Sławkowem i Sosnowcem. Co
ciekawe, obecnie po wskazanym do likwidacji odcinku
linii nr 62 kursuje codziennie
28 pociągów osobowych: 12
w relacji (Sławków-Sędziszów) i 16 w relacji (Sosnowiec-Sławków). Likwidacja
linii oznaczałaby najpewniej
koniec pociągów osobowych
w regionie Olkusza.

Swojego zdziwienia pomysłami rozebrania torów
pomiędzy Bukownem a Sosnowcem nie kryje poseł Jacek Osuch, który w interpelacji do Ministra Transportu
Sławomira Nowaka zaapeloCzy władze Małopolski
wał o wycofanie się spółki
i Śląska, zgodzą się na likwiPKP PLK z przedstawionego
dację linii kolejowej z Buprogramu likwidacji linii kokowna przez Sławków do
lejowych. – Zaakceptowanie
Sosnowca? – pytanie to na
zaproponowanych
rozwiąrazie pozostaje bez odpowiezań przez PKP PLK byłoby
dzi. Jedno niestety jest pewne,
skrajnie nieodpowiedzialne
nawet gdy linia zostanie urai pogłębiałoby podział Polski
towana, pasażerowie, którzy
na rozwijające się metropolię
pojadą w kierunku Śląska,
i ubożejącą „prowincję”. Tana granicy województwa,
kimi decyzjami władza cenbędą się musieli przesiadać
tralna pozbawiłaby mieszkańz Przewozów Regionalnych
ców mniejszych miejscowości
do składów Kolei Śląskich.
możliwości dojazdu do stolicy
Marszałkom województw nie
województwa lub większych
udało się bowiem wypracoośrodków, w których obywać kompromisu dotyczącego
watele mogą znaleźć prace,
realizowania bez przesiadki
podjąć naukę lub skorzystać
połączenia Katowice-Olkuszz oferty kulturalnej – ocenia
-Kielce.
olkuski parlamentarzysta PiS
vv Łukasz Kmita
Jacek Osuch.

Informacje
PORADY PRAWNE

FELIETON

Separacja to instytucja prawna, która pomimo, iż formalnie nie rozwiązuje
małżeństwa, to wynikają z niej bardzo znaczące skutki prawne. Zgodnie z przepisem art. 614 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. Z
2012 r. poz. 788 z późn. zm.) orzeczenie separacji ma skutki takie jak
rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Ubiegły rok był kolejnym, w którym Polki mieszkające w Wielkiej
Brytanii wydały na świat najwięcej dzieci spośród wszystkich
mniejszości narodowych w tym kraju. Statystyczna Polka
rodzi tam dwa razy więcej dzieci niż jej rodaczka w Polsce,
wyprzedzając nawet Pakistanki, Hinduski, Bengalki, Nigeryjki,
Somalijki i Południowoafrykanki.

Skutki prawne orzeczenia separacji
Jednym z najważniejszych skutków
prawnych dla małżonków w przypadku orzeczenia separacji jest
ustanowienie z mocy prawa ustroju
rozdzielności majątkowej.
Od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o separacji każdy z małżonków samodzielnie zarządza swoim
własnym majątkiem oraz odpowiada
tym majątkiem tylko za te zobowiązania, które sam zaciągnął. Skutek ten
następuje z mocy prawa.
Sąd, wydając wyrok, nie orzeka natomiast z urzędu o podziale dotychczasowego majątku wspólnego małżonków. Jeżeli strony o to wnoszą,
w orzeczeniu może znaleźć się także
takie rozstrzygnięcie, pod warunkiem
jednak, że przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki
w postępowaniu. Tak więc w sytuacji
gdy strony nie są zgodne co do zasad
podziału, sąd najprawdopodobniej nie
przeprowadzi podziału, gdyż znalezienie rozwiązania, które zadowoliłoby obie strony, zajęłoby zbyt dużo
czasu. W tym celu konieczne jest złożenie odrębnego wniosku lub zawarcie przez małżonków odpowiedniej
umowy. Sąd nie może także orzec
o separacji z datą wsteczną. Rozdzielność majątkowa może utrzymać się
nawet wówczas, gdy małżonkowie
pogodzą się, będą domagali się zniesienia separacji, lecz złożą zgodnie
wniosek o utrzymanie między nimi
rozdzielności majątkowej. Wniosek
małżonków wiąże sąd i będzie on
musiał wówczas orzec o utrzymaniu
rozdzielności majątkowej.
Kolejną istotną rzeczą jest wydanie
przez Sąd orzeczenia rozstrzygającego o sposobie korzystania przez
małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania. W wyjątkowych
przypadkach, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym zacho-

waniem uniemożliwia wspólne
zamieszkiwanie, sąd może nakazać
jego eksmisję na żądanie drugiego.
Na zgodny wniosek stron może orzec
również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu go jednemu
z małżonków, jeżeli drugie wyraża
zgodę na wyprowadzenie się.
Co ważne, po spełnieniu określonych
warunków, możliwe jest domaganie
się w separacji alimentów na siebie
przez małżonka od współmałżonka.
Małżonek, który nie został uznany za
wyłącznie winnego rozkładu pożycia
i który znajduje się w niedostatku,
może żądać od drugiego małżonka
rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym
potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Jeżeli natomiast
jeden z małżonków został uznany
za wyłącznie winnego rozkładu
pożycia, a separacja pociąga za sobą
istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na
żądanie małżonka niewinnego może
orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się
w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb
małżonka niewinnego, chociażby ten
nie znajdował się w niedostatku.
Należy jednak pamiętać, iż małżonkowie w separacji są zobowiązani do
wzajemnej pomocy tylko wtedy, gdy
wymagają tego względy słuszności.
Stanowi o tym art.614 § 3 Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego.
Jeśli chodzi o władzę rodzicielską nad
wspólnymi małoletnimi dziećmi, to
podobnie jak przy rozwodzie, w każdym orzeczeniu ustanawiającym separację sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej względem tych dzieci oraz
o zasadach utrzymywania kontaktów

POLITYKA PRORODZINNA, KTÓREJ U NAS NIE MA

pomiędzy rodzicami a dziećmi. Sąd
może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską
drugiego do określonych obowiązków
i uprawnień w stosunku do osoby
dziecka. Może także pozostawić
władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli
przedstawili porozumienie w sprawie
wykonywania tej władzy i utrzymywania z dziećmi kontaktów oraz gdy
jest zasadne oczekiwanie, że będą
współdziałać w sprawach dziecka.
Ponadto rozstrzyga się również to
w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia
kosztów utrzymania i wychowania
dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem
po separacji, jeżeli jest ono zgodne
z dobrem dziecka.
Separacja ma również istotne znaczenie dla kwestii dziedziczenia ustawowego. Zgodnie z art. 9351 Kodeksu
cywilnego przepisów o powołaniu do
dziedziczenia z ustawy nie stosuje się
do małżonka spadkodawcy pozostającego w separacji.
Po ustanowieniu prawnej separacji
wyłączone zostają reguły dziedziczenia ustawowego a więc małżonek
w separacji nie dziedziczy z ustawy
po swoim współmałżonku.
Oczywiście, jeśli małżonek powoła
współmałżonka do spadku w testamencie, wówczas dziedziczenie
nastąpi zgodnie z postanowieniami
takiego testamentu, bez względu na
to, czy w małżeństwie spadkodawcy
obowiązuje separacja ustanowiona
sądownie.

vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

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

Fenomen Polek z tak licznym
potomstwem na Wyspach Brytyjskich demografowie tłumaczą ich
poczuciem bezpieczeństwa, tym, że
państwo jest tam przyjazne rodzinie, i to nie tylko w sferze materialnej. Tymczasem Polska pod względem dzietności (liczba urodzonych
dzieci przypadających na kobietę
w wieku rozrodczym) jest na 209
miejscu na 222 państwa świata, w
których prowadzone są statystyki.
Okazuje się, że to nie niechęć Polaków do posiadania potomstwa jest
przyczyną zapaści demograficznej
w kraju, lecz w decydujący sposób
wpływa na nią zła polityka państwa
wobec rodzin. Polki w kraju chcą
mieć więcej dzieci, ale skutecznie
zniechęca je do tego antyrodzinna
polityka polskiego państwa.

W Austrii na każde uczące się
dziecko dostaje się od państwa rocznie bonus w wysokości 2 tys. euro
(ok. 8 tys.zł) bez względu na status
materialny rodziny. Po kilku latach
pracy w USA można dostać emeryturę
porównywalną do tej, którą w Polsce
otrzymalibyśmy dopiero po kilkudziesięciu latach składek, ponadto
kobietom, które nie pracowały tam
zawodowo, ale w tym czasie wychowywały dzieci, należy się emerytura
w wysokości 50% emerytury męża.
Ukraińskie rodziny (kraj około pięciokrotnie biedniejszy od Polski) po
urodzeniu pierwszego dziecka dostają
3 tys. euro becikowego, za drugie 6
tys. euro, a za trzecie i każde kolejne
po 12 tys. euro (ok. 50 tys. zł). W

Niemczech becikowe wynosi 25,2
tys. euro (ponad 100 tys.zł), w Rosji
10 tys. dol. (ok. 30 tys.zł).

Rodzina w Polsce o wiele więcej
oddaje do budżetu państwa w postaci podatków niż z niego korzysta,
jednak rząd woli wydawać pieniądze na olbrzymią administrację, na
zagraniczne misje wojskowe, nietrafione inwestycje, czy nawet na pomoc
finansową obcym państwom. Już w
niedalekiej przyszłości doprowadzi
to do rozpadu systemu emerytalnego
w naszym kraju. Obecnie rodziny
wielodzietne dają systemowi przyszłych podatników, którzy będą
płacić składki, ale najczęściej nie na
emerytury swoich rodziców; bo ich
mamy będą mieć tak mały staż pracy, że nie dostaną żadnych emerytur.
Dlatego oczywistym jest to, że okres
wychowywania dzieci powinien być
zaliczany jako czas składkowy, co w
przyszłości wiązałoby się z odpowiednią emeryturą dla rodziców.

W związku z bezczynnością kolejnych rządów, wiele polskich samorządów prowadzi aktywną politykę
prorodzinną i prospołeczną, np. w
Krakowie lokatorom mieszkań komunalnych przysługują wysokie ulgi w
czynszu: przykładowo mieszkańcy z
dochodem do 559,43 zł na osobę mają
70% obniżki czynszu, lokatorom z
dochodem od 559,44 zł do 779,18 zł
na osobę przysługuje 50% obniżki,
ponadto na ulgi mogą liczyć wszyscy
pozostali lokatorzy z dochodem do
1398,57 zł na osobę. Funkcjonuje tam
także Krakowska Karta Rodzinna

up owa ż niająca
posiadaczy (dzieci z rodzin wielodzietnych) m.in. do darmowych
przejazdów komunikacją miejską
na obszarze całej aglomeracji krakowskiej.

W wielu miastach Polski od lat funkcjonuje becikowe gminne, którego w
Olkuszu niestety nigdy nie było. Tymczasem lata zaniedbań skutkują szybkim starzeniem się i wyludnianiem
miasta. Smutna konieczność zamykania szkół, jest tylko nieuniknioną
konsekwencją braku wcześniejszych
działań ze strony władz miejskich,
których priorytetem powinno być
zatrzymanie młodych ludzi w Olkuszu. Aby to nastąpiło potrzeba przede
wszystkim stworzyć dobre warunki do
powstawania nowych miejsc pracy.
Niestety jak dotąd władze Olkusza
pomimo olbrzymiego bezrobocia (w
gminie około 16%) nie utworzyły ani
jednej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponadto olkuscy radni miejscy
oraz burmistrz, nie wykazali się
aktywnością we wdrażaniu choćby
namiastki polityki prorodzinnej w
gminie. Jeśli Olkusz nadal będzie się
wyludniać w dotychczasowym tempie to już w najbliższych latach nie
uda się uniknąć zamykania kolejnych
szkół oraz urzędów. Dlatego mam
nadzieję, że ten artykuł pozytywnie
zmotywuje władze miasta do realizacji szeregu prorodzinnych zmian
w gminie Olkuszu.

vv Robert Rusinek
email: biurorusinek@interia.pl

Publiczny atak na moją osobę niepodpisany z imienia ani z nazwiska odczytuję jako atak na wolność
słowa oraz jako próbę wywarcia na mnie presji, bym nie pisał prawdy. Pragnę podkreślić, iż nie
zamierzam poddać się naciskom jakiejkolwiek opcji politycznej, a wszelkie informacje zawarte
w moich artykułach w razie potrzeby mogę udowodnić. 			
R. Rusinek

STOP DROGOWYM BUBLOM

„Stop drogowym bublom” – pod takim hasłem poseł Jacek Osuch oraz samorządowcy z Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową dotyczącą licznych usterek jakie pojawiły się na budowanej obwodnicy Olkusza. Jezdnia już kilka miesięcy po ułożeniu podbudowy oraz części asfaltobetonu zaczęła pękać.
Podczas konferencji prasowej
w której wzięli udział dziennikarze mediów ogólnopolskich
poseł Jacek Osuch zaprezentował pismo, jakie wystosował do
inwestora, czyli Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Krakowie.
Parlamentarzysta podkreślił w
nim, że choć budowa drogi jeszcze trwa, już teraz ujawniły się
poważne usterki, które budzą
poważne wątpliwości, czy budowa prowadzona jest w sposób
fachowy i rzetelny, a nadzorujący ją urzędnicy dobrze wypełniali swoje obowiązki. – Dziś
będąc tu na miejscu trudno nie
zadać pytań: czy podbudowa
obwodnicy Olkusza została
wykonana w sposób właściwy?
Czy na etapie przygotowania
dokumentacji projektowej prowadzone były badania gruntu
na przedmiotowym odcinku?
Czy prowadzone przez fir-

mę Eurovia prace zgodne są
z dokumentacją projektową
przygotowaną dla realizacji
tego zadania? – wyliczał poseł
Osuch. Parlamentarzysta wystąpił o przeprowadzenie szczegółowej kontroli i badań laboratoryjnych. – Sytuacja ta jest bardzo
niepokojąca, gdyż obecnie po
tej drodze odbywa się wyłącznie ruch lokalny. W momencie
oddania do użytku budowanej
obwodnicy, trasą tą pojedzie
kilka tysięcy samochodów na
dobę. Czy kilka miesięcy po
oddaniu drogi nie trzeba będzie
jej ponownie remontować – pyta
retorycznie poseł PiS.
We wtorek w Olkuszu ma odbyć
się sesja Rady Miejskiej. Podczas
niej samorządowcy mają zdecydować o przekazaniu kwoty
pół miliona złotych na pomoc
finansową dla Województwa

SPRZEDAM

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

ROK PRODUKCJI 2007. Kosztował 270 000. BARDZO BOGATE WYPOSAŻENIE
+ DODATKIKUPIONY U DEALERA W POLSCE, SERWISOWANY W AUTORYZOWANYM SERWISIE AUDI, BEZWYPADKOWY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY
PERFEKCYJNY, OBJĘTY GWARANCJĄ
TEL. 512 447 343 / cena do uzgodnienia ok 63 000 zł

Małopolskiego z przeznaczenie
na budowę obwodnicy. Lokalni
samorządowcy zapowiadają, że
wystąpią z wnioskiem o wstrzymanie przekazania środków.
– W tegorocznym budżecie
Olkusza zaplanowano kwotę
2 243 567,87 zł. jako dotację dla
Województwa Małopolskiego
na zadanie budowa obwodnicy
Olkusza. Pierwsza transza w
wysokości pół miliona złotych
miała zostać przekazana, po
podjęciu w dniu 5 lutego 2013
r. przez Radę Miejską stosownej uchwały. Jednak na skutek
wystąpienia licznych wad już
na tak wczesnym etapie budowy drogi polegających m.in. na
pojawieniu się pęknięć i przełomów, wnoszę o wystąpienie
do Zarządu Dróg Wojewódzkich o udzielenie szczegółowych wyjaśnień dotyczących
powodów powstania usterek.

Do tego czasu Gmina Olkusz
- pomimo podpisanego wcześniej porozumienia - powinna
wstrzymać się z udzieleniem
pomocy finansowej – przekonuje
Łukasz Kmita, szef klubu radnych
PiS. Jak zaznacza samorządowiec, trudno sobie wyobrazić,
aby radni Miasta i Gminy Olkusz
przekazali środki finansowe za
wykonane prace, których jakość
pozostawia wiele do życzenia.
– Dopiero w momencie przedstawienia i wdrożenia programu naprawczego, który będzie
gwarantował fachowe wykonanie wszystkich prac, Gmina
Olkusz niezwłocznie powinna
zadeklarowaną pomoc udzielić
– przekonywał w wypowiedzi
dla portalu www.pulsolkusza.pl
radny Łukasz Kmita.
Obecni na spotkaniu Mieszkańcy oprócz widocznych usterek

Wydawca: SOLID PRESS s.c.
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29
tel.: 668 339 732
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Redaktor naczelny: Mateusz Mucha
Skład i łamanie: Design Factory
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

przekonują, że nowa obwodnica
ma spora ilość mankamentów. –
Przy znacznej części obwodnicy
nie zaplanowano budowy chodników. Nasze dzieci wracając
ze szkoły będą musiały więc
iść poboczem albo drogą przez
400-500 metrów od przystanku autobusowego. Dodatkowym
mankamentem są głębokie na
półtora metra rowy, które znajdują się tuż przy jezdni – mówi
Andrzej Krukowski, którego dom
położony jest ok 30 metrów od
obwodnicy.
Budowa obwodnicy Olkusza
jest w 85 procentach współfinansowana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt całego zadania wynosi
23.882.035,28. Swój udział finansowy w budowie zadeklarowała
także gmina Olkusz.

vv BPPIS

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności
publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie, Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.
W pozostałych miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami
wyrażanymi na łamach Gwarka Olkuskiego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów.
Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane
w części lub całości bez jego zgody.
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Reklamy

Bezpieczeństwo i Zaufanie

NOWE ŁÓŻKA PORODOWE!

Nowy Szpital w Olkuszu zapewnia kobietom w ciąży
kompleksową opiekę ginekologiczną. Już od pierwszych miesięcy można korzystać z Poradni Ginekologiczno – Położniczej, gdzie wybrany przez pacjentkę
lekarz prowadzi ciążę. Pacjentki mogą również zapisać
się do bezpłatnej Szkoły Rodzenia, która przygotowuje przyszłe mamy do świadomego i bezpiecznego porodu. Po porodzie rozwój dziecka można
skonsultować z lekarzem neonatolologiem w Poradni
Konsultacyjnej Rozwoju Noworodka i Wcześniaka.
Podczas porodu pacjentka ma możliwość dostania
bezpłatnego, bezpiecznego znieczulenia podtlenkiem
azotu tzw. gazu rozweselającego lub znieczulenia
zewnątrzoponowego .
Szpital ciągle podnosi standard wyposażenia oddziału.
W ostatnim czasie zakupione zostały trzy elektryczne, wielofunkcyjne łóżka porodowe za 69 660 zł.
Mogą one pełnić funkcję łóżka szpitalnego jak i fotela
porodowego. Wyposażone są w pilot, który posiada
funkcję zmiany wysokości leża, regulacji oparcia pleców, funkcje Trendelenburga. Łóżka te pozwolą na
wybranie dla rodzącej dogodnej pozycji.

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz,
tel.: 32 758 13 50, fax: 32 758 13 50 • agorka@nowyszpital.pl • www.olkusz.nowyszpital.pl

ul. Kluczewska 2
tel: 510-059-649

Zapraszamy
do współpracy!
Wszystko czego potrzebujesz
pod jednym dachem
•
Sprzedaż stacjonarna
•
Sprzedaż z dowozem
na telefon

Już jesteśmy
w Olkuszu!!!
czynne od poniedziałku do piątku:
od 5:00 do 13:00
sobota:
od 5:00 do 10:00

DOSTAWCA:
wędlin, mięsa, drobiu,
nabiału, warzyw
i art. spożywczych
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KĄCIK KOLEKCJONERA BEZPIECZNIEJ NA KRAJÓWCE
OLKUSZ

W pierwszym półroczu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie
dostosuje sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu DK 94 w Olkuszu z ulicami Kościuszki i Rabsztyńską tak, aby umożliwić pojazdom jadącym od strony Śląska i Krakowa bezkolizyjne lewoskręty.

KRÓTKO O SZCZĘŚCIU

Najbliższe dni mają dla mnie dwa duże znaczenia. 10 lutego
jest dla mnie dniem odliczającym rocznicę całkiem prywatną.
Od 10 lutego 2012 roku do 10 lutego 2013 mija pełen rok, dla
mnie tak obfity w treści, że aż strach o nim myśleć.
Początek pełen zaskoczenia. Potem niekończące się dni pełne pustki. Brak wiary
w jutro. Bezradność w wyniku następujących wydarzeń. Spotykam ludzi którzy
wydają się rozumieć moje zagubienie. Pozory jednak mylą. Coś ciągnie mnie do
kontaktów z osobami tak jak ja, ale w inny sposób zagubionymi, nie potrafiącymi
trzeźwo spojrzeć na życie. Widzę jak przez sen, że odsuwam się gdzieś na bok. Staję
się kimś kto stoi obok i patrzy nie na życie w którym jest w samym centrum. Patrzę
na świat przemijający obok i zdaje mi się, że to wszystko nie dotyczy mnie osobiście.
W wyniku osobistej tragedii nie zauważam, że inni też mają problemy. Mam żal do
otoczenia, że nie jest w stanie zrozumieć stanu mojej świadomości.
Po pewnym czasie następuje chęć zrobienia czegoś by zmienić swój stan stagnacji. Spotykam dziwnych ludzi, gdzie
wierzę, że dzięki nim coś potrafię zmienić. Nie zauważam, że są to tylko pozory, manipulacja. Wierzę w ludzi. Okazuje
się, że to jest za mało. Moja wiara jest za płytka, nie poparta niczym konkretnym. Moje chęci i działania okazują się
wielką porażką i nieporozumieniem. Czerwiec – wielkie rozczarowanie. Lipiec – marazm i oczekiwanie na coś co już
nie ma prawa nastąpić. Sierpień – światełko w ciemności. Dostrzegam diament. Zaczynam z pełną wiarą nad nim
pracować. Najważniejsze to dopracować go tak by zaświecił jak najwyższej klasy brylant. Zaślepiony wiarą w siebie nie
zauważam rys. Wszystko wskazuje na to, że coś zaczyna mi się udawać. Realizuję w końcu swoje marzenie. Wyjazd
do Paryża. Jest wspaniale. Biorę udział w słynnym święcie wina w samym centrum Montrmartre, świecie cyganerii
artystycznej. Pozornie jestem w siódmym niebie. Powrót do domu daje jednak jakiś niedosyt. Grudzień – puste święta
i zwątpienie. Styczeń – bardzo bliska tragedia, niby obok mnie, ale dociera. I wreszcie nadchodzi miesiąc luty. Zbliża
się pamiętny 10 luty. Coś we mnie pęka. Zaczynam dostrzegać coś czego nie mogłem dostrzec przez ten cały ubiegły
rok. Rok najgorszy w moim życiu. Rok pełen zwątpień, złości na życie, nienawiści. Rok w którym jak nigdy dotąd
spotkałem tylko tych ludzi których na co dzień się nie dostrzega. Rok w którym było wiele niewykorzystanych szans.
Rok w którym pojawiały się gwiazdki szczęścia, a których nie potrafiłem dostrzec i z nich skorzystać. Rok całkowitego
zagubienia i pomyłek. Rok ucieczki w złudny wesoły świat. Ten rok się kończy, jak kończy się żałoba po czymś czy
kimś co już nie wróci. Ten rok też już nie wróci, bo czasu cofnąć się nie da. Rok który już jest za nami.
- 14 lutego to święto importowane z zagranicy. Święto Walentynek. Od tego dnia postanawiam zmienić wszystko.
Powrócić do świata miłości. Świata ufności w życie i ludzi. Dalekim łukiem omijać złe emocje. Odrzucić od siebie złe
nawyki i fałszywe przyjaźnie. Tak jak kiedyś pragnąć w swoim życiu zrobić coś dobrego. Przestać myśleć, że coś mi
się należy od życia lepszego. Wreszcie dostrzec czułość, ciepło płynące od pozytywnego otoczenia. Ten miniony rok
nauczył mnie pokory i mam nadzieję zmienić datę od której będę liczył kolejne lata. Zmieniam datę 10 lutego na datę
14 lutego. Czy mi się to uda ? Jeśli to będzie możliwe opowiem o tym dokładnie za rok.
Przepraszam wszystkich kolekcjonerów i pasjonatów za ten osobisty ton, ale tak wyszło. O pasjach i najważniejszych wydarzeniach ze świata numizmatyki i filatelistyki już od następnego razu. A działo się dość dużo i nie zawsze
pozytywnie. O czym nie omieszkam poinformować już w bardziej optymistycznych słowach.  Marny rok 2012 mamy
już za sobą. Myślmy teraz o Valentynkach i miłości jaką możemy dać swoim najbliższym. Myślę, że moi najbliżsi to
zrozumieją, a dalsi znajomi i nieznajomi pomyślą nad tym o czym powyżej pisałem. W nadchodzącym dniu Valentynek
życzę absolutnie wszystkim samych radości i miłości.
Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 691 364 130

HURTOWNIA

Galeria
Czystości
i Urody

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

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

Hurtownia

Skrzyżowanie krajówki z trasą na
Wolbrom i Trzebinię nie należy do
bezpiecznych. W tym miejscu często dochodzi do wypadków i kolizji.
A wszystko przez przestarzały system
sterowania sygnalizacją i nieuwagę
kierujących, którzy wjeżdżają na
skrzyżowanie na żółtym lub czerwonym świetle. – Istniejące „światła”
na drodze krajowej nr 94, pomimo
wydzielonych pasów do lewoskrętu
w kierunku na Wolbrom, nie posiadają bezkolizyjnego sygnalizatora
do skrętu – podniósł w interwencji
olkuski poseł PiS Jacek Osuch. Jak
zauważył parlamentarzysta w tzw.
„szczycie komunikacyjnym” w tym
rejonie tworzą się korki. Warto
dodać, że ul. Kościuszki jest najbardziej obciążoną drogą wojewódzką
w Małopolsce, a olkuskim odcinkiem

„krajówki” jeździ
ponad 25 tys. samochodów na dobę.
Wielu kierowców
chcąc uniknąć
kilkuminutowego
oczekiwania na
możliwość skrętu
w lewo (na Wolbrom) udaje się na następne skrzyżowanie DK 94 z ul. Słowackiego
i Wiejską i tam zawraca.

Poseł Jacek Osuch poprosił krakowski oddział GDDKiA o takie
ustawienie systemu sterowania, aby
umożliwić pojazdom bezkolizyjny
skręt w lewo. Administrator drogi przychylił się do tego wniosku.
– Mając na względzie potrzebę
poprawy warunków ruchu na
przedmiotowych skrzyżowaniach

oddział Kraków podejmie działania
w I półroczu w zakresie korekty
programów sygnalizacji świetlnych
uwzględniających wydzielone lewoskręty z drogi krajowej – napisał
dyrektor oddziału GDDKiA Jacek
Gryga.
Miejmy nadzieję, że zapowiedzi
Generalnej Dyrekcji zostaną szybko
zrealizowane, a kierowcy już niebawem będą mogli bezpiecznie przejeżdżać przez skrzyżowanie.

vv Łukasz KMITA

Z raportów Straży Miejskiej
23.01.2013 r. – niemal w samo południe zgłoszono do Straży Miejskiej, że na ulicy Szpitalnej pod sklepem z alkoholami leży
w śniegu i zamarza człowiek. Na miejscu strażnicy rozpoznali 63-letniego olkuszanina znanego im z wielu podobnych interwencji. Mężczyzna był pod silnym wpływem alkoholu. Został doprowadzony do miejsca zamieszkania. Kolejny mandat go nie ominie.
24.01.2013 r. – we wczesnych godzinach porannych zgłoszono do Straży Miejskiej, że na ulicy Szpitalnej dwóch mężczyzn
odcina siekierą łańcuchy oddzielające chodnik od jezdni. Jak się okazało podobne zgłoszenie przyjęła również Policja. W wyniku
podjętych wspólnie czynności sprawcy kradzieży zostali ujęci. Okazali się nimi dwaj olkuszanie lat 49 i 38. Obaj byli mocno
nietrzeźwi. Zostali umieszczeni w KPP Olkusz w celu prowadzenia dalszych czynności. Skradzione mienie odzyskano.
25.01.2013 r. – wieczorem wezwano Straż Miejską na ulicę Żuradzką, gdzie na chodniku leżał mężczyzna. Na miejscu okazało
się, że był to 57-letni mieszkaniec Żurady, który nadużył alkoholu. Pana doprowadzono do miejsca zamieszkania i przekazano
rodzinie. Został ukarany grzywną.
28.01.2013 r. – wieczorem zaalarmowano, że samotna lokatorka mieszkania jednego z bloków zlokalizowanych w centrum
miasta już od kilku dni nie daje znaku życia. Sąsiedzi podejrzewali najgorsze. Strażnikom udało się ustalić, że starsza pani
jednak żyje i przebywa w olkuskim szpitalu.
04.02.2013 r. – rano z posesji przy ulicy Miłej wybiegł duży pies i zaatakował dziecko idące do szkoły. Na szczęście obyło się
bez poważnych obrażeń. Właściciel zwierzęcia poniesie konsekwencje niewłaściwego nadzoru nad czworonogiem.
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32/643 03 13

OGŁOSZENIE

Informujemy, że zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Gminą Olkusz,
od dnia 02.01.2013 r. punkty kasowe PGK Sp. z o.o. w Olkuszu będą czynne w godzinach:
ul. Kluczewska 2
poniedziałek, wtorek,
środa, czwartek:
od godz. 7.30 do 13.30
przerwa od 9.00 do 9.30

SPRZEDAM TOYOTĘ AVENSIS II 1.8 16V
ROK PROD. 2003. BOGATE WYPOSAŻENIE. SAMOCHÓD KUPIONY W POLSKIM SALONIE
I NA BIEŻĄCO SERWISOWANY W AUTORYZOWANYM SERWISIE TOYOTY
PIERWSZY WŁAŚCICIEL , BEZWYPADKOWY ,GARAŻOWANY, STAN TECHNICZNY BARDZO DOBRY

TEL. 512 447 343 / cena do uzgodnienia ok. 23 000 zł

FIRMA BUDOWLANA

oferuje wykonanie:

• remontów bieżących i kapitalnych
• wylewek cementowych
agregatem „Mixokret”
• robót elewacyjnych
• robót transportowo-sprzętowych koparkoładowarką, samochód samowyładowczy
• tynków maszynowych (gipsowych
i cementowo-wapiennych)

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

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

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

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

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

ul. Sławkowska 12A
piątek:
od godz. 7.30 do 13.30
przerwa od 9.00 do 9.30

Aleja 1000-Lecia 2B
środa: od godz. 7.30 do 16.00
(wraz z biurem obsługi Klienta)
przerwa od 10.00 do 10.20
oraz od 13.00 do 13.20

SKLEP Z DUSZĄ
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

SKUP • SPRZEDAŻ

ul. Mickiewicza 16
(naprzeciwko parku)

tel. 662 660 373

ZAPRASZAMY!

Informacje
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Budujące pomysły

www.cras.pl
tel. (32) 754 59 59

www.mrowka.com.pl

IGLO ENERGY

NOWATORSKIE
ENERGOOSZCZĘDNE
ELEGANCKIE

NAJLEPSZE
OKNO NA RYNKU
Uw=0,6 W/(m2K)*

* dla okna o wymiarach 1230mm x 1480mm (szyba Ug=0,3 W/(m2K) z ramką Swisspacer, wzmocnienie z włókna szklanego)

30

**

** na wybrane kolekcje

Amaro beż

płytka podłogowa, 33,3 x 33,3

Saturn beż satynowy

gres mrozoodporny, 45 x 45, barwiony w masie

klej do płytek PSB 25 kg

Como
Blue

HIT!

płytka ścienna,
20 x 25
Gat. 1

19 90

34 99

zł/m2

Zestaw podtynkowy

Geberit

w zestawie
przycisk chrom błysk
+ wsporniki,

zł/op.

zł/m2

Roca MADALENA

+ deska wolnoopadająca

11 90

14 99

zł/m2

Miska wisząca

cenow
y

EKO Śnieżka

emulsja akrylowa biała
- do ścian i suﬁtów
- hipoalergiczna

10 L

MIERNIK
ZUŻYCIA
ENERGII

34 99
zł/szt.

HIT!

cenow
y

576 00
zł/komplet

MRÓWKA CRAS OLKUSZ,
UL. PRZEMYSŁOWA 9
CZYNNE: Pon. - Pt. 7.00 - 19.00, Sob. 7.00 - 16.00

219 00
zł/komplet

OFERTA WAŻNA:

od 07.02 do 21.01.2013
lub do wyczerpania zapasów.

49 99
zł/szt.

informuje o zużyciu energii (W) oraz jej koszcie,pozwala
na zaprogramowanie dwóch taryf, wyświetla czas pracy
miernika oraz podłączonych urządzeń

Wszystkie ceny są cenami brutto. Promocje nie sumują się. Ceny podane w gazetce są cenami wyjściowymi, oznacza to że ceny artykułów w markecie mogą się nieznacznie różnić nawet
w okresie obowiązywania oferty. Ze względu na powierzchnię sklepów 100% oferty dostępne w wybranych jednostkach. Oferta ma charakter informacyjny i polega na wyróżnieniu artykułów
asortymentu. Sklepy Mrówka zastrzegają sobie prawo do zmian cen i błędów edytorskich. Fotograﬁe mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktów.
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PACIEJ

35 miejsc noclegowych
pokoje 2, 3 i 4 osobowe
wszystkie pokoje z łazienkami + TV
Na miejscu:
- wyżywienie (posiłki domowe)
- świetlica
- ogrodzony parking
W pobliżu:
- wyciągi narciarskie
(Kotelnica, Bania) 500 m
- rzeka Białka (50 m)
- sklep (300 m)
- baseny termalne (600 m)
Do Zakopanego 15 km
Niedaleko przejście graniczne Jurgów

ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANY
„STANISŁAW PACIEJ”
32-300 OLKUSZ
UL. OSIECKA 3A
TEL./FAX 032 643 32 61

INWESTYCJE „POD KLUCZ”

www.zrb-paciej.pl
Zakres usług:
• roboty budowlane • roboty inwestycyjne • roboty remontowe
• wylewki cementowe • usługi koparko-ładowarka • usługi transportowe
INWESTYCJE „POD KLUCZ”

Wypoczynek letni i zimowy

Białka Tatrzańska,
ul. Środkowa 110
tel. 18 265 45 70,
kom. 696 831 499
(w godz. 8:00 - 16:00)

