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

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

KUCHNIEKUCHNIE
NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI

SZAFYSZAFY

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

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

UWAGA !!! ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ STRONĄ INTERNETOWĄ - www.gwarekolkuski.pl - SPRAWDŹ !!!!!

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

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

MEBLE OGRODOWEMEBLE OGRODOWE

 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE
 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE

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

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
dypl. mistrz  kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

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

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

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

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

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

www.duodampex.pl

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

duodampex@gmail.com

 PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

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

(“SILVER” BUDYNEK DAWNEJ POLICJI PRZY POCZCIE)

OPTYK

Sprzedaż Węgla

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

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

Rodaki, ul. Rzeka

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

WIOSENNA

OBNIŻKA CEN!!!
WIOSENNA

OBNIŻKA CEN!!!

ul. Nullo 2, 32-300 Olkusz (naprzeciwko postoju Taxi) 
tel/fax: 32 211 03 27, kom. +48 519 409 079

www.polnox.pl • biuro@polnox.pl • sklep@polnox.pl
pon - pt   9.00 ÷ 18.00, sobota    9.00 ÷ 13.00

TANIE TUSZE I TONERY, Z NAMI TANIE DRUKOWANIE
KASY FISKALNE, SERWIS LAPTOPÓW pełny zakres usług 

Największy wybór - Akcesoriów dla Gracza 

Głośniki 2.0 
KRATOR N2-20050

Cena: 99,00 PLN
Do każdego laptopa 

markowa torba gratis 

NAJWIĘKSZY WYBÓR
LIQUIDÓW

I e-PAPIEROSÓW 

BIEDRONKA ul. Sławkowska 13, Olkusz 

LOMBARD

www.lombard.olkusz.pl www.lombard.olkusz.pl 

Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!!
SKUP ZŁOTA

32-300 Olkusz, Rynek 24,
tel. 32 643 34 26, 512 777 884

Czynne: 1000-1800

ATRAKCYJNE
CENY ZŁOTA!!!
od 100 do 120zl za gram

SKUTERY

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Sprzedaż skuterów nowych i używanych z gwarancją
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu
• Konkurencyjne ceny napraw
• Wypożyczalnia skuterów i motorowerów

SERWIS “U PANA LESZKA”

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

INFORMACJA: 
tel. 792 447 442, www.rm-instal.pl
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz

ZAINWESTUJ W ENERGIĘ SŁONECZNĄ
DOPŁATY DO 40% 
DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH.
PRODUKUJ WŁASNY SŁONECZNY PRĄD!
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W piątek poprzedzający Wielki 
Tydzień na centralnym placu nasze-
go miasta zaprezentowali swe dzie-
ła twórcy pisanek, palm, serwetek, 
a także smakołyków. Jak zawsze 
można tam było znaleźć oryginalne, 
ręcznie wykonane produkty i wes-
przeć zakupem szlachetne cele orga-
nizowanego przez Miejski Ośrodek 
Kultury jarmarku.
Udział w tegorocznej jego edycji 
zgłosili: Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej Stowarzyszenia Otwartych 
Serc Aktywnych Kobiet, Dom 
Pomocy Społecznej w Olkuszu, 
Klub Sportowy „Flika”, Świetlica 
Opiekuńczo-Wychowawcza „Agraf-

ka” Stowarzyszenia Dobroczynnego 
„Res Sacra Miser”, Gimnazjum Nr 
1 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Olkuszu, Socjalizacyjna Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza w Olku-
szu, Ośrodek Terapii Uzależnień 
Dzieci i Młodzieży w Jeżówce, a 
także kultywujące ludową sztukę i 
regionalne zwyczaje grupy z świe-
tlic wiejskich MOK w Braciejówce, 
Bogucinie Małym i Troksie oraz 
zespół z Kosmolowa.
Organizowane przez Miejski Ośro-
dek Kultury jarmarki dają wystaw-
com sposobność do zebrania środ-
ków na cele dobroczynne, zakup 
materiałów na potrzeby innych 

przedsięwzięć, pokrycie wydatków 
związanych ze statutową działalno-
ścią. Równocześnie jest to dla nich 
okazja, by zaprezentować plastyczne 
talenty i pomysłowość, poznać się, 
wzajemnie inspirować. Zadowoleni 
są także mieszkańcy szukający cze-
goś innego, niż masowo produkowa-
ne i dostępne w wielu sklepach świą-
teczne ozdoby. Choć różnie bywa 
z zainteresowaniem kupujących i z 
dochodami, choć nie zawsze sprzyja 
uczestnikom jarmarków kapryśna 
aura, to bez wątpienia warto tradycję 
tę kontynuować.

 v MOK Olkusz 
Zdjęcia: Adam Sowula

JarmarK WielKanOcny 2014
Kramy z świątecznymi ozdobami pojawiają się na olkuskim Rynku od 
lat. Zawsze w dni targowe przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem. Nie 
inaczej było tym razem.

Wielu mieszkańcom Olkusza znany 
był ze swych obrazów, pracy w Olku-
skiej Fabryce Naczyń Emaliowanych 
i Miejskim Ośrodku Kultury, lekcjach 
plastyki w Studium Nauczycielskim 
i zajęciach twórczych w Klubie 
„Przyjaźń”. Jego dorobek zapewnił 
mu uznanie nie tylko w Olkuszu, 
ale też w innych miastach kraju oraz 
za granicą.
Urodził się 19 stycznia 1937 roku. 
Swoje talenty rozwijał najpierw w 
Liceum Plastycznym w Lublinie, 
a później w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych we Wro-
cławiu. Studiował malarstwo i rzeźbę 
u takich mistrzów, jak prof. Xawery 

Dunikowski, prof. Eugeniusz Gep-
pert, prof. Stanisław Dawski. Rok po 
zakończeniu studiów podjął pracę w 
OFNE. Zajmując się wzornictwem 
przemysłowym osiągnął znaczące 
sukcesy, wśród których wymienić 
należy Złoty Medal Międzynaro-

dowych Targów Poznańskich oraz 
godło „Teraz Polska”. Równocze-
śnie uprawiał malarstwo sztalugo-
we. Jego obrazy gościły na licznych 
wystawach, wśród nich na pierwszej 
Wystawie Artystów Olkuskich. Prace 
Henryka Dessauera znajdują się w 
zbiorach prywatnych w kraju oraz w 
Danii, Niemczech, Szwajcarii, USA i 
w Kanadzie. „Moim założeniem arty-
stycznym jest potrzeba odkrywania 
wartości koloru w świetle i cieniu 
oraz ich wzajemne oddziaływanie na 
siebie” - napisał w katalogu Wysta-
wy Artystów Olkuskich. Utraciliśmy 
w nim utalentowanego artystę oraz 
niezwykłego, skromnego człowieka.

Wspomnienie o HenrykU DessAUerze
Przed Świętami Wielkanocnymi na olkuskim cmentarzu pochowany 
został olkuski artysta malarz, projektant wzorów przemysłowych 
i pedagog Henryk Dessauer. Zmarł w wieku 77 lat. 

Maksymilian Gierymski, starszy 
brat innego wybitnego malarza 
Aleksandra Gierymskiego, nale-
żał do czołowych przedstawicieli 
realizmu w polskim malarstwie. 
Wykształcony w Monachium, 
był u progu wielkiej sławy gdy 
śmierć w wieku 28 lat przerwała 
jego karierę. Mimo tak krótkiego 
życia, artysta, pozostawił boga-
ty dorobek i był inspiracją dla 
wielu malarzy. Tematyka jego 
obrazów to scenki powstańcze, 
klimatyczne, intymne pejzaże, 
scenki rodzajowe oraz kom-
pozycje zopfowe (stylizowane 
na rokokowe sceny polowań). 
Malarz, zgodnie ze swą maksy-
mą „ na obrazie, jak na zegarze 
powinna być widoczna godzina”, 
dbał o realizm miejsc i sytuacji. 
Przy tworzeniu prac przedsta-

wiających krajobraz z rodzimych 
stron, często korzystał z foto-
grafii. Szczególnie cennym 
wkładem w rozwój polskiego 
malarstwa jest jego podejście do 
pejzażu. Minimalizm jaki stoso-
wał by oddać nieco surowe pięk-
no ojczystych ziem było czymś 
nowatorskim i dało początek 
polskiej szkole pejzażu. Auto-
rzy wystawy chcieli zwrócić 
uwagę na ten aspekt twórczości 
Gierymskiego, dlatego pejzaż 
ma stanowić temat przewodni 
ekspozycji. Wydarzenie zapo-
wiada się bardzo ciekawie, gdyż 
będzie można zobaczyć nie tyl-
ko prace Maksa Gierymskiego 
lecz wielu artystów z kręgu tzw. 
szkoły monachijskiej. Oprócz 
55 prac Gierymskiego będzie 
można obejrzeć obrazy między 

innymi Józefa Brandta, Adama 
Chmielowskiego, Józefa Cheł-
mońskiego, Stanisława Witkie-
wicza, Alfreda Wierusza-Kowal-
skiego, Władysława Maleckiego, 
Eduarda Schleicha st., Ludwiga 
Hartmanna i Mihalyiego Mun-
kacsyiego. Wśród dzieł Mak-
symiliana Gierymskiego mają 
znaleźć się te najsłynniejsze, jak 
Patrol powstańców, czy Adiu-
tant sztabowy. Ponadto będzie 
można zobaczyć pierwszy raz 
prezentowany w Polsce obraz 
Wiosna w małym miastecz-
ku. Dodatkowo, prezentowane 
będą materiały multimedialne, 
dotyczące zaginionych dzieł, 
oraz najnowszych metod badań 
nad obrazami. Warto jeszcze 
zaznaczyć, że ekspozycja orga-
nizowana jest ze współudzia-
łem Muzeum Narodowego 
w Warszawie, które od marca 
prezentuje wystawę malarstwa 
Aleksandra Gierymskiego. Dla 
zainteresowanych tematem jest 
to świetna okazja by porównać 
twórczość braci Gierymskich. 
Dzieła Maksymiliana będziemy 
mogli oglądać w Krakowie od 
25 kwietnia do 10 sierpnia 2014 
roku. Polecam.  

 v Ewa Wołoszyn

maKsymilian GierymsKi
WystaWa W 140. RocZNicę ŚmieRci
Już 25 kwietnia, w gmachu głównym muzeum Naro-
dowego w Krakowie, zostanie otwarta wystawa pod 
tytułem: „maksymilian Gierymski. Dzieła, inspiracje, 
recepcja.”  Wydarzenie to związane jest, z przypadającą 
w tym roku, 140 rocznicą śmierci malarza.

człowiek – najlepsza inwestycja
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu kontynuuje realizację  projektu systemowego pn. „Aktywność moją szansą” wdrażanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu 
aktywności zawodowej osób bezrobotnych. 
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu. Okres realizacji projektu 
-  01.01.2014r. do 31.12.2014r. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w PUP Olkusz, w szczególności:
Osób powyżej 50 r.ż. lub osób do 25 r.ż., którzy muszą wynosić co najmniej 50% wszystkich uczestników projektu - ze wszystkich osób 
do 25 r.ż. 30% mają stanowić osoby nie będące w zatrudnieniu ani nie uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), 
Osób, które utraciły zatrudnienie z instytucji sektora oświaty przed dniem 01.01.2013 r., figurujące w rejestrze PUP wg stanu na dzień 
30.11.2013r., wyrażające chęć udziału w projekcie.
W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia: 
• Staże • Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
• usługa IPD udzielana przez poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy. 
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerami telefonów:
• staże 32 6430538 lub 6434348 wew. 245 • jednorazowe środki 32 6430538 lub 6434348 wew. 227
• pośrednictwo pracy 32 6430538 lub 6434348 wew. 217, 218, 219, 223  
• poradnictwo zawodowe 32 6430538 lub 6434348 wew. 235, 239, 246. w godzinach pracy urzędu.

TarGi Pracy
W dniu 09.04.2014r. odbyła się IV edycja Powiatowych Targów Pracy 
zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu. Patronat 
honorowy nad przedsięwzięciem objął Starosta Powiatu Olkuskiego 
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.Partnerami byli Społeczna Aka-
demia Nauk Wydział Zamiejscowy w Olkuszu, Spółdzielnia Socjalna 
„Opoka” z Chechła oraz Filia Młodzieżowego Biura Pracy i Klubu Pracy 
OHP w Kluczach.
W IV Powiatowych Targach Pracy uczestniczyło 40 zaproszonych 
wystawców, przedstawicieli pracodawców, instytucji rynku pracy, 
organizacji pozarządowych, służb mundurowych, instytucji szkole-
niowych i szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz wyższego. Wśród 
zaproszonych wystawców był: Grodzki Urząd Pracy z Krakowa, Agencja 
Zatrudnienia Adecco oraz Agencja Pracy i Doradztwa Personalnego 
Interkadra, pracodawcy-Odział TA Hydronics IMI International, Ekpert-
Cars, PPHU Patrycja &Paweł, PPHU KONMET, FPHU BUTELX, PPHU 
KANITA, OTCF sp. zo.o, ILZA, MARIMAR s.c., PRO SERWIS, Zakład 
Drogowo-Budowlany PAGAM, Direct Group Marketing, Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej, ANTRANS, ANTRANS BIS, De Facto, P.W. DUHEN, 
ANMAR,Kamiliańskie Centrum Opieki Leczniczej, ZUP CERTRUS, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bank Zachodni, Instytut Turystyki z Krakowa.
W trakcie Powiatowych Targów Pracy osoby zainteresowane zmia-
ną i nabyciem nowych kwalifikacji lub uzupełnieniem wykształcenia 
mogły skorzystać z usług instytucji szkoleniowych i edukacji: Centrum 
Kształcenia Ustawicznego, Centrum Języków Obcych „IMPULS”, Cen-

trum Edukacji Zawodowej CARGO, 
Prywatne Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych.
Swoją ofertę zaprezentowały 
również organizacje pozarządowe: 
Stowarzyszenie „Wiosna”, Chrze-
ścijańskie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych Ich Rodzin 
i Przyjaciół „OGNISKO”, Centrum Integracja.
W Powiatowych Targach Pracy wzięła również udział Wojskowa Komenda 
Uzupełnień z Krakowa, która przedstawiła zasady pozyskania i przygo-
towania przyszłych żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w ramach 
służby przygotowawczej oraz Powiatowa Komenda Policja w Olkuszu, 
która przedstawiła zasady rekrutacji do służb mundurowych.
Podczas Targów Pracy odwiedzający mogli skorzystać z usług dorad-
ców zawodowych, którzy podczas porad indywidualnych pomagali: 
w określeniu oczekiwań zawodowych, w wyborze kierunku szkolenia 
lub przekwalifikowania zawodowego oraz sporządzaniu profesjonalnych 
dokumentów aplikacyjnych.
W trakcie trwania Powiatowych Targów Pracy przedstawiono 530 
ofert pracy. 
Dziękujemy wszystkim wystawcom oraz odwiedzającym Targi 
Pracy.

I N F O R M A C J A
Informujemy, iż dnia 02.05.2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu, będzie nieczynny.

Tel. 694 456 778
 531 408 600
 530 787 729

Informacje
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Parlament Europejski składa się 
z 751 eurodeputowanych. Od 
1979 są oni wybierani w wybo-
rach bezpośrednich. Ich kadencja 
trwa 5 lat. Eurodeputowani  two-
rzą w Parlamencie Europejskim 
grupy zwane frakcjami. Frakcje 
tworzone są w oparciu o poglądy 
polityczne deputowanych a nie 
kraj, z którego pochodzą. 
Parlament Europejski współtwo-
rzy większość prawa obowiązu-
jącego w Unii. Jak twierdzą sami 
eurodeputowani, duża część regu-
lacji prawnych, które obowiązu-
ją w państwach członkowskich, 
powstała właśnie tutaj. Ich decyzje 
mogą mieć więc przynajmniej taki 
sam, o ile nie większy, wpływ na 
codzienne życie Polaków, jak pra-
wo stanowione przez Sejm. 
Prawo tworzone w Parlamencie 
Europejskim ma wpływ głównie  
na gospodarkę i funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego Unii, w tym 
także na warunki pracy i prawa 
konsumentów. Zakres tematyczny 
spraw, którymi zajmuje się Par-
lament Europejski jest szeroki. 
Są to m. in. kwestie swobodnego 
przepływu osób, usług i kapitału, 

ochrona środowiska, polityki ener-
getycznej, turystyki, etc.
Pomimo swojej rangi i znaczenia, 
wybory do Parlamentu Europej-
skiego cieszą się małym zain-
teresowaniem wśród Polaków. 
W poprzednich wyborach, które 
odbyło się w latach 2004 i 2009, 
frekwencja wyborcza w naszym 
kraju okazała się wyjątkowo niska. 
Z możliwości oddania głosu sko-
rzystało wtedy odpowiednio: 
co piąty (20,8%) i co czwarty 
(24,53%) uprawniony wyborca. 
Polska zajęła w ten sposób nie-
chlubne przedostatnie miejsce 
wśród wszystkich krajów Unii 
pod względem frekwencji.
Z okręgu wyborczego nr 10, na 
który składają się województwa 
małopolskie i świętokrzyskie, 
w zależności od frekwencji 
wyborczej, do europarlamentu 
wybranych zostanie 7 lub 8 depu-
towanych. W warunkach niskiej 
frekwencji wyborczej nieoczeki-
wanie wzrasta znaczenie lokal-
nych społeczności, których głos, 
w przypadku mobilizacji przy 
wyborczych urnach, może okazać 
się znaczącym. 

Dla przykładu, w powiecie olku-
skim uprawnionych do głosowa-
nie jest około 90 tys. mieszkań-
ców. Jeżeli frekwencja wyborcza 
wyniosłaby 50%, dałoby to około 
45 tys. głosów. Biorąc pod uwagę 
wyniki osiągnięte przez dotych-
czasowych europarlamentarzy-
stów podczas ostatnich wyborów, 
możemy śmiało stwierdzić, że taka 
ilość głosów mogłaby zadecydo-
wać o zdobyciu mandatu euro-
deputowanego przez wybranego 
kandydata. Mieszkańcy powiatu 
olkuskiego nie powinni więc mar-
nować takiej szansy!
Więcej informacji dotyczących 
Parlamentu Europejskiego można 
znaleźć na stronach: www.simo.
org.pl, www.wyborylubieto.eu 
i mamprawowiedziec.pl

 v Jakub Fita 
www.jakubfita.pl 
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Eurowybory? - Twój głos ma dużE znaczEniE!
Już 25 maja w Polsce, a między 22 i 25 maja w innych pań-
stwach Unii europejskiej, odbędą się wybory do Parlamentu 
europejskiego. Wbrew pozorom, wybory te mają bardzo 
duże znaczenie dla funkcjonowania lokalnych społeczności, 
gdyż większość prawa obowiązującego w Unii współtworzy 
Parlament europejski. W Polsce przy wyborczych urnach 
wybierać będziemy 51 parlamentarzystów reprezentujących 
13 okręgów. to oni, w naszym imieniu, współtworzyć będą unijne prawo.

Postępowanie to stanowi alternatyw-
ny, niewymagający przeprowadzania 
postępowania dowodowego sposób 
samodzielnego regulowania spraw 
cywilnych przez strony stosunków 
prawnych w obecności sądu.
Wniosek o zawezwanie do próby ugo-
dowej zazwyczaj jest składany przed 
wniesieniem pozwu i wszczęciem 
właściwego procesu między stronami 
gdyż formalnie nie stanowi postępo-
wanie pojednawcze nie stanowi fazy 
poprzedzającej wytoczenie powódz-
twa a także nie służy realizacji celów 
postępowanie prowadzonego przez 
sąd. Zawarcie ugody w postępowaniu 
pojednawczym wywołuje stan rze-
czy ugodzonej, eliminując zazwyczaj 
konieczność inicjowanie w przyszło-
ści postępowania sądowego w zakre-
sie roszczeń objętych ugodą. 
W istocie najważniejszym skutkiem 
zawezwania do próby ugodowej jest 
przerwanie biegu przedawnienia. 
Nie ma tu znaczenia, czy przeciwnik 
w jakikolwiek sposób zareaguje na 
zawezwanie do próby ugodowej – 
nawet jeśli nie stawi się do sądu, bieg 
przedawnienia zostaje przerwany.
Zakres spraw, które mogą stać 
się przedmiotem ugody zawartej 
w postępowaniu pojednawczym 
wyznacza dyspozycja wynikająca 
z brzmienia treści art. 184 kpc, a więc 
chodzi tu o sprawy cywilne, które 
kodeks postępowania cywilnego 
definiuje w artykule pierwszym. 

Kodeks postępowania cywilnego nor-
muje również w jakich przypadkach 
zawarcie ugody nie jest dopuszczalne, 
a dotyczy to m.in. spraw z zakresu 
ubezpieczeń społecznych, co wynika 
z art. 477(12) tego kodeksu.
Wniosek o zawezwanie do próby 
ugodowej to pismo procesowe, w któ-
rym należy jak najdokładniej określić 
zakres swoich roszczeń gdyż jest to 
ważne w kontekście oceny wobec 
jakich roszczeń został przerwany 
bieg przedawnienia. Wniosek ten nie 
wymaga przedstawienia szczegóło-
wych dowodów, co jest niewątpliwie 
zaletą postępowania pojednawczego, 
ponieważ można je zainicjować także 
wtedy, gdy z jakiegoś powodu nie 
dysponujemy jeszcze wszystkimi 
niezbędnymi do wniesienia pozwu 
dowodami.
Wniosek podlega stałej opłacie 
w wysokości 40 złotych, niezależ-
nie od tego, jaka byłaby wysokość 
opłaty sądowej od pozwu w sprawie, 
której dotyczy.
O zawezwanie do próby ugodowej, 
bez względu na wartość przedmiotu 
sporu, należy zwrócić się do sądu 
rejonowego właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania bądź sie-
dzibę przeciwnika. Wniosek należy 
złożyć w sądzie w dwóch egzempla-
rzach: oryginał dla sądu i odpis dla 
przeciwnika.
Na skutek złożenia wniosku 
o zawezwanie do próby ugodowej 

w sądzie toczyć 
się będzie 
postępowanie 
pojednawcze 
a o terminie posiedzenia sąd poin-
formuje składającego wniosek oraz 
przeciwnika.
Przeciwnik nie ma obowiązku sta-
wienia się w sądzie na posiedzenie 
pojednawcze a jego niestawiennictwo 
w zasadzie nie wywoła negatywnych 
konsekwencji. Tylko jeśli wzywający 
po nieudanej próbie zawarcia ugo-
dy wniesie pozew do sądu, to może 
w nim zawrzeć także żądanie zasą-
dzenia na jego rzecz zwrotu kosztów 
wywołanych próbą ugodową. Jeśli 
wygra sprawę, to sąd uwzględni takie 
żądanie w orzeczeniu kończącym 
postępowanie.
W przypadku zawarcia w postępo-
waniu pojednawczym ugody sądo-
wej będzie ona stanowić z wszelkimi 
jej skutkami, po nadaniu klauzuli 
wykonalności, podstawę do wszczę-
cia egzekucji. W przeciwnym razie 
najczęściej nie pozostaje nic innego 
jak wniesienie do sądu pozwu prze-
ciw dłużnikowi. 
W praktyce postępowanie pojednaw-
cze stanowi najskuteczniejszy i naj-
tańszy sposób na przerwanie biegu 
przedawnienia.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

POsTęPOWanie POJednaWcze
Bardzo praktycznym i częstym sposobem wykorzystywanym 
do nakłonienia dłużnika do ugodowego załatwienia sprawy 
jest postępowanie pojednawcze nazywane również zawe-
zwaniem do próby ugodowej.

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

Wciąż nie brakuje ludzi, któ-
rzy nie nazywają powstającej 
inwestycji obwodnicą i trudno 
im się dziwić. W końcu co to 
za obwodnica, jeśli biegnie tuż 
pod oknami mieszkających na 
Osiedlu Młodych ludzi. Przypo-
mnijmy, że pod petycją sprzeci-
wiającą się budowie obwodnicy 
po śladzie ul. Kochanowskiego 
podpisało się kilkuset ludzi – 
nikt jednak nie wziął pod uwagę 
ich protestów. Protestów, które 
trwają już od kilku lat, a swoją 
kulminację, jak wielu z Państwa 
pamięta, miały pod koniec 2013 
roku.
Jednak inwestycja idzie pełna 
parą. Nie bacząc na deszcz, wiatr 
czy słońce pracownicy wyko-
nawcy konsekwentnie wypeł-
niają swoje zadania. Wypełniają 
je w taki sposób, że praktycznie 
nie da się swobodnie korzystać 
z ul. Kochanowskiego. Organi-
zacja ruchu zmienia się niekie-
dy z godziny na godzinę – nie 
można być pewnym, że wracając 
z zakupów na Osiedle będzie 
jechało się tak, jak wyjeżdża-
jąc. Kompletny brak czytelnych 
oznaczeń zjazdów, czy objaz-
dów to już norma. Podczas gdy 
mieszkańcy Osiedla Młodych 
mniej więcej orientują się któ-

rędy można z Osiedla wyjechać, 
o tyle przejezdni są jak dzieci 
we mgle – krążą, błądzą by na 
koniec wrócić skąd przyjecha-
li. Ktoś zapomniał o tabliczce 
informującej o wyjeździe z Osie-
dla Młodych na drogę chrza-
nowską. 
 To co dzieje się na odcinku ul. 
Kochanowskiego między tym-
czasową sygnalizacją świetlną 
też woła o pomstę do nieba. 
Można mówić już niemal o dan-
tejskich scenach. Źle zsynchro-
nizowane światła, źle oznaczo-
ne zjazdy , samowola zarówno 
budowniczych jak i kierowców 
sprawia, że jazda tym konkret-
nym odcinkiem jezdni jest drogą 
przez mękę. 
Niejeden kierowca ćwiczy sobie 
codziennie praktyczne użycie 
niecenzuralnych wyrażeń. 
Niejeden też stał się adresa-
tem wymyślnych inwektyw ze 
strony zirytowanych współ-
użytkowników tego krótkiego, 
wąskiego i niezwykle denerwu-
jącego odcinka nowobudowanej 
obwodnicy. 
Pomijając kwestie słownika 
drogowego problemem jest też 
brak nocnego oświetlenia na ul. 
Kochanowskiego. Jest to spra-

wa, która bulwersuje kierow-
ców, gdyż może być przyczyną 
tak wypadku jak i poważnego 
uszkodzenia auta. Podobnie jak 
niezważający na nic i na nikogo 
kierowcy sprzętu budowlanego, 
którym chyba wydaje się , że 
pracują na zamkniętym placu, 
gdzie nie powinno być osób nie-
upoważnionych.
A wystarczyło posłuchać ludzi 
i zostawić ul. Kochanowskiego 
drogą osiedlową, a obwodni-
cę poprowadzić kilkadziesiąt 
metrów dalej. Nie było by pro-
blemów komunikacyjnych, nie 
było by protestów, nie było by 
znerwicowanych mieszkań-
ców pomstujących na wszystko 
wokół. Mamy za to teraz, rozko-
paną drogę na bieżąco użytkowa-
ną przez mieszkańców Osiedla 
Młodych, chaos który wszystkim 
psuje nerwy i w perspektywie 
obwodnicę, która tak naprawdę 
nie jest obwodnicą. 
Dziwne mamy władze, które 
chcąc ulżyć jednym stawiają na 
głowie życie innych mieszkań-
ców naszego miasta.  Olkuska 
rzeczywistość…

 v Izabela Szatyn 
email: go _ izabelaszatyn@op.pl
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chaOs drOGOWy
olkuska obwodnica wzbudza kontrowersje od początku. Właściwie na 
każdym etapie jej powstawania wzbudzała więcej emocji niż wszystkie 
inne inwestycje razem wzięte. mało tego, że na etapie projektowania 
zignorowano protesty najbardziej zainteresowanych, to jeszcze teraz 
doprowadza do szewskiej pasji wszystkich, którzy mają nieszczęście 
korzystać z remontowanej drogi.

KĄCIK KOLEKCJONERA

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • www.marczukiewicz.pl •  tel.  691 364 130

27.04.2014 – KAnonizAcjA jAnA PAWłA ii

Ustanowienie świętym, bodajże najznakomitszego czło-
wieka XX wieku to wydarzenie na miarę epoki. Jan 
Paweł II jako przywódca duchowy dla swoich wiernych 
i jako głowa państwa, jako jedyny człowiek odwiedził 
w swoim długoletnim pontyfikacie ponad 100 krajów 
(w tym niektóre kilkakrotnie). Prawdopodobnie nikt już 
nie powtórzy tego heroicznego wyczynu. Jan Paweł II, 
jak każdy śmiertelnik na pewno poczynił wiele błędów, 
choć przyglądając się jego całościowemu życiu, na pew-
no nie możemy twierdzić, że były to błędy. Większość 
jego poczynań była na miarę jego wielkości. Był praw-
dopodobnie jedynym człowiekiem o tak wielkim, z niczym nieporównywalnym 
wpływem na losy świata. Z nim zawsze będziemy kojarzyć fakt, iż to gdzie w tej 
chwili jesteśmy zawdzięczamy właśnie jemu. Udało nam się zmienić drogą pokojową 
ustrój z nieludzkiego, totalitarnego, na bardziej ludzki demokratyczny. To dzięki 
papieżowi odnaleźliśmy moc w sobie by z odwagą i wiarą w lepsze jutro dokonać 
czegoś wielkiego. To co dzieje się już po śmierci naszego wielkiego rodaka, to już 
jest coś czego nawet Jan Paweł II zapewne nie przewidział. Brak wiary w siebie. Setki 
tysięcy ludzi opuszczających za chlebem swój kraj. Dziwi i nie daje się zrozumieć 
tego, że do władzy pcha się tumaństwo, któremu obojętne są losy milionów rodaków. 
Jak patrzy się na płace w naszym kraju, to nie wiadomo czy chce się płakać czy 
śmiać. W parlamencie zasiadają coraz mierniejsi ludzie. Czyżby dowcipny slogan z 
przed lat okazał się jedyną prawdą, kiedy red. J.Urban powiedział, że ludzie mądrzy 
albo wyjechali z kraju, albo zajmują się zarabianiem na życie. Dziwi tylko, że pomimo demokracji, wybieramy 
takich właśnie ludzi. Czyż nie widzimy tego, że ktoś kto pcha się do parlamentu europejskiego i nie zna żadnego 
języka, to ubliża naszej godności? Cóż, mamy potem to na co sobie zasłużyliśmy. 
Jak trudne jest sprawowanie urzędu papieża można się było przekonać w ostatnich latach. Następcą Jana 
Pawła II został Benedykt XVI. Papież pochodzący z Niemiec, o poczuciu osławionego porządku i dyscypliny 
zapewne był odpowiednim kandydatem na tak wysokie stanowisko. Mimo to zrezygnował z tej zaszczytnej 
funkcji. Nie udźwignął ogromu odpowiedzialności. Mając w sobie honor i poczucie misji wolał zrezygnować, 
dając przykład zwykłym śmiertelnikom, że nieraz pełniąc powierzone funkcje, możemy zrobić więcej złego 
niż dobrego. I sentencją dedykowaną nadchodzącym wyborom, a zarazem oczekując na kanonizację Karola 
Wojtyły: „mierz siły na zamiary” kończę tę myśl o największym człowieku XX wieku. Kolekcjonerom polecam 
niezliczone wydania filatelistyczne z tej doniosłej okazji. Zapewne z emisji poczt całego świata można stworzyć 
przepiękny zwarty tematycznie zbiór.
Wszystkich chętnych obejrzenia innych znaczków o tematyce „Jan Paweł II” zapraszam na moją stronę internetową.

 Jeszcze raz wracam do tego doniosłego wydarzenia jakie nastąpi za 
kilka dni. Kanonizacja Jana Pawła ii. Zapewne oczy całego świata, nie 
tylko wierzących będą zwrócone na Vatykan.

Informacje



4

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

Oferujemy również gamę 
prefabrykatów z wibroprasy:

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

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

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

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

tel. 32 644 21 42; 696 486 469

Galeria
Czystości
i Urody

Galeria
Czystości
i Urody

Zapraszamy
do współpracy!

Zapraszamy
do współpracy!

Dostawa
gratis!

Dostawa
gratis!

Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.

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

Hurtownia

HURTOWNIA

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

W ofercie fachowe doradztwo 
techniczne z dojazdem 

do klienta gratis.

"Estrich-Specjal" Bis

Profesjonalne wylewki 

Miksokretem
zacierane maszynowo

Reklamy
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DEPUTOWANA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

prof. JOANNA SENYSZYN

www.senyszyn.eu

WyzWania na przyszłość
W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, przedstawiam Państwu moje cele na 
przyszłą kadencję Parlamentu Europejskiego, które przygotowałam w oparciu o oczekiwania mieszkańców 
małopolski i świętokrzyskiego, moje doświadczenia polityczne w pracy parlamentarnej, program wyborczy 
SLD oraz manifest Partii Europejskich Socjalistów. 
Mój program to 5 kluczowych Priorytetów - 5P - Praca, Prawa Człowieka, Poprawa Jakości Życia, Polityka 
Świecka oraz Przybliżenie Unii mieszkańcom woj. małopolskiego i świętokrzyskiego i vice versa.

1. Praca 
W Unii ok. 27 milionów Europejczyków poszukuje pracy, niemal 
jedna czwarta z nich to ludzie młodzi
W Polsce stopa bezrobocia zarejestrowanego wynosi 14,0 % 
(GUS, styczeń, 2014).  Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
w końcu stycznia wyniosła 2 260,7 tys, w tym 
W woj. małopolskim stopa bezrobocia zarejestrowanego (GUS, 
styczeń 2014) wynosi 12,1%, a w woj świętokrzyskim 17,1%
Aby powstały nowe miejsca pracy oraz aby zapewnić ochronę 
istniejących, będę działała na rzecz: 
• pełnego wdrożenie planu Gwarancji dla Młodzieży oraz 

zwiększenia jego budżetu w  ramach korekty Wieloletnich 
Ram Finansowych na lata 2014-2020 w 2016 rok  i posze-
rzenia zakresu beneficjentów programu o osoby pomiędzy 
25 i 30 rokiem życia

• polityki inwestycji publicznych, tak aby zapewnić pozytywny 
wizerunek regionu i nowe miejsca pracy dla mieszkańców 

• wspierania rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 
• praw gwarantujących równą płacę za jednakową pracę
• ochrony praw pracowniczych i uczciwego zatrudnienia
• przestrzegania praw związków zawodowych
• dialogu społecznego i antydyskryminacyjnego prawodawstwa
• pracy minimalnej takiej samej w całej Unii Europejskiej

2.  Prawa człowieka dla każdego 
Aby zapewnić skuteczne przestrzeganie praw człowieka, będę 
walczyć z dyskryminacją oraz na rzecz:
• zagwarantowania równość kobiet i mężczyzn, a także zapo-

biegania wszelkim formom przemocy wobec kobiet
• zagwarantowania praw seksualnych i reprodukcyjnych kobietom 
• przyjęcia przepisów prawnych i rozwiązań politycznych zwal-

czających homofobię, transfobię i przestępstwa popełniane 
z nienawiści oraz dyrektywy w sprawie stosowania zasady 
równego traktowania osób bez względu na religię lub świa-
topogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną 
i ponawia apel do Rady o przyjęcie wniosku

• zapewnienia lepszej integracji osób niepełnosprawnych i uła-
twienia im dostępu do edukacji, rynku pracy, transportu 
publicznego i infrastruktury publicznej, a także uczestnictwa 
w procesie politycznym

• przestrzegania podstawowych praw i wolności osób należą-
cych do mniejszości narodowych lub etnicznych, religijnych 
lub językowych

• ochrony naszych danych osobowych 
• zwiększenia świadomości i wiedzy obywateli o ich prawach 

zapisanych w Karcie Praw Podstawowych 

3. Poprawa jakości życia Polaków
Moje działania skoncentruję na: 
• zagwarantowaniu godziwych wynagrodzeń i emerytur
• zmniejszeniu różnic w wynagrodzeniu ze względu na płeć 
• poprawie zdrowia i bezpieczeństwa 
• walce z ubóstwem i bezdomnością
• rozwoju i zagwarantowaniu praw pracowniczych oraz socjal-

nych praw podstawowych

4. Polityka świecka 
Oddzielenie bezwyznaniowych organów politycznych od orga-
nów religijnych, a także bezstronność państwa to najlepsze środki 
zagwarantowania niedyskryminacji i równości między religiami, 
jak również między wierzącymi i niewierzącymi.

5. Przybliżanie Unii mieszkańcom woj. małopolskiego i świę-
tokrzyskiego i vice versa
Aby zrealizować ten cel będę: 
• kontynuować organizację wyjazdów studyjnych do Brukseli 
• promować nasz region w Brukseli oraz zachęcać Europejczy-

ków z innych krajów do wizyt w naszym regionie.

W  przyszłej kadencji będę realizowała również program 
SLD - Kurs na zmianę
Oto nasze propozycje dla Zjednoczonej Europy na najbliższe 
pięć lat:

1. Odrodzenie europejskiej gospodarki
Unia Europejska musi zerwać z liberalnym dogmatem oszczędno-
ści i zaciskania pasa. W centrum działania wszystkich instytucji 
europejskich powinno znaleźć się tworzenie nowych miejsc 
pracy. Przez najbliższe pięć lat skupimy się na:
• Zapewnieniu Europie dużego i  zrównoważonego budżetu, 

który jest warunkiem wyjścia z kryzysu.
• Stworzeniu połączeń pomiędzy światem nauki i  innowacji 

a  światem biznesu, co umożliwi tworzenie nowych miejsc 
pracy.

• Stworzeniu przyjaznych warunków do funkcjonowania małych 
i średnich przedsiębiorstw.

2. Realna gospodarka zamiast raju spekulantów finansowych
Unia Europejska musi wyzwolić się spod dyktatu rynków finanso-
wych. Instytucje finansowe muszą wyzwolić się spod dyktatury 
chciwości i chęci osiągania krótkoterminowych zysków. Europej-
czycy płacą za kryzys, którego nie wywołali. Koszty ratowania 
europejskich banków, zrujnowanych przez spekulacje finansowe 
to 7 bilionów złotych. To tyle ile ponad 20 letni budżet Polski.

Taka operacja nigdy nie może się powtórzyć. Konieczna jest 
głęboka regulacja sektora bankowego i prawne ograniczenie 
wysokości premii, które wypłacają sobie bankowcy.

Przez najbliższe pięć lat skupimy się na:
• Likwidacji rajów podatkowych w UE, do których uciekają 

firmy, również z Polski.
• Regulacji zasad wypłacania premii przez zarządy banków.
• Regulacji systemu bankowego w interesie całego społeczeństwa.
• Opodatkowaniu i regulacji rynków walutowych i finansowych.

3. Przywrócenie równowagi sił społecznych
Ostatnie lata doprowadziły do zaburzenia równowagi sił między 
związkami zawodowymi i pracodawcami. Pracodawcy nigdy 
jeszcze nie byli tak silni w  stosunku do świata pracy. Prawa 
pracownicze nigdy nie były tak chętnie poświęcane w  imię 
„elastyczności” rynku pracy.

W  skali całej Unii Europejskiej musi dojść do wzmocnienia 
pozycji strony reprezentującej pracowników i ich prawa. Przez 
najbliższe pięć lat skupimy się na:
• Wprowadzeniu uniwersalnego katalogu praw pracowniczych, 

służącego ochronie podstawowych praw pracowników na 
poziomie dyrektyw Unii Europejskiej.

• Wzmocnieniu pozycji i roli związków zawodowych w firmach 
oraz w instytucjach dialogu społecznego.

• Wzmocnieniu pozycji organizacji pozarządowych.

4. Nowe miejsca pracy
Wszystkie środki, regulacje i instytucje Unii Europejskiej powinny 
uznać jako priorytet tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost 
gospodarczy. To kryterium powinno dominować w przeglądzie ist-
niejącego i przy tworzeniu nowego prawodawstwa europejskiego.

Europy nie stać na kolejne stracone pokolenie. Przez najbliższe 
pięć lat skupimy się na:
• Realizacji programu gwarancji zatrudniania dla młodych.
• Stworzeniu Europejskiej Agencji Zatrudnienia, walczącej 

z bezrobociem.
• Stworzeniu wspólnych standardów prawa pracy w całej Europie.

5. Europejski model socjalny nie jest na sprzedaż
Będziemy bronić państwa opiekuńczego przed cięciami, które 
chcą przeprowadzić liberałowie i  konserwatyści. Europejski 
model społeczny oparty na wysokiej jakości usługach publicznych 
w edukacji, służbie zdrowia, transporcie, to najlepszy sposób 
na walkę z kryzysem. Przez najbliższe pięć lat skupimy się na:
• Aktywnej walce z biedą i wykluczeniem społecznym.
• Powstrzymaniu procesów urynkowienia usług publicznych 

(edukacji, służby zdrowia, transportu).
• Inwestycjach w  sektorze opiekuńczym ze szczególnym 

uwzględnieniem opieki nad osobami starszymi.

6. Szacunek dla odmienności
Rosnąca w siłę skrajna prawica stanowi poważne zagrożenie. 
Europejska lewica będzie bronić Europy, w której wszyscy oby-

watele mają równe prawa i obowiązki. Swobodny przepływ osób, 
jako jeden z fundamentów UE, nie może podlegać jakimkolwiek 
negocjacjom. W ciągu najbliższych pięciu lat skupimy się na:

Walce z nierównościami społecznymi, które są przyczyną wzrostu 
wpływów skrajnej prawicy.
• Zwiększeniu przejrzystości w życiu politycznym.
• Wprowadzeniu uniwersalnych praw skutecznie chroniących 

praw mniejszości w tym mniejszości narodowych.
• Wprowadzeniu uniwersalnych regulacji gwarantujących wol-

ność sumienia, wyznania oraz ochronę świeckości państw 
UE i ich instytucji

7. Równe prawa kobiet
Unia Europejska od lat promuje równe prawa kobiet. Kobiety 
jednak cały czas padają ofiarami dyskryminacji w życiu społecz-
nym oraz na rynku pracy.

W ciągu najbliższych pięciu lat skupimy się na:
• Zapewnieniu kobietom równej płacy za równą pracę.
• Walce z przemocą wobec kobiet.
• Zapewnieniu wszystkim kobietom praw reprodukcyjnych.

8. Bardziej demokratyczna Europa
Unia Europejska musi przezwyciężyć trawiący ją deficyt demo-
kracji. Europejczycy muszą poczuć się obywatelami Zjednoczonej 
Europy nie tylko podczas przekraczania granic państwowych, 
ale również podczas wpływu na kluczowe decyzje polityczne. 
W ciągu najbliższych pięciu lat skupimy się na:
• Zapewnieniu obywatelom wpływu na wybór przewodniczą-

cego Komisji Europejskiej.
• Zwiększeniu uprawnień Parlamentu Europejskiego.
• Skutecznej walce z korupcją i nadużyciami władzy.

9. Europa zintegrowana w  faktach, a nie w preambułach 
dyrektyw
Uważamy, że integracja europejska w wielu dziedzinach ma 
charakter fasadowy i deklaratywny. Wspólna polityka społeczna 
nie gwarantuje zbliżonych praw socjalnych, polityka gospodarcza 
nie gwarantuje równego traktowania podmiotów, swobod-
ny transfer osób, jest fikcją wobec braku integracji systemów 
edukacji, uprawnień zawodowych, niezgodności systemów 
emerytalnych czy prawa pracy. Obywatele UE są traktowani 
inaczej przez strony trzecie, towary z państw UE mają różny 
dostęp do rynków zagranicznych a w polityce energetycznej 
są państwa realizujące swój interes narodowy kosztem innych 
członków Wspólnoty.

Będziemy domagali się faktycznej integracji europejskiej tam, 
gdzie poza fasadą zawarta w preambułach, kryje się dyskrymi-
nacja, prymat interesów narodowych nad dobrem wspólnym 
i przyzwolenie dla spekulacji lub dyskryminacji.

Unia Europejska była i jest obietnicą pokoju i dobrobytu. Dlatego 
w 2014 obywatele staną przed wyborem, czy dotychczasowy 
model jest tym, którego pragną, czy też wierzą, że Europa 
wymaga zmian.

My uważamy, że Europa musi obrać Kurs na zmianę. Lewica 
wygra te wybory. Razem z naszym wspólnym europejskim 
kandydatem, Martinem Schulzem i silnymi postaciami na listach 
obiecujemy Polakom, że wybór kandydatów SLD/UP to krok, 
który przyniesie zmianę.

Prosząc o wsparcie naszych list, mówimy: zmienimy Unię 
Europejską tak, by zwrócić ją ludziom, nie instytucjom. Razem 
zbudujemy Europę, której filarami będą praca, wzrost gospo-
darczy i sprawiedliwość społeczna.

To jest prawdziwy kurs na zmianę.
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SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti, 
Metalfach, UNIA Group, Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny 

rolnicze oraz budowlane JCB.

U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie 
funduszy i dotacji z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie 

dobrać produkt do indywidualnych potrzeb klientów.

Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności 
wprowadziła na rynek ponad 3000 maszyn i urządzeń, oferując 

rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnego rolnictwa. 
Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję 

jednego z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego 
na południu Polski. 

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

Krzysztof Augustowski
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

STOPNICA

Mercedes W110 - „Twoje auto do Ślubu”

WOlBrOm > Sprzedam działkę o pow 710 m2 zabudo-
waną budynkiem usługowo-mieszkalnym o pow 460 m2 do 
dalszej rozbudowy do 600 m2. Pełna dokumentacja, ważne 

pozwolenia na budowę, duży parking na działce na ok 12 samo-
chodów wszystkie media, 100m od Rynku. Cena: 300.000 zł              

tel. 500 749 505

Salon Wykończeń Wnętrz
www.korian.com.pl

Olkusz ul. Wiejska 18 (na terenie salonu meblowego Kanita)
salon@korian.com.pl

tel.: (32) 726 41 35, 509 168 384, 507 133 493

• drzwi 
• okna 
• bramy garażowe 
• podłogi 
• sztukateria 
• oryginalne włoskie
   tynki dekoracyjne 
• tapety

Mieszalnia farb:

NISKIE CENY WYSOKIE RABATY

PROFESJONALNY MONTAŻ I DORADZTWO

32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32/643 03 13

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

MIESZKANIA DOSTĘPNE NA KREDYT MdM 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej 

w Olkuszu przy ul. Górniczej 32 (naprzeciwko parku – u zbiegu ulic Górnicza i Mickiewicza) 
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania, 

że w związku z realizowaną nadbudową w latach 2013/2014 
w wyniku adaptacji poddasza powstają nowe lokale mieszkalne o powierzchni od 53 m2 do 108 m2.

Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji.
Mieszkanie można nabyć za kredyt z do�nansowaniem udzielony w ramach programu MdM 

(mieszkanie dla młodych). 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

WYMIANA BLATÓW KUCHENNYCH  
I AKCESORIÓW MEBLOWYCH 

PEŁNY ZAKRES ASORTYMENTÓW   
• TEL. 662 738 296

Sklep Technik - Serwis Elektronarzędzi

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

W OFERCIE RÓWNIEŻ: 
- klimatyzacja dla domu i biura 
- sprzedaż montaż serwis 
- czyszczenie dezynfekcja

autoryzowany punkt firmy

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

POlicJa

• 18.04. Nietrzeźwa matka „opie-
kowała się” trzylatkiem  
Około 11:30 do dyżurnego za-
dzwoniła pracownica pomocy spo-
łecznej. Kobieta oświadczyła, że w 
jednym z mieszkań na terenie mia-
sta nietrzeźwa matka opiekuje się 
swoim trzyletnim synem. W miesz-
kaniu, oprócz matki z dzieckiem, 
był dziadek chłopca, który również 
był pijany. Chłopczykiem zajęło się 
rodzinne pogotowie opiekuńcze. 
Nie jest to pierwszy taki przypadek, 
w tym roku policjanci interwenio-
wali w domu dziecka dwukrotnie, 6 

i 24 marca br. W obu przypadkach 
powodem interwencji była nietrzeź-
wość opiekunki. 

• 19.04. Olkusz. Zdemolowano 
samochód w garażu  
Patrol policji ujawnił na ul. Krasiń-
skiego w Olkuszu otwarty garaż, w 
którym znajdował się Ford Focus. 
Samochód miał liczne wgniecenia 
karoserii oraz wybite szyby. Poli-
cjanci powiadomili właściciela po-
jazdu, który poinformował, że dzień 
wcześniej zaparkował samochód w 
garażu i nie wie kto mógł dokonać 
tych uszkodzeń. 

• 19.04. Zatrzymano mężczyznę, 
poszukiwanego przez prokuraturę  
Patrol policji interweniował wobec 
grupy awanturujących się przed 
sklepem w Olkuszu mężczyzn. Je-
den z nich groził ekspedientce pod-
paleniem sklepu. Policjanci, ustalili, 
że mężczyzna, który groził kobiecie, 
to 27-letni mieszkaniec Krakowa, 
poszukiwany przez krakowską proku-
raturę do ustalenia miejsca pobytu. 
Nietrzeźwego agresora (2,18 promi-
la alkoholu w organizmie) policjanci 
odwieźli do izby wytrzeźwień.

Policyjny Pościg PRzez DWA WojeWóDztWA
Policyjny pościg przez dwa województwa  za uciekającym kierowcą  VW Phaetona 
na niemieckich  rejestracjach  zakończony. Mężczyzna  uciekający najprawdopodob-
niej kradzionym samochodem, potrącił dwóch policjantów usiłujących go zatrzymać. 
Dzisiaj , około godz. 11.00, oficer dyżurny małopolskiej policji otrzymał informację, 
że na teren Małopolski  wjeżdża ścigany przez śląskich policjantów  najprawdopo-
dobniej kradziony  VW Phaeton na niemieckich numerach rejestracyjnych. Kierowca 
tego samochodu  w Gliwicach potrącił usiłującego go zatrzymać policjanta.  Przy kra-
kowskich bramkach  autostrady  komendant komisariatu autostradowego natychmiast 
zaczął  tworzyć  tzw. sztuczny korek  z samochodów, usiłując zablokować mu przejazd 
na wszystkich pasach ruchu. Ponieważ uciekinier przedarł się  „bokiem”  policjanci  
oddali  w kierunku opon samochodu dwa strzały.    Kierowca jechał dalej z przestrzeloną oponą w kierunku drogi krajowej  DK 94 prowa-
dzącej do Olkusza. Zarządzono stworzenie na tym odcinku posterunków blokadowych . W miejscowości Nowa Wieś został staranowany 
i potrącony kolejny policjant ze Śląska, który usiłował go zatrzymać.
Ucieczka  VW  zakończyła się w Bolesławiu koło Olkusza, na  policyjnej blokadzie. Policjanci oddali kolejne  4 strzały w kierunku opon 
samochodu uniemożliwiając mu dalszą jazdę. Ponieważ kierujący zamknął pojazd od środka policjant rozbił szybę w samochodzie 
i wyciągnął go na zewnątrz.
Mężczyzna porozumiewa się w języku niemieckim, ma 42 lata, został przebadany na zawartość alkoholu – trzeźwy. Ustalamy, czy 
samochód był kradziony, dlaczego mężczyzna unikał kontroli i uciekał stwarzając zagrożenie.
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Wydawca: SOLID PRESS s.c.  
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29
tel.: 698 805 242, 608 696 097 
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl

www.gwarekolkuski.pl 
www.gwarek-olkuski.pl
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Redaktor naczelny: Mateusz Mucha 
Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu –  w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie, 
Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z  poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka 
Olkuskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redak-
cja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z  linią programową lub charakterem tytułu. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wyko-
rzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

STUDIO FRYZUR

Aneta Piekarz tel. 733 305 300

damsko-męskie

2 PIĘTRO

1 PIĘTRO

Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 27
Ponadto: pełny zakres usług kosmetycznych, makijaże, masaże

STUDIO URODY FANTAZJA
tel. 790 220 182 /fantazjaolkusz
NOWOCZESNA LASEROTERAPIA

Certy�katy

Zabiegi są
skuteczne

i bezbolesne

• redukcja owłosienia, 
• zamykanie naczynek, pajączków, teleangiekstazje,
• leczenie każdego rodzaju trądziku, 
• fotoodmładzanie, redukcja zmarszczek,
• usuwanie przebarwień.

Przy usłudze powyżej 60 zł 
zabieg aqua SPA na włosy GRATIS!

Tylko u nas Oryginalne Feromony 
w perfumach, balsamach i żelach

Perfumeria ANTUA
Olkusz, ul. Rabsztyńska 2 - Carrefour

Najlepsze Perfumy Nalewane 
Francuskie w Powiecie Olkuskim. 
Diabelsko kuszące, 
anielsko tanie - trwałe są 
nieziemsko, bo nierozcieńczane

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj 
pieniądze i baw się doskonale"

Kontakt:
Małgorzata Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

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

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

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

Świat należy
do kobiet

WyDARzeniA KUltURAlne
KINO ZBYSZEK

„PAN PEABODY I SHERMAN” 3D prod. USA
23, 25-28 IV godz. 17.00,  

24 IV godz. 15.00, 29 IV godz. 19.00
“FACET (NIE) POTRZEBNY OD ZARAZ”  

prod. Polska 
23 – 28 IV godz. 19.00 , 29 IV godz. 20.45
„MUPPETY: POZA PRAWEM” prod. USA

1–6 V godz. 17.00
„KAPITAN AMERYKA: ZIMOWY ŻOŁNIERZ”  

prod. USA  
1–6 V godz. 19.15

„KRAINA LODU” prod. USA
9–13 V GODZ. 17.00

POZOSTAŁE WYDARZENIA
23.04. godz. 17.00 Wieczór Poetycki Jacka Majcher-
kiewicza (MOK ul. Szpitalna 32)
24.04. godz. 17.00 „Wpływ Bioflavonoidów na nasze 
zdrowie” wykład w ramach olkuskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku
25.04. godz. 17.00 wyjazd do teatru w Krakowie na 
spektakl „Cztery sposoby na życie i jeden na śmierć”
27.04. godz. 19.30 Uroczysty koncert z okazji 
kanonizacji Jana Pawła II (Rynek, w razie niepogody 
Bazylika mn. pw. św. Andrzeja Ap.)
28.04. godz. 14.00 Wręczenie nagród oraz występy 
laureatów Powiatowego Festiwalu Młodzieży Form 
Muzycznych i podsumowanie konkursu „Eko-plast”

28.04. godz. 12.00 „RACK ÒWISKO” - program 
profilaktyki nowotworowej dla młodzieży
29.04. godz. 16.00 Recital skrzypcowy -  uroczysty 
koncert laureatów połączony z wręczeniem nagród. 
(organizatorzy: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 
w Olkuszu, Olkuskie Towarzystwo Muzyczne „Pro 
Musica”)
30.04. Spektakle teatralne w wykonaniu aktorów  
z Agencji Kultury „Joanna” z Kielc
godz. 9.40 – „Zaczarowany Świat Bajek”
godz. 11.10 – „Polskie Drogi Do Wolności” 

ul.Kolejowa 1c, 32-310 Jaroszowiec • tel. 668 136 924 • aldan@onet.pl 

• Wesela
• komunie 
• przyjęcia 
   okolicznościowe 
• imprezy firmowe
• stypy 
   itp.

www.aldan.com.pl

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

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

FIRMA BUDOWLANA

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

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

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

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

• lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki •

KompraBIURO RACHUNKOWE

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

Zakres działalności

Świadczymy nasze

usługi od 21 lat!

Sprawy pracownicze 
Szkolenia BHP przez firmę

   z uprawnieniami
Przekształcenia formy

prawnej przedsiębiorstw

Podatkowa księga
przychodów i rozchodów

Ryczałt 
Rejestry VAT

ZUS

Zeznania roczne
Zwrot VAT

na materiały budowlane
Dojazd do Klienta

wliczony w cenę usług

Nie często mamy okazję oglądać 
w naszym mieście takie jak to 
widowiska - wielobarwne, dyna-
miczne, zaskakujące niewyczer-
paną energią zakochanych w tańcu 
ludzi. Szczególnie interesujące są 
konkursy w rodzaju „The Best”, 
umożliwiające konfrontację adep-
tów różnych rodzajów, technik 
i stylów sztuki wyrażania emocji 
przy pomocy własnego ciała.
Podczas kilkugodzinnych prezen-
tacji w olkuskim MDK publiczność 
miała okazję zobaczyć rozmaite 
odmiany tańców towarzyskich, 
jazz oraz hip-hop. Na scenie wystę-
powały dzieci w dwóch kategoriach 
wiekowych (5-10 lat i 11-15 lat), 
a także młodzież i dorośli. Wśród 
nich byli reprezentanci klubów 
z Bielska-Białej, Chełmka, Cie-
szyna, Gliwic, Jastrzębia Zdroju, 

Jaworzna, Oświęcimia, Przemyśla, 
Pyskowic, Rybnika, Trzebini, Zato-
ru i Zawiercia.
Uczestnicy konkursu „The Best”, 
którzy nie po raz pierwszy byli 
w Olkuszu na tego typu wydarze-
niach, wspominali znane i cenio-
ne festiwale WOJ-TAN. Określane 
tym skrótem, a organizowane przez 
nasz Miejski Ośrodek Kultury, 
Międzywojewódzkie Spotkania 
Taneczne są pamiętane. Co wię-
cej, nie brakuje pasjonatów tańca 
dopytujących o reaktywację tej 
imprezy. Tymczasem z satysfakcją 
gościmy inne ponadlokalne inicja-
tywy, dające okazję do spotkań 
z niezmiennie popularnym tańcem.
Wyniki konkursu oraz impresję 
filmową z „The Best” 2014 w Olku-
szu znaleźć można na stronie www.
thebestdance.pl..

Działający od 1982 roku w olku-
skim Miejskim Domu Kultury 
zespół ma na koncie liczne osią-
gnięcia, również na ponadlokal-
nych konkursach. Ich występy 
uświetniały  niezliczone imprezy 

i uroczystości. Zespół serdecznie 
zaprasza w swe szeregi miłośników 
tańca i folkloru, do grupy można 
przystąpić także poza terminami 
naborów do sekcji MOK.

KULTURA

KULTURA

Taneczny „The BesT” W mdK

Kolejny SUKceS nASzych tAnceRzy

W niedzielę 13 kwietnia scena miejskiego Domu 
Kultury w olkuszu stała się wielkim turniejowym 
parkietem. o laury Konkursu tanecznego „the 
Best” rywalizowało 41 zespołów z  kilkuna-
stu ośrodków południowej Polski, łącznie 570 
zawodników.

Zespół Pieśni tańca Ziemi olkuskiej pod kierunkiem instr. 
Beaty Nowak zdobył Wyróżnienie specjalne na XXiV Powia-
towym Festiwalu Kultury – Formy taneczne w Wolbromiu.

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

POSZUKUJEMY DOMÓW ORAZ MIESZKAŃ 
W OLKUSZU DO SPRZEDAŻY I WYNAJMU.

Inne oferty na: www.gwarek-nieruchomosci.pl

Oferujemy: 
• do sprzedaży:

kamienicę pod inwestycje w Olkuszu
• do sprzedaży:

mieszkanie w Krzeszowicach
 • hale do wynajęcia

od 100 do 700 m kw. powierzchni
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KAMIENIARSTWO BUDOWLANE

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

• SCHODY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
• BLATY • PARAPETY • KOMINKI • POSADZKI ITP. •
Posiadamy w sprzedaży 35 kolorów kamienia dostępnych od ręki.

PRODUKCJA I MONTAŻ
WYROBÓW Z KAMIENIA

[marmur, granit, aglomarmur, trawertyn itp.]

www.tomaks-sill.pl

- SILL

Promocja “Wróć do mnie” dotyczy umów zawartych na co najmniej 36 mies. i trwa od 03.03 do  31.05.2014 r. 
W przypadku kredytu konsolidacyjnego Klient skorzysta z Promocji, jeśli skonsoliduje w Banku BPH kredyty z innych 
banków o łącznej wartości co najmniej 5000 zł. Nagrodą jest równowartość dwóch najniższych spłaconych rat. 
Aby otrzymać nagrodę, należy spełnić warunki Regulaminu Promocji. Nagroda jest wypłacana w dwóch ratach - 
po 12.  i  24. miesiącu spłaty kredytu. Bank uzależnia przyznanie kredytu i jego wysokość od zdolności kredytowej 
Klienta. Regulamin Promocji, Taryfa Opłat i Prowizji są dostępne w placówkach Banku oraz na bph.pl. Bank BPH SA, 
ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

www.bph.pl

Kredyt gotówkowy
Weź kredyt gotówkowy i odbierz 
nagrodę o wartości dwóch rat.

Zapraszamy do Oddziału Banku BPH w Olkuszu: 
ul. Floriańska 1a,  32 624 97 00


