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SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

SPRZEDAŻ, SERWIS (również z dojazdem)
TELEFONÓW, LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW !

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

www.system-olkusz.pl

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

OPTYK

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

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

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

GABINET OKULISTYCZNY

Olkusz, K. K. Wielkiego 102, tel. 503 505 662
biuro@abisa.pl • www.abisa.pl
Czynne pn. - pt. 7:00 do 16:00

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

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIA:
• Komunikacyjne: Tanie OC/ Dobre AC/KR, Assistance do 1000 km.
• Majątkowe: Dom, Mieszkania
• Osobowe : NNW, Życie, Emerytury

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

Karolina Małysa

Agent Ubezpieczeniowy "MMK"

• Firmowe : Kabotaż, OCP, Wadium

ul. Nullo 23/2A, 32-300 Olkusz
pewneubezpieczenia@wp.pl

• Rolnicze

tel.: 880 391 340

Z KUPONEM KONSUMPCJA
POTRAW 10% TANIEJ !!

Olkusz
Restauracja

MEBLE OGRODOWE

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP)
tel. (32) 754 60 10
biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2, (obok Apteki - dawna siedziba Getin Bank)

Organizujemy:
wesela, komunie, chrzciny oraz ... stypy,
wszystkie inne uroczystości
rodzinne i okolicznościowe,
wesela do 50 osób .
Zajmujemy się również
obsługą imprez ﬁrmowych.
U NAS!!!
ZJESZ, WYPIJESZ, POTAŃCZYSZ!
Zapraszamy!

tel. kom: 662 331 815

tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079
Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 13.00

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

Kasy Fiskalne, zapraszamy Do Zakupu:

TUSZE I TONERY do każdego urządzenia drukującego • NOTEBOOKI • KOMPUTERY
• APARATY FOTOGRAFICZNE • MONITORY • DRUKARKI • OPROGRAMOWANIE

WiREX
Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

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

W ramach pełnej obsługi naszych klientów świadczymy następujące usługi:

• pomoc przy wyborze urządzenia odpowiedniego do charakteru prowadzonej działalności,
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów,
• fiskalizację kasy,
• okresowe obowiązkowe przeglądy techniczne,
• stała opieka serwisowa kas fiskalnych.

Rynek 27
CLUB 66

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70

str.
8

JUŻ OTWARTE!!! ZAPRASZAMY

Do każdego
badania
upominek
gratis
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Informacje

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu zaprasza na:
1.05.
		

X Rodzinny Rajd po Olkuskich Szlakach Rowerowych oraz marsz Nordic Walking.
Start godz. 10:00, Szkoła Podstawowa w Sienicznie.

1-3. 05
		

Turniej Tenisa Ziemnego - Mistrzostwa Olkusza
Korty ziemne OSW „Czarna Góra”. Zapisy: 501 334 727

9.05
		

Bieg Herosa Nomada. Start godz. 9:00, Klucze - Pustynia Błędowska,
bieg herosa.pl, kontakt@biegherosa.pl

23.05
		

Otwarty Turniej Badmintona pod patronatem Posła RP Jacka Osucha
Start godz. 10:00, Hala Sportowo-Widowiskowa

24.05
		

Bieg rekreacyjny w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”
Start godz. 10:00, Stadion OSW „Czarna Góra”

25-28.05
		
		
		
		
		

VII Memoriał im. Juliana Kazibuta – Turniej Piłki Ręcznej
Hala Sportowo-Widowiskowa
25.05. godz. 8.30 – gimnazjum dziewczęta i szkoły ponadgimnazjalne chłopcy,
26.05. godz. 8.30 – gimnazjum chłopcy i szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta
27.05. godz. 8.30 – szkoły podstawowe chłopcy,
28.05. godz. 8.30 – dziewczęta szkoły podstawowe.

31.05
		

XX Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim FAMILY CUP 2015
Start godz. 10:00, Silver Park, ul. Głowackiego

06.06
		

VII Otwarte Mistrzostwa Jury Krakowsko-Częstochowskiej w OYAMA Karate.
Start godz. 8:00, Hala Sportowo-Widowiskowa

07.06
		

Rajd Rowerowy Szlakiem Kordonów Granicznych
Start godz. 10:00, Niesułowice

Szczegółowe informacje: www.mosir.olkusz.pl, tel. 32 649 44 88, 784 647 871, e-mail: organizator@mosir.olkusz.pl

STAROŻYTNE POMPEJE W WARSZAWIE
W JAKI SPOSÓB NAJNOWSZE TECHNOLOGIE MOGĄ STAĆ SIĘ WEHIKUŁEM CZASU.

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu realizuje projekt współfinansowany

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olkuskim  (I)”  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

• Oś priorytetowa:

I. Osoby młode na rynku pracy

• Działanie:

1.1  Wsparcie osób młodych pozostających
bez pracy na regionalnym rynku pracy

• Poddziałanie:

1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz
   zatrudnienia ludzi młodych

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, będące w I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych.
Okres realizacji projektu: 01.01.2015 r. – 31.03.2016 r.
Kwota dofinansowania projektu: 4.272.900,00 zł
Liczba uczestników projektu: 478 osób, w tym:
- liczba osób długotrwale bezrobotnych: 184
- liczba osób niepełnosprawnych: 7
Działania aktywizacyjne przewidziane w projekcie to:
- staże dla 378 osób,
- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 100 osób.
Słowniczek pojęć:
• Osoba z kategorii NEET zgodnie z definicją przyjętą dla PO WER to: osoba w wieku 18-29 lat, która
spełnia łącznie 3 warunki:
1) nie pracuje,
2) nie kształci się tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
3) nie szkoli się tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie
lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania
pracy. (Oceniając czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikowane będą informacje czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków
publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
• Osoba długotrwale bezrobotna to:
- w grupie osób do 25 r. ż.– osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
- w grupie osób 25-29 lat – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
Do okresu 6-ciu lub 12-tu miesięcy zaliczany jest też okres przed rejestracją w PUP, w czasie którego
osoba była bezrobotna i poszukiwała pracy.

Jeśli ktoś uważa, że wystawy o tematyce historycznej są nudne,
szare i statyczne, powinien czym prędzej kupić bilet na jakikolwiek
środek lokomocji i szybko udać się do sal wystawienniczych
Stadionu Narodowego w Warszawie. Odbywa się tam niezwykła
ekspozycja – „Pompeje. Życie w cieniu wulkanu.”
Jest ona efektownym popisem najnowocześniejszych technologii, które
stają się prawdziwym wehikułem
czasu. Ta multimedialna wystawa
jest wręcz naszpikowana elektroniką.
Przeszło 2 tysiące metrów kwadratowych z 24 specjalnie zaaranżowanymi salami oraz 70 instalacjami
multimedialnymi, wizualnymi i sensorycznymi. Wystawa jest niezwykłą
rekonstrukcją antycznych Pompejów
sprzed wybuchu Wezuwiusza w 79
roku naszej ery. Fascynująca historia
z pogranicza archeologii i architektury przełożona na język oprogramowania i trójwymiarowej grafiki
komputerowej.
Pompeje, Herkulanum i Stabie to
miejscowości, które 24 sierpnia 79
r. n.e. zostały pogrzebane pod warstwą wulkanicznego popiołu, który osiągał temperaturę 600 stopni
Celsjusza. W ten sposób miejsca te
zostały ukryte dla oczu świata na
stulecia. Rewelacyjnego odkrycia
archeologicznego dokonano dopiero
w XVIII w. Paradoksalnie, kataklizm,
który uśmiercił niemal wszystkich
mieszkańców, spowodował, że
wspaniała cywilizacja starożytnego
Imperium Rzymskiego pokazała swe
bogate oblicze na nowo. Odkrycie
Pompejów stało się przełomowym
wydarzeniem w dziejach ludzkości
i miało ogromny wpływ na rozwój
cywilizacji i kultury europejskiej.
Wydarzenie to zapoczątkowało epokę klasycyzmu i przewartościowało
idee dotąd obowiązujące w sztuce,
literaturze a nawet muzyce.

Starożytni wynaleźli wiele rozwiązań
technicznych, o których zapomniano
na lata i które odkrywano na nowo.
Pompeje były zachowane w doskonałym stanie i dzięki temu pozwalały
na poznanie w detalach jak funkcjonowało miasto w I w. n.e.: Położone na wysokości 40 metrów nad
poziomem morza, liczyło 20 tysięcy
mieszkańców, a obszar miasta, obejmujący 66 hektarów, otoczony był
murem obronnym o długości ponad
3 kilometrów. Pompeje były perłą
architektury i urbanistyki. Posiadały własny system kanalizacyjny.
Woda do fontann ulicznych, term
i bogatszych domów dostarczana była
akweduktem. Zabudowa rozplanowana wzdłuż regularnej siatki ulic
podzielona była na dziewięć stref,
z których każda pełniła określoną
funkcję. W Pompejach ponadto funkcjonowały liczne sklepy, warsztaty,
teatr, forum z bazyliką, termy, amfiteatr z koszarami gladiatorów i wiele
innych obiektów. Na wystawie można
zobaczyć te wszystkie miejsca podczas wirtualnego spaceru.
Przy tworzeniu wystawy zostały
wykorzystane wszystkie dostępne,
technologie: rekonstrukcje 3D i 4D,
ponadto efekty multisensoryczne,
cyfrowe projekcje przestrzenne,
zsynchronizowane multimedialnie
pulpity ciekłokrystaliczne, hologramy
oraz trójwymiarowe miraże. Powstały Pompeje w nowym wymiarze.
Widz poprzez zmysły wzroku, słuchu
i dotyku doświadcza atmosfery życia
w starożytnym mieście. Punktem kul-

minacyjnym ekspozycji jest efektowna projekcja ukazująca szczegółowo
erupcję wulkanu w technice 4D,
łącznie z odczuwalnym trzęsieniem
ziemi.
Wystawa powstała za sprawą Museo
Archeologico Virtuale. Wirtualne
Muzeum Archeologiczne z Neapolu
uzyskało miano najpopularniejszej
instytucji muzealnej ostatnich lat
w kategorii prezentacji multimedialnych. Ambasadorem projektu
jest Martyna Wojciechowska znana
dziennikarka i podróżniczka, redaktor naczelna magazynów National
Geographic. Honorowy patronat nad
wystawą objęli Przewodniczący Rady
Gospodarczej przy Prezesie Rady
Ministrów Janusz Lewandowski,
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Ambasada
Republiki Włoskiej w Warszawie.
Wystawa była wcześniej entuzjastycznie przyjęta przez Brytyjczyków. Myślę, że i Polacy będą pod
wrażeniem innowacyjności tego
przedsięwzięcia. Wirtualne Pompeje
i Wezuwiusz zagoszczą w Warszawie
do 18 października 2015 r.
Jeśli ktoś ma ochotę na podróż
w czasie z emocjonującymi efektami specjalnymi, to ta wystawa jest
stworzona dla niego. Jest to doskonała
okazja do przełamania stereotypu
muzealnej nudy. Wydarzenie powinno zainteresować zarówno dorosłych
jak i dzieci. Gorąco polecam.

vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

Informacje
FELIETON
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PORADY PRAWNE

GDY WSPÓŁMAŁŻONEK NIE PRZYCZYNIA SIĘ DO ZASPOKOJENIA
POTRZEB RODZINY – SPRAWDŹ JAKIE POSIADASZ UPRAWNIENIA

MOC PASJI

Wiosną wszystkie niemal media poruszają temat motocyklistów. Ich
wpływ na bezpieczeństwo drogowe, statystyki wypadków, śmiertelność
wśród tej grupy użytkowników dróg i tym podobne. Szczególnie kierowcy samochodów są niezbyt przychylnie nastawieni do użytkowników
jednośladów, ze względu na ich szczególny dar pojawiania się znikąd.
Nazywani często dawcami organów, piratami drogowymi, obrzucani
inwektywami, skazywani na potępienie tylko dlatego, że ich hobby nie
wiąże się z siedzeniem w domu i sklejaniem modeli.
Jednak motory to przede wszystkim pasja – jak podkreślają
wszyscy, którzy z utęsknieniem
czekają na rozpoczęcie sezonu.
To część życia, potrzeba… niektórzy swoje maszyny darzą niemal romantycznym uczuciem,
nadają imiona, dbają lepiej niż
o siebie samych.
Wśród motocyklowej nacji spotkać można przedstawicieli obu
płci i wszelkich niemal zawodów. Są lekarze, prawnicy, biznesmani, studenci, budowlańcy
i inni. Wielu z nich ma uprawnienia ratownika medycznego i na
wyposarzeniu swojego jednośladu niezbędny przy profesjonalnej
pierwszej pomocy sprzęt. Często
zdarza się, że to oni jako pierwsi
docierają do poszkodowanych
w drogowych wypadkach, ratują. Bohaterowie polskich dróg…
Jednakże o nich rzadko słyszymy. Nie mówi się w mediach,
a przynajmniej nie tak dużo,
o tych, którzy motor traktują
z szacunkiem, dla których jazda
jest nie tylko przyjemnością, ale
niezbędnym elementem życia,
którzy do swojej pasji podchodzą
z rozsądkiem i odpowiedzial-

nością. Oni nie uważają siebie
za królów jezdni, którym inni
powinni ustępować z drogi, są po
prostu współużytkownikami na
takich samych prawach.
Jest jakiś romantyzm w peletonie ubranych w skóry i kaski,
pędzących przed siebie motocyklistów. Pewni siebie, przystojni
(przynajmniej możemy sobie tak
wyobrażać w końcu i tak niewiele widać), młodzi ciałem lub
duchem, albo i ciałem i duchem
przyciągają wzrok i nie ma chyba
człowieka, a z pewnością nie
ma kobiety, którzy z pewnym
rozmarzeniem i dziwną tęsknotą
nie zerkaliby za tymi ryczącymi
maszynami. Dla wielu obserwatorów są uosobieniem wolności
i niedoścignionych marzeń.
Szkoda, że ci wszyscy młodzi
gniewni, dla których motor jest
szpanerskim dodatkiem do fryzury rzucają na tych odpowiedzialnych taki ponury cień. To
przez ich brawurę i trudności
z myśleniem motocyklistów
traktuje się z taką pogardą. Do
jednego worka wrzuca się tych,
którzy jeżdżą z miłości do motoru i z respektem dla szybkości,

z tymi, którzy chcą popisać się
nowym prezentem od tatusia.
Motor, jak każda inna rzecz jest
uzależniony od człowieka. Sam
w sobie jest po prostu maszyną,
w ręku niedoświadczonego użytkownika może stać się niebezpieczną bronią. Jednak działa to
też w drugą stronę, prowadzony
przez człowieka odpowiedzialnego zamienia się w piękno na
kołach. Abstrahując od brawurowych narwańców, motocykliści
to w większości fajni ludzie, którzy z ciekawego sportu uczynili
część swojego życia. Może warto
byłoby, przy kolejnym bliskim
spotkaniu z rozpędzonym ścigaczem, myśleć o nim w kategoriach niechlubnego wyjątku,
a nie powszechnej regule…
Dla wszystkich motocyklistów,
pasjonatów jednośladów, życzę
udanego sezonu, szerokich dróg,
wyrozumiałości i spotkania
w komplecie na każdym zjeździe.

vv Izabela Szatyn
email: go _ izabelaszatyn@op.pl

PORADY PRAWNE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI
(UMOWY ZAWARTE PO 24 GRUDNIA 2014 R.)

Kwestię związaną z reklamacją z tytułu udzielonej gwarancji regulują przepisy art. 577-581 Kodeksu cywilnego. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego
w dowolnej formie, w tym również w reklamie. Oznacza to, że
zakres obowiązków przedsiębiorcy i uprawnień konsumenta może
być swobodnie ustalony w gwarancji, jednakże treść gwarancji
nie powinna budzić wątpliwości tzn. powinna być sformułowana w sposób
przejrzysty i zrozumiały, w języku polskim.
Dokument gwarancyjny powinien zostać wydany wraz z towarem. Obowiązki gwaranta mogą
polegać na naprawie, wymianie,
zwrocie zapłaconej ceny lub
zapewnieniu innych świadczeń,
o ile wady ujawnią się w ciągu
terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli
nie zastrzeżono innego terminu,
termin gwarancji wynosi dwa
lata licząc od dnia, kiedy rzecz
została kupującemu wydana.
Dokument gwarancyjny powinien zwierać podstawowe informacje potrzebne do wykonywania
uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta
lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnienia przysługujące w razie
stwierdzenia wady, czas trwania
i terytorialny zasięg ochrony
gwarancyjnej, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza,
nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za
wady rzeczy sprzedanej. Ponadto konsument ma prawo żądać
od gwaranta wydania oświad-

czenia na papierze lub innym
trwałym nośniku. Uprawnienia
przyznane z tytułu gwarancji są
niezależne od uprawnień wskazanych w rękojmi. Oznacza to, że
w przypadku nieuwzględnienia
reklamacji z tytułu gwarancji
konsument może złożyć reklamację do sprzedawcy z tytułu
rękojmi. Konsument powinien
dostarczyć reklamowaną rzecz
na koszt gwaranta do miejsca
wskazanego w gwarancji lub do
miejsca, w którym rzecz została
wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności
wynika, iż wada powinna być
usunięta w miejscu, w którym
rzecz znajdowała się w chwili
ujawnienia wady (tzn. duże rozmiary rzeczy lub skomplikowany
sposób montażu np. piekarnik
elektryczny, zmywarka). Gwarant jest obowiązany wykonać
swoje obowiązki w terminie
określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go
nie określono, to nie później niż
w terminie czternastu dni, licząc
od dnia dostarczenia rzeczy przez
uprawnionego z gwarancji. Jeżeli

w wykonaniu swoich obowiązków
gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolną od wad
albo dokonał istotnych napraw
rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili dostarczenia rzeczy
wolnej od wad lub zwrócenia
rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
W innych wypadkach termin
gwarancji ulega przedłużeniu
o czas, w ciągu którego wskutek
wady rzeczy objętej gwarancją
uprawniony z gwarancji nie
mógł z niej korzystać np. o czas
pobytu rzeczy w serwisie gwarancyjnym.
podstawa prawna:
art. 577 §4
i 581 Kodeksu cywilnego

vv Jolanta Banyś

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Olkuszu

Małżonkowie zgodnie z przepisem art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązani są przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb rodziny.
W przypadku braku wypełnienia tego obowiązku przez jednego z małżonków, drugi uprawniony jest do wystąpienia na drogę postępowania
sądowego ze stosownym roszczeniem.
Obowiązek zaspokojenia potrzeb
rodziny w praktyce.
Przyczynienie się do zaspokojenia
potrzeb rodziny występować może
w różnych postaciach. Dopuszczalne
jest przekazywanie środków pieniężnych zdobytych drogą zarobkową,
jak również prowadzenie wspólnego
gospodarstwa domowego i wychowywanie dzieci. Przykładowo żona,
która na czas zapewnienia dziecku
specjalnej pieczy rezygnuje z pracy
zarobkowej, czyni zadość swojemu
zobowiązaniu, a obowiązek dostarczenia środków utrzymania przechodzi na męża.
Zakres przyczynienia się wyznaczają
możliwości zarobkowe, a nie faktycznie uzyskiwane dochody. Tak
więc nie tylko otrzymywane zarobki
decydują, ale również te, możliwe do
uzyskania przy należytej staranności
oraz pełnym wykorzystaniu umiejętności. Sąd Najwyższy w jednym
z orzeczeń stanął na stanowisku, iż
„nie powstaje obowiązek jednego
z małżonków zaspokojenia potrzeb
rodziny w miejsce drugiego z nich,
który w sposób nieuzasadniony nie
wykorzystuje własnych możliwości zarobkowych” (wyrok z dnia
17.11.1999r., sygn. III CKN 446/98).
Powyższe odnosiło się do współmałżonki, która wobec trudności
w znalezieniu pracy w zawodzie, nie
skorzystała z oferty Urzędu pracy,
utrzymując się wyłącznie z zasiłków
i pomocy rodziców.
Omawiając zakres obowiązku należy
mieć na uwadze potrzeby zbiorowe

rodziny (tj. mieszkanie, media, opał,
wyżywienie) jak również indywidualne każdego z jej członków (tj.
odzież, higiena osobista, koszty
kształcenia, ochrona zdrowia, dodatkowe zajęcia).
Wśród małżonków obowiązuje
zasada równej stopy życiowej, co
należy poczytać jako uprawnienie
małżonków do życia na takim samym
poziomie. Jeżeli mąż osiąga zarobki
zdecydowanie wyższe od żony, można ona żądać, aby w większym stopniu przyczyniał się do utrzymania
rodziny. Wówczas roszczenie z art.
27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, będzie odnosiło ten skutek, iż
możliwości finansowe żony zostaną
zrównane do tych uzyskiwanych
przez męża. Co do dzieci ich stopa
życiowa powinna być porównywalna z poziomem życia rodziców. Nie
może być tak, by dziecko utrzymywane było tylko na poziomie jego
elementarnych potrzeb, a jego rodzic
na znacznie wyższej stopie.
Rozłąka małżonków, czy faktyczna
separacja, nie niweczy obowiązku
wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny. Obowiązek
wygasa zaś w związku z prawomocnym orzeczeniem rozwodu. Podkreślenia wymaga, iż w postępowaniu
sądowym „ (…) sąd w zasadzie
nie bada, czy i który z małżonków
ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże w wypadkach szczególnych,
np. gdy małżonek, który zerwał
pożycie pozostaje w konkubinacie
z inną osobą, sąd może odmówić

uwzględnienia jego roszczenia, jako
sprzecznego z zasadami współżycia
społecznego.” (tak Sąd Najwyższy
w uchwale z dnia 07.08.1974, sygn.
III CZP 46/74).
Małżonek może dochodzić zaspokojenia potrzeb rodziny zarówno wtedy,
gdy rodzinę tworzą małżonkowie
i dzieci, pozostające na ich utrzymaniu jak i gdy w rodzinie dzieci
takich nie ma (tak Sąd Najwyższy
w uchwale z dnia 16.12.1987r., sygn.
III CZP 91/86).
Wystąpienie z roszczeniem na
drogę postępowania sądowego.
Zainicjowanie postępowania o zaspokojenie potrzeb rodziny nie jest
obarczone koniecznością ponoszenia opłat sądowych. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie
Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny
i Nieletnich, właściwy ze względu
na miejsce zamieszkania uprawnionego. Treść pozwu powinna opierać
się na zestawieniu dochodów występującego z roszczeniem w korelacji
z kosztami zaspokojenia potrzeb
rodziny. W pozwie należy przedstawić wszystkie wydatki, koszty wraz
z rachunkami na ich potwierdzenie.
Istotnym jest również wskazanie
możliwości zarobkowych zobowiązanego. Prezentowane żądanie powinno
zawierać konkretną kwotę, która winna być miesięcznie przekazywana na
rzecz uprawnionego..
vv Radca prawny
Agnieszka Kulig-Gęgotek
Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl

PORADY PRAWNE

RENTA W DRODZE WYJĄTKU
Ustawa o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2009 r.
nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) w art. 83 przewiduje
uprawnienia Prezesa ZUS do przyznawania świadczeń
w drodze wyjątku.
Świadczenia te finansowane są
z budżetu państwa, a ich wysokość nie może przekraczać
odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie emerytalnej.
Aby można było otrzymać takie
świadczenie w drodze wyjątku osoba ubiegająca się o jego
przyznanie musi spełnić łącznie
następujące przesłanki: jest lub
była ubezpieczona albo zalicza
się do członków rodziny pozostałych po ubezpieczonym, nie
spełnia warunków do uzyskania
świadczenia w trybie zwykłym
wskutek szczególnych okoliczności, nie może podjąć pracy
lub innej działalności objętej
ubezpieczeniami społecznymi
z uwagi na wiek lub całkowitą
niezdolność do pracy oraz nie
posiada niezbędnych środków
utrzymania.
Niespełnienie jednej z powyższych przesłanek wyklucza możliwość przyznania świadczenia
w drodze wyjątku.
Rozpatrzenie wniosku o świadczenie w drodze wyjątku następuje dopiero po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy przez organ
rentowy lub sąd, w zakresie ustalenia uprawnień do świadczenia
w trybie zwykłym, gdyż renta

wyjątkowa jest świadczeniem
przyznawanym w szczególnym
trybie przez Prezesa ZUS.
Powyższe potwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku
z dnia 13 maja 2005 roku sygn.
akt II SA/Wa 1989/04, który
uznał, że: „rozpatrywanie sprawy
o świadczenie w drodze wyjątku
dopuszczalne jest po ostatecznym rozstrzygnięciu przez ZUS,
a w przypadku wniesienia odwołania - po prawomocnym wyroku
Sądu stwierdzającym po stronie
wnioskodawcy brak uprawnień
do świadczeń z ubezpieczenia
społecznego w trybie ustawowym.”
Tak więc jeżeli wnioskodawca
otrzymał decyzję odmawiającą
prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, może ponownie
ubiegać się o przyznanie renty wyjątkowej. Jeśli natomiast
odwołał się on od spornej decyzji,
niezbędne jest najpierw zakończenie postępowania odwoławczego w sądzie.
W celu przyznania świadczenia
w drodze wyjątku należy wystąpić do Prezesa ZUS ze stosownym
wnioskiem, załączając do niego
oświadczenie o stanie rodzinnym,
majątkowym i o sytuacji mate-

rialnej, sporządzone na druku
ZUS Rp-15 a także dokumenty
potwierdzające stan faktyczny
wskazany w oświadczeniu. Wniosek może być złożony w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, w Centrali ZUS
lub korespondencyjnie.
Należy pamiętać również, iż
przyznanie renty w szczególnym
trybie ma charakter uznaniowy
gdyż jej otrzymanie uzależnione
od oceny indywidualnej sytuacji
wnioskodawcy.
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego
z 5 listopada 2014 roku sygn.
akt
I OSK 2148/14 renta
przyznawana uznaniową decyzją
Prezesa ZUS jest świadczeniem
szczególnym, które może być
przyznane wówczas, gdy wnioskodawca wykaże, że wskutek
obiektywnych, niezależnych od
niego, nadzwyczajnych okoliczności nie miał możliwości nabyć
prawa do świadczenia na zasadach ogólnych.

vv Rafał Czeladzki

email: RCzeladzki@gmail.com

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa. Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze
w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.
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I LO PONOWNIE NAJLEPSZE W POWIECIE OLKUSKIM

Każdego roku Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłasza wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkól Ponadgimnazjalnych. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu nie jest nowicjuszem w tym rankingu. Przeciwnie – widnieje od lat wśród
najlepszych liceów w Polsce. Obecnie jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną naszego powiatu, która została wyróżniona. Znajduje się w czołówce 30 najlepszych w województwie
i 500 w kraju, zajmując odpowiednio 28 miejsce w Małopolsce i 358 w Polsce. Wiąże się
to z przyznaniem tytułu „Brązowa Szkoła 2015”.

Ranking jest ważnym instrumentem w badaniu jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jego
wyniki są dla nas ważne, interesuje się nimi zarówno środowisko edukacyjne, jaki gimnazjaliści i ich rodzice, którzy stoją
przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Głównym kryterium
rankingowym są wyniki maturalne, zarówno z przedmiotów
obowiązkowych, jak i dodatkowych, a także sukcesy szkoły
w olimpiadach. Cieszy nas fakt, że od lat wyniki matur absolwentów I LO są najwyższe w powiecie, to one przecież decydują
o tym, na jakie studia dostaną się uczniowie, od nich zależy
przyszłość naszej młodzieży.
I Liceum to jednak nie tylko miejsce przygotowań do matury.
Jesteśmy szkołą z pasją, rozwijającą zainteresowania młodych
ludzi, podejmującą ciągle nowe wyzwania. Potwierdzeniem
sukcesów na tej płaszczyźnie są liczne certyfikaty m.in.: Szkoła
z Klasą, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Dialogu, Najlepiej Zaprojektowana Szkoła. Powodem do dumy są również
osiągnięcia naszych uczniów w różnych dziedzinach nauki
zarówno ścisłych, przyrodniczych jak i humanistycznych. Młodzież ma możliwość rozwijania swoich talentów językowych
i artystycznych.
Liczba zajęć dodatkowych, projektów, wymian międzynarodowych, wycieczek, warsztatów językowych, spotkań z ciekawymi,
znanymi ludźmi najlepiej świadczy o tym, że każdy znajdzie
u nas coś dla siebie i będzie miał szansę w przyjaznej atmosferze
zdobywać wiedzę i umiejętności. Warto odwiedzać stronę internetową I LO by na bieżąco śledzić, co się u nas dzieje, a dzieje
się naprawdę dużo!
Zależy nam na zapewnieniu młodzieży jak najlepszego startu
w dorosłe życie. Aby przygotować uczniów do funkcjonowania
w środowisku wyższych uczelni nawiązaliśmy współpracę z Uni-

wersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Śląskim. Młodzież
ma możliwość uczestniczenia
w zajęciach uniwersyteckich,
wykładowcy goszczą także
w I LO.
Wiarygodne i przydatne informacje o efektywności nauczania w szkole dostarcza również
Edukacyjna Wartość Dodana
(EWD). Wyróżniamy się także
pod tym względem. Wskaźnik
EWD dla I LO jest najwyższy
w powiecie zarówno dla języka
polskiego, przedmiotów humanistycznych, jak i matematyki
i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. EWD pokazuje, że nasza szkoła nie spoczywa na laurach i nie marnuje
potencjału uczniów. Młodzi
ludzie rozwijają się pod naszymi
skrzydłami i osiągają tzw. sukces edukacyjny. Warto dokonać porównania wskaźników EWD
szkół w powiecie olkuskim (możliwość wykonania symulacji
pod adresem: http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura).
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Olkuszu to nowoczesna szkoła z niemal stuletnią tradycją, której
celem jest rzetelne przekazywanie wiedzy, zaspakajanie ambicji
młodzieży oraz zapewnienie uczniom optymalnych warunków
dla ich wszechstronnego rozwoju. Cieszymy się, że gimnazjaliści

tak licznie wybierają naszą szkołę i ci którzy ją wybiorą mogą
być pewni, że w dalszym zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu pasji
i zainteresowań będą mocno wspierani. I LO stanowi ciekawą
propozycję dla gimnazjalistów nie tylko w powiecie, ale także
i w całym regionie. Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się
na stronie internetowej szkoły: www.lo1.olkusz.pl
vv I LO w Olkuszu

NAJLEPSI EKO-PLASTYCY 2015

W imieniu Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy
Demokratycznej w Olkuszu z okazji Święta
Pracy życzę wszystkim mieszkańcom powiatu
olkuskiego wielu sukcesów w pracy zawodowej
oraz w życiu osobistym.
Olkuska organizacja SLD zaprasza również
wszystkich zainteresowanych mieszkańców
powiatu na wspólne złożenie kwiatów w dniu
1-go Maja o godz. 10 00 pod pomnikiem
„Poległych za Ojczyznę i pomordowanych
przez faszystów 1939-1945” znajdującym się
w parku przy ul. Mickiewicza w Olkuszu.
Przewodniczący Rady Powiatowej
Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Olkuszu
Janusz Dudkiewicz

26 marca br. w Miejskim Domu Kultury swe wyobrażenia na tematy związane z środowiskiem naturalnym człowieka rysowało 84. uczniów olkuskich szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W ubiegły poniedziałek, 20 kwietnia, nagrody
odebrali autorzy najlepszych prac - laureaci konkursu Eko-Plast od wielu lat organizowanego przez olkuski Miejski Ośrodek Kultury przy wsparciu Wydziału Ochrony
Środowiska i Terenów Rolnych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Uroczystość ta połączona była z otwarciem pokonkursowej wystawy, którą oglądać można w holu MDK.
Jednym z głównych celów Eko-Plast,
oprócz rozwijania plastycznych talentów, jest zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką przyrodniczego
otoczenia człowieka. Zadanie postawione przez organizatora uczniom szkół
podstawowych brzmiało „Pszczoła
i ja”, zaś gimnazjaliści oraz uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych rysowali
swe wyobrażenia na temat: „Jak pięknie by mogło być, Ziemia jest wielką
jabłonią”. Wszyscy tworzyli w technice
pasteli. Podobnie jak we wszystkich
poprzednich edycjach, tak i teraz prace
uczestników powstawały w siedzibie
organizatora, czyli w Miejskim Domu
Kultury, pod okiem instruktorów. Nie
ma zatem wątpliwości, co do autorstwa
rysunków.
Po przypomnieniu zasad i tematów
tegorocznego Eko-Plast odczytany
został werdykt jury, w skład którego
tym razem weszły: Beata Soboń - kierownik Działu Artystycznego oraz
instruktorki MOK Klaudia Zub-Piechowicz i Wioletta Sarota-Stach. Jako
pierwsza została wymieniona i zaproszona na scenę Julia Matusiak ze Szkoły
Podstawowej nr 6 w Olkuszu - zdobywczyni Grand Prix, po raz pierwszy
przyznanej w blisko ćwierćwiecznej
historii konkursu Eko-Plast.
W kategorii klas I-III szkół podstawowych dwie pierwsze nagrody zdobyli:
Nikola Pacia z SP w Żuradzie, Liliana
Wilk ze Świetlicy MOK w Żuradzie.
Julia Ptaszek z SP w Zawadzie otrzymała drugą nagrodę, zaś dwie trzecie jury
przyznało Natalii Kicie z SP w Osieku
i Zofii Kucharskiej ze Świetlicy MOK
w Żuradzie. Ponadto wyróżnieni zostali: Zuzanna Stach z SP w Zedermanie,

Wiktor Cichocki z SP w Zawadzie,
Kacper Pączek z SP w Zedermanie,
Hanna Borkiewicz z SP nr 5 w Olkuszu
oraz Emilia Rogal z SP w Braciejówce.
Najwyżej wśród uczniów klas IV–VI
oceniono rysunek Katarzyny Jochymek
z SP nr 1 w Olkuszu i Julia Zub z SP nr
6 w Olkuszu. Druga nagroda przypadła
Alicji Chrost z SP nr 6 w Olkuszu.
Jury uznało, że tak jak na pierwszą, tak
również na trzecią nagrodę zasługują
dwie prace, a ich autorkami są Martyna
Białaś z SP nr 6 w Olkuszu i Kamila
Przepiórka z SP nr 4 w Olkuszu. W tej
kategorii wyróżnieni zostali: Maria
Bigaj z PSP w Witeradowie, Wiktoria Kras z SP nr 10 w Olkuszu, Anna
Barczyk z SP nr 9 w Olkuszu, Izabela
Byczek z SP w Osieku, Alicja Waliłko
z SP w Kosmolowie, Anna Gruca z SP
nr 2 w Olkuszu, Katarzyna Tomsia z SP
nr 4 w Olkuszu i Klaudia Kocjan z SP
w Sienicznie.
W kategorii gimnazjów pierwszą
nagrodę zdobyła Karolina Porębska
z Gimnazjum nr 2 w Olkuszu, drugą
nagrodę przyznano Kamili Osmendzie z Gimnazjum nr 2 w Olkuszu, zaś
trzecią nagrodę odbierze Aleksandra
Kucia z Gimnazjum nr 4 w Olkuszu.
Wyróżnieni zostały: Marcelina Curyło
z Gimnazjum nr 4 w Olkuszu, Adrianna
Banyś z Gimnazjum nr 1 w Olkuszu
i Paulina Doniec z Gimnazjum nr 2
w Olkuszu.
W kategorii szkół średnich pierwszej
nagrody jury nie przyznało, drugą zdobyła Maria Gęgotek z I LO w Olkuszu, zaś trzecią Anna Pilch z ZS nr 1
w Olkuszu. Ponadto wyróżniona została
Oliwia Pogodzik z I LO w Olkuszu.
Tego dnia podziękowania i pamiąt-

kowe dyplomy odebrali instruktorzy
nagrodzonych i wyróżnionych uczestników: Urszula Baran, Anna Brzezińska, Katarzyna Curyło, Maria Filarska, Joanna Gil, Ewa Gutkowska–Żak,
Renata Guzik, Joanna Jurkiewicz, Beata
Kluczewska, Barbara Kordaszewska,
Arkadiusz Królewicz, Barbara Łuszczek, Katarzyna Michalska, Dorota
Milka, Leszek Nadobny, Katarzyna
Nowożyńska-Solecka, Agnieszka Pacia,
Anna Pasich, Renata Pogodzik, Joanna Stachowicz-Kałużna, Magdalena
Tuchacz, Małgorzata Wróbel, Eulalia
Zacłona-Kulawik.
Specjalne wyrazy wdzięczności przekazane zostały też dla naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Terenów Rolnych UMiG w Olkuszu Renaty Gęgotek za finansowe wspieranie Eko-Plast
oraz dla współpracującej z MOK przy
organizacji kolejnej już edycji konkursu
Kingi Greli.
Uroczystość urozmaiciły śpiewem
utalentowane podopieczne instruktora Wiesława Barana z Sekcji Wokalnej MOK: Barbara Bukład i Justyna
Haberka.
Galę zakończyło otwarcie pokonkursowej wystawy w holu MDK, a także
słodki poczęstunek. Wystawę zaaranżowała Klaudia Zub-Piechowicz.
Organizatorem Eko-Plast jest Miejski
Ośrodek Kultury w Olkuszu, w imieniu
którego nad całością konkursu czuwały
Beata Soboń i Beata Nowak.
Organizatorzy gratulują laureatom
wspaniałych prac i dziękują wszystkim uczestnikom konkursu za udział
w tegorocznej edycji Eko-Plast.

Reklamy
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Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

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

Oferujemy również gamę
prefabrykatów z wibroprasy:
•
•
•
•
•
•

ogrodzenia betonowe
płytki chodnikowe
płyty ażurowe
bloczki fundamentowe
korytka ściekowe
kręgi

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną.

Jesteśmy największym przedsiębiorstwem produkującym beton w powiecie olkuskim.
Należymy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.

www.pro-bet.com.pl • pro-bet@poczta.onet.pl

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2
tel. 32 644 21 42; 696 486 469

"Estrich-Specjal" Bis
W ofercie fachowe doradztwo
techniczne z dojazdem
do klienta gratis.

Zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą na
www.gwarek-nieruchomosci.pl
tel. 796-351-499 biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

Profesjonalne wylewki

Miksokretem
zacierane maszynowo

tel. 606-753-020, 603-966-442

6

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

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

informują zainteresowanych nabyciem mieszkania, (dostępnych również na kredyt MdM)

że posiadają do sprzedaży nowe lokale mieszkalne
z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi - piwnice,
• ul. Górniczej 32 o powierzchni od 49,99 m2 do 71,33 m2 w cenie 3 800,00/1m2 brutto
• ul. Skalska 4 o powierzchni od 53,20 m2 do116 m2 w cenie 3 300,00/1m2 brutto
Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie firm Olkusz ul. Kluczewska 2 p. 20 I piętro

30 RODZ AJÓW
OKIEN !

60 MODELI
W EKSPOZYCJI !

OKNA

ENERGOOSZCZĘDNE i PASYWNE

BRAMY

DRZWI
WEWNĘTRZNE i ZEWNĘTRZNE

ROLETY

Największa galeria
w okolicy!
Bolesław, ul. Laskowska 71a
Wolbrom, ul. Krakowska 42
Skała, ul. Krakowska 8

tel.

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

530 222 221

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj
pieniądze i baw się doskonale"

lek. med. Grażyna Żak-Pietras
pediatra specjalista medycyny rodzinnej
tel. 698 941 921

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Świat należy
do kobiet
Kontakt:
Zapraszamy do

GABINET LOGOPEDYCZNY

Regionalnego Biura Oriflame
w Olkuszu ul. Biema 5b

mgr Ewa Kania
pedagog logopeda
tel. 512 301 127
Olkusz, ul. M. C. Skłodowskiej 16

poniedziałek 1600 - 1800,
środa 1300 - 1700,
piątek 1200 - 1800

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

DO WYNAJĘCIA

POKÓJ

w budynku SILVER
/dawny budynek policji/

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

o powierzchni 30 m2
klimatyzacja,winda,
cena atrakcyjna!!!
tel. 604-640-687

Do wynajęcia lokal 89 metrów
atrakcyjna lokalizacja
ul. Sławkowska 13 koło Biedronki
ogólnodostępny parking!!!
502-545-140 , 502-545-150

www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

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

1m
1,2 m
1,4 m
1,7 m

- 1650 zł
- 1800 zł
- 2000 zł
- 2150 zł

1,9 m
2,2 m
2,5 m
2,8 m

- 2300 zł
- 2450 zł
- 2550 zł
- 2650 zł

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł
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KU PAMIĘCI... TADEUSZ KANTOR W 100. ROCZNICE
W ubiegły piątek, 17 kwietnia br., w Centrum Kultury MOK otwarta została wystawa z okazji 100.
rocznicy urodzin Tadeusza Kantora. Składają się na nią dzieła plastyczne tego wybitnego artysty,
eksponaty z założonego przez niego teatru Cricot 2, a także zainspirowane jego dokonaniami prace
malarza Stanisława Wywioła. Wystawa „Ku pamięci...” jest częścią olkuskich rocznicowych obchodów,
w ramach których zaplanowane zostały też wykłady i warsztaty artystyczne.
Goście znający dorobek jednego z największych polskich
twórców XX wieku nie powinni
być zaskoczeni tym, co zastali
wchodząc w piątkowy wieczór
do budynku przy ul. Szpitalnej
32. A jednak, zanim rozpoczął
się wernisaż, jeszcze przed
zwiedzeniem wystawy, co rusz
można było usłyszeć komentarze dotyczące... wystroju wnętrz.
Sprowokowały je obecne nawet
w korytarzu, specjalnie na tę okazję wykonane instalacje, których
wymowę podkreślał panujący
w pomieszczeniach półmrok. Za
stworzenie nastroju wprowadzającego zwiedzających w nastrój
odpowiedni dla okoliczności,
w atmosferę sztuki Tadeusza
Kantora, dyrektor MOK Grażyna
Praszelik-Kocjan podziękowała
autorkom aranżacji wystawy:
Klaudii Zub-Piechowicz oraz
Wioletcie Sarocie-Stach. Z kolei
za sprawą Grzegorza Pałki goście
wernisażu mieli sposobność
oglądać na ekranie montaż fragmentów sztuk Tadeusza Kantora zarejestrowanych na taśmach
filmowych.
Podczas oficjalnego otwarcia
prezentacji dyrektor Grażyna
Praszelik-Kocjan przypomniała
też dokonania urodzonego 100 lat
temu w Wielopolu Skrzyńskim,
podziwianego przez cały świat
reżysera, scenografa, a także

malarza i grafika, który inspirował m. in. olkuskiego artystę
i pedagoga Stanisława Wywioła. Na wystawę „Ku pamięci...”
składają się przekazane przez
Ośrodek Dokumentacji Sztuki
Tadeusza Kantora „Cricoteka”
w Krakowie eksponaty, dzieła
z prywatnej kolekcji, a także
obrazy Stanisława Wywioła
stworzone pod wpływem jego
fascynacji dokonaniami twórcy
„Umarłej klasy”. O inspiracjach
tych opowiadał podczas wernisażu autor obrazów, na których
odnaleźć można wpływy manifestów artystycznych Tadeusza
Kantora oraz dostrzec postać
reżysera pośród symboli jego nieśmiertelnych teatralnych dzieł.
- Przekazałem na tę wystawę
prace Tadeusza Kantora i inspirowane jego twórczością własne
prace nie tylko po to, żeby je
po prostu pokazać, ale przede
wszystkim dlatego, by za ich
pomocą pobudzić zainteresowanie tym genialnym artystą powiedział Stanisław Wywioł
podczas wernisażu wystawy.
Prezentacja ta, zorganizowana
przez olkuski MOK we współpracy z krakowską „Cricoteką”,
osiągnęła swój cel już pierwszego
dnia. 17 kwietnia pawilon Centrum Kultury MOK wypełnili
licznie przybyli artyści, animatorzy kultury, miłośnicy sztuki.

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

Rodaki, ul. Rzeka

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

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

Szykuje się niezwykła impreza w Klubie Osiedlowym
"Przyjaźń" na Pakusce. Wystawa pod nazwą:
Wystawa ta, to jednak jeszcze
nie wszystko, co zaplanowane
zostało w Olkuszu dla uczczenia
100. rocznicy urodzin Tadeusza
Kantora. W ich ramach wykłady wygłosi prof. Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie,
dr hab. Marek Pieniążek, autor
publikacji o twórczości Tadeusza
Kantora i pracownik „Cricoteki”.
Artystyczne warsztaty poprowadzi Stanisław Wywioł. Będą
też zajęcia teatralne, a wśród
zaproszonych przez olkuski

MOK twórców będzie jeden
z bliskich współpracowników
Tadeusza Kantora. O szczegółach kolejnych wydarzeń informować będziemy w odrębnych
komunikatach.
Wystawę „Ku pamięci...” oglądać można w pawilonie Centrum
Kultury MOK przy ul. Szpitalnej
32 do 15 czerwca 2015 r. Zapraszamy.
vv Xxxx xxxxx

email: xxxx@xxxx.xx

"Kowalstwo w trzech wymiarach"
• ogień i kowadło /Jacek Włodarczyk/
• poezja na temat /Irena Włodarczyk/
• fotografia na temat, impresje
/Adam Sowula, Marek Turlej, Janusz Mucha/.
Akcent muzyczny-zaprzyjaźnieni muzycy.
Wernisaż wystawy 24 kwiecień 2015 godz. 1700,
Osiedlowy Klub "Przyjaźń" ul. Legionów Polskich 14.
Zapraszają organizatorzy:
Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich
oraz Manufaktura żelaza.

Na zdjęciu: Jacek Włodarczyk - kowalstwo artystyczne.

POLICJA
kroczenia popełniane przez kierujących w rejonie przejść dla pieszych. W 9 przypadkach za
przekroczenie prędkości kierujący otrzymali mandaty karne. Policjanci obserwując skrzyżowania, przejścia dla pieszych i główne ciągi komunikacyjne pouczyli 23 pieszych, jednakże
gdy stwierdzili rażące naruszenie przepisów wypisywali mandaty. Takich przypadków było
aż 55. Działo się tak, gdy piesi wchodzili przechodzili przez jezdnię na czerwonym świetle
lub przechodzili w miejscu niedozwolonym. Za niedostosowanie się do sygnalizacji świetlnej policjant może nałożyć mandat od 300 do 500 złotych. Z kolei Nierozważny pieszy,
który przechodzi w miejscu niedozwolonym musi liczyć się z mandatem 100 złotowym.
Przypominamy, że bezpieczeństwo na drodze zależy nie tylko od innych, ale i nas samych.
Nasza lekkomyślność i nieuwaga mogą doprowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia.
• Włamanie do pomieszczeń gospodarczych w Olkuszu
11 kwietnia 2015 roku W Olkuszu przy ulicy Żuradzkiej nieustalony do chwili obecnej sprawca wybił szybę w oknie i dostał się do pomieszczeń gospodarczych, z których
ukradł elektronarzędzia o wartości około 5000 złotych. Policja prowadzi dochodzenie
z art. 279 kk. Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

• Zdarzenie drogowe w Jangrocie
W wyniku zderzenia opla z volkswagenem 1 osoba trafiła do szpitala. Do wypadku doszło
18 kwietnia 2015 roku w Jangrocie. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca
oplem straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła
się z volkswagenem. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Mieszkaniec Trzyciąża, który kierował VW z urazem głowy oraz obrażeniami wewnętrznymi został zabrany przez pogotowie ratunkowe do szpitala w Olkuszu.
• Olkusz. Szajka włamywaczy do domków letniskowych zatrzymana
Policjanci z Olkusza zatrzymali trzy osoby podejrzane o kradzieże z włamaniem do domków letniskowych, które miały miejsce na początku kwietnia tego roku w Olkuszu na
ulicy Żuradzkiej. Początek sprawie dała interwencja domowa, na którą 8 kwietnia został
wezwany patrol policji. Mundurowi zauważyli w jednym z mieszkań w Olkuszu schowany
za łóżkiem telewizor. Skojarzyli to ze zgłoszonymi dzień wcześniej włamaniami. Okazało
się, że telewizor został skradziony z jednej z altan przy ulicy Żuradzkiej. Dwie osoby,
które były w mieszkaniu podczas interwencji zostały zatrzymane. Jeszcze tego samego
dnia policjanci ustalili i zatrzymali kolejną osobę, która brała udział w tych włamaniach.
Wczoraj, cała trójka (dwóch mężczyzn i kobieta) usłyszała zarzut kradzieży z włamaniem.
20-latce – mieszkance Jaroszowca przedstawiono jeszcze zarzut zniszczenia mienia. Policjanci odzyskali znaczną część skradzionych rzeczy, m.in. telewizor plazmowy, zestaw
głośników do kina domowego, rower, lornetkę, zegarek, wąż świetlny. O dalszym losie
podejrzanych zdecyduje sąd. Grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
• „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” i „Pasy” – podsumowanie
16.04. na terenie naszego powiatu policjanci ruchu drogowego przeprowadzili działania
„Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” oraz „Pasy”. Podczas czwartkowych działań
policjanci szczególnie zwracali uwagę na pieszych i rowerzystów. Ich uwadze nie uszły i wy-

• Olkusz. Pożar w Bolesławiu
11 kwietnia 2015 roku około godziny 15.20 na terenie firmy Takt w Bolesławiu doszło
do pożaru odpadów materiałów sztucznych znajdujących się w kontenerach typu "cargo".
Spłonęła wiata, kontenery oraz wózek widłowy. W pożarze nikt nie ucierpiał. Trwa szacowanie strat. Policja ustala przyczyny pożaru.
• Olkusz. Zderzenie dwóch tirów
Mandat w wysokości 500 złotych i 6 punktów karnych otrzymał kierowca tira, który nie
zachował bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami i najechał na tył ciężarowego
mercedesa. Do zdarzenia doszło dzisiaj, 13 kwietnia 2015 roku około 7.30 na skrzyżowaniu drogi krajowej 94 z ulicą króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Mieszkaniec
Łodzi, który spowodował kolizję drogową przewoził piasek, który wysypał się na jezdnię.
Utrudnienia trwały 4, 5 godziny, usuwano piasek i plamę oleju. W tej chwili ruch odbywa
się płynnie.
• Akcja „Prędkość” w powiecie olkuskim – 132 kierujących przekroczyło prędkość
Wczorajsze działania „Prędkość” odbywały się na terenie gminy Wolbrom i miasta
i gminy Olkusz (głównie na drodze krajowej nr 94). Kilka patroli ruchu drogowego od
wczesnych godzin rannych sprawdzało prędkość pojazdów. Policjanci skontrolowali 141
samochody. Aż 132 kierujących przekroczyło prędkość. Kierowcy, którzy jechali brawurowo, nadmiernie przekraczający prędkość otrzymali mandaty karne. W sumie olkuska
drogówka wypisała ich 131. Jeden z kierowców został zatrzymany za jazdę w stanie
nietrzeźwości. Miał ponad promil alkoholu w organizmie. Przypominamy, że jazda w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem z art. 178akk. Za popełnienie tego występku grozi
nawet kara ograniczenia wolności do lat 2.
• Włamanie do domu w Żuradzie
Policja ustala sprawców kradzieży z włamaniem do domu w Żuradzie, która miała miejsce 13 kwietnia 2015 roku. Włamywacze wyważyli okno, weszli do środka i ukradli biżuterię i pieniądze. Straty oszacowano na 5 tysięcy złotych. Trwa policyjne dochodzenie.

www.gwarekolkuski.pl
www.gwarek-olkuski.pl
Wydawca: SOLID PRESS s.c.
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29 Redaktor naczelny: Mateusz Mucha
tel.: 698 805 242, 608 696 097
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZEDERMANIE
I GIMNAZJALIŚCI Z GOŁACZEW POJADĄ NA
WOJEWÓDZKIE ELIMINACJE TURNIEJU
BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
Znamy już wyniki powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W tym roku zgłosiło się aż 20 drużyn ze
szkół podstawowych naszego powiatu i 6 drużyn z gimnazjów. Tradycyjnie już, część
teoretyczna odbywała się w Szkole Podstawowej nr 5 w Olkuszu, a część praktyczna
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Uczestnicy najpierw rozwiązywali test składający się z pytań dotyczących zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów,
znaków drogowych oraz sytuacji w ruchu drogowym. Potem zmagania przeniosły się
na teren ośrodka sportowego i tam swoich umiejętności uczniowie próbowali na torze
przeszkód. Z wiedzy medycznej i praktycznych umiejętności egzaminowani byli przez
ratowników medycznych olkuskiego szpitala.
Drużynowo, I miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Zedermanie, drugie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Olkuszu. Na trzecim miejscu uplasowała się
drużyna uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Olkuszu.
Najlepszymi drużynami w powiecie okazali się gimnazjaliści z Gołaczew (I miejsce),
z Jangrota (II miejsce) i Gimnazjum nr 4 w Olkuszu (III miejsce).
Indywidulanie - I miejsce zajęli Jakub Baszeń ze Szkoły Podstawowej w Ryczówku
i Krystian Knap z Gimnazjum w Gołaczewach. Należy nadmienić, że Krystian Knap
w ubiegłym roku też był liderem tego turnieju. II miejsce zdobyli Kaja Kiwior ze Szkoły Podstawowej w Jangrocie i Jakub Amanowicz z Gimnazjum w Gołaczewach. Na III
miejsce uplasowali się Magdalena Miłek ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Olkuszu i Szymon Pomierny z Gimnazjum w Jangrocie.
W maju zwycięskie drużyny uczestniczyć będą w turnieju wojewódzkim w Mikluszowicach.

„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). Redakcja 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 wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

 Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 Ryczałt  Rejestry VAT  ZUS
TANIO
 Pomoc w rozpoczęciu działalności

Ponad 21 lat doświadczenia

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz,
tel. 32 754 56 70, tel. kom. 608 696 097

KAMIENIARSTWO BUDOWLANE

ZAPEWNIAMY NAJNIŻSZE CENY NA:
• CZĘŚCI DO
WSZYSTKICH MAREK
• AKUMULATORY
• OLEJE
• AKCESORIA SAMOCHOWOWE

- SILL

RYCZÓWEK

SPRAWDŹ NAS:

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

tel. 511 330 636
HURTOWNIA
MOTORYZACYJNA
www.motoexpert.olkusz.pl

PRODUKCJA I MONTAŻ
WYROBÓW Z KAMIENIA

[marmur, granit, aglomarmur, trawertyn itp.]

• SCHODY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE • BLATY
• PARAPETY • KOMINKI • POSADZKI ITP. •

Posiadamy w sprzedaży ponad 50 kolorów kamienia dostępnych od ręki.

www.tomaks-sill.pl

SZYBKO
SOLIDNIE

motoexpertshop@gmail.com
32-300 Olkusz, ul. Al. 1000-lecia 1
(stara baza PKS)

Czynne:
pn - pt 800-1800, so 900 - 1400

BADANIA
PSYCHOLOGICZNE
KIEROWCÓW

oraz w zakresie psychologii pracy

W WOLBROMIU

Centrum usług i badań psychologicznych
SPEKTRUM

ul. Krakowska 22
(obok kancelarii notarialnej)

Rejestracja: 663 608 398

