24 LIPCA 2014

Nr 14/2014 (197)
Nakład: 20 000 szt.
ISSN: 1896-1797
Redakcja:

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

tel. 698 805 242
608 696 097
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl
redakcja@gwarek-olkuski.pl
www.gwarekolkuski.pl

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

DROGA NA PODGRABIU OCZAMI INWESTORA I WYKONAWCY - CZYTAJ NA STR. 7
SALON KOTŁÓW C.O.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

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

ECO-DOM

www.system-olkusz.pl

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

www.gastronomia-wolbrom.pl

luka.luka@neostrada.pl

( 508 218 110

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/

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

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

SKUTERY
SERWIS “U PANA LESZKA”
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
800 – 2200
• 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

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

PROJEKTOWANIE W 3D
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

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

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

Sprzedaż Węgla
MEBLE OGRODOWE

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

POLNOX - Dystrybutor Kas i Drukarek Fiskalnych POSNET i NOVITUS
Jesteś Przedsiębiorcą, Prowadzisz szybko rozwijającą się Firmę Zapraszamy do Naszego Salonu. Pomożemy w wyborze Kasy lub
Drukarki Fiskalnej, która będzie najlepiej pasowała do specyfiki
Państwa działalności. Zajmujemy się dostarczaniem rozwiązań
ułatwiających sprzedaż, obsługę klienta oraz prowadzenie
magazynu. Nasze wieloletnie doświadczenie w sprzedaży kas
i drukarek fiskalnych POSNET i NOVITUS pomaga racjonalnie
dopasować urządzenie fiskalne oraz sprzęt komputerowy dla
Państwa potrzeb i możliwości finansowych. Konkurencyjne
ceny, stałe rabaty oraz szybka pomoc serwisowa.
Zakres przygotowania sprzetu fiskalnego obejmuje:
• Programowanie bazy towarowej
• Szkolenie osób prowadzących sprzedaż na urządzeniu
fiskalnym
• Fiskalizację oraz przygotowanie dokumentów do US
• Instalację urządzenia oraz usługi związane z pełnym zakresem
serwisu zainstalowanych urządzeń.

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

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

WIOSENNA
OBNIŻKA CEN!!!

Rodaki, ul. Rzeka

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

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

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

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz (budynek HERMES)
tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl

POSZUKUJEMY mieszkań do wynajęcia w Olkuszu
POLECAMY nowy lokal w Jerzmanowicach

440 m kw. pow., działka 8 a, odległość od głównej drogi
Olkusz-Kraków: 300 m. Obiekt zostanie całkowicie wykończony
do grudnia 2014 r. Czynsz najmu: 8800 PLN / m-c.

WIĘCEJ OFERT NA: www.gwarek-nieruchomosci.pl

tel. 796-351-499
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
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AUTOBUSEM
DO SILVER PARKU!
Park Rekreacyjno-Krajobrazowy przy ul. Głowackiego w Olkuszu z mnóstwem atrakcji w postaci m.in. skateplazy, toru rowerowego i placu
zabaw czeka na Ciebie.
Od teraz możesz tam dojechać komunikacją miejską i spędzić tam
aktywnie i miło czas. Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu na okres wakacji uruchomił 2 linie:

PS1 oraz SŁ
Trasa linii PS1: Osiedle Młodych – ul. ks. Gajewskiego – ul. Jana
Pawła II – ul. Orzeszkowej - Szpital - Al. 1000-lecia – ul. K.K.Wielkiego Dworzec PKP – ul. Kościuszki - trasa E-40 – ul. Głowackiego. Powrót tak
samo.
Kursy w obie strony zaplanowano co godzinę, z Osiedla Młodych pierwszy wyjazd jest o godz. 9.00, a ostatni o godz. 19.00. Wyjazdy z ul. Głowackiego odbywają się od godz. 9.30 do 19.30. Linia kursuje w dni
robocze, soboty, niedziele i święta.
Trasa linii SŁ: ul. Głowackiego – trasa E-40 – ul. Kościuszki – Skarbek
– Dw. PKP – Słowiki (ul. Pakuska, ul. Witosa, ul. Rataja). Wyjazdy z ul.
Głowackiego odbywają się co godzinę od 10:00 do 19:00. W kierunku
Silver Parku autobus kursuje ze Słowików (ul. Rataja) – trasa E-40 – ul.
K.KWielkiego – Dw. PKP – Skarbek – ul. Kościuszki – trasa E-40 – ul. Głowackiego. Odjazdy z przystanku Olkusz Skarbek – 9:41, 10:26, 11:26,
12:26, 13:26, 14:26, 15:26, 16:26, 17:26, 18:26. Linia SŁ kursuje od
poniedziałku do piątku.
Na obu tych liniach bilet kosztuje 1 zł.

Giełda Pracy INTERMARCHE

W dniach 3 i 4 lipca b.r. odbyła się giełda pracy do nowo powstającego sklepu
INTERMARCHE w Bukownie.
Na giełdę było zaproszonych ponad 140
osób bezrobotnych na zgłoszonych 60
miejsc pracy. Pracodawca poszukiwał
osób w zawodach: sprzedawca –kasjer,
rzeźnik-wędliniarz, specjalista ds. kadr
i płac, główny księgowy, operator wprowadzania danych.

„Aktywizacja zawodowa
osób niepełnosprawnych”

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż
Firma szkoleniowa AMD Group z Krakowa realizuje
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w postaci szkoleń zawodowych i płatnych staży.
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych,
które nie pracują/są bezrobotne i chcą odbyć szkolenia
zawodowe (sekretarka/sekretarz, kierownik sprzedaży, spedytor-logistyk) a następnie płatne staże 6 miesięczne (w wysokości 1167 zł netto).
Rekrutacja do projektu trwa tylko do 31 lipca 2014.
Biuro projektu Kraków, ul. Wasilewskiego 20, tel. 12 346 15 06 / 600-105,072,
Szczegóły dostępne na stronie http://www.darmoweszkolenia.malopolska.pl/

Chcesz podróżować?
Zacznij od swojego regionu
Kontynuując wakacyjne tematy chciałabym polecić Państwu miejsca, gdzie
można spędzić wolny czas i zobaczyć coś ciekawego. Aktywny wypoczynek
można połączyć z elementem poznawczym. Małopolska jest atrakcyjnym
turystycznie regionem więc tym, którzy nie wybierają się w dalekie podróże, oraz
tym, którzy co weekend lubią organizować sobie małe eskapady, proponuję
odwiedzić miejsca godne bliższego poznania. Niektóre z nich znają mieszkańcy
regionu, inne są mniej popularne, ale wszystkie warte uwagi.
Zaczynając od najbliższej okolicy, chciałabym polecić Klasztor Karmelitów
Bosych w Czernej. Dużo osób zna ten
malowniczo położony obiekt ze względów religijnych. Jest jednak gro osób,
które nigdy nie odwiedziły tego pięknego
miejsca ponieważ są innego, niż rzymsko - katolickie wyznanie lub ucząszcza
w niedzielę na mszę do swojego miejscowego kościoła. Ja polecam ten kompleks
ludziom o różnych wyzaniach ze względu
na wspaniałą przyrodę i wartość architektoniczną obiektu. Kościół i budynki
klasztorne są utrzymane w barokowym
stylu. W wielu miejscach można odnaleźć
zdobienia wykonane w czarnym, dębnickim marmurze. W ołtarzu głównym
kościoła można podziwiać obraz przedstawiający Św. Eliasza, pędzla Tomasza
Dolabelli. Do klasztoru można wybrać się
samochodem lub szlakiem rowerowym.
Małopolska, to oczywiście Kraków. Tu
mamy cały wachlarz możliwości. Od
Katedry i Zamku Królewskiego poczynając, przechodząc przez Sukiennice,
rynek, Kościół Mariacki i kończąc na
niezliczonych muzeach i galeriach. To są
dość oczywiste atrakcje, które polecam,
ale chciałabym szczególnie zachęcić do
odwiedzenia mniej znanych miejsc.
Tym, których fascynuje kultura wschodu,
rekomenduję Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej Manngha. Muzeum oferuje
nam bogate zbiory tradycyjnej sztuki
i techniki japońskiej. Jest to placówka
o nowoczesnym profilu, działająca również jako centrum kultury japońskiej.
Warto zapoznać się z aktualnymi wydarzeniami zaplanowanymi w Muzeum.

Oprócz ciekawych zbiorów na uwagę zasługuję
sam budynek , którego projekt wykonany został przez
wybitnego japońskiego
architekta Aratę Isozakiego we współpracy z architektami krakowskimi:
Krzysztofem Ingardenem,
Jackiem Ewy i biurem JET
Atelier. Obiekt ten został
zaprojektowany z myślą
o poznaniu i spotkaniu dwóch tradycji
i kultur. Miejsce to polecam szczególnie
rodzicom, których dzieci zafascynowane
są kulturą japońską i sztuką manngha.
Warto pokazać młodemu pokoleniu, jakie
są korzenie japońskiej sztuki rysunku.
Bardziej kameralny charakter ma filia
Muzeum Narodowego w Krakowie,
jest nią Dom Józefa Mehoffera przy ul.
Krupniczej. Można tam zobaczyć wnętrza
mieszkania jednego z najsłynniejszych
artystów krakowskich ucznia Jana Matejki. Wspaniały wystrój, meble, obrazy,
detale pozwalają poczuć klimat początku
XX wieku. Prace Mehoffera dodają wartości ekspozycji. W okresie letnim, miejsce
to jest wyjątkowo atrakcyjne ze względu
na otwarty dla zwiedzających, piękny
ogród. Sezonowo otwarta kawiarnia, daje
nam możliwość cofnąć się do przeszłości
i wczuć się w rolę, wpadającego na kawę,
gościa Państwa Mehofferów. Bardzo fajne
uczucie.
Dla osób które są miłośnikami gór,
proponuję wypad nad Dunajec. Oprócz
spacerów po pienińskich szlakach, można
odwiedzić Zamek Dunajec w Niedzi-

cy. Zobaczyć tu można m.in. eksponaty
związane z historią obiektu, izbę tortur,
udostępniana do zwiedzania jest też sala
myśliwska oraz izba straży. W zamku
znajdują się restauracja i kawiarnia. Ten
XIV wieczny kompleks niegdyś górował
nad doliną, obecnie u jego stóp roztacza
się malowniczy Zbiornik Czorsztyński.
Wspaniała przyroda w połączeniu ze
średniowieczną architekturą powinny
zadowolić zarówno górskich traperów
jak i miłośników sztuki. Dla tych, których interesuje hydrotechnika polecam
wycieczkę na Zaporę Czorsztyńską.
Tych kilka propozycji weekendowych jest
moją subiektywną top listą. Ciekawych
miejsc w naszym regionie jest bardzo
dużo. Zachęcam do wzięcia przewodnika
lub mapy i zaplanowania swoich weekendowych wypadów. Jest całkiem możliwe,
że gdy zaczniemy poznawać uroki własnego regionu wakacje w Chorwacji nie
będą już takie atrakcyjne. Czekam na
Państwa propozycje.

vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com
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PORADY PRAWNE

Zwrot kosztów stawiennictwa świadka
Osoba wezwana do Sądu w charakterze świadka może domagać się zwrotu wydatków, jakie
poniosła w związku ze swoim stawiennictwem, a także rekompensaty za utratę zarobku. Wydatki
te należą się nawet, jeśli nie doszło do przesłuchania.
Świadek wezwany na rozprawę nie może uzasadniać brakiem
środków na przejazd swoje niestawiennictwo jeśli został wezwany
przez Sąd na rozprawę. W doręczonym wezwaniu na rozprawę sąd
informuje nie tylko o miejscu i czasie przesłuchania, nazwiskach
stron i przedmiocie sprawy, ale również o zwrocie wydatków związanych ze stawiennictwem na rozprawie oraz o wynagrodzeniu za
utratę zarobku. Takie wezwanie sąd może doręczyć nawet osobie
przebywającej za granicą.
Istotnym jest, iż świadek nie musi wcale sam wyłożyć pieniędzy
na przejazd i utrzymanie w związku ze stawiennictwem w sądzie,
a potem dopiero czekać na zwrot. Przewodniczący może bowiem
przyznać mu zaliczkę na poczet tych wydatków jeszcze przed rozprawą, na której będzie on przesłuchany. Po dokonaniu wydatków
świadek rozliczy się z kwoty otrzymanej z tytułu zaliczki.
Świadkowi przysługuje też prawo do zwrotu kosztów podróży,
kosztów noclegu, a także kwoty, którą zarobiłby wówczas, gdyby
nie miał obowiązku stawić się w danym czasie w sądzie. Takie
uprawnienia ma osoba wezwana w charakterze świadka nawet
w sytuacji, gdy przyszła do sądu, ale nie została przesłuchana gdyż
rozprawa nie odbyła się z powodu choroby sędziego.
Należy pamiętać, że zwrotu wydatków sąd nie przyzna z urzędu.
Świadek otrzyma je dopiero wówczas, gdy wystąpi w tej sprawie
do sądu z wnioskiem na piśmie lub złożonym ustnie do protokołu.
Powinien to zrobić niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu trzech
dni po stawieniu się na rozprawie. Gdy nie dopełni formalności
w tym terminie, to wówczas straci prawo do przyznania mu przez
sąd tych pieniędzy. Obowiązkiem sądu jest jednak pouczenie
świadka o prawie i sposobie zgłoszenia wniosku oraz o tym, jakie
skutki nastąpią w razie niezachowania terminu.
O wysokości należnej kwoty oraz o tym, czy powinna zostać wypłacona świadkowi, decyduje sędzia lub referendarz sądowy. Jeśli już
kwota zwrotu zostanie przyznana, to powinna zostać wypłacona
niezwłocznie. Gdy jednak nie jest to możliwe, wówczas pieniądze
sąd powinien przekazać przekazem pocztowym lub przelewem
bankowym. Świadek nie może jednak zostać obciążony kosztami

opłaty sądowej lub przelewu. Na postanowienie sądu o odmowie
przyznania należności z tytułu wydatków poniesionych na stawienie się na wezwanie sądu świadek ma prawo wnieść zażalenie.
Na takich samych zasadach następuje wypłata zwrotu wydatków,
jakie poniosła osoba towarzysząca świadkowi, który ze względu
na swój stan zdrowia nie mógł przybyć na rozprawę bez opieki.
Świadek ma prawo do wynagrodzenia za utracony zarobek lub
dochód za każdy dzień udziału w czynnościach sądowych, w których uczestniczył na wezwanie sądu. Obowiązuje przy tym zasada,
że świadek tak długo pozostaje w sądzie, aż uzyska zezwolenie
przewodniczącego na opuszczenie budynku. Jego obecność może
być bowiem potrzebna nawet po złożeniu zeznań, ponieważ sąd
może zarządzić przeprowadzenie np. konfrontacji świadków lub
świadków i strony.
Gdy świadek jest zatrudniony na umowie o pracę, to wówczas
pracodawca ma obowiązek zwolnić go na czas niezbędny do
stawiennictwa w sądzie, a taką nieobecność w pracy uznać za
usprawiedliwioną. Wszystko to pod warunkiem, że pracownik
wcześniej uprzedzi pracodawcę o przyczynie swojej absencji i jej
długości. Zawiadamiając pracodawcę musi jednocześnie okazać mu
wezwanie z sądu do osobistego stawienia się na rozprawie w charakterze świadka. Zakład pracy ma prawo odmówić pracownikowi
wypłaty wynagrodzenia za ten okres. Powinien jednak wówczas
wystawić swojemu pracownikowi zaświadczenie o wysokości
pensji, jaką by przez ten czas otrzymał, gdyby pracował. Na podstawie tego zaświadczenia świadek ma prawo domagać się od sądu
zwrotu utraconych zarobków. Przeciętny dzienny utracony zarobek
oblicza się wówczas według zasad obowiązujących przy ustalaniu
należnego pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
Prawo do utraconego dochodu mają osoby, które nie są zatrudnione
na podstawie umowy o pracę jak przedsiębiorcy czy przedstawiciele
wolnych zawodów.
Górną granicę należności za utracony dzienny zarobek lub dochód
stanowi zawsze równowartość 4,6 proc. kwoty bazowej dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość

określa ustawa budżetowa.
Odnośnie zwrotu kosztów podróży z miejsca zamieszkania świadka
do sądu oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu
należności, jakie przysługują pracownikowi państwowej lub samorządowej jednostki sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
na obszarze kraju. Na takich samych zasadach wylicza się dla
niego kwotę z tytułu zwrotu kosztów noclegu oraz utrzymania
w miejscu przesłuchania. Gdyby zdarzyło się, że ta sama osoba
zostanie przesłuchana w charakterze świadka w kilku sprawach
w tym samym dniu, to wtedy otrzyma należność tylko jeden raz.
Zdarza się też, że ktoś zgłosi się na rozprawę w charakterze świadka,
mimo że sąd go nie wzywał. Wtedy może ubiegać się od sądu o zwrot
kosztów podróży, noclegów, utraconych zarobków lub dochodów
tylko pod warunkiem, że zostanie przesłuchany przez sąd.
Świadek może zostać wezwany nawet, gdy sąd zarządzi przeprowadzenie oględzin związanych z przesłuchaniem go, gdy sąd dla
przykładu dokonuje oględzin nieruchomości choćby w sprawie
o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Świadkowi przysługuje w tej sytuacji zwrot wydatków, które poniesie w związku
z przybyciem na miejsce oględzin, na takich samych zasadach.
Należy również wiedzieć, iż to świadek zwraca stronie poniesione
przez nią koszty, spowodowane rażącą winą świadka. Chodzi mianowicie o sytuacje, w których świadek naraził stronę na wydatki,
dlatego że nie stawił się w sądzie z przyczyn nieusprawiedliwionych,
samowolnie oddalił się z sądu bądź też odmówił złożenia zeznań
lub złożenia przyrzeczenia z przyczyn nieusprawiedliwionych.
W takich przypadkach sąd może nawet z urzędu zasądzić koszty
na rzecz strony, która je poniosła. Świadek może też zapłacić
grzywnę za nieuzasadnioną odmowę złożenia zeznań lub za nieusprawiedliwione niestawiennictwo.

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.

FELIETON

FELIETON

Ponad rok temu w jednym ze swoich felietonów pisałem na
temat problemu odpływu młodych ludzi z terenu naszego miasta
i powiatu. Pomimo upływu czasu, tendencja ta w najmniejszym
stopniu nie uległa zmianie. Co gorsza, problemu tego nadal nie
dostrzegają lokalni włodarze, dla których obrona obecnego stanu
rzeczy wydaje się być ważniejsza niż inwestowanie w przyszłość.

W ostatnim numerze Gwarka Olkuskiego Jakub Fita poruszył kwestię stawiania na młode osoby w wyborach samorządowych. W ramach pewnego rozwinięcia postanowiłem
dokonać krótkiego prześwietlenia naszych wybrańców,
zasiadających w olkuskich radach - Miejskiej i Powiatu.

Olkusz bez perspektyw dla młodych? O radnych i wyborach słów kilka

Odpływ młodych ludzi z mniejszych
miejscowości jest w Polsce zjawiskiem powszechnym. Nasza okolica nie stanowi pod tym względem
wyjątku. Młodzi ludzie, nie mogący
się odnaleźć w obecnych realiach
rynku pracy, bardzo często decydują
się na zmianę miejsca zamieszkania.
Oprócz zagranicznej emigracji zarobkowej wybierają także przeprowadzkę
do większych aglomeracji miejskich,
gdzie realia zatrudnienia przedstawiają się bardziej optymistycznie.
Do tej pory duża część maturzystów
kończących olkuskie szkoły decydowała się na studia w dużym mieście,
bez planów powrotu do rodzinnego
miasta po ich zakończeniu. Spowodowane jest to głównie sytuacją
panującą na lokalnym rynku pracy,
którą dobitnie odzwierciedlają statystyki. W 2003 r. odsetek bezrobotnych z wyższym wykształceniem
wynosił w naszym powiecie 7%,
natomiast na koniec 2011 r. uległ on
podwojeniu, osiągając poziom 14,2%.
W maju bieżącego roku stopa bezrobocia w naszym powiecie wynosiła
14,8%. Dla porównania bezrobocie
w Krakowie w tym samym czasie
wynosiło zaledwie 5,8%.
Niepokojącym zjawiskiem jest to,
że granica wieku osób chcących
opuścić naszą okolicę zaczyna się
coraz bardziej się obniżać. Młodzi

ludzie zastanawiają się nad wyjazdem już na etapie wyboru szkoły
średniej. Coraz więcej gimnazjalistów, biorących udział w ankietach
dotyczących planowanego wyboru
szkoły średniej, deklaruje chęć
kontynuowania swojej nauki poza
powiatem olkuskim.
Jak możemy przeczytać w informatorze przygotowanym przez
Powiatowy Urząd Pracy, w latach
1995-2010 liczba mieszkańców
powiatu zmniejszyła się o ponad
8%, a do 2035 r. prognozowany
jest ubytek liczby mieszkańców
o 13,1% w stosunku do 2010 r. Tym
samym liczba ludności powiatu
w latach 2010-2035 zmniejszy się
o niemal 15 tys. osób.
Drugą bardzo ważną kwestią
jest problem starzenia się społeczeństwa. Powiatowy Urząd
Pracy informuje, że o ile obecnie
na jedną osobę w wieku poprodukcyjnym przypadają niemal 4
osoby w wieku produkcyjnym, to
za niecałe 25 lat będą to już tylko
niespełna 2 osoby. Oznacza to, że
o ile w tej chwili brakuje u nas
pracy dla młodych ludzi, o tyle
w przyszłości może się okazać,
że będzie brakować młodych ludzi
do pracy.
Spadek liczby mieszkańców już

teraz odczuwają olkuscy radni.
W związku ze zmniejszeniem
się liczby mieszkańców Olkusza,
w jesiennych wyborach samorządowych do obsadzenia będzie 21
mandatów radnych, a nie tak jak
dotychczas 23. Pomimo tego, że na
korzyść naszego miasta przemawia dogodna lokalizacja pomiędzy
dwiema wielkimi aglomeracjami
– Krakowem oraz Śląskiem, nasi
włodarze nie potrafią tego wykorzystywać w tak dobry sposób, jak
robią to ich koledzy z Chrzanowa.
Póki co, lokalizacja ta zamiast
przyciągać potencjalnych inwestorów, coraz częściej ułatwia
ludziom wyjazd z naszego miasta.
Olkuski samorząd zdominowany
jest przez ludzi, którzy nie potrafią odnaleźć się w rzeczywistości
XXI wieku, a tym bardziej nie
są w stanie sprostać wyzwaniom,
jakie stawia przed nimi przyszłość. Coraz wyraźniej widać
więc, że bez pokoleniowej zmiany
u steru władzy nie ma szans na
zatrzymanie tych niekorzystnych
zmian.

vv Jakub Fita
www.jakubfita.pl

Wiek naszych radnych to drażliwy
temat. Rzeczywiście, osób młodych
w nich nie ma. Najmłodszy radny
miejski ma 28 lat, zaś najmłodszy
w Radzie Powiatu jest o 11 lat starszy. Średnia wieku w Radzie Miejskiej wynosi 55,65 lat, zaś w Radzie
Powiatu – 56,13. Czyli zarówno
w jednej jak i drugiej radzie, radny
ma przeciętnie ponad 50 lat. Co
ciekawe, zazwyczaj w związku
ze zbliżającymi się wyborami lub
chwila po (forma płaczu nad rozlanym mlekiem) podnosi się temat
(a nawet lament) braku osób młodych w radach. Z drugiej strony jak
już młodzi startują w wyborach to
zarzuca im się, że… mają jeszcze
czas, że nie mają wiedzy, doświadczenia bla bla bla.
Ustalenie wieku naszych radnych trudne nie jest. Z pomocą
przychodzi PKW. Gorzej np.
z wykształceniem. Tu już trzeba
się nieco nagimnastykować, choć
i tak obok niektórych nazwisk
trzeba postawić wielki znak zapytania, bo nie sposób znaleźć jakąkolwiek informację o wykształceniu. Można by w sumie osobiście
zapytać, jednak śmiem twierdzić,
że takie zapytanie mogłoby wprawić w zakłopotanie osobę pytaną,
a i odpowiedź byłaby niejednoznaczna. Choć jak już się znajdzie
jakieś informacje to można się
dowiedzieć, że jednak większość

naszych radnych obu rad wyższe
wykształcenie posiada. W końcu
jest to jakiś powód do chwalenia
się, przynajmniej na ulotce podczas kampanii wyborczej, a co
oczywiste kiedy ukończonych
studiów brak to próżno znaleźć
o tym informacji (wtedy chwalą
się ilością dzieci lub długością
lat zasiadania w radach). Zostając przy wykształceniu można
zauważyć, że wśród radnych
dominują przedsiębiorcy, lekarze
(doliczyłem się 5 w obu radach)
oraz nauczyciele (1 w miejskiej
i aż 5 w powiecie). Można zaryzykować stwierdzenie, że jak się
jest nauczycielem, to jest spora
szansa na zostanie radnym powiatowym. Z racji mojego prawniczego wykształcenia, pozostaje mi
ubolewać, że biorąc pod uwagę
obie rady mamy tylko 1 prawnika
(w Radzie Powiatu).
W obu radach mamy aktywnych
przedstawicieli, przygotowanych,
zabierających głos stosunkowo
często, ale też takich sprawujących wrażenie jakby byli tam
za karę, a obecność na sesjach
i komisjach to była dla nich przykra konieczność, których głosu
nawet jakiś baczny obserwator
nigdy nie słyszał. No może poza
premierową sesją, kiedy każdy
radny musi wypowiedzieć uroczyste „ślubuję”. Czasem jeszcze się

coś w stylu
„przepraszam czy można otworzyć okno, bo się duszno zrobiło”.
To oczywiście za mało.
Ich aktywność medialna czy kontakt z wyborcami (oczywiście już
po wyborze) też pozostawia wiele
do życzenia. Weźmy pod uwagę
internet i media społecznościowe w postaci chyba najpopularniejszego obecnie facebook’a.
Spośród radnych miejskich swój
profil posiada 5 radnych. Tylu udało mi się odszukać. Może jest ich
więcej, ale gdzieś skutecznie się
schowali. Lepiej wyglądają radni
powiatowi. Doszukałem się 12
kont na facebook’u. Ochrona prywatności czy może strach przed
kontaktem z wyborcami?
Ostatecznie to wyborcy dokonają
wyboru. Pewne jest, że wśród radnych przydałby się powiew świeżości. Radnymi powinny zostać
osoby dla których bycie radnym
to coś więcej niż tylko obecność
na sesji czy komisji i pobranie
za to diety. Powinny w radach
znaleźć się osoby z pomysłami,
mające jakąś wizję, aktywne,
chcące działać, dla których będzie
to możliwość samorealizacji, rozwijania się, a nawet spełnienie
marzeń. Autor tego tekstu wie
co pisze..

vv Dawid Przybylski
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Informacje

WYDARZENIA KULTURALNE

Kompra
BIURO RACHUNKOWE

Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
Ryczałt
Rejestry VAT
ZUS

y nasze
Świadczym
1 lat!
usługi od 2

Zakres działalności

Sprawy pracownicze
Szkolenia BHP przez ﬁrmę
z uprawnieniami
Przekształcenia formy
prawnej przedsiębiorstw

Zeznania roczne
Zwrot VAT
na materiały budowlane
Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

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

FIRMA BUDOWLANA

oferuje wykonanie:

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

Olkusz, ul. Osiecka 3a
tel./fax. 32 643 32 61, kom. 604 793 597, 604 437 742
"Wyglądaj świetnie, zarabiaj
pieniądze i baw się doskonale"

KINO ZBYSZEK
„GANG WIEWIÓRA” 2D (napisy)
25 – 30 VII GODZ.17.00
„ZACZNIJMY OD NOWA” 2D (napisy)
25 – 30 VII GODZ.19.00
POZOSTAŁE WYDARZENIA
28.07 godz. 11.00 Wakacyjne kino dla dzieci
/MDK ul. Fr. Nullo 29/
28.07 godz. 12.30 Joga dla dzieci z elementami
dramy i improwizacji – zajęcia dla dzieci od lat 5MDK, ul. Fr. Nullo 29 (zapisy do dn.25.07. – Tel.
32 643 11 20) mile widziana własna karimata
28.07 godz. 17.00 Joga – anatomia
świadomości ciała – improwizacja w tańcu
- zajęcia dla młodzieży powyżej 14 lat i
dorosłych – MDK ul. Fr. Nullo 29 (zapisy do dn.
25.07 – tel. 32 643 11 20)
29.07 godz. 11.00 Wakacje w muzeum
- "Mój własny Talizman" – zajęcia edukacyjno plastyczne dla dzieci powyżej 7 lat- ul. Szpitalna
32 (zapisy do 28.07. - tel. 032 754 44 55)
30.07 godz.11.00 "Łapacze Snów - Etniczne
Amulety" – warsztaty rękodzielnicze dla dzieci od
lat 6 , MDK ul. Fr. Nullo 29/ (zapisy do dn. 28.07.
– tel. 32 643 11 20)
31.07 godz. 11.00 Wakacje w muzeum - "Co
kryje się pod ziemią?" – Zajęcia edukacyjne w
formie zabaw i quizów dla dzieci powyżej 7 lat ul. Szpitalna 32 (zapisy do 30.07. - tel. 32 754
44 55)
01.08 . godz. 11.00 Wakacyjne kino dla
młodzieży /MDK ul. Fr. Nullo 29/
godz. 12.30 zabawy z tańcem dla maluchów
– od 3 lat /obowiązkowe obuwie zmienne / MDK ul. Fr. Nullo 29 (zapisy do dn. 31.07. – tel.
32 643 11 20 )

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

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

13.08. godz. 12.30 „Wakacje w teatrze” –
warsztaty teatralne dla młodzieży powyżej 14 lat
– MDK ul. Fr. Nullo 29
14.08 godz. 11.00 Wakacje w muzeum "Tajemniczy władca Nilu" – zajęcia twórcze dla
dzieci powyżej 7 lat - ul.Szpitalna 32 (zapisy do
13.08 - tel. 32 754 44 55 )
godz. 12.30 „Wakacje w teatrze” – warsztaty
teatralne dla młodzieży powyżej 14 lat
MDK ul. Fr. Nullo 29
18.08 godz. 11.00 Wakacyjne kino dla dzieci MDK ul. Fr. Nullo 29
godz. 12.30 joga dla dzieci z elementami dramy
i improwizacji – zajęcia dla dzieci od lat 5 - MDK
ul. Fr. Nullo 29 (zapisy do dn. 14.08 – tel. 32 643
11 20). Mile widziana własna karimata.
godz. 17.00 joga – anatomia świadomości ciała
– improwizacja w tańcu- zajęcia dla młodzieży
powyżej 14 lat i dorosłych – MDK ul. Fr. Nullo 29
(zapisy do dn. 14.08 – tel. 32 643 11 20) mile
widziana własna KARIMATA
19.08 godz. 11.00 Wakacje w muzeum "Śladami mistrza Władysława Wołkowskiego"
– zaprojektuj własny mebel - zajęcia twórcze dla
dzieci powyżej 7 lat, ul. Szpitalna 32 (zapisy do
18.08 - tel. 32 754 44 55)
20.08 godz. 12.30 „Wakacje w teatrze” –
warsztaty teatralne dla młodzieży powyżej 14 lat
- MDK ul. Fr. Nullo 29
21.08 godz. 11.00 Wakacje w muzeum
- "Papierowy ogród" - zajęcia origami dla dzieci
powyżej 7 lat -ul. Szpitalna 32 (zapisy do 20.08
- tel. 32 754 44 55)
godz. 12.30 „Wakacje w teatrze” – warsztaty
teatralne dla młodzieży powyżej 14 lat, MDK ul.
Fr. Nullo 29

24 lipca 2014 r. w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji
w Jaroszowcu odbędzie się uroczystość

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

„85 lat Szpitala w Jaroszowcu”

www.twoje-ori.olkusz.pl

KĄCIK KOLEKCJONERA

KĄCIK MOTORYZACYJNY

Škoda 1000 MB

Škoda 1000 MB − model samochodu osobowego, który był produkowany przez czechosłowacką wówczas firmę Škoda w Mladá Boleslav od roku 1964 do 1969 - pierwszy z serii
samochodów Škody z silnikiem umieszczonym z tyłu nadwozia.Była następcą Škody 440.
Nad stworzeniem niemal ideału – jak na tamte czasy – pracowano prawie 10 lat.
Pierwszy model zaprezentowano
w 1964 r. Jego produkcję rozpoczęto w Mladá Boleslav, a z okazji
tysięcznej rocznicy lokacji miasta do
nazwy nowego modelu Škody dodano
litery MB (MladáBoleslav).
Podstawowy model (typ 990) posiadał
silnik o pojemności 988 cm³ i mocy
42 KM przy 4650 obr/min,momencie
68,7 Nm przy 2800 obr/min, umieszczony z tyłu samonośnej czterodrzwiowej karoserii.Przyspieszenie do 80
km/h trwało 15,5 s, prędkość maks.
120 km/h przy średnim spalaniu 7
l/100km. Po dwóch latach produkcji
moc silnika zwiększono do 48 KM
(typ 721) przy 4750 obr/min, moment
obrotowy 73,5 Nm/3000 obr/min.
Wersja ta przyspieszała do 80 km/h
w 14-16 s i osiągała prędkość 125
km/h, średnie spalanie 7,6 l/100km.
Także w roku 1966 do produkcji wszedł
model Škoda 1000 MB de Luxe o podwyższonym standardzie wyposażenia.
Produkowane w latach 1966 - 68
pojazdy Škoda 1000 MBG de Luxe
(typ 710) nieróżniące się karoserią od
modelu podstawowego (typ 721) wyposażone były w silniki 988 cm3 o podwyższonej do 52 KM przy 5200 obr/min
mocy,moment 75,5 Nm przy 3000 obr/
min,(stopień sprężania zwiększono z 8,3
do 9,0) które montowano także w dwudrzwiowym coupéŠkoda 1000 MBX de
Luxe (typ 990 T). Przyspieszenie do 80
km/h 14s, prędkość maks. 130 km/h,
średnie spalanie 8 l/100km.
W roku 1968 weszły do produkcji
modele Škoda 1100 MB de Luxe (typ
715) i Škoda 1100 MBX de Luxe (typ
723) z silnikiem o pojemności 1107 cm³
i mocy 52 KM przy 4800 obr/min.
W roku 1969 wprowadzono kilka zmian,
m. in. zamiast charakterystycznego owalu na przedniej masce pojawił się duży
napis "ŠKODA". Począwszy od 18. serii

4.08 godz. 11.00 Wakacyjne kino dla dzieci MDK ul. Fr. Nullo 29
5.08 godz. 11.00 Wakacje w muzeum "Pojemnik na moje skarby" - zajęcia plastyczne
dla dzieci powyżej 7 lat - ul. Szpitalna 32 (zapisy
do dn. 04.08. - tel. 32 754 44 55)
6.08 godz. 12.00 Wakacyjny Olkusz – plener
fotograficzny – zbiórka MDK ul. Fr. Nullo 29
7.08 godz. 11.00 Wakacje w muzeum"Śladami mistrza Władysława Wołkowskiego"
– stwórz własną plecionkę - zajęcia twórcze dla
dzieci powyżej 7 lat – ul. Szpitalna 32 (zapisy do
dn. 06.08. - tel. 32 754 44 55)
8.08 godz. 11.00 Wakacyjne kino dla młodzieży
- MDK ul. Fr. Nullo 29
godz. 12.30 Gry i zabawy ruchowe dla
maluchów od lat 3 /obowiązkowe obuwie
zmienne / - MDK ul. Fr. Nullo 29 (zapisy do dn.
07.08. – tel. 32 643 11 20 )
godz. 17.00 Podsumowanie pleneru
fotograficznego „Wakacyjny Olkusz”
11.08 godz. 11.00 Wakacyjne kino dla dzieci MDK ul. Fr. Nullo 29
godz. 12.30 joga dla dzieci z elementami dramy
i improwizacji – zajęcia dla dzieci od lat 5 MDK ul. Fr. Nullo 29 (zapisy do dn. 08.08 – tel.
326431120) mile widziana własna karimata
godz. 17.00 joga – anatomia świadomości ciała
– improwizacja w tańcu - zajęcia dla młodzieży
powyżej 14 lat i dorosłych – MDK ul. Fr. Nullo 29
(zapisy do dn. 08.08 – tel. 32 643 11 20) mile
widziana własna karimata
12.08 godz. 11.00 Wakacje w muzeum - "Stroje
mieszkańców afryki" – zajęcia edukacyjnotwórcze dla dzieci powyżej 7 lat – ul. Szpitalna
32 (zapisy do 11.08 - tel. 32 754 44 55)

Model

Typ

Lata produkcji

Liczba
wyprodukowanych
egzemplarzy

1000 MB

990 i 721

1964-69

349 348

1000 MB de Luxe

721

1966-69

65 502

1000 MBG de Luxe

710

1966-69

3 287

1000 MBX de Luxe

990 T

1966-69

1 403

Razem
wycofano z produkcji dwa modele 990T
i 710, czyli odpowiednio 1000 MBX de
Luxe i 1000 MBG de Luxe. Od tej pory
wytwarzano popularne 1000 MB tylko
jako czterodrzwiowe pojazdy z 48-konnymi silnikami. Kontynuatorem dwudrzwiowego modelu 1000 MBX została Škoda 1100 MBX. Łącznie w latach
1964-69 wyprodukowano prawie 420
tysięcy sztuk różnych odmian 1000MB,
oprócz tego ponad 22 tysiące pojazdów
z silnikami 1100.
Choć w czasie najintensywniejszych
prac nad nowym modelem Škody opracowano prototyp nowego samochodu
kombi, to jednak nigdy nie wszedł on
do produkcji. Do roku 1971 trwała produkcja Škody Octavii Combi, pomimo
zakończenia produkcji podstawowego

419 540
modelu już w roku 1964.
Skoda 1000 MB jest cenionym autem
wśród kolekcjonerów. Wnętrze pojazdu jest luksusowe: gustownie obszyte
i miękkie siedzenia, mechanizm szybkości wycieraczek, czy uchylne szyby
„na korbkę”. Osobiście sprzedałem
model De Luxe młodemu człowiekowi,
którego dziadek „miał taką samą tylko
niebieską” :).
Masz tego typu wspomnienia, a może
jakieś inne, ciekawe auto w garażu?
Napisz do nas, ciekawe artykuły zostaną
opublikowane na łamach Gwarka.
vv MW
email: reklama@gwarek-malopolski.pl

Sezon ogórkowy

Sezon urlopowy w pełni. Odpuśćmy sobie w okresie wakacyjnym klasyczne kolekcjonerstwo. Każdy z nas swój urlop jakoś spędza. Przeważnie, choćby nawet
na krótko, to staramy się wyjechać. Pomijając jakieś skomplikowane powody, to
przede wszystkim z zakorzenionej w nas chęci zmiany codziennego środowiska.
Choćby tylko na chwilę, na kilka dni. Zawsze to jest coś nowego, coś innego niż
mamy na codzień. W świat ciągnie i pcha nas wewnętrzny bunt by oderwać się od
codzienności. Tęsknota za czymś nieznanym. Za tzw. “egzotyką”. Tą inność mamy
już w zasadzie po opuszczeniu swojego miasta.

Przyzwyczailiśmy się przez szowinizm uważać swoje miasto za najpiękniejsze. Oczywiście, Olkusz jest wspaniałym miastem i nie chciałbym mieszkać gdzie indziej. Jednakże,
muszę być przede wszystkim bezstronnym. Dawno już nie byłem w Krzeszowicach.
Kilka dni temu los zmusił mnie do odwiedzenia tego miasta. Pogrzeb przyjaciela numizmatyka, to nie najlepszy moment do zwiedzania i obserwacji. Krzeszowice znane są
przede wszystkim z sanatorium narządów ruchu i już mniejszej liczbie ludzi z kopalni
wapienia. Ani jedno, ani drugie nie było obiektem moich zainteresowań. Natomiast
ryneczek jest naprawdę urokliwy. Miejsce gdzie chce się odpocząć, szczególnie w takie
gorące dni. Dużo zieleni i ławeczek na których można przysiąść. Ponadto kilkanaście
współczesnych rzeźb przestrzennych, będących stałą ekspozycją-dekoracją miasta.
Nasuwała mi się myśl, że mieszkańcy są jakoś tak dobrze wychowani, bo wszystko
bardzo czyste i nie zniszczone. Piękny park publiczny. Czysty i bardzo dobrze zagospodarowany. Patrząc z boku zastanawiałem się jakich musi to miasto mieć gospodarzy,
że tak przyjemnie może się czuć przyjezdny. Kawiarenki ze stoliczkami na powietrzu.
Nic i nikt nikomu nie przeszkadza. Wyszło mi na jedno, że chyba się da.
Jakby tego było mało, to trafiłem na jarmark staroci. Może nie olbrzymi bazar, ale
właśnie taki mały z kilkunastoma handlarzami. Taki właśnie powinien być, który robi
ciepłą atmosferę, a nie wielki bałagan.
Ale są wakacje. Będziemy podróżować również w dalsze strony. Chciałbym zwrócić
uwagę na zaopatrywanie się w pamiątki. Widokówek już w zasadzie nie kupujemy,
bo każdy ma raczej już bardzo dobry aparat w swoim telefonie. Szkoda zatem pieniędzy na coś, co wcześniej
czy później wyląduje w koszu na śmieci. Natomiast bardzo wdzięczne są regionalne porcelany, porcelity itp.
Od lat stoi u mnie naczynie na czosnek. Przywiezione ze Słowacji. Cukierki trzymam w uroczym naczyniu
z Grecji. Może i stylizowany kicz pod turystów, ale od lat stoi na swoim miejscu i przypomina wspaniałe
wakacje w Pireusie i na wyspie Eginie.
Z wycieczki do Chorwacji przywieźliśmy wspaniałe rzeźbione świece. Jak się potem okazało – chińczycy za
grosze produkują kilakset wzorów. Natomiast porcelitowa butelka na olej lub ocet jest jedyna w swoim rodzaju
i ma swoje miejsce od kiedy na naszych stołach zagościły zielone chrupiące sałaty. Nie wspominam już o urokliwych naczyniach porcelanowych na paprykę – pamiątka z Węgier. Nie będę się rozwodził. Pozostawię trochę
miejsca na zdjęcia pamiątek, które darzę dużym sentymentem, bo przywołują na co dzień miłe wspomnienia,
czego życzę wszystkim potencjalnym urlopowiczom nie tylko kolekcjonerom.

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

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

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

Profesjonalne wylewki

Miksokretem
zacierane maszynowo

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

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

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

HURTOWNIA

Galeria
Czystości
i Urody

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

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

Hurtownia

6
Mercedes W110 - „Twoje auto do Ślubu”

Sklep Technik - Serwis Elektronarzędzi
OFERUJEMY:

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA
WYMIANA OPON OD 40 zł

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

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

WIOSNĄ ZAPRASZAMY
DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI
W PROMOCYJNEJ CENIE

W OFERCIE RÓWNIEŻ:

- klimatyzacja dla domu i biura
- sprzedaż montaż serwis
- czyszczenie dezynfekcja

Sprzedam dwupokojowe mieszkanie,
38 m2, IV piętro, niski czynsz,
ul. Legionów Polskich.
Tel. 517 542 990

-

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

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

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32/643 03 13

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 powstały nowe lokale mieszkalne.
Do sprzedaży pozostały cztery mieszkania o pow.: 54 m2, 60 m2, 68,5 m2, 74,5 m2.

Mieszkanie można nabyć za kredyt z dofinansowaniem 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

POLICJA
• 15.07. 18 latek wjechał w słup. Miał 1,5 promila		
Do zdarzenia doszło 15 lipca 2014 roku około godziny 5.30 na ulicy Sikorka w Olkuszu. Kierujący fiatem uno, mieszkaniec Olkusza, zjechał z drogi, uderzył w słup
telefoniczny i słupek ogrodzenia przy posesji. Kierujący jak i pasażer byli nietrzeźwi.
W najbliższym czasie 18 latek odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości. Grozi mu
kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
• 16.07. Kradzież saszetki
Mieszkaniec Andrychowa stracił nie tylko pieniądze, ale i dokumenty (dowód
osobisty, prawo jazdy). Do zdarzenia doszło na targowisku w Wolbromiu. Policjanci z komisariatu ustalają sprawcę kradzieży. Grozi mu kara pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

•

•

• 16.07. Kolejny 18 latek
popijaku wpadł w poślizg
i uszkodził bramę ogrodzeniową		
Do zdarzenia doszło 16 lipca 2014 roku. Jak wynika z wstępnych ustaleń policji, kierujący mazdą 323, jechał ulicą Wyszyńskiego w kierunku
dk 94. Na skrzyżowaniu z ulicą Wiejską, skręcił w lewo i wpadł w poślizg.
W skutek tego zjechał z drogi i uderzył w bramę ogrodzeniową przy posesji.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia, funkcjonariusze wezwali karetkę pogotowia, ponieważ w czasie interwencji, mężczyzna stracił przytomność.
Nieodpowiedzialny kierowca - mieszkaniec Olkusza był nietrzeźwy. Miał około
1,3 promila alkoholu w organizmie. Nie posiadał wymaganych uprawnień do
kierowania pojazdem. Teraz 18 latek stanie przed sądem i odpowie za swoje
zachowanie.
• 18.07. Pijany szesnastolatek kierował motorowerem		
W nocy o godzinie 2.15 w Olkuszu na ul. Polnej policjanci „patrolówki” zauważyli
motorowerzystę, który na ich widok porzucił pojazd i zaczął uciekać. Po kilku minutach został zatrzymany. Okazało się, że jest to szesnastoletni mieszkaniec Olkusza.
Policjanci ustalili, że nieletni nie ma uprawnień do kierowania motorowerem. Ponadto nieletni był nietrzeźwy. Miał bowiem dwa promile alkoholu!
Funkcjonariusze z olkuskiej komendy zabezpieczyli skuter. Obec-

1.

2.

nie trwają czynności zmierzające do ustalenia jego właściciela.
O dalszym losie szesnastolatka zadecyduje sąd rodzinny i nieletnich.
21.07. Wypadek na os. Młodych
W miniony poniedziałek (21 lipca
2014 roku) w Olkuszu na skrzyżowaniu ulic Reja i Kochanowskiego
kierujący Oplem Corsą wyjeżdżając
z drogi osiedlowej najprawdopodobniej nie udzielił pierwszeństwa
przejazdu volkswagenowi. Po zderzeniu się obu pojazdów, opel uderzył
w latarnię stojącą na pasie zieleni.
Obaj kierujący byli trzeźwi. Policja
wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.
21.07. Wypadek na 20 Straconych
W tym samym dniu doszło do kolejnego zdarzenia drogowego w Olkuszu na skrzyżowaniu ulic 20 – stu
Straconych i Jaśminowej. Jak wynika
ze wstępnych ustaleń Policji kierujący dostawczym renault wyjeżdżając
z ulicy podporządkowanej najprawdopodobniej nie udzielił pierwszeństwa przejazdu motocykliście.
Motocyklista – mieszkaniec Zawiercia doznał urazu kręgosłupa, żeber,
złamania kości strzałkowej. Pozostał w szpitalu. Obaj kierujący byli trzeźwi. Policja
prowadzi w tej sprawie postępowanie przygotowawcze z art. 177 kodeksu karnego
•
KOMUNIKATY
Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia drogowego z dnia 19 lipca 2014
roku w Zadolu Kosmolowskim. Uszkodzone zostało lusterko w samochodzie Daewoo Nubira przez bliżej nieustalony pojazd w kolorze złoto-brązowym, którym
sprawca zdarzenia zbiegł w kierunku Zadola Kosmolowskiego. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt telefoniczny z prowadzącą
postępowanie, nr te. 32 647 82 35 lub 997.
9 czerwca 2014 roku około godziny 17.00-17.30 na drodze wojewódzkiej nr
794 pomiędzy miejscowościami Zabagnie a Dłużec miało miejsce zdarzenie
drogowe. Kierujący samochodem (najprawdopodobniej dostawczym) potracił
rowerzystę. Zwracamy się prośbą do ewentualnych świadków, bądź osób posiadających jakąkolwiek wiedzę związaną z tym zdarzeniem o kontakt z olkuską
policją nr tel. 997 lub z prowadzącym sprawę tel. 32- 64-78-269.

MACHINA Paweł Bretner
SERWIS KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ
• odsysanie
• sprawdzanie
szczelności
• napełnianie
czynnikiem
• odgrzybianie
• naprawa

KONKURENCYJNE CENY!!!

ul. Kwaśniowska 15, 32-310 Ryczówek
tel. 500 855 535
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Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Przepis na drogę na Podgrabiu
Inwestor i Wykonawca zaprasza mieszkańców do korzystania
z tej drogi i przeczytania tego artykułu.
Inwestycja pn. „Porządkowanie gospodarki
ściekowej zlewni Białej Przemszy na terenach
gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze –
etap I” powoli dobiega końca. Drogi będące
placem budowy nabierają stosownego wyglądu i zostają Państwu przekazane, abyście
z nich korzystali.
Inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej i przebudowy sieci wodociągowej w swoim zakresie
miała również przywrócenie do stanu pierwotnego dróg w których wykonywane były
prace. Nie da się ukryć, że stan niektórych
z nich przed inwestycją był tragiczny. Wiedzą o tym mieszkańcy zwłaszcza Podgrabia,
Parcz, w Olkuszu, ul. Leśnej, Poprzecznej,
Szkolnej w Bukownie. Miejsc którymi możemy się pochwalić z dnia na dzień przybywa,
dlatego tez sukcesywnie będziemy prezentować je na łamach lokalnej prasy.

Niedogodności było wiele za które mieszkańców i użytkowników przepraszamy.
Do Państwa oceny pozostawiamy czy odtworzone drogi spełniają Wasze oczekiwania.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. jako inwestor zobowiązane jest do
odtwarzania nawierzchni zgodnie z decyzjami Zarządcy drogi.
Aby to właściwie postrzegać przedstawiamy
Państwu kilka fotografii wraz z ich opisem
i czasem wykonania.
Fot. Nr 1 – zdjęcie ul. Parcze wykonane
rok temu
Fot. Nr 2 – zdjęcie ul. Parcze w miejscu
gdzie droga odtworzona styka się z drogą
odtworzoną wykonane obecnie.
Fot. Nr 3 – zdjęcie ul. Parcze zdjęcie drogi odtworzonej wykonane obecnie.
Chcemy również poinformować Państwa,

www.gwarekolkuski.pl
www.gwarek-olkuski.pl
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

Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Redaktor naczelny: Mateusz Mucha
Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

iż z podstawowych zadań inwestorskich
w zakresie Kontraktu W3 zadanie I-3 –
„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wraz z przebudową sieci wodociągowej od
ul. Wapiennej do ul. Parcze” gdzie realizowano zadania w ulicach: Skalna, Zamkowa,
Jurajska, Sikorka, Parcze, Cegielniana oraz
Podgrabie zrealizowano kanalizacje sanitarną o sumarycznej długości 6 km 763 m
z czego: PP200 – 4 km 730 m, PVC – 654
m, PE63 1 km 379 m oraz przebudowano 2
km 810m sieci wodociągowej.
Realizacja zadania I-3 dała możliwość
podłączenia ponad 640 mieszkańców do
kanalizacji zbiorczej co znacznie polepszy
stan naszego środowiska naturalnego oraz
zagwarantuje komfort mieszkańców.
Zarząd Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji 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). 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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KAMIENIARSTWO BUDOWLANE

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.

- SILL

RYCZÓWEK

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.

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

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.

PRODUKCJA I MONTAŻ
WYROBÓW Z KAMIENIA

[marmur, granit, aglomarmur, trawertyn itp.]

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

Posiadamy w sprzedaży ponad 40 kolorów kamienia dostępnych od ręki.

www.tomaks-sill.pl

STOPNICA
Mariusz Bąk

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

OLKUSZ
Krzysztof Augustowski

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

