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KUCHNIEKUCHNIE
SKLEP

NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI
SZAFYSZAFY

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

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

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

KOMINKI
32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1
tel. (32) 754 76 72, 606 249 021 KO

M
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D

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

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

MEBLE OGRODOWEMEBLE OGRODOWE

 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE
 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE

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

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
dypl. mistrz  kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

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

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

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

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

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

SElectronic
Centrum Diagnostyki Samochodów

Osobowych i Ciężarowych

Skoczeń
Sebastian

505 179 818

Naprawa Elektroniki Samochodowej

ul. Garbarska 41, 32-340 Wolbrom

Serwis spalinowego sprzętu
ogrodniczego, leśnego i budowlanego

F.H.U. „BRATEX”
Marcin Bratek

NAPRAWY:
• pilarki • kosiarki • traktorki ogrodowe •

• wykaszarki itd • stopy wibracyjne •
• zagęszczarki gruntu • naprawa elektronarzędzi •

32-340 Wolbrom, ul. 20-stu Straconych 56
tel. 514 998 627          bratex@onet.com.pl

• NOWOCZESNE TECHNIKI GRZEWCZE
    /sprzedaż, montaż/
• ARTYKUŁY WOD-KAN
• WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

WOBUD
32-300 Olkusz, ul.Nullo 23/7

 tel/fax 32 754-26-22, tel.kom. 602-589-437

Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!! 
SKUP ZŁOTA

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

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

Alfaelektronix

32-310 Klucze, ul. Zawierciańska 6
tel. 32 622 93 69         kom. 515268 149
NIP 637 194 26 33

Maciej Ściański właściciel

Montaż sprzętu RTV
Dojazd do klienta gratis

Sprzedaż sprzętu AGD i RTV
Możliwość kupienia

sprzętu do zabudowy

OPTYK
OKULISTA

Klucze, ul. Zawierciańska 4
tel: 501 506 547

Technik Optyk Jolanta Siembab
Stylistka Optyki Okularowej

optykokulista@interia.pl
www.optykokulistaklucze.pl

Przy zamówieniu okularów
powyżej 300 zł

Kupon ważny do:
 końca sierpnia 2012 r.#

godziny otwarcia:
pon - pt 10:00 - 17:00, sob 09:00 - 13:00

BON UPOMINKOWY 

50 zł*

Zapraszamy

www.nieruchomosci-lesniak.pl

pn-pt 900-1600

POŚREDNICTWO • DORADZTWO • KREDYTY • KUPNO • SPRZEDAŻ

biuro@nieruchomosci-lesniak.pl
tel: 32 307 77 33  kom: 508 186 606

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 60, 32-300 Olkusz

 
Obiady domowe  – 11 zł

 
Obiady domowe  – 11 zł

dowóz
organizacja imprez
okolicznosciowych

dowóz
organizacja imprez
okolicznosciowych

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

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

WOLBROM, ul. Krakowska 44
tel. (32) 611 08 34 • kom. 698 686 482

Marcin Czerniak

www.duodampex.pl

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

duodampex@gmail.com

UWAGA!!!
PORAŻAJĄCO
NISKIE CENY

OKNA, DRZWI, ROLETY, 
ŻALUZJE, MARKIZY,
BRAMY GARAŻOWE

Producent

olkusz@wynn.pl                www.wynn.pl
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ul. Minkiewicza 2, email: krol@praca.gov.pl, www: www.pup-olkusz.pl
tel. 32 643-05-38, 32 641-34-02;  fax 32 643-43-48;  NIP 637-10-45-891

Nauczyciele oraz pracownicy małopolskich szkół, którzy są zagrożeni zwolnieniem, 
mogą skorzystać z programu ONyKS, przygotowanego przez Grupę Doradczą Projekt 
wraz z WUP Kraków, GUP, UPPK oraz UM Kraków.
Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o. oraz Partnerzy: WUP 
w Krakowie, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, Urząd Miasta 
Krakowa oraz Urząd Pracy   Powiatu Krakowskiego od dnia  
1 czerwca 2012 roku przystąpiły do realizacji programu ONyKS 
(Program Outplacementu Nauczycieli Krakowskich Szkół). 
Program to odpowiedź na zapowiedź Urzędu Miasta Krakowa, 
zgodnie z którą od września pracę ma stracić ok. 280 nauczycieli 
i ok. 600 pracowników administracyjnych szkół. Dyrektor 
Wojewódzkiego Urząd Pracy podczas specjalnie zwołanej 
konferencji prasowej zaznaczył, że dla wielu z nich szansą jest 
uczenie ludzi dorosłych. Z danych WUP wynika, że w Krakowie 
za dużo jest nauczycieli nauczania początkowego, przedmiotów 
ogólnokształcących, przedmiotów zawodowych i nauczycieli 
przedszkoli. Łatwiej jest znaleźć pracę tylko uczącym praktycznej 
nauki zawodów i nauczycielom języków obcych.
W szczególności pomoc polegać ma na efektywnym 
wykorzystaniu predyspozycji i umiejętności zwalnianych 
nauczycieli, tak aby zwiększyć ich szanse na znalezienie 
odpowiedniego miejsca pracy i osiągnięcie ponownej 
stabilizacji zawodowej.
W ramach programu ONyKS jest realizowany projekt 
współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w ramach Poddziałania 8.1.2   „Wsparcie procesów 
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”:

Kompetencja i Adaptacja
Realizator: Grupa Doradcza Projekt & Zarządzanie i Projekty

Projekt ruszył 1 czerwca 2012 roku i potrwa do 31 lipca 
2014 roku.   Będzie realizowany na terenie województwa 
małopolskiego, a wsparciem zostanie objętych 380 osób.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby, które:
mieszkają i/lub pracują na terenie województwa małopolskiego 
w tym:
- są zagrożone zwolnieniem
- są przewidziane do zwolnienia
- utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

Formy wsparcia:
• Indywidualne Poradnictwo Zawodowe IPD - wsparcie to 

ma na celu poprawę kondycji psychicznej, pobudzenia 
motywacji do aktywnego poszukiwania pracy

• Szkolenia Zawodowe - wybór szkoleń zależny będzie od 
potrzeb uczestników

• Staże i praktyki zawodowe
• Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy - Program 

warsztatów obejmuje zapoznanie uczestników z sytuacją na 
rynku pracy, wymogami pracodawców.

• W trakcie realizowane będą ćwiczenia z technik poszukiwania 
pracy, opracowania dokumentów   aplikacyjnych, 
prowadzania rozmowy z pracodawcą, walki ze stresem, 
ćwiczenia umiejętności pracy zespołowej, umiejętności 
interpersonalne i komunikacyjne oraz moduł z zakresu prawa 
pracy.

• Job - coaching
• Pośrednictwo Pracy
• Wsparcie z zakresu przedsiębiorczości

PROGRAM WSPARCIA  
DLA ZWALNIANYCH PRACOWNIKÓW MAŁOPOLSKICH SZKÓŁ

Szczegółowych informacji udzielają:
Grupa Doradcza Projekt sp. z o.o.

Magdalena Sobota, magdalena.sobota@gdp-krakow.pl, tel.  12 412 13 00
Aleksandra Pluchcińska, aleksandra.pluchcinska@gdp-krakow.pl, tel. 12 412 11 73

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,  
Joanna Słomka, jslomka@wup-krakow.pl, tel. 12 428 78 76

Magdalena Mikołajczyk, mmikolajczyk@wup-krakow.pl, tel. 12 428 78 76, inwestor@wup-krakow.pl
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W  liście  zaznaczono,  że 
z uwagi na  fakt,  iż  rząd hojną 
ręką  rozdaje  przywileje  i  do-
płaty dla osób planujący budo-
wę elektorowi lobbyści i firmy 
chcące  instalować  farmy wia-
trowe  zaczynają  coraz  agre-
sywniej  funkcjonować  w  ca-
łym  kraju.  Podczas  specjalnej 
konferencji  prasowej  przed-
stawiciele  PIS  podkreślali,  że 
przy  wybieraniu  lokalizacji 
dla takich inwestycji elektrow-
ni  coraz  powszechniej  docho-
dzi do patologicznych zjawisk 
tj.    kupowania  sołtysów,  rad-
nych,  szantaży  protestujących 
obywateli.  parlamentarzyści 
Prawa  i  Sprawiedliwości  pod-
kreślili, że coraz częściej zda-
rzają się przypadki, w których 
raporty oddziaływania na śro-
dowisko  niezbędne w  tej  pro-
cedurze  podpisują  bliżej  nie-
określeni  fachowcy bez badań 
i analiz. - Niestety z obserwa-
cji wynika, że wielu wysokich 
rangą urzędników ministerial-
nych ma związek z lobbystami 
wiatrowymi  lub wprost  osoby 
z  nimi  związane  zarabiają  na 
tych  inwestycjach  ogromne 
pieniądze.  To  pan  i  podległe 
panu  służby  mają  narzędzia 
i możliwości  sprawdzenia  po-
dejrzeń - napisano w liście do 

szefa  rządu  Donalda 
Tuska.

Poseł  Jacek  Osuch 
przypomniał,  że  przy-
gotowana  przez  jego 
klub  parlamentarny 
nowelizacja  ustawy  – 
Prawo Budowlane  oraz 
ustawy  o  planowaniu 
i  zagospodarowaniu 
przestrzennym  ma  na 
celu  ochronę  obywa-
teli  przed  szkodliwym 
wpływem  niekontrolo-
wanego  rozpowszech-
nienia  instalacji  wy-
twarzających  energię 
wiatrową. 

– Negatywne 
aspekty instalowania 
tych urządzeń potwierdzone 
są przez ekspertyzy nauko-
we. Elektrownie wiatrowe 
emitują hałas, wibracje i nie-
słyszalne dla ucha infradź-
więki – przekonuje olkuski 
parlamentarzysta Jacek 
Osuch. Jak dodaje plano-
wanie tych instalacji zbyt 
blisko domów i zabudowań 
powoduje dyskomfort życia 
człowieka, spadek cen nieru-
chomości oraz pogorszenie 
walorów widokowo-krajo-
brazowych i kulturowych. 
Wśród głównych założeń 

projektu, jest  zwiększe-
nie do 3 kilometrów strefy 
ochronnej dla elektrowni 
wiatrowej o mocy ponad 500 
KW. – PiS proponuje także, 
aby w ustawie wprowadzić 
zapis, aby w prawach strony 
występować wszyscy właści-
ciele i posiadacze nierucho-
mości, na które instalacja  
może mieć wpływ, a także 
organizacje społeczne któ-
rych celami statutowymi jest 
ochrona środowiska – dodaje 
Jacek Osuch. 

 v Łukasz Kmita

Temat elektrowni wiatrowych budzi coraz więcej wątpliwości. Przed kilko-
ma tygodniami - Prawo i  Sprawiedliwość oficjalnie przesłało specjalny 
list do premiera list, w  którym przestrzega przed zagrożeniami dla ludzi 
i środowiska. Przygotowaliśmy także bardziej rygorystyczny projekt ustawy 
– mówi poseł Jacek Osuch. 

PolityKa Człowiek ważniejszy od wiatraka

Prawo i Sprawiedliwość w sprawie farm wiatrowych

Powiatowy serwis informacyjny

Święto Policji w Olkuszu Drugi numer „Kwartalnika Powiatu olkuskiego”

24 lipca 2012 w Komedzie Powiatowej Policji w Olkuszu obchodzono uroczyście święto stróżów prawa. 
Zebranych powitał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Marek Woź-
niczka oraz Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu inspektor Andrzej Płatek. Komendanci wszystkim 
policjantom oraz pracownikom cywilnym złożyli życzenia z okazji święta. 
W uroczystym apelu uczestni-

czyli oprócz policjantów także 
m.in.  przedstawiciele  władz 
samorządowych  z  powiatu 
olkuskiego,  olkuskich  władz 
sądowniczych  i  prokuratury. 
Władze powiatowe reprezento-
wali starosta Jerzy Kwaśniew-
ski oraz przewodniczący Rady 
Powiatu Krzysztof Dąbrowski. 
Na ręce komendanta olkuskiej policji insp. Andrzeja Płatka 
włodarze powiatu przekazali bukiet kwiatów, prezent oraz 
okolicznościowy adres. Starosta Kwaśniewski w swoim prze-
mówieniu powiedział:
„Szanowni Państwo! Uczestniczymy dziś w ważnej uroczy-

stości, święcie Policji – instytucji, która zapewnia wewnętrzny 
porządek, przestrzeganie prawa i bezpieczeństwo publiczne. 
Rokrocznie, 24 lipca, w rocznicę powołania przez Sejm II RP 
w 1919 roku Policji Państwowej, obchodzimy uroczyście święto 
stróżów prawa – Wasze święto. 
Policja jest dziś trwałym elementem demokratycznego ładu, 

a policjant tym, który potrafi przyjść z pomocą, zapobiec niebezpie-
czeństwu i skutecznie działać w sytuacji zagrożenia. W tej wielkiej 
społecznej misji samorząd powiatowy w Olkuszu z oczywistych 
powodów jest Waszym sojusznikiem.
W imieniu wszystkich mieszkańców Powiatu Olkuskiego 

składam Wam, policjantom, wyrazy najwyższego szacunku. 
Gratuluję wzorowo pełnionej służby i właściwej postawy, która 
przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie 
naszego powiatu. Życzę dalszych sukcesów zawodowych, satys-
fakcji z dobrze wypełnianych obowiązków, a także pomyślności 
w życiu osobistym”.
Święto Policji tradycyjnie jest też okazją do odznaczeń i awansów 

dla wyróżniających się funkcjonariuszy. Odznaczenia otrzymali:  
Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę: mł. insp. Radek Bąchór, 
asp. szt. Dariusz Dziwak, asp. Sławomir Imiołek, asp. Dariusz 
Staszkiewicz.  Brązowa  Odznaka „Zasłużony Policjant”: asp. 
Paweł Banyś, asp. szt. Marek  Kalarus. 

Mianowania na wyższe stopnie 
służbowe: Na stopień podinspektora 
Policji: nadkom. Rafał Kaczmar-
czyk. Na stopień  komisarza Policji: 
podkom. Adam Milanowski. Na sto-
pień aspiranta sztabowego Policji: 
st. asp. Tomasz Domagała, st. asp. 
Tomasz Iwańczyk (przedtermino-
we mianowanie jako wyróżnienie), 
st. asp. Marcin Kamionka, st. asp. 

Grzegorz Marcinek, st. asp. Roman Pabisek, st. asp. Arkadiusz 
Szatan. Na stopień starszego aspiranta Policji: asp.  Jarosław Antos, 
asp.  Artur Dachowski, asp.  Robert Karpiński, asp.  Wojciech 
Sadowski, asp.  Michał Woźniak (przedterminowe mianowanie 
jako wyróżnienie). Na stopień aspiranta: mł. asp. Tomasz Gondek, 
mł. asp. Dariusz Gorgoń, mł. asp. Norbert Kmiecik, mł. asp. Piotr 
Osiecki, mł. asp. Robert Piwek, mł. asp. Tomasz Swędzioł. Na 
stopień sierżanta sztabowego: st. sierż. Marek Buras, st. sierż. 
Paweł Czernikiewicz, st. sierż. Marcin Lewandowski, st. sierż. 
Michał Migała, st. sierż. Mariusz Mitka, st. sierż. Marek Orkisz, st. 
sierż. Przemysław Przetakowski, st. sierż. Mariusz Rolka, st. sierż. 
Przemysław Warzecha, st. sierż. Mariusz Wąsiel, st. sierż. Maciej 
Wojtal, st. sierż. Marcin Zając. Na stopień starszego sierżanta: sierż. 
Marcin Adamczyk, sierż. Karol Pięta, sierż. Grzegorz Sobczyk, 
sierż. Sylwester Świda. Na stopień sierżanta: st. post. Agnieszka 
Kępka-Bednarowicz. Na stopień starszego posterunkowego: post. 
Justyna Cupiał, post. Marika Guzik. 
Funkcjonariusze wyróżnieni przez władze  samorządowe 

z Powiatu Olkuskiego: przez starostę: asp. Aneta Cupiał, sierż. 
szt.  Zbigniew Nocoń.  Przez burmistrza  Olkusza: mł. asp. Marek 
Goraj, sierż. szt.  Przemysław Przetakowski. Przez  burmistrza  
Bukowna: sierż. szt. Krzysztof  Sioła, st. sierż.   Daniel Smucz. 
Przez wójta  Bolesławia: st. asp. Sławomir Kamionka, sierż. szt. 
Krzysztof Mrożek. Przez wójta Klucz: asp. Jacek Kudła, st. sierż. 
Grzegorz Sobczyk. Przez burmistrza  Wolbromia: st. asp. Jarosław 
Antos, st. sierż. Tomasz Gajowiec. Przez wójta  Trzyciąża: st. asp.  
Artur Dachowski. 

GPT 

Jest już drugi numer „Kwartalnika Powiatu olkuskiego”. Na 
razie wersja papierowa (zapraszamy do redakcji), ale jutro 
będzie Pdf w internecie, na stronie Starostwa. W numerze 
m.in. „Studenci na pustyni” - relacja z pleneru studentów 
krakowskiej ASP w Bukownie, recenzja „Pełnej krwi” Łuka-
sza Jarosza, nowe wiersze Sławka Elsnera, przysłane prosto 
z Irlandii, moja niedokończona rozmowa ze ś.p. Januszem 
Czerniakiem i jego ostatnie wiersze oraz obrazy, i bardzo 
ciekawa, skończona rozmowa Kariny Stempel-Gancarczyk 
z Adamem Nowakiem, liderem zespołu Raz, Dwa, Trzy. Na 
stronach „Historia i przyszłość”  –  o olkuskim ratuszu piszą Agnieszka 
Kaczmarczyk i Iza Mianowska. W dziale „Turystyka” piszemy o Ujko-
wie Starym - wymarłej miejscowości, która ma niepowtarzalny klimat. 
Poza tym komiks o Bolku i Lolku, który wygrał konkurs organizowany 
przez GOK w Bolesławiu, rodzinnej miejscowości jednego z twórców 
słynnej bajki. W dziale „Sylwetka” prezentujemy Dawida Koniecznego,  fotografika, 
poetę, autora książek o Olkuszu -  taki olkuski człowiek zwany Koniem ;-). Ponadto proza 
Macieja Przegoni (opowiadanie Sara), recenzje książek o Ratoniu i Łemkowszczyźnie, a także 
teksty o tradycji ludowej, strony młodzieżowe, sport itd. Miłej lektury życzę! 

Rada i Zarząd Powiatu w Olkuszu zapraszają Mieszkańców  
Powiatu Olkuskiego 15 sierpnia 2012 r. na uroczystości 92. Rocznicy 

Bitwy Warszawskiej oraz Święto Żołnierza Polskiego
Program uroczystości:

 9.45 Zbiórka Pocztów Sztandarowych i delegacji na płycie Rynku w Olkuszu
10.00 Msza Św. w Intencji Ojczyzny w Bazylice Mniejszej w Olkuszu
11.30 Wystąpienie Starosty Olkuskiego, Apel Poległych,  

 składanie kwiatów przy Pomniku Marszałka J. Piłsudskiego (Rynek)

Informacje
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Wysokość świadczeń alimenta-
cyjnych zależy zawsze od dwóch 
czynników. Po  stronie upraw-
nionego chodzi o wzrost  jego 
usprawiedliwionych potrzeb. Z 
kolei po  stronie zobowiązane-
go – o wzrost jego możliwości 
zarobkowych i majątkowych. 
Obowiązek alimentacyjny ma 

charakter ciągły zaś wysokość 
rat  alimentacyjnych ustala  się                     
w danym momencie czasowym i 
obowiązek ten wykonywany jest 
w tym kształcie nawet przez wie-
le  lat. Zatem oczywistym  jest, 
że w tym czasie może dojść do 
zmiany powyższych okoliczno-
ści  -  albo potrzeby uprawnio-
nego się zwiększą, albo zmieni 
się  sytuacja  zobowiązanego. 
Przepis art.138 Kodeksu rodzin-
nego  i opiekuńczego  stanowi, 
że w razie zmiany tych stosun-
ków można dochodzić zmiany 
wysokości alimentów - zmiany 
orzeczenia bądź umowy, która 
reguluje te kwestie.
Wnosząc zatem pozew o pod-

wyższenie alimentów kluczowe 
jest  jego dokładne uzasadnie-

nie  oraz  przedłożenie  dowo-
dów na poparcie przytaczanych 
argumentów.  Twierdzenia,  iż 
potrzeby dziecka się zwiększy-
ły w związku z  rozpoczęciem 
nauki, wyżywieniem, odzieżą, 
rozrywką  bądź  leczeniem  w 
razie choroby, nalezy udowod-
nić. Można to zrobić za pomocą 
różnego rodzaju dokumentów,o-
świadczeń,  z których wynika, 
że koszty utrzymania dziecka 
wzrastają. W pozwie             o 
podwyższenie alimentów należy 
przede wszystkim przedstawić 
stosowne  zestawienie  kosz-
tów miesięcznego utrzymania 
dziecka z wyszczególnieniem 
najważniejszych wydatków,  a 
zwłaszcza tych które uzasadniają 
zwiększenie rat alimentacyjnych 
od zobowiązanego. Nieprzedsta-
wienie stosownych dokumentów 
może rodzić ten skutek, że sąd 
nie przychyli się do żądania pod-
wyższenia alimentów. 
Należy  pamiętać,  iz  sąd  w 

momencie  orzekania  o  pod-
wyższeniu alimentów, najpierw 
ustali, czy nastąpiła tzw. zmiana 

stosunków uzasadniająca  takie 
żądanie. W tym celu porównuje 
uzasadnione potrzeby dziecka 
z zarobkowymi i majątkowymi 
możliwościami  zobowiązane-
go, które występowały w dniu 
orzeczenia alimentów w dotych-
czasowej wysokości, ze stanem 
istniejącym              w dniu orzeka-
nia o podwyższeniu alimentów. 
Sąd może również  uwzględnić 
powództwo w części, uznając, 
iż  z  obiektywnych  powodów 
zobowiązany nie będzie w sta-
nie łożyć większych alimentów 
na dziecko, mimo że faktycznie 
potrzeby dziecka  są usprawie-
dliwione  i  zostały w procesie 
udowodnione. Wówczas istnieje 
również mozliwość dochodzenia 
pozostałej kwoty alimentów od 
osób dalej  zobowiązanych do 
alimentacji dziecka,  najczęściej 
od jego dziadków.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

Wołyń - ta nazwa mówi sama za 
siebie. Gdyby pana Wacława nie 
wywieźli wtedy Sowieci, to i tak 
miał niewielkie szanse na przeży-
cie po spotkaniu z UPA. Takie są 
koleje losu. „Zapraszali mnie do 
szkół, bym opowiadał dzieciom 
co przeżyłem, a kiedy zaczynałem 
od napaści ZSRR na Polskę,  to 
przerywano mi i mówiono, że to 
była bratnia  interwencja,  która 
przyszła na pomoc Polsce w walce 
z hitlerowcami.”- dodaje z uśmie-
chem. „Wielu ludzi pyta się mnie 
co  z  tego mam,  że byłem wię-
ziony, że walczyłem, a ja mówię, 
że nic. Parę orderów mi zostało. 
Zostałem sam, bez  rodziny, bez 
ojcowizny. To  co mam,  ciężko 
wypracowałem  razem  z  zoną. 
A wyjątkowo dobra żona mi się 
dostała. Bardzo dobra i pracowi-
ta była.” mówi o swej niedawno 
zmarłej żonie z nostalgią.
Pan Wacław ma obecnie dzie-

więćdziesiąt lat. Kiedy i on odej-
dzie,  odejdzie  kolejny  świadek 
historii. Ilu zostało jeszcze takich 
ludzi? Ilu z nich można spotkać 
na wakacyjnym szlaku? Anoni-
mowych, nieznanych bohaterów, 
którzy przecież nie walczyli o nic. 

Mieli  jakiś  cel  -  żyć w wolnym 
kraju. Panu Wacławowi udało się 
przeżyć i założyć własną rodzinę, 
a  nawet  dożyć  sędziwego wie-
ku.  Jednak wielu nie było dane 
dożyć… Czy mamy o nich zapo-
mnieć? 
Niestety okazuje się, że obecne 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 
nie ma czasu na bohaterów. Nie 
rozumie  lub nie  chce  rozumieć 
potrzeby  nauczania młodzieży 
historii własnego kraju, nie wspo-
minając o  innych ciągle okraja-
nych przedmiotach. A przecież 
historia nie leży gdzieś zmurszała 
na strychu, tylko dzieje się razem 
z nami, na naszych oczach. Jed-
no wydarzenie  jest bardzo  czę-
sto konsekwencją wcześniejszych 
posunięć, czy zdarzeń, a przecież 
ci  co  żyli  przed nami,  napraw-
dę  żyli  i  naprawdę brali  udział 
w  tych wydarzeniach, które  się 
kiedyś zdarzyły jak niegdyś pisał 
Norwid: 
Przeszłość  -  jest  to dziś,  tylko 

cokolwiek dalej:
Za kołami to wieś, 

Nie jakieś tam coś, gdzieś, 
Gdzie nigdy ludzie nie bywali !...

Tylko w sierpniu mamy mnóstwo 
historycznych rocznic poczynając 
m. in. od Sierpnia 1980r.,  wybu-
chu  Powstania Warszawskiego 
1 VIII 1944r., Bitwy Warszaw-
skiej    15 VIII  1920r.  po   m.in. 
14 VIII  1018 kiedy  to podczas 
Wyprawy Kijowskiej Bolesław 
Chrobry zdobywa Kijów, czy tak 
ważnej w naszych dziejach Unii 
w Krewie 14 VIII 1385r.,  gdzie 
narodziło  się  wielkie  państwo 
Polsko-Litewskie. Wszystkie  te 
wydarzenia i jeszcze wiele, wiele 
innych, dziś często zapomniane, 
mają olbrzymi wpływ na miejsce 
i pozycję obecnej Polski w Euro-
pie  i  na  świecie oraz pozwalają 
zrozumieć  stosunki międzyna-
rodowe. 
Bez względu na kolejne reformy 

edukacji, każdy z nas, bez wzglę-
du na zawód, wiek i pozycję spo-
łeczną, może przyczynić  się do 
tego, by młodzież zainteresowała 
się historią. 

 v  Monika Rusinek

PoRaDy PRaWNE 

FEliEtoN

Powództwo o podwyższenie 
alimentów na dziecko

RePORtAż z wakacji

Powództwo o podwyższenia alimentów wnosi się 
najczęściej w momencie, kiedy z wiekiem wzrastają 
potrzeby dziecka.

„Mój ojciec był leśniczym… To była noc. Otoczyli 
nasz dom tak, że nie sposób było uciec. Potem 
zapakowali nas do wagonów i wywieźli do Archan-
gielska. Pani, co się tam działo… My młodzi to 
jeszcze, ale te dzieci i starsi…” wspomina swoje 
wojenne przeżycia pan Wacław. Jak się stamtąd 
wydostał? „Udało mi się zaciągnąć do wojska 
i poszliśmy na Berlin” mówi z lekkim uśmiechem. 
Po chwili dodaje: „Pochodzę z Wołynia”.

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

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

 Można u nas:
   dostać najnowszy katalog       obejrzeć nowości      zamówić kosmetyki

lub zacząć z nami współpracę.

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

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

Zapraszamy do
Regionalnego Biura Oriflame w Olkuszu ul. Biema 5b

SZANOWNI MIESZKAŃCY
Uprzejmie informujemy, że siedziba Soju-

szu Lewicy Demokratycznej w Olkuszu 
mieści się w budynku przy ul. Bylicy 1.

Dyżury prowadzone są w każdy 
czwartek w godzinach 15.30 – 17.30

Działam od ponad  20 lat
nie zmieniając zainteresowań, 

zajmuję się klasycznym

kolekcjonerstwem:

Zapraszam do salonu kolekcjonerskiego 
w Olkuszu przy ul. Kościuszki 12

tel. 691 364 130

• numizmatyka • filatelistyka •
• doradztwo• wyceny •

Informacje
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Przybyłych  gości  powitała 
Pani Michalina Berlińska – Pre-
zes Oddziału Terenowgo SKwP 
w Olkuszu, która od 10  lat nie-
przerwanie pełni tę funkcję. Każ-
dy uczestnik  pikniku otrzymał 
okolicznościową plakietkę z logo 
SKwP i zestaw materiałów pro-
mujących teren Olkusza i Rabsz-
tyna, podkreślających piękno zie-
mi olkuskiej.
W uroczystości wzięło udział 

ponad 100 członków i działaczy 
z  całego  województwa  mało-
polskiego. Członkowie Zarządu 
Okręgowego SKwP w Krakowie 
uczestniczyli  w  wyjazdowym 
posiedzeniu plenarnym. W  tym 

czasie pozostali goście zwiedzali 
ruiny  zamku    z udziałem prze-
wodnika Pana Jacka Sypienia.
Następnie  odbyło  się  forum 

dyskusyjne na temat deregulacji 
zawodów związanych   z rachun-
kowością. Panel dyskusyjny pro-
wadził Pan Marian Palka – Pre-
zes  „Interfin” w Krakowie. Na 
zakończenie  zabrał  głos prof.dr 
hab. Bronisław Micherda – Prezes 
Zarządu Oddziału Okręgowego 
SKwP w Krakowie.  Mówił o zna-
czeniu  rachunkowości  i  randze 
zawodu księgowego. Miłą  nie-
spodzianką  było  przekazanie 
Oddziałowi w Olkuszu okolicz-
nościowych  listów  gratulacyj-

nych oraz upominków z okazji 
jubileuszu.
Spotkanie zakończyło się pikni-

kiem w plenerze pod parasolami. 
Były rozmowy koleżeńskie przy 
potrawach  z  grilla,  była muzy-
ka, wspólny śpiew i tańce. Mało-
polscy księgowi bawili  się  pod 
„orlim gniazdem”. Pogoda dopi-
sała, impreza trwała do wieczora. 
Wszyscy wyjechali  zadowoleni 
i zrelaksowani.

 v  Zarząd Oddziału  
Terenowego SKwP w Olkuszu

olKUSZ

OBCHODY „DNIA KSIĘGOWEGO” W RABSZtYNIe
W dniu 26.06.2012 r. w Ośrodku „Podzamcze” w Rabsztynie odbył się IV Integracyjny Piknik księgowych. Gospodarzem tegorocznego spotkania był 

Oddział Terenowy SKwP w Olkuszu, który w tym roku będzie obchodził jubileusz 10-lecia działalności. Uroczystość połączono z Dniem Księgowego 
i inauguracją 105-lecia ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich i 75-lecia Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie.

Z inkryminowanego tekstu, 
który  tak  rozwścieczył miej-
scowych  obrońców przedsię-
biorczego  redemptorysty,  bije 
tylko  jedno  zupełnie  niewin-
ne  aczkolwiek  oczywiste  dla 
każdego myślącego czytelnika 
przekonanie. Te wszystkie kon-
cesyjne, protesty organizowane 
w najbardziej katolickim kraju 
świata nie mają nic wspólnego 
z  obroną  praw  ludzi  wierzą-
cych, lecz są doskonałą okazją 
do mobilizowania  i  zacietrze-
wiania  religijnego  elektoratu. 
Tworzący  go  bardzo  często 
uczciwi i przyzwoici ludzie stają 
się  dzięki  temu  instrumentem 
z pomocą którego cyniczni cwa-
niacy mogą  realizować  swoje 
polityczne  aspiracje.  Akurat 
mieszkańcy  Olkusza  pamię-
tający  dość  dobrze  wybory 
parlamentarne  1997  roku nie 
powinni mieć żadnych zastrze-
żeń do słuszności postawionej 
przeze  mnie  tezy.  Wtedy  to 
właśnie  z  list  AWS  posłem 
został  jeden  z  przedsiębior-
ców powiatu olkuskiego, który 
w kampanii wyborczej  chwa-
lił  się  krótkotrwałym  poby-
tem w seminarium, niezwykłą 
w swej żarliwości pobożnością 
oraz  zapewniał,  że  do  końca 
życia walczył  będzie  o  kato-

licką  Polskę.  Nie  dane  było 
mu spełnić tych obietnic, gdyż 
swoją karierę poselską  zakoń-
czył kilkuletnim więzieniem za 
jakieś  gospodarcze przekręty. 
Co wspólnego  z  dobrem  reli-
gii miała  żenująca polityczna 
rozgrywka  prezesa  Kaczyń-
skiego  z  panem  Ziobro  pod-
czas  ogólnopolskiego marszu 
w obronie  telewizji TRWAM? 
Przecież dla wszystkich  ludzi 
myślących oczywistym jest, że 
szef PiS wykorzystał tę religij-
ną manifestacje do pognębienia 
swojego  politycznego konku-
renta,  który  podobnie  jak  on 
zrobiłby wszystko za poparcie 
toruńskiego  redemptorysty. 
Odpryskiem  tych  ogólnopol-
skich  zmagań była  inicjatywa 
lokalnych działaczy PiS, która 
interesy ojca Rydzyka wynio-
sła  do  rangi  najważniejszych 
problemów,  jakie  stanęły  do 
rozwiązania  przed  olkuskim 
samorządem. Podobnego pro-
testu nie wymyślono przecież 
w  sprawie  ubożenia  naszego 
miasta  czy  wszechobecnego 
kolesiostwa, kumoterstwa oraz 
protekcji, przez które znalezie-
nie  pracy  bez  odpowiednich 
znajomości i koneksji graniczy 
wręcz  z  cudem. Osobiście nie 
mam nic  przeciwko uczciwie 

przydzielonej koncesji dla tele-
wizji  TRWAM,  chociaż  jako 
stały i gorliwy słuchacz Radia 
Maryja uważam, że w obszarze 
spraw społeczno – politycznych 
rozsiewa ono  treści wywroto-
we. Tak bowiem trzeba zakwa-
lifikować bezustanne  szczucie 
i sianie nienawiści wobec każ-
dej  ekipy  rządzącej w Polsce, 
która nie zgodzi się jeść z ręki 
ojca dyrektora. Te niewybredne 
i  często  prymitywne  ataki  na 
instytucje  demokratycznego 
państwa  polskiego  czyni  się 
bez  względu  na  powtarzaną 
bezustannie  formułę  -  „Radio 
Maryja – katolicki głos w twoim 
domu”. Odrobina szacunku dla 
wszystkich bez wyjątku kato-
lików w Polsce powinna skło-
nić kierownictwo rozgłośni do 
dokonania drobnej korekty, po 
której  dyżurnym zawołaniem 
toruńskiego  radia  będzie  -  „ 
Radio Maryja – PiSowski głos 
w twoim domu”. Wtedy  to  już 
bez żadnego skrępowania ojciec 
dyrektor wraz z panem preze-
sem będą mogli wykrzykiwać 
coraz bardziej popularne w ich 
środowisku hasło    –  ‚Alleluja 
i na multipleks!”

 v dr Robert Herzyk

FEliEtoN

Przeprosiny dla Olkusza cz. 2
Nietaktowna i nierzeczowa, płodzona ze słownikiem wyrazów 

obcych na kolanach pisowska polemika z moim stanowiskiem 
w sprawie telewizji tRWAM dowodzi, iż nie wszyscy ludzie 
z tego środowiska rozumieją słowo pisane.

• Usługi samochodem typu „Pomoc Drogowa”,
• Wynajem lawety,
• Diagnostyka komputerowa samochodów sprowadzanych z USA i Kanady,
• Wulkanizacja,
• Napełnianie klimatyzacji,
• Wymiana części eksploatacyjnych w samochodach osobowych.
• Wymiana olejów

WYPOŻYCZALNIA
samochodów osobowych
Warsztat mechaniczny:

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

www.maxirent.pl                biuro@maxirent.pl

Obsługa BHP w pracy:
• Bieżąca kontrola stanu BHP
• Uzupełnienie instrukcji obsługi BHP, 
   możliwych do opracowania przez Pracodawcę
• Doradztwo techniczno-prawne dotyczące przepisów BHP
• Kierowanie na badania wstępne, okresowe, kontrolne
Kontrola i prowadzenie akt osobowych pracowników:
• Nadzór nad prowadzeniem akt osobowych
• Doradztwo z zakresu Prawa Pracy

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:
Organizowanie i przeprowadzenie szkoleń bhp:
• Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami
• Pracownicy na stanowiskach robotniczych
• Pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych
Ocena ryzyka zawodowego:
• Opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
• Ocena ryzyka przy monitorach ekranowych
Sprawozdania z ochrony środowiska:
• Emisje gazów i pyłów do powietrza
• Karty odpadów

Usługi Doradczo-Konsultacyjne
mgr inż. Iwona Kołodziejczyk

tel. 503 354 903
e-mail: biuro@ikabhp.pl

http://ikabhp.pl



5

Olkuski Klub  
Miłośników Fotografii

Pomysł  stworzenia  OKMF 
zrodził  się  podczas  pierwszej 
Wystawy Fotografików Olkuskich 
w 2011 roku. Jej sukces, a jeszcze 
bardziej wzrost zainteresowania 
towarzyszący  drugiej  edycji 
wystawy w 2012  r.,  ostatecznie 
przekonały nas, że warto podjąć 
próbę  zachęcenia  działających 
na naszym terenie fotografów do 
wspólnego rozwijania pasji, dzie-
lenia doświadczeniami, poszerza-
nia twórczych horyzontów. 
Ziarno zakiełkowało w marcu 

2012 r. Są wśród nas fotografowie 
obojga płci w wieku od kilkuna-
stu do kilkudziesięciu lat, posia-
dający spory dorobek i początku-
jący. Wszystko to, a także sprzęt 
jakim robimy zdjęcia, nie ma dla 
uczestnictwa w klubie  znacze-
nia. Nie ma  też  składek,  struk-
tur, słowem wszelkich zbędnych 
formalizmów. Liczy się wspólna 
pasja, czerpanie z niej maksimum 
satysfakcji i przyjemności.
Spotykamy się w każdy pierw-

szy  i  trzeci  wtorek  miesią-
ca  o  godz.  18.00  w  olkuskim 

Miejskim  Ośrodku  Kultury, 
który  oprócz  sali  udostępnia 
nam  niezbędne  do wyświetla-
nia  zdjęć  wyposażenie.  Kilka 
razy w miesiącu wyruszamy na 
plenery,  których  cele  każdora-
zowo  są  efektem  spontanicznie 
zgłaszanych przez klubowiczów 
pomysłów. Owoce tych eskapad, 
jak  i  indywidualnie wykonywa-
ne prace oglądamy potem i oce-
niamy wspólnie w MOK. A że 
łączy nas  już chyba coś więcej, 
niż fotografia, najlepiej świadczą 
spotkania w kawiarni,  czy przy 
ognisku z gitarami i pieczeniem 
kiełbasek. Nie zamykamy się jed-
nak w swoim gronie. Nowi klu-
bowicze zawsze są mile widziani 
i tak też przyjmowani.
Nasze  zdjęcia  oglądać można 

na:  www.facebook.com/okmf.
mok
Pierwsza wystawa kilkunastu 

prac  związanych  z  zamkiem 
w Rabsztynie zagościła na okres 
drugiego miesiąca wakacji 2012 
r. w zamkowej baszcie. 

Zapraszamy!

 v  MOK Olkusz

Jako pierwsi Pod przewiązką 
wystąpili tego wieczoru muzycy 
istniejącego od dwóch lat zespo-
łu  Inset.  Od  początku  tworzą 
go: Bartek Kaczorowski  (gita-
ra), Paweł Adamowicz (gitara), 
Darek Kaczorowski (gitara baso-
wa) i Michał Magiera (perkusja). 
Jesienią 2011 r. dołączył do nich 
Bartek Kaniewski (śpiew). Pocho-
dzą  z Żor  i  Jastrzębia Zdroju. 
Wiosną tego roku zadebiutowali 
na scenie  i nagrali płytę EP pt. 
„Sunday Chord”. W najbliższych 
planach oprócz koncertów mają 
też wydanie albumu długograją-
cego. Choć,  jak sami przyznają, 
inspiracje odnajdują w różnych 
gatunkach  muzyki,  to  wierni 
pozostają metalowi.
Gdy umilkły riffy gitar Insetu 

sceną zawładnęli muzycy sosno-
wieckiego zespołu Iscariota. Grają 
heavy metal  i  jego zaprawioną 
elementami punk rocka odmia-
nę  określaną  mianem  thrash. 
Zaczynali w 1990 r. pod nazwą 
Blasphemer. Dwa lata później, po 
kilku zmianach w składzie grupy i 
zmianie nazwy na Iscariota nagra-
li debiutanckie demo, a w 1995 
r. pierwszy album pt. „Cosmic 
Paradox”. Po jego wydaniu muzy-
cy koncertowali m.  in. z  takimi 

sławami polskiej sceny metalo-
wej, jak Kat, czy Vader, a także 
ze szwedzką grupą Lake of Tears. 
Druga płyta LP pt. „Pół na pół” 
ukazała się w 2007 r. Po odejściu 
wokalistki Grażyny Machury w 
2009 r. nastąpiła dwuletnia prze-
rwa w działalności grupy, którą po 
reaktywacji tworzą: Piotr Piecak 
(śpiew), Dominik Durlik (gitara), 
Justyna Szatny (syntezatory), Piotr 
Zapart (gitara basowa) i Tomasz 
„Thunderbreaker”  Dudziński 
(perkusja). 
Olkuscy fani metalu mieli  już 

okazję poznać ich podczas wystę-
pu na tegorocznym Rockowisku. 
Niestety z powodu choroby nie 
wystąpiła tym razem w naszym 
mieście Justyna Szatny. Pozosta-
li muzycy Iscarioty dali  jednak 
z  siebie wszystko,  by  zrekom-
pensować  fanom  rocka  tę nie-
obecność. W przerwach między 
wykonywanymi  tego wieczoru 
utworami wokalista Piotr Piecak 
imponował publiczności wiedzą 
o historii Olkusza. Dodatkową 
atrakcją koncertu był mini quiz o 
naszym mieście, w którym można 
było wygrać płytę sosnowieckich 
metalowców.

 v  MOK Olkusz

KUltURa

KUltURa

Rabsztyn A lA OKMF

ROCK POD PRzEWIązKą 
tYM RAZeM W MetAlOWYch KlIMAtAch

Od 27 lipca do końca sierpnia 2012 r., dzięki przychylności Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Olkuszu i Stowarzyszenia Zamek Rabsztyn, w baszcie rabsztyńskiego zamku oglądać moż-
na mini wystawę kilkunastu prac członków Olkuskiego Klubu Miłośników Fotografii. Autorami 
zdjęć są: Monika Cyganek, Piotr Drozdowski, Łukasz Dwornik, Piotr Kajda, Andrzej Karoń, 
Anna Kościelniak, Ewelina Mirota, Kamila Mol, Adam Sowula, Maciej Szpil i Albert Woźniak.

Po niedawnym występie olkuskich kapel Party Hard i Strefa Niezgodności w Baszcie, 
kolejną dawkę muzycznych wrażeń zapewniły miłośnikom rocka dwa działające na terenie 
Zagłębia i Śląska zespoły. W ubiegłą niedzielę na plenerowej scenie przy Miejskim Ośrodku 
Kultury zagrały metalowe formacje Iscariota i Inset.

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

Olkusz, Al. Tysiąclecia 1B • tel. 0-32 754 76 33, 0-601 445 721, 0-695 634 005

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

• Naprawy bieżące, części i akcesoria do wszystkich typów pojazdów •
• lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki •

P.K.S. Olkusz
Al. Tysiaclecia 1

tel. 511-410-570

P.K.S. Olkusz
Al. Tysiaclecia 1

tel. 511-410-570

AUTO  MECHANIKA
ELEKTRYKA

WULKANIZACJA • WYMIANA OPON

Bogucin Duży 100
tel.(32) 642 86 56; tel. 663 747 609

AUTO-SZYBY
MARKOWE SZYBY SAMOCHODOWE

Sprzedaż • Montaż •  Naprawa
HURT-DETAL

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

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

FIRMA BUDOWLANA

• RZUĆ PALENIE!! Najskuteczniejsza w Polsce metoda 
    rzucania palenia opracowana przez lekarzy metoda BRT!
• POZBĄDŹ SIĘ ALERGII !!

Bezbolesne, komputerowe testy alergiczne, odczulanie bez leków
• INNE TERAPIE METODĄ BRT

ALERGO-MED ALERGO-MED 
Autoryzowany Gabinet Biorezonansu

Olkusz, ul.K.K.Wielkiego 28, przychodnia obok Skarbka (2 piętro ) 
tel: 511 998 966, www.alergo-med.pl

WAKACYJNA PROMOCJA Testy alergiczne (90 alergenów) 99zł 

KompraBIURO RACHUNKOWE

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

tel. 32 754 56 70

Zakres działalności:
Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Ryczałt 
Rejestry VAT

ZUS
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

Świadczymy nasze usługi od 21 lat!

tel. 508 256 680 

BUDOWA DOMÓW
ROZBUDOWA
BUDOWA DOMÓW
ROZBUDOWA
REMONTY
WYKOŃCZENIA
WNĘTRZ
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•
Wszystko czego potrzebujesz

pod jednym dachem
•

Sprzedaż stacjonarna
•

Sprzedaż z dowozem na telefon
•

Już jesteśmy w Olkuszu!!!

ul. Kluczewska 2
tel: 510-059-649

DOSTAWCA:
wędlin, mięsa, drobiu, nabiału, warzyw i art. spożywczych

czynne od poniedziałku do piątku:
od 5:00 do 13:00

sobota:
od 5:00 do 10:00

Zapraszamy
do współpracy!

Bezpieczeństwo i Zaufanie

W Nowym Szpitalu w Olkuszu Sp. z o. o. zostały opracowane i wprowadzone kolejne, nowe procedury systematyzujące 
funkcjonowanie szpitala, a w szczególności Izby Przyjęć i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowego Szpitala w Olku-
szu Sp. z o. o. Procedury opisują zasady obowiązujące przy przyjęciu pacjenta do leczenia stacjonarnego w Oddziałach 
Nowego Szpitala w Olkuszu w trybie planowym i nagłym.

Planowe przyjęcie Pacjenta  
do leczenia stacjonarnego w Oddziałach  

Nowego Szpitala w Olkuszu
Pacjenci ze skierowaniem oraz z ustalonym terminem 
przyjęcia - przyjmowani są w godzinach od 6:00 
do 9:00. W przypadku nie zgłoszenia się w wyzna-
czonym wcześniej terminie przyjęcia planowego 
- pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.
Pacjenci ze skierowaniem - bez ustalonego terminu 
przyjęcia -  przyjmowani są  w godzinach od 9:00 
do 12:00 
Pacjent do planowego przyjęcia powinien zgłosić 
się z wymaganymi dokumentami tj:
skierowaniem na hospitalizację wystawionym przez 
uprawnionego lekarza, wynikami badań wykonywa-
nych w POZ lub Poradni Specjalistycznej, kartami 
informacyjnymi z wcześniejszych pobytów w szpitalu, 
dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub pasz-
port w przypadku obcokrajowców), dokumentem 
potwierdzającym uprawnienia do bezpłatnej opieki 
medycznej.
Pacjent, po zgłoszeniu się na Izbę Przyjęć w wyzna-
czonym uprzednio teminie zostaje zarejestrowany 
w Książce Ruchu Chorych. Dodatkowo pracownik 
dokonuje wpisu do Książki Przyjęć i Odmów wła-
ściwego Oddziału szpitalnego.
Ordyantor właściwego Oddziału (lub lekarz przez 
niego wyznaczony) zostaje powiadomiony telefo-
nicznie o zgłoszeniu się pacjenta.
Pacjenci, kierowani do Oddziałów dysponujących 
niezależną Izbą Przyjęć tj: Pschiatrycznego, Zakaź-
nego, Neurologicznego, Ginekologiczno- Połozni-
czego z wyznaczonym terminem przyjęcia powinni 

zgłaszać się bezpośrednio do Izby przyjęć danego 
Oddziału.
Nastepnie lekarz wykonuje konsultację, któ-
ra jest jednocześnie kwalifikacją do przyjęcia 
lub odmowy przyjęcia pacjenta do właściwego 
oddziału szpitalnego.
W  przypadku wydania decyzji o  przyjęciu, 
pacjentowi zostaje założona historia choroby 
wraz z załącznikami.
Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy potwierdza 
własnoręcznym podpisem zgodę na hospitalizację 
oraz zgodę na udzielanie informacji o jego pobycie, 
stanie  zdrowia oraz o udostępnianiu dokumentacji 
medycznej wskazanej przez niego osobie.
Pacjent przebiera się oraz pozostawia swoje rzeczy 
osobiste w Magazynie Rzeczy Chorych, a w godzi-
nach dyżurowych przebiera się w wyznaczonych 
pomieszczeniach. Rzeczy osobiste są zabezpieczane 
przez pracownika, który fakt ten potwierdza doku-
mentem „Potwierdzenie odbioru rzeczy chorego” 
wystawionym  w dwóch egzemplarzach (dla pacjenta 
i dla magazynu rzeczy Chorych).
Pacjent wraz z całą dokumentacją medyczną zostaje 
przekazany bezpośrednio na oddział, do którego 
został przyjęty przez personel Izby Przyjęć.  
W przypadku odmowy przyjęcia lekarz konsultujący 
dokonuje wpisu w Książce Przyjęć i Odmów uza-
sadniając powód odmowy oraz informuje pacjenta 
o dalszym postępowaniu. 
W przypadku braku miejsc w oddziale lekarz konsul-
tujący ustala termin przyjęcia do szpitala co potwier-
dza wpisem na skierowaniu oraz informuje pacjenta 
o nowym terminie zgłoszenia się do przyjęcia.

Przyjęcie Pacjenta  
do leczenia stacjonarnego w Oddziałach 

Nowego Szpitala w Olkuszu w trybie nagłym.
Pacjent zgłasza się lub jest przywieziony przez Zespół 
Ratownictwa Medycznego do Punktu Segregacji 
Medycznej SOR.
Pielęgniarka SOR/ Ratownik medyczny ocenia para-
metry życiowe pacjenta.
Pielęgniarka/ Ratownik medyczny informuje lekarza 
dyżurnego SOR o przybyciu pacjenta.
Pielęgniarka/ Ratownik medyczny dokonuje 
czynności rejestracyjnych. W przypadku gdy 
stan zdrowia pacjenta na to nie pozwala dane 
te zbierane są w gabinecie gdzie jest pacjent 
badany, lub też dane te zbierane są od rodziny 
bądź przedstawiciela ustawowego.
Czynności powyższe winne być wykonane bez-
względnie u każdego pacjenta zgłaszającego się na 
SOR – Nie jest dopuszczalne odesłanie pacjenta 
bezpośrednio do Izby Przyjęć przy Oddziałach 
w których funkcjonują niezależne Izby Przyjęć.
Jeżeli pacjent jest nieprzytomny pielęgniarka zakłada 
dwie opaski identyfikacyjne, które powinny zawie-
rać: imię, nazwisko, płeć pacjenta, datę przyjęcia do 
SOR. Jeżeli dane pacjenta nie są znane na opasce 
umieszcza się: NN, płeć pacjenta, datę i godzinę 
przyjęcia do SOR.
Rzeczy osobiste oraz wartościowe, które pacjent 
nieprzytomny posiada, Pielęgniarka/ Ratownik 
medyczny zabezpiecza zgodnie z obowiązującą 
w Nowym Szpitalu w Olkuszu „Procedurą postę-
powania z rzeczami osobistymi i wartościowymi 
pacjenta nieprzytomnego”.

Lekarz dyżurny SOR bada pacjenta i podejmuje 
decyzje dotyczące postępowania diagnostyczno- 
leczniczego. W razie potrzeby konsultuje się z leka-
rzami dyżurnymi Oddziałów.
Jeżeli lekarz dyżurny SOR decyduje o konieczności 
hospitalizacji, informuje o tym ordynatora właściwe-
go Oddziału lub lekarza przez niego wskazanego, 
a w godzinach dyżurowych lekarza dyżurnego. 
Lekarz dyżurny SOR wystawia skierowanie na 
oddział. 
W  przypadkach ginekologiczno-położniczych 
konsultacja odbywa się w Izbie Przyjęć Oddziału 
Ginekologii i Połoznictwa, niemniej za przekazanie 
pacjentki do Izby odpowiada w całości personel SOR
Po zakwalifikowaniu pacjenta do przyjęcia, dalsze 
postępowanie wykonywane są zgodnie z przypad-
kiem przyjęcia do szpitala w trybie planowym.
W każdym przypadku przekazania pacjenta do 
leczenia w Oddziale- do czasu przyjęcia pacjen-
ta na Oddział – za wszelkie czynności związane 
z przekazaniem pacjenta odpowiada personel SOR. 
Przedstawienie powyższych procedur ma na celu 
zaznajomienie się pacjentów z zasadami, które 
pozwalają na odpowiednią organizację pracy perso-
nelu medycznego. Szybkość  i precyzyjność obsługi 
jest naszym priorytetem, co wiąże się z wygodą 
i komfortem pacjentów. Wprowadzenie w/w zasad 
z pewnością skróci czas oczekiwania pacjenta na 
udzielenie pomocy medycznej.  

NOWE PROCEDURY SYSTEMATYZUJĄCE 
FUNKCJONOWANIE SZPITALA

Informacje, Reklamy
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OLKUSZ
OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

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

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

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

WOLBROM
UL. BRZOZOWSKA 2

tel. 32 644 21 42
696 486 469

OLKUSZ
OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

WOLBROM
UL. BRZOZOWSKA 2

tel. 32 644 21 42
696 486 469

 Betoniarnia PRO-BET Sp. J.

KONKURENCYJNE

CENY!!!KONKURENCYJNE

CENY!!!

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

DOMY Z  BALI
Józef Chowaniec

• Domy z bali
• Domy szkieletowe
• Domki letniskowe
• Domki kanadyjskie
• Wiaty ogrodowe
• Ganki
• Dachy
• Usługi tartaczne
• Więźba dachowa
• Boazeria

Firma „MALORZ” zajmuje się produkcją wszelkiego
rodzaju wyrobów z drewna. W swojej ofercie posiada:

• Deska elewacyjna
• Podłogi
• Deska tarasowa
• Listwy wykończeniowe
• Schody
• Parapety
• Okna 
• Drzwi wewnętrzne 
   i zewnętrzne
• Altanki

• Place zabaw
• Meble ogrodowe
• Huśtawki
• Budy 
• Balustrady
• Ocieplenie STEICO FLEX 
• Łóżka
• Kołyski

SIEDZIBA FIRMY:
Trzyciąż 180, 32-353 Trzyciąż • e-mail: biuro@malorzdomy.eu • www.malorzdomy.pl

KONTAKT: Właściciel  firmy: Józef Chowaniec + 48 607 092 504
               Dział produkcji: Tomasz Gzyl  + 48 501 229 280
CZYNNE: pon - piątek 9.00 – 17.00, sobota 9.00 – 14.00

Reklamy
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Po  odegraniu  hymnu  pań-
stwowego  okolicznościowe 
wystąpienie wygłosił zastępca 
burmistrza Marcin Pietraszew-
ski. Przypomniał poprzedzającą 
Krwawą Środę  egzekucję  20 
osób oraz tortury, jakim 31 lipca 
1940 r. na Rynku i kilku innych 
placach miasta  poddawanych 
było  kilka  tysięcy mężczyzn 
w wieku od 15 do 55 lat. Pod-
kreślił, że zarówno te, jak inne 
tragiczne wydarzenia  lat  oku-
pacji,  likwidacja getta,  trans-
porty do obozów zagłady  i na 

przymusowe  roboty,  powinny 
być dla współczesnych źródłem 
ważnej  nauki.  -  Pamiętamy 
i  pamiętać będziemy. To nasz 
dług  wobec  pokoleń  czasów 
wojny  cierpiących nieludzkie 
prześladowania, wśród których 
byli przecież także olkuszanie, 
nierzadko nasi bliscy. Wyrazem 
szacunku dla nich nie mogą być 
jednak wyłącznie  rocznicowe 
uroczystości, składane w miej-
scach pamięci kwiaty, zapalane 
na mogiłach znicze. Wyrazem 
szacunku  dla  nich mogą  być 

i  być powinny przede wszyst-
kim nasze codzienne postawy, 
życie oparte na zasadach tole-
rancji,  budujących  pokojowe 
relacje  międzyludzkie.  Nie 
tylko w  skali międzynarodo-
wej, w  skali  kraju,  ale  także 
tu, w naszym mieście, w miej-
scach, gdzie siedemdziesiąt dwa 
lata temu rozgrywał się dramat 
Krwawej Środy – powiedział 
zastępca  burmistrza  Marcin 
Pietraszewski.
Po przemówieniu odczytane 

zostały dwa poświęcone olku-

skiej Krwawej Środzie wiersze 
autorstwa Wiktorii Krzywickiej 
i Anny Piątek.
Przed  pamiątkową  tablicą 

poświęconą wydarzeniom 31 
lipca  1940  r.  kwiaty  złożyły 
delegacje: olkuskich organizacji 
kombatanckich, poseł na Sejm 
RP Lidii Gądek,  przedstawi-
cieli  posła  na Sejm RP  Jacka 
Osucha, kierownictwa Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu oraz 
Rady Miejskiej, Zarządu i Rady 
Powiatu, Komendy Powiatowej 
Policji w Olkuszu, Zarządów 

Osiedli Śródmieście, Centrum 
i Młodych, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Olkuszu,  a  także 
powiatowych oddziałów Pol-
skiego  Związku  Emerytów, 
Rencistów  i  Inwalidów  oraz 
Związku  Żołnierzy  Wojska 
Polskiego.

Oprawę muzyczną  i  nagło-
śnienie uroczystości  tradycyj-
nie zapewnił Miejski Ośrodek 
Kultury w Olkuszu.

 v UMiG Olkusz

We wtorek rano sytuacja dra-
matycznie wyglądała w Klu-
czach.  Część  domów  z  któ-
rych  wichura  zerwała  dachy 
została  zalana  przez  deszcz. 
Prowadząca  z  centrum Klucz 
droga wojewódzka w kierunku 
Zawiercia została niemal całko-
wicie zablokowana przez setki 
złamanych i powalonych drzew. 
Niektóre były wyrwane razem 
z korzeniami. Strażacy przez 
kilkanaście  godzin  walczyli 
zarówno zabezpieczając  tym-
czasowo uszkodzone dachy folią 
jak i usuwając potężne konary 
z  dróg. Podobnie  dramatycz-
nie  sytuacja wyglądała w gm. 
Wolbrom w miejscowościach 

Dłużec  i Kąpiele Wielkie.  – 
Jesteśmy załamani. Żywioł 
zniszczył nam dom oraz 
pomieszczenia gospodarski. 
Bez pomocy państwa nie damy 
rady sami odbudować naszego 
gospodarstwa – mówili zroz-
paczeni mieszkańcy Kąpiel. Na 
pomoc poszkodowanym oprócz 
Państwowej  Straży  Pożarnej 
z Olkusza  oraz miejscowych 
ochotników przybyły jednostki 
straży z podnośnikami z terenu 
powiatu miechowskiego, chrza-
nowskiego i zawierciańskiego. 
Samorządowcy  z  którymi 

rozmawialiśmy podkreślali, że 
akcja  zabezpieczająca  nieru-
chomości przeprowadzana była 

sprawnie. Do naszego powia-
tu  ściągnięto  znaczne posiłki 
co  przyspieszyło  udzielanie 
pomocy. – Od wtorku rano 
byliśmy w kontakcie ze służ-
bami wojewody, aby wnio-
skować o udzielenie pomocy 
mieszkańcom  – mówi  poseł 
Jacek Osuch, który przyjechał 
zobaczyć rozmiary zniszczenia. 
Tak potężnej nawałnicy, któ-

ra  łamała  drzewa  jak  zapałki 
na naszym  terenie  dawno nie 
notowano. Sprzątanie po burzy 
potrwa z pewnością jeszcze kil-
ka dni.

 v Łukasz Kmita

HiStoRia olKUSZa

PoWiat

PAMIĘTAMY I PAMIĘTAĆ BĘDzIEMY

Niszczycielski żywioł 
szalał nad powiatem

31 lipca 1940 roku hitlerowscy okupanci dokonali masowej akcji odwetowej na mieszkańcach Olkusza 
za śmierć niemieckiego funkcjonariusza. W 72. rocznicę wydarzeń zwanych Krwawą Środą, przed 
upamiętniającą je tablicą na Rynku odbyła się zorganizowana przez władze miasta uroczystość.

Mieszkańcy gminy Klucze i Wolbrom długo będą pamiętać noc z ponie-
działku na wtorek. Potężna wichura zerwała pokrycia dachowe na ok. 80 nie-
ruchomościach. Żywioł połamał także setki, jeśli nie tysiące drzew. Uszkodził 
także linie energetyczne. Straty można szacować na setki tysięcy złotych. 

OBSŁUGA KLIMATYZACJI 
- Napełnianie
- Odgrzybianie 
- Sprawdzanie szczelności 
PROMOCJA 99 zł 

SERWIS OPON
- Atrakcyjne ceny 
- Profesjonalna wymiana ogumienia
- Pompowanie kół azotem 
- Opony nowe i używane (lato,zima)
- Prostowanie felg 
- Wulkanizacja 
- Komputerowe wyważenie kół 
- Sprzedaż felg aluminiowych i stalowych

NAPRAWY MECHANICZNE 
CZĘŚĆI 
Wymiana oleju przy zakupie gratis!

Bolesław,  ul. Głowna 67a
tel. 32 642 38 18, 504 852 677

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
DAM-BER

Nowo otwarta myjnia bezdotykowa, 
dwustanowiskowa koło stacji paliw Bliska 
i Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów 
w Bolesławiu Zapraszamy !!!!

KOMPUTEROWEUSTAWIENIE GEOMETRII KÓŁ(ZBIEŻNOŚĆ)

SPRZEDAM M4 60 m2 na os. Młodych 
cena do negocjacji  
Tel: 510-575-662



WyDaRzEnIa KULtURaLnE

09.08  GoDZ.10.00  
Wakacje w muzeum - ”W afrykańskiej 
wiosce” - poznawanie życia codzienne-
go dzieci z plemion afrykańskich -  
/ul. Szpitalna 32/ (zapisy do 8.08  -  
tel.  032 7544455)

10.08  GoDZ.10.00 
Wakacyjne Kino dla Młodzieży   
/MDK ul. Fr. Nullo 29/ 

10.08 GoDZ.12.00 
Wakacje z teatrem c.D.  
/Zabawy słowno-ruchowe, żonglerka, 
elementy teatru cieni i inne różności  
/od 7 lat /- MDK ul. Fr. Nullo 29

13.08  GoDZ.10.00 
Wakacyjne Kino dla Młodzieży   
/MDK ul. Fr. Nullo 29/ 

13.08  GoDZ.12.00 
Wakacje z teatrem c.D.  
/Zabawy słowno-ruchowe, żonglerka, 
elementy teatru cieni i inne różności  
/od 7 lat /- MDK ul. Fr. Nullo 29

13.08  GoDZ. 17.00 
“Mamo, tato poćwicz ze mną” 
- aerobik dla dzieci młodzieży i dorosłych  
/obowiązkowe obuwie zmienne, mile 
widziane maty do ćwiczeń  
MDK ul. Fr. Nullo 29/  

14.08  GoDZ.10.00 
Wakacje w muzeum -”Wiklinowy szałas” 
- wspólne budowanie szałasu, zajęcia 
plenerowe /ul. Szpitalna 32/  
(zapisy do 13.08  - tel.  032 7544455)

16.08. GoDZ.10.00 
Wakacje w muzeum - „Krótkie historie 
niezwykłych przedmiotów” 

Zajęcia twórcze dla dzieci  
/ul. Szpitalna 32/ (zapisy do 14.08 - tel.  
032 7544455)

17.08  GoDZ.10.00 
Wakacyjne Kino dla Młodzieży   
/MDK ul. Fr. Nullo 29/ 

17.08   GoDZ.12.00 
Wakacje z teatrem c.D.  
/Zabawy słowno-ruchowe, żonglerka, 
elementy teatru cieni i inne różności  
/od 7 lat /- MDK ul. Fr. Nullo 29

20.08   GoDZ.10.00 
Wakacyjne Kino dla Młodzieży   
/MDK ul. Fr. Nullo 29/ 

20.08   GoDZ.17.00 
“Mamo, tato poćwicz ze mną” 
- aerobik dla dzieci młodzieży i dorosłych  
/obowiązkowe obuwie zmienne, mile 
widziane maty do ćwiczeń  
MDK ul. Fr. Nullo 29/  

21.08   GoDZ.10.00 
Wakacje w muzeum „Śladami Stasia 
i Nel” - gra muzealna dla dzieci powyżej 
10 lat /ul. Szpitalna 32/   
(zapisy do 20.08 - tel.  032 7544455)

22.08   GoDZ.10.00  
taniec  brzucha - zajęcia taneczne dla 
dziewczynek, młodzieży i osób doro-
słych -  MDK ul. Fr. Nullo 29  (zapisy do 
20.08. tel. 032 6431120, 6431539 ) 

23.08   GoDZ.10.00  
Wakacje w muzeum „Mumifikacja kro-
kodyla” - zajęcia praktyczne dla dużych 
i małych, konkurs z nagrodami 
/ul. Szpitalna 32/ (zapisy do 22.08   
- tel.  032 7544455)

24.08   GoDZ.10.00 
Wakacyjne Kino dla Młodzieży   
/MDK ul. Fr. Nullo 29/         
27.08  GoDZ.10.00 
Wakacyjne Kino dla Młodzieży   
/MDK ul. Fr. Nullo 29/ 

27.08   GoDZ.17.00 
 “Mamo, tato poćwicz ze mną” 
- aerobik dla dzieci młodzieży i dorosłych  
/obowiązkowe obuwie zmienne, mile 
widziane maty do ćwiczeń  
MDK ul. Fr. Nullo 29/  

28.08   GoDZ.10.00 
Wakacje w muzeum -”Podwodny świat” 
- tworzenie wspólnego, przestrzennego 
obrazu - zajęcia plastyczne 
/ul. Szpitalna 32/ (zapisy do 27.08  
- tel.  032 7544455)

29.08  GoDZ. 10.00 
“Mój wakacyjny album “ - scrapbooking 
- warsztaty  plastyczne 
MDK, ul. Fr. Nullo 29 (zapisy do 27.08. 
tel. 032 6431120, 6431539 ) 

30.08  GoDZ. 10.00 
Muzealne pożegnanie wakacji - zabawy 
i konkursy z nagrodami, ul.Szpitalna 32

31.08  GoDZ. 10.00 
Wakacyjne Kino dla Młodzieży   
/MDK ul. Fr. Nullo 29/ 

PROGRAM AKCJI LETNIEJ MOK W OLKUSzU
WAKACJE ’2012 – SIERPIEŃ • WSTĘP WOLNY

KINO zBYSzEK
STEP UP 4 REVOLUTION Muzyczny melodramat prod. USA (2012)

Seanse: 10-14.08. godz. 19.00
Reżyseria: Scott Speer; Obsada: Adam Sevani, Alyson Stoner

MERIDA WALECzNA - premiera polska Animowany film dla dzieci prod. USA (2012)
Seanse: 17-29.08. godz. 17.00, 19.00

Reżyseria: Mark Andrews, Brenda chapman

SŁODKICH SNÓW horror prod. hiszpańskiej (2011)
Seanse: 31.08; 01.09; 03-04.09. godz. 19.00 • 02.09. godz. 20.00

Reżyseria: Jaume Balagueró; Obsada: Marta etura, luis tosar

POLICJA i STRAŻ MIEJSKA
Motocyklista potrącił pieszą

1 sierpnia br. około godziny 20:00 na ul. Sławkowskiej w Bukownie, 
17-letni motocyklista potrącił pieszą, 78-letnią mieszkankę Bukowna. 
Kobietę przewieziono do olkuskiego szpitala gdzie pozostała na obser-
wacji. Policjanci ustalają przyczyny wypadku.

Volkswagen zderzył się z renaultem
Trzy osoby trafiły do szpitala – to efekt wczorajszego wypadku, który 
miał miejsce na drodze wojewódzkiej nr 791 w Olkuszu. 2 sierpnia 
br., około godziny 18:30 w rejonie oś. Młodych, volkswagen zderzył 
się z renaultem. Do szpitala przewieziono kierującego VW oraz dwie 
pasażerki renaulta. Trwa ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku.

Kradzieże na wolbromskim targowisku
1 sierpnia br. na targowisku w  Wolbromiu okradzione zostały trzy 
osoby. Jako pierwsza do miejscowego komisariatu zgłosiła się miesz-
kanka Nieszkowa (pow. miechowski), której skradziono portfel z pie-
niędzmi. Kolejnej z kobiet, mieszkance gminy Żarnowiec, skradziono 
portfel wraz z dokumentami i kartami bankowymi. Trzecia pokrzyw-
dzona, mieszkanka Klucz, straciła portfel wraz z pieniędzmi, kartą ban-
kową oraz dokumentami. Uczulamy osoby udające się na targowiska 
o niezabieranie ze sobą dużej ilości gotówki oraz unikanie zatłoczo-
nych miejsc. A jeśli już zmuszeni jesteśmy do posiadania dużej kwoty 
pieniędzy, najbezpieczniej jest podzielić je na kilka części i przenosić 
je w wielu miejscach. Przypominamy również, że torebkę z portfelem 
najbezpieczniej jest nosić z przodu, blisko ciała. 

Włamanie na ul. Orzeszkowej
1 sierpnia br. około południa, na ul. Orzeszkowej w Olkuszu włamano 
się do mieszkania. Z jego wnętrza skradziono biżuterię złotą. Postępo-
wanie w tej sprawie prowadzą olkuscy policjanci.

Włamanie do domu
1 sierpnia br. w godzinach nocnych, włamano się do nowobudowa-
nego domu w Żuradzie. Skradziono przedłużacze elektryczne oraz ele-
menty hydrauliczne. Pokrzywdzony mieszkaniec Olkusza oszacował 
straty łącznie na około 1.000 złotych.

Wypadek na drodze krajowej nr 94
30 lipca br. około godziny 16:40, na drodze krajowej nr 94 w Olkuszu 
zderzyły się trzy samochody. Kierujący mercedesem, prawdopodob-
nie na skutek niezachowania bezpiecznej odległości od poprzedzają-
cego go pojazdu, najechał na tył opla, a ten z  kolei uderzył w stojącego 
przed nim forda. Do olkuskiego szpitala, z ogólnymi obrażeniami ciała, 
zostały przewiezione dwie osoby podróżujące oplem. Policjanci usta-
lają dokładny przebieg wypadku oraz jego przyczyny. 

Skradziono metalowe stojaki
30 lipca br. w godzinach porannych, skradziono dwa metalowe stojaki 
pozostawione na placu budowy przy ul. Bóżniczej w Olkuszu. Właści-
ciel oszacował ich łączną wartość na około 500 złotych. Kilka godzin 
później olkuscy policjanci zatrzymali w jednym z punktów skupu zło-
mu 50-letniego olkuszanina, który sprzedawał skradzione przedmioty. 
Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Wkrótce odpowie za kradzież 
stojaków – grozi mu kara 5 lat pozbawienia wolności.

Ciągnik rolniczy zderzył się z peugeotem
Policjanci ustalają okoliczności wypadku, który wydarzył się 25 lipca 
br. około godziny 14:00, w Domaniewicach (gmina Wolbrom). Ciągnik 
rolniczy Ursus zderzył się z osobowym peugeotem, kierowanym przez 
mieszkańca Załęża. Do szpitala trafił kierowca i pasażerka samochodu 
oraz osoba przewożona traktorem. Prawdopodobną przyczyną wypad-
ku było wymuszenie pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę ciągnika.

Kradzież portfela
 25 lipca br. około godziny 16:30, w jednym ze sklepów mieszczących 
się przy ul. Kościuszki w Olkuszu, skradziono portfel olkuszaninowi. 
Mężczyzna stracił dokumenty, karty bankowe oraz pieniądze. Postę-
powanie w  tej sprawie prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Olkuszu.

Włamanie do garażu
29 lipca br. włamano się do garażu mieszczącego się na ul. Święto-
krzyskiej w Olkuszu. Z  jego wnętrza skradziono m. in. agregat prą-
dotwórczy. Pokrzywdzony oszacował swoje straty łącznie na kwotę 
około 1.400zł. Sprawą zajęli się olkuscy policjanci.

Nietrzeźwy i z zakazem kierował fiatem
28 lipca br. około godziny 14:15, na ul. Długiej w Olkuszu, policjanci 
zatrzymali nietrzeźwego kierującego fiatem. Po sprawdzeniu stanu trzeź-
wości mieszkańca Olkusza, okazało się, że w jego organizmie znajdu-
je się około 1,7 promila alkoholu. Mężczyzna odpowie za popełnienie 
kolejnego przestępstwa, bowiem złamał on sądowy zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. Grozi mu kara trzech lat więzienia.

KOMUNIKAT
Olkuska Policja poszukuje świadków uszkodzenia lu-
stra drogowego. Do zdarzenia doszło w dniu 10 lipca 
br. około godziny 19:40 w Olewinie. Uszkodzenia mógł 
dokonać kierujący samochodem koloru jasnego, typu 
kombi.  Prosimy o kontakt pod bezpłatnym numerem 
telefonu (997) lub bezpośrednio do prowadzącego po-
stępowanie pod nr telefonu 32 6478235.

Bezpieczeństwo prac polowych
Zróbmy wszystko, aby tegoroczne żniwa były bezpieczne! Pamiętaj-
my zwłaszcza o dzieciach! One także padają ofiarą wypadków i to 

najczęściej z winy dorosłych.
Pamiętaj ! ! !

• Każdorazowe uruchomienie kombajnu czy ciągnika rolniczego poprzedź sygnałem dźwiękowym, a wcześniej 
upewnij się czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają np. bawiące się dzieci!

• Sprawdź sprawność hamulców, sprzęgła, układu kierowniczego ciągników i kombajnów, prawidłowe połączenie 
pojazdów ciągnących z przyczepami, mocowanie i smarowanie elementów ruchomych maszyn

• Sprawdź, czy są osłony ruchomych, obracających się części, przekładni zębatych i pasowych kombajnów oraz 
innych maszyn rolniczych,

• Sprawdź prawidłowe połączenia przewodów pneumatycznych i elektrycznych,
• W stanie po użyciu alkoholu bezwzględnie nie kieruj pojazdami, nie podejmuj żadnej pracy; nie pozwalaj również, by 

inni to czynili!
• Nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach!
• Nie pozwalaj dziecku na obsługę ciągników i maszyn rolniczych! Nie dopuszczaj do kierowania pojazdami przez 

osoby do tego nieuprawnione,
• Dzieci nie powinny przebywać w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej kosiarki i w bezpośrednim sąsiedztwie 

innych pracujących maszyn!
• Nie proś dziecka o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak pestycydy, nawozy, 

paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły!
Pamiętaj o obowiązkowym ubezpieczeniu Oc pojazdów rolniczych poruszających się po drogach publicznych

9
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32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 032/643 03 13

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

INFORMUJEMY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej
w Olkuszu przy ul. Krakowskie Przedmieście 14, 

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
że w związku z nowo planowaną nadbudową w 2012 r. 

pozostał jeszcze do sprzedaży jeden nowy lokal mieszkalny:
o pow. około 56m2.

Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu 
pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji. Zainteresowanych i chętnych 

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

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Administracji i Kadr, p.17, 
tel. 0-32 643-03-13, 643-03-16 w. 120

Posiadamy do wynajęcia
przy ul. Kluczewskiej 2:
• pomieszczenie garażowe o pow. 35 m2

    z kanałem, wyposażone w energię 
    elektryczną i wodę
Zapewniamy:
• dozór całodobowy
• obiekt monitorowany

Zapraszamy do nowo
otwartego zakładu
produkującego nici 
z włókien naturalnych

Nasza oferta:
• nici wędliniarskie
• sznurek rolniczy
• sznurek pakowy
• przędza 
    i tkanina jutowa
• nici lniane
• linki plecione

ul. Kolejowa 50, Bukowno
tel. 508 088 670, 508 088 671, 508 088 672
www.grzanpol.com.pl        grzanpol@grzanpol.com.pl

Czynne od pon. do piątku w godz. 700 - 1600

Zapraszamy do profesjonalnej
myjni samoobsługowej i ręcznej firmy

U nas umyjesz samochód tanio i dobrze. 
Myjnia jest najnowocześniejszym modelem 

firmy Karcher, środki chemiczne są całkowicie bezpieczne 
dla środowiska i nie niszczą lakieru. 

Woda używana do mycia jest specjalnie filtrowana, 
nie zostawia plam na samochodzie. 

Oferujemy żetony do bezgotówkowego 
korzystania z myjni dla firm i instytucji. 

ul. Kolejowa 50, Bukowno

Reklamy



Nowa linia łącząca
centrum Olkusza z osiedlem Słowiki 

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu informuje, iż we wrześniu br. 
zostanie utworzona nowa linia „SŁ” łącząca centrum miasta  z osiedlem Słowiki.

Proponowany przebieg trasy:
Dworzec PKS – Skarbek – PKO – Kolberga – Wyszyńskiego 

– Miła – Jasna I – Jasna II – Jasna Pętla. 
powrót: Jasna Pętla – Jasna II – Jasna I – Miła – Wyszyńskiego 

– Kolberga – Supersam – Skarbek – Dworzec PKS.

Prosimy pasażerów o uwagi i sugestie co do przebiegu trasy oraz rozkładu jazdy.
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Wybierając się w podróż po pół-
nocno-zachodnich krańcach 
Afryki nie sposób ominąć takie 
miejsca jak: 
MARAKESz – miejsce jedy-
ne w swoim rodzaju, głównie ze 
względu na plac Dżemaa el Fna 
będący jego największą atrakcją. 
Miejsce, gdzie od lat każdej nocy 
odbywa się targ i  niesamowity 
spektakl. Kuglarze, akrobaci, za-
klinacze węży, znachorzy, berbe-
ryjscy bajarze, bębniarze, treserzy 
małp…, to tylko część artystów 
prezentujących swe umiejętności 
w  oparach lokalnych potraw jak 
tadżiny, szaszłyki, baranie głowy 
czy móżdżki. 
caSaBLaNca – metropo-
lia, kojarzona głównie z  filmem 
o  tym samym tytule. to miasto 
luksusowych limuzyn, eksklu-
zywnych sklepów, szerokich 
bulwarów na miarę stolic euro-
pejskich. Ze względu na swe 
położenie i  charakter przyciąga 
nie tylko turystów, ale i  biznes-
menów z całego świata. 

FEz – miejsce, gdzie czas za-
trzymał się kilka wieków temu. to 
tu, można podziwiać rewelacyj-
nie zachowaną średniowieczną 
architekturę, a  każdy, kto da się 
wciągnąć tajemniczym, krętym 
uliczkom Medyny, których jest 
ponad 9000, nie wyjdzie bez po-
mocy lokalnego mieszkańca, któ-
ry za niewielką opłatą wyprowa-
dzi każdego zbłąkanego turystę.
ESSAOUIRA – miasto malarzy 
i poetów. Idealne miejsce dla mi-
łośników sportów wodnych. Silne 
wiatry w  tym regionie sprzyjają 
uprawianiu surfingu i kitesurfingu.
AGADIR – także i  w  tej bajko-
wej krainie znajdzie się miejsce 
dla miłośników plażowania -  
6 kilometrowa, piaszczysta plaża 
oblewana przez wody oceanu 
Atlantyckiego z  jednej strony, 
otoczona promenadą z  liczny-
mi kawiarniami i  restauracjami 
z  drugiej, to idealne miejsce do 
wypoczynku dla zmęczonych 
zwiedzaniem turystów.

Anna Leś

NIEZIEMSKIE PODRÓŻE Z UFO TRAVEL cz.6
 MaROkO

Wakacje w pełni, pogoda w naszych szerokościach geo-
graficznych rozpieszcza wszystkich miłośników plażowa-
nia, a my tym razem pragniemy zaproponować podróż po 
magicznej krainie rodem z „Baśni 1001 nocy”, zachwycają-
cej ferią barw i zapachów. Zapraszamy Wszystkich w NIE-
ZIEMSKĄ PODRÓŻ do Maroka.

tURyStyKa

 – W związku z interwencją 
Mieszkańców Olkusza w moim 
biurze poselskim zwracam się 
z prośbą o wykonanie w trybie 
pilnym remontu chodników 
w obrębie skrzyżowania DK 94 
z ul. Kościuszki ul. Rabsztyń-
skiej w Olkuszu  –  takiej  treści 
pismo z Biura Poselskiego Posła 
Jacka Osucha trafiło w ubiegłym 
tygodniu do Generalnej Dyrek-

cji Dróg Krajowych  i Autostrad 
w Krakowie. Poseł  Jacek Osuch 
zwrócił uwagę, że w chwili obec-
nie  stan  chodników w  obrębie 
sygnalizacji  świetlnej  zagraża 
bezpieczeństwu pieszych.

 - Najgorzej sytuacja wygląda na 
przejściu przez krajówkę z Super-
samu w kierunku os. Glinianki. 
Ponadto Mieszkańcy skarżą się na 
wysoki krawężnik, który muszą 

pokonać podczas przechodzenia 
przez jezdnie na ul. Kościuszki 
– zauważa poseł Osuch. Problemy 
z bezpiecznym przejściem przez 
jezdnie mają głównie osoby nie-
pełnosprawne oraz matki z dzieć-
mi w wózkach. Wysoki na ponad 
20-cm  krawężnik  uniemożliwia 
płynne przejście przez jezdnie także 
osobom starszym. 

Z  informacji  przekazanych 
przez administratora drogi czyli 
GDDKiA w Krakowie Gazecie 
Krakowskiej wynika, że  jeszcze 
w sierpniu chodnik w tym rejonie 
ma być wyremontowany.

 v Łukasz Kmita

Pomysłodawcą „Biegu Herosa” był 
Łukasz Mentlewicz były zawodnik 
LKS Kłos, obecnie sam startujący 
w biegach ekstremalnych. Organiza-
torami tego biegu był LKS Kłos, Cen-
trum Doradczo-Szkoleniowe IZAR 
i Stowarzyszenie „Polska Sahara”. 
Należy uznać że 72 osoby na pierwszą 
edycję  zawodów to bardzo dużo, ale 
przewidujący organizatorzy dali sobie 
radę organizacyjnie i po biegu uczest-
nicy nie szczędzili słów pochwały pod 
ich adresem. 
Na mecie na każdego uczestnika 

czekały pamiątkowe medale, pamiąt-
kowy dyplom, inne pamiątki, nie-
ograniczona ilość wody mineralnej 
i energetycznego posiłku. 
Bardzo ważne dla sportowców było 

to że na mecie oklaskiwały ich setki 
uczestników z imprezy towarzyszą-
cej „Pustynne Miraże”. Wszyscy byli 
zaskoczeni że tak wspaniale udało 
się połączyć imprezę o charakterze 
sportowym i kulturalnym. 
Biegi rozgrywano w dwóch klasyfi-

kacjach: Lisy Pustyni gdzie należało 

pokonać odcinek w rzece, czołgać się 
w okopie, pokonywać przeszkody 
z opon i płotków. W tej klasyfikacji 
I miejsce zajął Kamil Murzyn – Spyt-
kowice, II miejsce Jarosław Kociel 
– Bytom, III Dariusz Michalski – Kra-
ków. Należy podkreślić rewelacyjny 
czas 46 minut jaki uzyskał zwycięz-
ca, ale to wielokrotny mistrz polski 
w biegach przełajowych i na bieżni.
W drugiej klasyfikacji tj. „Pustynne 

Miraże” czyli biegu bez dodatkowych 
przeszkód w kategorii kobiet: I miej-
sce Dorota Sobaczak – Klucze, II 
Justyna Święs – Kobiur, III miejsce 
Jolanta Wojciechowska – Częstocho-
wa. W kategorii mężczyzn I miejsce  
Mariusz Buczyński – Międzygórze, II 
miejsce Marcin Zdobłarz – Jaworzno, 
III miejsce Krzysztof Kosibór – Biel-
sko-Biała. 
Najlepszy zawodnik z Olkusza to 

Bielat Kacper (LKS Kłos) VII miejsce 
i Bogdan Mystek (X miejsce).
Nie mniej wysiłku wymagało przy-

gotowanie trasy przez organizatorów. 
Grupa ta pod kierunkiem Łukasza 

Mentlewicza który pełnił także rolę 
dyrektora biegu pokonywała te 10km 
kilkakrotnie. Organizatorzy  jako 
ciekawostkę przygotowali wagę na 
której można było się zwarzyć przed 
biegiem i po biegu. Pierwsze ważenie 
o 9 rano zrobili organizatorzy i u nie-
których o godzinie 18 spadek wagi 
był do 3 kilogramów. U Uczestników 
biegu był mniejszy dochodził do 2kg. 
Wszyscy uczestnicy twierdzili że za 
rok w tym samym miejscu wyzna-
czają sobie spotkanie i że na pewno 

liczba startujących będzie wielokrot-
nie większa. 
Organizatorzy dziękują dyrektorce 

Szkoły Podstawowej w Chechle Pani 
Annie Kotara za użyczenie obiektu 
na czas zawodów, Panu Marianowi 
Pajdakowi Prezesowi Stowarzyszania 
„Polska Sahara” za pomoc technicz-
ną i organizacyjną, Stowarzyszeniu 
Speleoklub Olkusz.

 v Czesława Mentlewicz

CHoDNiKi

SPoRt

POPRAWIą PRZEJśCIE PRZY KRAJÓWCE

leKKAAtletYKA BIEG HEROSA

Stan chodników w obrębie przejścia dla 
pieszych na skrzyżowaniu DK 94 z ul. Rabsz-
tyńską i Kościuszki pozostawia wiele do 
życzenia. Połamane płytki oraz wysoki kra-
wężnik uniemożliwiają pieszym bezpieczne 
pokonanie tego odcinka.

Za prawdziwych Herosów należy uznać zawodników, którzy stanęli na starcie biegu po 
Pustyni Błędowskiej. Na dystansie 10km po piasku pustyni pobiegło 72 zawodników w tym 
5 kobiet. 29C powietrze, 67C temp piasku i czyste niebo to warunki jakie musieli pokonać 
uczestnicy w tym ekstremalnym biegu. 

Pb 95

3.10 zł
Diesel

3.05 zł
Chcesz takich cen?
Twój wybór to KNP

Podane wartości to prawdziwa cena paliwa na kwiecień 2012 r.
To co widzisz na stacji to cena obciążona akcyzą, opłatą paliwową oraz podatkiem VAT. 

Kongres Nowej Prawicy
w Olkuszu

Kongres Nowej Prawicy
w Olkuszu

knpolkusz@wp.pl
tel. 513 949 580

knpolkusz.cba.pl
facebook.com/KNP.Olkusz

• Wolność • Własność •
• Sprawiedliwość •

Informacje

Wydawca: SOLID PRESS s.c.  
Adres: 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2/8
tel.: 668 339 732 
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Redaktor naczelny: Mateusz Mucha 
Skład i łamanie: Design Factory
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

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

• wylewki cementowe • usługi koparko-ładowarka • usługi transportowe
INWESTYCJE „POD KLUCZ”

INWESTYCJE  „POD KLUCZ”

www.zrb-paciej.pl

ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANY

„STANISŁAW PACIEJ”
32-300 OLKUSZ

UL. OSIECKA 3A
TEL./FAX 032 643 32 61PACIEJ

POKRYCIAPOKRYCIA
dachowe
WOLBROM 32-340
ul. Olkuska (obok Stacji Paliw)

tel./fax: 32 611 04 93
tel. kom. 697 226 037

BEZPIECZNY DACH TWOJEGO DOMU

gwarancja do 40 lat

www.dachcenter.plwww.dachcenter.pl

tel.  606 912 543 • 502 189 326

Kostka  płukana
POLBRUK  AVANTI

55,00  zł/m2

TRANSPORT
USŁUGI

PROMOCJA  KOSTKI
Sprzedaż  bez  VAT  (-23%)

Reklamy


