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SALON KOTŁÓW C.O.
DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

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

www.system-olkusz.pl

Olkusz, ul. Rabsztyńska 51, tel. 788 524 414, 728 820 552
Pon-piątek 900-1700, sobota 800-1300

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

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 NAS NA JTANIEJ!!!! "U GÓRALA"

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

PRACA FIZYCZNA W NORWEGII

MEBLE POKOJOWE
MEBLE OGRODOWE

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

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2

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

SPRZEDAŻ KOMPUTERÓW,
PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW

tel. 735 378 747
biuropracy@interia.eu
WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!
SPRZEDAŻ, SERWIS (również z dojazdem)
TELEFONÓW, LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW!

NAKLEJANIE SZKIEŁ
HARTOWANYCH NA TELEFONY!
Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

Olkusz ul. K. K. Wielkiego 40, tel: 536 560 150

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

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR
Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia
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tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com
www.duodampex.pl

Rodaki, ul. Rzeka

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

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

AUTOMECHANIKA
BOLESŁAW

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

Bolesław ul. Główna 28
tel: 691 283 225

no

ZAPRASZAMY!!

na

• Naprawa bieżąca
• Wymiana rozrządu
• Naprawa układu
hamulcowego itp.

ów

kupuj na stronie odbieraj w salonie • www.polnox.pl

• orzech I
• orzech II
• kostka
• groszek
• ekogroszek
• miał
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TUSZE I TONERY do każdego urządzenia drukującego • NOTEBOOKI • KOMPUTERY
• APARATY FOTOGRAFICZNE • MONITORY • DRUKARKI • OPROGRAMOWANIE

NIE POBIERAMY ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT

WĘGIEL

Gł

Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich
do rodzaju prowadzonej działalności
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WARSZTAT

WiREX
Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

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

ul.

SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH,
STAŁA OPIEKA SERWISOWA

tel. 32 754 56 70

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

Pomocnik bez języka

Sprzedaż Węgla
Zapraszamy na piętro

BIURO RACHUNKOWE

Pożyczki bankowe
i pozabankowe

montaż
8% VAT

ECO-DOM

KOMPRA

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

Do każdego
badania
upominek
gratis
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Informacje

Komunikat dla mieszkańców sołectw:

Bydlin, Krzywopłoty i KolbarK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu informuje, że
dostarczana do odbiorców woda może zawierać zwiększone ilości pierwiastków
żelaza i wykazywać mętność, nie wpływa to jednak na przydatność wody do spożycia.
Tłoczona do sieci woda jest pod stałym nadzorem laboratoryjnym i nie stanowi
żadnego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców sołectw: Bydlin, Krzywopłoty i Kolbark.
Graniczne wartości przydatności wody do spożycia
1. żelazo
dopuszczalna wartość 200 µg/l
2. mangan
dopuszczalna wartość 50 µg/l
3. twardość wody
dopuszczalna wartość 60-500 mg/l CaCO3
4. mętność
dopuszczalna wartość 1 NTU
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu po przeanalizowaniu
pobranych próbek wody, dopuściła ją do spożycia.
Jednocześnie PWiK informuje, że ze względu na żelazistą barwę, woda używana do
prania białych tkanin może je barwić.
Zarząd Przedsiębiorstwa

BIURO PODAWCZE JUŻ OTWARTE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, naszych odbiorców
uruchomione zostało Biuro Podawcze Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o., czynne:
w poniedziałki – wtorki w godz. 7.00-14.30
w środy w godz. 7.00 – 17.00
w czwartki - piątki w godz. 7.00-14.30
Mamy nadzieję, że Biuro Podawcze usprawni obsługę oraz pomoże Państwu
podczas załatwiania spraw w naszej firmie.
Zapraszamy
pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Kolejne pieniądze na Zamek w Rabsztynie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego bardzo wysoko oceniło wniosek Gminy
Olkusz na dofinansowanie kolejnych prac na rabsztyńskiej warowni. Aplikacja zajęła 41.
miejsce spośród niemal 1700 wniosków z całej Polski. Oznacza to, że kolejnych 200 tys. zł
zasili niebawem fundusze przeznaczone na ten cel. A na tym z całą pewnością nie koniec.
Pod koniec ubiegłego roku Gmina
Olkusz złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego o udzielenie dotacji
na dofinasowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowalnych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków
w ramach programu Dziedzictwo
kulturowe priorytet 1 Ochrona
zabytków dla zadania: "Rabsztyn,
ruiny zamku (XIV-XV): prace
konserwatorskie i zabezpieczające w obrębie zamku średniego
– etap III".

- W ramach zadania planuje się
kontynuację konserwacji kamiennych elementów architektonicznych wydobytych podczas prowadzenia prac archeologicznych
oraz III etap zabezpieczenia
konstrukcyjnego murów zamku
średniego, w tym w szczególności
wykonanie napraw kamiennych
murów, uczytelnienie narożnej
wieży oraz nadbudowę murów
obwodowych – tłumaczy Agnieszka Kaczmarcz yk, naczelnik
Wydziału Urbanistyki i Ochrony
Zabytków olkuskiego magistratu.
Dzień przed ogłoszeniem listy
rankingowej radni z komisji kultury, promocji i ochrony zabytków
zapoznani zostali z propozycjami
rozwiązań architektonicznych dla
zamku górnego i średniego, a także ze wstępną koncepcją zagospodarowania całości wzgórza
zamkowego autorstwa profesora
Andrzeja Kadłuczki oraz architekta Dominika Przygodzkiego
z krakowskiej pracowni Archecon.

Koncepcja w zamyśle
ma być adekwatna do
możliwości finansowych gminy, a jednocześnie pozwalać na
maksymalne wykorzystanie potencjału
tego miejsca. Działania zaplanowane na
najbliższą przyszłość będą stanowić punkt wyjścia do dalszych
przedsięwzięć. Głównym założeniem projektu jest zastosowanie
rozwiązań, które będą wyróżniać
rabsztyński zamek na Szlaku
Orlich Gniazd. Założenia projektowe oparte zostały na dostępnej
wiedzy historycznej, dokonanych
odkryciach oraz obowiązujących
doktrynach konserwatorskich.
Prezentowane projekty uzyskały
wstępną akceptację Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Krakowie.

Zamek ma być miejscem przeznaczonym nie tylko do zwiedzania
przez turystów, ale także stanowić
plener dla działań kulturalnych

i rekreacyjnych skierowanych
przede wszystkim do mieszkańców gminy i najbliższej okolicy.
Wewnątrz zamku planowane jest
utworzenie ścieżki dla zwiedzających. Zgodnie z obowiązującymi
współcześnie trendami zostaną
wyeksponowane różnego rodzaju
artefakty znalezione podczas prac
archeologicznych wraz z informacją na ich temat. Wewnątrz zamku może w przyszłości powstać
letnia scena koncertowa, a także
pomieszczenia do obsługi turystów, w tym kawiarnia.
Kierunek działań został pozytywnie zaopiniowany przez radnych z komisji kultury, promocji
i ochrony zabytków.

vv UMiG Olkusz

Gmina sięgnie po pieniądze na Dawne Starostwo
Prace nad koncepcją rewitalizacji kwartału królewskiego z klasycystycznym budynkiem Dawnego
Starostwa nabrały w ostatnim czasie sporego tempa. W najbliższych tygodniach Gmina Olkusz
będzie składać dokumenty aplikacyjne o fundusze unijne na ten cel. Jest o co walczyć, bo kwota
dofinansowania może wynieść nawet 8 milionów złotych. Z szacunkowych wyliczeń wynika, że
kompleksowe działania w obrębie tego obiektu mogą kosztować dwukrotnie więcej. Jeśli uda się
je zrealizować, budynek starostwa nie tylko zyska na atrakcyjności wizualnej, ale przede wszystkim
stanie się bardzo ważną instytucją dla mieszkańców miasta, jak również perełką turystyczną.
- Zagospodarowanie tej przestrzeni
będzie wymagało czasu i pieniędzy,
ale nie są to powody, dla których gmina miałaby zrezygnować z uratowania
tego budynku. Już wystarczająco długo
stał i niszczał. To jest ostatni moment
na konkretne i zdecydowane działania.
Jesteśmy przygotowani do złożenia aplikacji o dofinansowanie i trzeba wierzyć,
że nam się uda pozyskać znaczącą kwotę
na realizację naszych planów w sposób
kompleksowy. Gdyby się jednak stało
inaczej, mamy plan alternatywny i prace
zostaną podzielone na etapy. Obydwa
warianty zmierzają do tego samego celu –
uczynienia kwartału królewskiego perełką miasta – komentuje Roman Piaśnik,
burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. – Na
samym początku odrzuciłem pomysł
sprzedania budynku dawnego starostwa, ponieważ pozbycie się mienia
gminy byłoby niewybaczalne. Podjęliśmy
wyzwanie i będziemy konsekwentnie je
realizować – dodaje burmistrz.

Radni komisji kultury, promocji i ochrony
zabytków zostali zapoznani z koncepcją
zagospodarowania kwartału królewskiego. Zgodnie z przedstawionymi przez
zespół fachowców informacjami, rewitalizacja przewiduje gruntowną modernizację Dawnego Starostwa, włączając w nią
część piwnic oraz dziedziniec z ogrodem.
- Głównym założeniem, który na wstępie
określiliśmy, było wydobycie historycznych wartości obiektu oraz nadanie mu
funkcji, które z jednej strony pozwolą
współfinansować koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynku, a z drugiej
umożliwią udostępnienie go mieszkańcom. Braliśmy pod uwagę zalecenia
konserwatorskie, ponieważ zarówno
klasycystyczny budynek Dawnego Starostwa, jak i teren pomiędzy nim a basztą,

wpisane są do rejestru zabytków – tłumaczy Agnieszka Kaczmarczyk, naczelnik
Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków olkuskiego magistratu. Zaznacza,
że kwartał królewski został w ostatnich
latach bardzo starannie zbadany i gmina
dysponuje dokumentacją historyczną,
konserwatorską oraz archeologiczną.

W podziemiach przewidywane są
pomieszczenia muzealne, w których za
pomocą współczesnych środków przekazu
prezentowana będzie historia górnictwa
i mennicy. Ekspozycja ta będzie stanowiła
całość z historią miasta prezentowaną
w piwnicach gotyckiego ratusza. Na parterze i pierwszym piętrze budynku Dawnego Starostwa planowane są: restauracja
z pomieszczeniem bankietowym, lokale
o charakterze komercyjnym (na przykład
sklepiki z pamiątkami). Poddasze ma być
przeznaczone na pokoje gościnne z łazienkami o podwyższonym standardzie i apartament, a także ma się tam mieścić sala
konferencyjna. Z kolei zagospodarowanie
dziedzińca i części pomieszczeń wewnątrz
umożliwi działalność kulturalną. Plano-

wane jest utworzenie pracowni warsztatowych, które prowadził będzie Miejski
Ośrodek Kultury.

- Opracowany wariant jest wypadkową kilku czynników, między innymi
naszych możliwości finansowych oraz
wytycznych konserwatorskich. Zakres
prac został opracowany w ten sposób,
aby nie zamknąć drogi do eksploracji
kolejnych pomieszczeń podziemnych
w przyszłości, jeśli miasto będzie miało
na to kiedyś pieniądze – uważa Jolanta
Motyczyńska, wiceburmistrz Olkusza.

Gdyby udało się w najbliższym naborze otrzymać znaczącą część pieniędzy
potrzebnych na wdrożenie planów w życie
(dofinansowanie na poziomie 60%, ale
nie więcej niż 8 mln zł), prace zajęłyby
około 2 lata. Zaproponowana koncepcja
została pozytywnie zaopiniowana przez
radnych z komisji kultury, promocji
i ochrony zabytków.

vv UMiG Olkusz
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PORADY PRAWNE

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U.
z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn.zm) ubezpieczonemu, który wskutek
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.
Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa
się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie
czynności organizmu nierokujące
poprawy. Za długotrwały uszczerbek
na zdrowiu uważa się takie naruszenie
sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu
na okres przekraczający 6 miesięcy,
mogące ulec poprawie. Oceny stopnia
uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą
zawodową dokonuje się po zakończeniu
leczenia i rehabilitacji.

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie ubezpieczony pracownik składa do
płatnika składek. We wniosku należy
podać dane identyfikacyjne płatnika
składek tj. NIP i REGON, a jeśli płatnikowi nie nadano tych numerów lub
jednego z nich – nr PESEL lub serię
i nr dowodu osobistego albo paszportu
oraz ubezpieczonego pracownika – nr
PESEL, a w przypadku jego braku –
serię i numer dowodu osobistego lub
paszportu.
Po otrzymaniu wniosku płatnik kompletuje dokumentację niezbędną do
ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego – w szczególności: protokół
powypadkowy, prawomocny wyrok
sądu pracy, kartę wypadku, decyzję
o stwierdzeniu choroby zawodowej,
zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką
znajduje się ubezpieczony.
Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji
przez ubezpieczonego zebraną doku-
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mentację płatnik przekazuje do ZUS
w celu skierowania ubezpieczonego na
badanie przeprowadzone przez orzecznika ZUS. Termin badania zakład ustala w ciągu 7 dni od dnia otrzymania
wniosku.

Lekarz orzecznik lub – w II instancji – komisja lekarska ZUS ustala, na
podstawie bezpośredniego badania
ubezpieczonego i posiadanej dokumentacji medycznej oraz dokumentacji
dotyczącej tego wypadku przy pracy
albo choroby zawodowej, uszczerbek
na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.
Po dokonaniu ustaleń wydawane jest
orzeczenie o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, w którym
stwierdza się stopień uszczerbku oraz
jego związek z wypadkiem przy pracy
lub chorobą zawodową. Warto zaznaczyć, że stopień uszczerbku na zdrowiu
ustalany jest w procentach.

Dodatkowo, gdy dla danego przypadku w ocenie procentowej brak
jest odpowiedniej pozycji, orzeczenie
może zawierać uzasadnienie przyczyn
zastosowania określonej pozycji oceny
procentowej. Orzeczenie wydane przez
lekarza otrzymuje ubezpieczony.
Przyznanie lub odmowa przyznania
jednorazowego odszkodowania oraz
ustalenie jego wysokości następuje
w drodze decyzji ZUS, którą wydaje
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji
lekarskiej lub wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone
prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, ZUS dokonuje
z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.
Od decyzji o przyznaniu jednorazowego
odszkodowania lub odmowie jego przyznania przysługuje odwołanie w trybie
i na zasadach określonych w przepisach
o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej wynosi 20%
przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli wskutek
pogorszenia się stanu zdrowia stały lub
długotrwały uszczerbek na zdrowiu
ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10
punktów procentowych, jednorazowe
odszkodowanie zwiększa się o 20%
przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu
przewyższający procent, według
którego było ustalone to odszkodowanie. Ponadto jednorazowe
odszkodowanie ulega zwiększeniu
o kwotę stanowiącą 3,5-krotność
przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli w stosunku do ubezpieczonego
została orzeczona całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność
do samodzielnej egzystencji wskutek
wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej.
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.

Szukasz Pracy?

...znajdź ją w Auchan!

Jaki wpływ ma wyrok rozwodowy i
zasądzone alimenty na rentę rodzinną?

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale
2 zawiera postanowienia dotyczące renty rodzinnej, tj. świadczenia pieniężnego
wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na rzecz jedynego z małżonków, w przypadku śmierci współmałżonka. Wśród przesłanek koniecznych do
spełnienia ustawodawca wskazuje w przepisie art. 70 ust. 3 w/w ustawy – posiadanie uprawnienia do alimentacji. Jest to przesłanka odnosząca się do małżonka rozwiedzionego.
Przykładowo wdowa po rozwodzie może starać się o rentę rodzinną po zmarłym mężu, m.in.
jeżeli w dniu jego śmierci posiadała prawo do alimentów.
Obowiązek alimentacyjny
między rozwiedzionymi
małżonkami.

W wyroku rozwodowym, sąd zasądza na rzecz jednego z małżonków
alimenty, o ile takowe żądanie
zostało zgłoszone w pozwie. Uregulowania dotyczące alimentów
zależne są od przebiegu postepowania rozwodowego. Zgodnie
z przepisami Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego orzeczenie rozwodu
może przybrać trzy postacie. Małżeństwo może zostać rozwiązane
z winy jednej ze stron, z winy obu
stron jak również bez orzekania
o winie.
Wpływ alimentacji na nabycie
prawa do renty rodzinnej.

Jak już wyżej wskazano prawo do
alimentów od byłego małżonka,
istniejące w dniu jego śmierci jest
jedną z wymaganych przesłanek.
Toteż problematyka długości trwania obowiązku alimentacyjnego ma
istotne znaczenie. Czasokres alimentacji jest różnorodny i zależy
od sposobu zakończenia związku
małżeńskiego, tj. który z trzech
powyżej wskazanych postaci wyroków rozwodowych zapadnie.

Ogólna zasada stanowi, że obowiązek ten wygasa gdy uprawniony
wstąpi w nowy związek małżeński. O drugiej regule ograniczającej w czasie prawo do alimentów
jest mowa również w art. 60 § 3
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Mianowice, jeżeli zobowiązanym do dokonywania płatności jest
małżonek, który nie został uznany
za winnego rozkładu pożycia (czyli
gdy rozwód zapadł bez orzekania
o winie) obowiązek ten wygasa
z upływem 5 lat. Termin biegnie od
prawomocności orzeczenia. Od tej
reguły istnieje wyjątek. Wystąpienie
„wyjątkowych okoliczności” może
spowodować przedłużenie obowiązku w czasie. Orzecznictwo sądowe
podaje, iż nie można traktować jako
wyjątkowe okoliczności normalnie
występujących w życiu człowieka,
w szczególności procesu starzenia
się małżonka, połączonego ze stopniowym ubytkiem sił i schorzeniami
właściwymi dla wieku podeszłego.
Przedłużenie obowiązku może
nastąpić w postępowaniu sądowym
zainicjowanym wnioskiem zainteresowanej strony. Dopuszczalna
jest również umowa stron w tym
zakresie. Jednakże sam fakt płace-

nia alimentów przez zobowiązanego
po upływie tego terminu nie stanowi
dorozumianego oświadczenia woli
przedłużenia w czasie obowiązku
alimentacyjnego (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24.11.1981 r.,
sygn. IIICRN 239/81). Podkreślić
należy, że termin 5 letni nie dotyczy
sytuacji, kiedy rozwód został orzeczony z winy obu stron lub z wyłącznej winy jednego z małżonków (tak
np. Sąd Apelacyjny w Katowicach,
w wyroku z dnia 21.11.2013r., sygn.
III AUa 470/13).
Dla przyznania rent y rodzinnej ważne jest istnienie prawa do
alimentacji w danym dniu, toteż
szczególnie istotne jest posiadanie wiedzy, że przy rozwodzie bez
orzekania o winie, obowiązek alimentacji w zasadzie ustaje po upływie 5 lat, co w konsekwencji może
spowodować brak nabycia prawa do
renty rodzinnej.

vv Radca prawny
Agnieszka Kulig-Gęgotek

Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl
ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice
GSM: +48 794 173 444

Radca prawny Agnieszka Kulig-Gęgotek została wyznaczona uchwałami Rady Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Katowicach o numerach: 1837/IX/2015, 1843/IX/2015, z dnia 12.11.2015 r.,
do udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach: Jaworzno oraz Chrzanów.

Szukasz Pracy?

...znajdź ją w Auchan!

W Auchan stawiamy na rozwój współpracowników,
dlatego zwracamy się do Was z propozycją pracy na stanowisku:

W Auchan stawiamy na rozwój współpracowników,
dlatego zwracamy się do Was z propozycją pracy na stanowisku:

PRACOWNIK HALI

KASJER (NIEPEŁNY ETAT)

Miejsce pracy: Auchan Bronowice

Miejsce pracy: Auchan Bronowice

Charakter pracy:
• Obsługa i doradztwo dla Klienta,
• Zatowarowanie i oznakowanie działu,
• Kontrola etykiet cenowych,
• Zapobieganie stratom.

Charakter pracy:
• Przyjęcie i obsługa Klienta zgodnie z zasadami firmy,
• Obsługa kasy fiskalnej,
• Rozliczanie środków płatniczych,
• Zapobieganie powstawaniu strat.

Oczekujemy:
• Odpowiedzialności i zaangażowania,
• Umiejętności współpracy w ekipie,
• Odporności na stres.

Oczekujemy:
• Umiejętność współpracy z ludźmi,
• Dyspozycyjność i zaangażowanie
• Uprzejmość,
• Samodzielność i odporność na stres,
• Mile widziana aktualna książeczka Sanepidu.

Oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę,
• Stabilną pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• Nowoczesne wyposażenie i standardy pracy
• Szkolenia oraz realne możliwości rozwoju zawodowego,
• Opiekę medyczną i atrakcyjne świadczenia socjalne.
Zainteresowanych pracą zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur poprzez wysłanie

CV na adres rekrutacja.bronowice@auchan.pl

Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• Stabilną pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• Przyuczenie do wykonywania zawodu,
• Akcjonariat pracowniczy.
Zainteresowanych pracą zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur poprzez wysłanie

CV na adres rekrutacja.bronowice@auchan.pl

Wybrane osoby zostaną umówione na rozmowy kwalifikacyjne.

Aplikowanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

Wybrane osoby zostaną umówione na rozmowy kwalifikacyjne.

Aplikowanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Auchan Polska Sp. z o.o. zgodnie

niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Auchan Polska Sp. z o.o. zgodnie

z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101. poz. 926

z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101. poz. 926

z późniejszymi zmianami).

z późniejszymi zmianami).
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Olkuszanie świętowali
jubileusz Krzysztofa Krawczyka

Od ponad pół wieku śpiewa i komponuje, wśród kilkudziesięciu jego płyt wiele posiada statusy
złotych i platynowych, a koncerty niezmiennie przyciągają tłumy wiernych fanów. Również
w Olkuszu Krzysztof Krawczyk ma liczne grono wielbicieli. Świadczyły o tym poprzednie
wizyty tego artysty w naszym mieście, a potwierdził jubileuszowy koncert z okazji 50-lecia
jego scenicznej kariery. W niedzielę 28 lutego br. sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury
wypełniła się do ostatniego miejsca, zaś reakcje publiczności z pewnością mile zaskoczyły
przywykłego do owacji jubilata.

Krzysztof Krawczyk dał swym
miłośnikom wiele powodów do
takich reakcji i do zadowolenia.
W programie koncertu znalazły
się największe jego przeboje,
od tych sprzed pół wieku, które
przyniosły mu pierwsze sukcesy,
aż po najnowsze. Przerwy między kolejnymi utworami jubilat wypełniał wspomnieniami
i anegdotami z różnych etapów
swej kariery, a także dowcipami. Sława nie pozbawiła go ani
poczucia humoru, ani też dystansu
do własnej osoby, czego dowiódł
kilkakrotnie biorąc na cel żartów
samego siebie. Salwy śmiechu
mieszały się z chwilami zadumy,
kiedy mówił o miłości, wierze, czy
też o nieżyjącym artyście Macieju Zembatym, którego utwór po
chwili zaśpiewał.
Tak to jubileuszowy koncert,
poza urozmaiconym stylistycznie,
pełnym najpopularniejszych piosenek programem, dał też olkuskim fanom okazję do bliższego
poznania Krzysztofa Krawczyka.
Zarówno w sferze jego inspiracji,
twórczych poszukiwań i odkrywania coraz to now ych dróg
artystycznego rozwoju, jak również prywatnego życia. Jednym
z takich osobistych akcentów był
wspólny taniec jubilata z żoną na
scenie. A że atmosfera z minuty na

Przegląd filmowy w kontekście Oscarów
Oscary 2016 zostały rozdane po raz 88. Kto był wielkim zwycięzcą, a kto
przegranym? Nie jest to takie jednoznaczne. Najwięcej, bo aż sześć statuetek zdobył „Mad Max: Na drodze gniewu”, jednak to kontrowersyjny
obraz „Spotlight” uznano za najlepszy film.
„Mad Max” został doceniony
w bardziej technicznych kategoriach, takich jak: najlepszy dźwięk,
najlepszy montaż, montaż dźwięku,
najlepsza charakteryzacja, kostiumy
oraz scenografia. Zwycięstwo w tych
kategoriach nie dziwi, ponieważ
film jest dopracowany, właśnie od
strony wizualno - dźwiękowej. To
film Since – Fiction, w którym akcja
toczy się szybko i na plan pierwszy
wysuwają się efekty specjalne, sceny
pościgów, walk itp. „Mad Max”
na pewno spodoba się tym, którzy
lubią „efekciarskie” filmy. Tym którzy w kinie szukają głębszych treści
odradzam ten seans.
Dla tych, którzy nie boją się przemyśleń nad trudnymi sprawami polecam
film „Pokój” z Brie Larson, uhonorowaną Oscarem dla najlepszej aktorki. Jest to historia dziewczyny i jej
pięcioletniego synka, których całym
światem jest jedno pomieszczenie.
Dla chłopca, za sprawą mamy, to
niemal magiczne miejsce. Dla samej
kobiety to więzienie. Obraz kameralny, ale niezwykle poruszający, nie
pozostawiający widza obojętnym.
Nagroda dla Larson jak najbardziej
zasłużona.
Jeżeli mowa jest o aktorach, to chyba nie ma nikogo kto uznałby, że
Leonardo di Caprio nie zasługuje
na wyróżnienie. Oscara otrzymał
za rolę w filmie „Zjawa” ale uważam,
że to świetny aktor, który dał popis
swych umiejętności już wiele razy,
począwszy od roli Arniego Grapa
z1993 r. aż po Wilka z Wall Street
w roku 2013. „Zjawa” to niemal teatr
jednego aktora. Jest widz i Leonardo
di Caprio, który gra brawurowo.
W tym roku zostało docenionych

kilka obrazów poruszających
naprawdę trudne tematy. Wspomniany wyżej „Pokój” przedstawia
historię inspirowaną wydarzeniami
z Austrii i postacią Jozefa Fritzla.
Film, okrzyknięty najlepszym czyli
„Spotlight” również przedstawia
prawdziwą historię odkrycia przez
bostońskich dziennikarzy wielkiego
pedofilskiego skandalu w Kościele
rzymskokatolickim. Film świetnie
zagrany, świetnie wyreżyserowany,
trzymający w napięciu, choć pozbawiony efektów specjalnych. Dialogi,
na których oparty jest ciężar „Spotlight” są błyskotliwe i sprawiają,
że widz nawet na chwilę nie czuje
znudzenia. Obraz dotyka bardzo
trudnego tematu przemocy seksualnej wobec dzieci. Sprawa była tym
bardziej bulwersująca, że dotyczyła
księży, a więc osób którym, z założenia wierny powinien ufać. To
co jednak jest najgorsze, i w filmie
podkreślane, to fakt zatajania procederu. „Spotlight” wzbudza emocje,
jest kontrowersyjne, może widzów
podzielić. Najważniejsze jednak, że
zwraca uwagę na ten niewygodny
temat, który kładzie się cieniem na
Kościół. Pozytywne jest to, że od
kilku lat Watykan walczy z pedofilią
w swych szeregach, a takie ekranizacje które napiętnują zło, mobilizują
do dalszego działania.
Pojawił się także temat zmiany płci.
„Dziewczyna z portretu” to historia
małżeństwa artystów Einara i Gerdy
Wegner. Einar w pewnym momencie
buduje swoje alter ego jako kobieta,
i wczuwa się w nową postać do tego
stopnia, że decyduje się na zmianę płci. Einar staje się Lili. Ma to
miejsce w 1930 roku i jest to jedna

z pierwszych udokumentowanych
operacji zmiany płci. Film na pewno
może dać pewien pogląd na psychikę
osób, które posuwają się do tak drastycznych decyzji. To co zachwyca to
jednak nie sama treść, a obrazy, sceny,
światło i klimat lat dwudziestych. Na
szczególną uwagę zasługuje postać
Gerdy, która gra Alicia Vikander –
zdobywczyni Oscara za kobiecą rolę
drugoplanową.
Mark Rylance, to laureat Oscara dla
aktora drugoplanowego za rolę w filmie „Most Szpiegów” To dobre hollywoodzkie kino w stylu Spielberga.
Największym przegranym okazał się
obraz „Marsjanin”, który był nominowany aż siedem razy i nie dostał
ani jednaj statuetki. Nie mniej jednak
to dobry film, który ma pozytywne
przesłanie. Ukazuje siłę człowieka.
Moim zdaniem wart obejrzenia.
Wspomną jeszcze o laureacie
w kategorii efekty specjalne, czyli
Ex Machine. To wizja przyszłości
w której zagości sztuczna inteligencja. Jest to obraz w którym przeważa
Science nad Fiction, a do tego film
trzymający w napięciu i ze smaczkiem. Dla lubiących ten gatunek to
gratka.
Na koniec coś familijnego, czyli zdobywca Oscara za najlepszą animację
– „W głowie się nie mieści” . Bajka
inna niż wszystkie. Może troszkę
przypomina serię „Było sobie życie”
Bardzo zabawna komedia, która przy
okazji może pomóc rodzicom dorastających nastolatek, zrozumieć co
się dzieje w główkach ich pociech.
Miłego oglądania życzy
vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

minutę robiła się coraz
bardziej swobodna,
coraz mniej odczuwalnym stawał się podział
na widownię i obszar
zarezer wowany dla
w ykonawców, toteż
ośmielony tym olkuszanin wskoczył na
podniesienie i serdecznie uściskał Krzysztofa Krawczyka.

Olkuszanie klaskali w rytm utworów, śpiewali wraz z jubilatem,
wielekroć też sala falowała gąszczem wzniesionych w górę kilkuset ramion. Po każdej piosence
brawa brzmiały tak jak te, którymi
publiczność ze wszystkich sił stara
się wywołać artystę na bis. Oczywiście bez przedłużenia koncertu

nie mogło się obyć, no i bez owacji
na stojąco oraz kosza kwiatów.
Entuzjazm panujący na widowni i okazywana ze sceny szczera
wdzięczność za wyrazy sympatii,
uczyniły ten koncert prawdziwym
świętem Krzysztofa Krawczyka
w Olkuszu.
vv MOK Olkusz

ULICAMI OLKUSZA PRZESZEDŁ I OFICJALNY
MARSZ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
1 marca o godzinie 16:00 pod pomnikiem ofiar komunizmu zebrali się
olkuscy patrioci, by wspólnie oddać hołd Żołnierzom Wyklętym. Na
I Oficjalnym Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Olkuszu obecni byli
lokalni działacze partii KORWiN, Ruchu Narodowego, Stowarzyszenia
KoLiber, Młodzieży Wszechpolskiej i Małopolskich Patriotów.
Po odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał prezes olkuskiego oddziału partii KORWiN,
Miłosz Pałka: „Spotykamy się
dzisiaj w państwowe święto
upamiętniające Żołnierzy Niezłomnych, by oddać hołd tym,
którzy szczególnie na to zasługują.
Człowiek, który mówi prawdę,
ma w prawdzie obronę. Dzisiaj
my stoimy tutaj, mówiąc prawdę
o Żołnierzach Wyklętych, przywołując pamięć o polskich bohaterach poległych i zamordowanych
w obronie ojczyzny. Nasza dzisiejsza obecność w tym miejscu, pod
pomnikiem ofiar komunizmu,
gdzie możemy w nieskrępowany
sposób mówić głośno prawdę,
pozwala nam powiedzieć, że
oprawcy i zbrodniarze ostatecznie ponieśli klęskę, a zwyciężyła
niezłomność naszych wspaniałych
żołnierzy. Oni nie umarli, lecz
żyją dalej w naszych sercach i żyć
będą na zawsze. Cześć i chwała
bohaterom”.
Uczestnicy marszu ruszyli ulicami: Augustiańską, Rynek, Sławkowską, Kolorową i Powstańców
Śląskich, a następnie złożyli wieniec na pomniku przy Kwaterze
Żołnierzy Polskich poległych
w czasie I i II wojny światowej
w Olkuszu. Tam też przemawiał przedstawiciel Młodzieży
Wszechpolskiej, Jakub Chochół:

„Żołnierze Wyklęci zasługują
na naszą uwagę, wdzięczność
i pamięć, bo zawdzięczamy im
tak wiele. Dziś właśnie, w dniu
ich pamięci, stańmy na chwilę,
zatrzymajmy nasze zabieganie
i powiedzmy: Pamiętamy o Was,
modlimy się za Was i jesteśmy
Wam wdzięczni, bo dzięki Wam
możemy robić to, co robimy; dzięki Wam jesteśmy wolni”.
Mimo fatalnej pogody na marszu zgromadziło się kilkadziesiąt
osób. Uczestniczy marszu uczcili
pamięć bohaterów minutą ciszy
oraz złożyli wieniec i zapalili
znicze na pomniku. Organizatorzy zapewniają, że nie był to
ostatni marsz pamięci Żołnierzy

Wyklętych w Olkuszu. Naszym
największym obowiązkiem jest
dokładanie wszelkich starań, aby
pamięć o bohaterach była wiecznie
żywa, a ich postawa była inspiracją
dla młodych ludzi.
vv Michał Pasternak
Zdjęcia: Michał Maślanka
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Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

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

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

ogrodzenia betonowe
płytki chodnikowe
płyty ażurowe
bloczki fundamentowe
korytka ściekowe
kręgi

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną.

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

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

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

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

POLICJA
• Zederman. Kradzież samochodu
Policjanci z Olkusza pracują nad ustaleniem sprawcy kradzieży seata. Do zdarzenia doszło 5 marca 2016
roku w Zedermanie. Złodziej ukradł zaparkowany na poboczu drogi samochód, w którym pozostawiono
dokumenty: dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny. Właścicielka seata straty wyceniał na 40
tysięcy złotych.
• Olkusz. Policjanci zatrzymali nożownika
W piątek (04. 03. br.) tuż przed piątą rano dyżurny z komendy otrzymał zgłoszenie, że na ulicy Sławkowskiej w Olkuszu doszło do awantury domowej, podczas której pijany mężczyzna groził nożem swojej konkubinie. Na miejsce
natychmiast skierowano patrol policji. Kiedy mundurowi przyjechali na ulicę Sławkowską, w mieszkaniu zastali mężczyznę
z nożem w ręku. 29-latek zachowywał się agresywnie krzyczał i wyzywał policjantów. W pewnym momencie wpadł w furię
i rzucił się na nich. Na szczęcie nikomu nic się nie stało i agresor szybko został obezwładniony. 29-letni olkuszanin był
nietrzeźwy. Miał blisko 2,3 promila alkoholu w organizmie. Trafił do Izby Wytrzeźwień w Jaworznie. W sobotę mężczyzna
usłyszał zarzut czynnej napaści na policjantów.
• Zatrzymani z narkotykami
Za przestępstwo narkotykowe odpowiedzą przed sądem dwaj mieszkańcy powiatu olkuskiego. Mężczyźni zostali zatrzymani
w miniony weekend przez policjantów z komisariatu w Bukownie i Wolbromiu. Wpadli podczas kontroli drogowej. Do zdarzenia doszło w miejscowości Krążek w sobotę (5.03. br.) kilkanaście minut po godzinie 20-tej. Policjanci z komisariatu z Bukowna
zatrzymali do kontroli drogowej mercedesa. Podróżował nim 25-letni mieszkaniec Bukowna. W trakcie kontroli okazało się, że
mężczyzna ma przy sobie 6 sztuk woreczków z charakterystycznym zielonym suszem roślinnym. Badanie testerem wykazało,
że to marihuana. Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny, kryminalni znaleźli jeszcze 72 gramy tego narkotyku. 25-latek
został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Podczas przesłuchania przyznał, że narkotyki są jego własnością. W niedzielę (06.03.br.) mężczyzna usłyszał zarzut. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 62.ust.1) za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Na poczet przyszłej kary grzywnej zabezpieczono samochód podejrzanego.
Do kolejnego zatrzymania doszło na ulicy Krakowskiej w Wolbromiu w niedzielę tuż po piątej rano. Policjanci z miejscowego
komisariatu zatrzymali do kontroli drogowej 21-letniego kierowcę vw polo. Podczas legitymowania mężczyzna zachowywał
się nerwowo. Wyraźnie próbował uniknąć kontroli osobistej. Kiedy tylko wyszedł z pojazdu rzucił się do ucieczki. Kilkanaście metrów dalej został zatrzymany. 21-latek nie dość, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi
to prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Ponadto w czasie kontroli osobistej policjanci znaleźli kilkanaście działek
marihuany. Na miejsce sprowadzono policyjnego psa służbowego, który natychmiast wywąchał nielegalne środki. Okazało
się, że mężczyzna część towaru ukrył w drzwiach, gdzie zamontowane były głośniki. Kryminalni przeszukali również miejsce, gdzie przebywał 21-latek. W pomieszczeniu gospodarczym znaleźli kolejne działki marihuany. Łącznie zabezpieczono
30 gram narkotyku. Wczoraj (07.03.br.) zatrzymany mieszkaniec gminy Wolbrom usłyszał zarzut: posiadania narkotyków. Z
uwagi na podejrzenie, że mężczyzna mógł kierować pojazd pod działaniem środków odurzających policjanci zabezpieczyli
krew do badań.
• Klucze. Zatrzymano włamywaczy
Zarzuty kradzieży z włamaniem usłyszeli dwaj mieszkańcy Będzina. Mężczyźni włamywali się do ogródków działkowych na
terenie Klucz i Rabsztyna. Kradli sprzęt elektroniczny, narzędzia, butle gazowe oraz meble ogrodowe. Początek sprawie dała
interwencja policjantów Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z komisariatu w Kluczach. Podczas nocnego patrolu na ulicy
Rabsztyńskiej w Kluczach mundurowi zwrócili uwagę na wv golfa na krakowskich numerach rejestracyjnych. Od dłuższego
czasu obserwowali ten pojazd. W pewnym momencie samochód zatrzymał się na poboczu drogi a pasażer wyrzucał puste
butelki i puszki zaśmiecając chodnik. Policjanci natychmiast zareagowali na to wykroczenie. Kiedy podeszli do pojazdu jeden
z funkcjonariuszy wyczuł od kierującego woń alkoholu. Okazało się, że 54-latek ma 0,76 promila alkoholu w organizmie.
Ponadto w czasie kontroli i przeszukania pojazdu policjanci znaleźli, kilkanaście łomów o różnej średnicy, nożyce do cięcia
metalu, narzędzia, rękawice, oraz plastikowe torby. Mundurowi przypuszczali, że mężczyźni mogą mieć związek z ostatnimi
włamaniami w Kluczach. Ich podejrzenia okazały się słuszne. Kryminalni ustalili bowiem, że mieszkańcy Będzina od początku
tego roku aż 17 razy włamywali się do ogródków działkowych w Kluczach i Rabsztynie. Ich łupem padł: m.in.: sprzęt elektrotechniczny, elektronarzędzia, kuchenki indukcyjne, butle gazowe, sprzęt ogrodniczy oraz meble ogrodowe. Mężczyźni
usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem. Przyznali się popełnionych przestępstw. Z uwagi na fakt, że 47-latek działał w
warunkach recydywy sąd może wymierzyć mu surowszą karę.
• Złodziej paliwa zatrzymany
• Nawet 10 lat więzienia może grozić 59-letniemu mieszkańcowi Myszkowa, który usiłował ukraść paliwo z ciągnika siodłowego. Do zdarzenia doszło 28 lutego 2016 roku około godziny 21.00 na ulicy Eugeniusza Puza w Bukownie. Dwóch mężczyzn
obserwowało zaparkowany w rejonie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej samochód marki Daf 105, w końcu wyłamali korek w zbiorniku paliwa. Kiedy próbowali ukraść paliwo, zostali jednak spłoszeni. Jednemu z nich dalszą ucieczkę udaremnili
strażacy z miejscowej OSP. Obezwładnili złodzieja i wezwali policję. Gdy mundurowi przyjechali na miejsce, niezwłocznie
rozpoczęli poszukiwania drugiego mężczyzny. Podczas patrolu zauważyli poloneza caro. Samochód zaparkowany był kilkaset metrów dalej, na ulicy Granicznej. W środku zdemontowane było tylne siedzenie, a zamiast niego znajdowało się 14
plastikowych kanistrów o łącznej pojemności 450 litrów. Policjanci oprócz pojemników zabezpieczyli pompkę elektryczną
oraz akumulator. Wczoraj (01. 03 br.) 59-letni mieszkaniec Myszkowa usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem.
Sprawa ma charakter rozwojowy - śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia, ustalają drugiego sprawcę. Zatrzymany 59-latek ma na swoim koncie podobne przestępstwa.

godz. otwarcia: pn - pt: 600 - 2200, soboty: 600 - 1400
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. w Olkuszu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o. w Olkuszu

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
(dostępnego również na kredyt MdM)
że posiada do sprzedaży przy ul. Górniczej 32 w Olkuszu
nowe dwupoziomowe lokale mieszkalne
z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):
• lokal nr 10 o powierzchni użytkowej 63,39 m2 cena 235 000 zł.

• lokal nr 22 o powierzchni użytkowej 53,35 m2 cena 197 000 zł.
• lokal nr 33 o powierzchni użytkowej 71,33 m2 cena 265 000 zł.

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
(dostępnego również na kredyt MdM)
że posiada do sprzedaży przy ul. Skalskiej 4 w Olkuszu
(dawny budynek mieszkalny banku PKO BP) nowe lokale mieszkalne
z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):
• lokal nr 1 a o powierzchni użytkowej 70,04 m2 cena 232 000 zł.
• lokal nr 3 a o powierzchni użytkowej 52,49 m2 cena 175 000 zł.
• lokal nr 15 o powierzchni użytkowej 114,54 m2 cena 380 000 zł.

Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie firm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.

tel. 796-351-499

OFERTY NA STRONIE:

www.gwarek-nieruchomosci.pl biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

ADWOKAT SZYMON DUBEL
kom. 795 11 75 74
e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl
www.adwokat-dubel.pl

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

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

DO WYNAJĘCIA

POKÓJ

w budynku SILVER
/dawny budynek policji/

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

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

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

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-olkuski.pl
ul. K. K. Wielkiego 29 p. 41
32-300 Olkusz
510 190 038
gwarekolkuski@wp.pl

- 1650 zł 1,9 m - 2350 zł blacha 6 mm,
- 1800 zł 2,2 m - 2500 zł
atest,
- 2050 zł 2,5 m - 2600 zł gwarancja
- 2200 zł

Biuro czynne:

2,5 m - 6700 zł

REKLAMA JUŻ OD

40 PL N !

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj
pieniądze i baw się doskonale"
Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Świat należy
do kobiet
Zapraszamy do

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

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

Redaktor naczelna:

"Gwarek Olkuski" jest kolportowany na terenie powiatu olkuskiego w miejscowościach: Bogucin Duży, Bogucin Mały, Bolesław, Braciejówka,
Bukowno, Bydlin, Chechło, Chełm, Cieślin, Dłużec, Domaniewice, Gołaczewy, Gorenice, Jangrot, Jaroszowiec, Kaliś, Klucze, Kolbark, Kwaśniów
Dolny, Kwaśniów Górny, Krzywopłoty, Lgota, Niesułowice, Olewin, Olkusz, Osiek, Pazurek, Podchybie, Podlesie, Rabsztyn, Rodaki, Ryczówek,
Sucha, Troks, Trzyciąż, Witeradów, Wolbrom, Załęże, Zarzecze, Zawada, Zimnodół, Żurada.

Druk:

"Gwarek Olkuski" współpracuje z "Gwarkiem Małopolskim" bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym na
obszarze miast i gmin: Jerzmanowice-Przeginia , Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów.

pon. - pt. w godz. 900 - 1500
Anna Przetacznik
POLSKA PRESS Sp. zo.o.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na
łamach "Gwarka Małopolskiego". 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.

Informacje
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rockowy początek marca

Uczestnicy koncertów rockowych w MDK wiele razy przekonywali się, że muzyka nie tylko bawi i uwalnia pozytywne emocje, ale też łączy, integruje,
no i sprzyja nawiązywaniu przyjaźni. Przykładem, i to międzynarodowym, są znajomości zawarte podczas olkuskich Rockowisk przez polskie
i niemieckie zespoły występujące wspólnie w obu krajach. Tak samo, choć już bez przekraczania odległych granic, koncerty te działają na olkuskie
kapele i przybyłych do nas muzyków z innych miast. W piątek 4 marca 2016 r. nadarzyła się kolejna ku temu okazja. Tego dnia w MDK zagrały dwie
miejscowe grupy: „Wotum” i „Bramy Percepcji” oraz krakowska formacja „Subline”.
Jako pierwsi na scenie sali widowiskowej
wystąpiła najmłodsza stażem, powstała
we wrześniu 2015 r. kapela „Wotum”.
Tworzą ją: Marlena Miszczyk (wokal),
Marcin Szostak (gitara), Szymon Czopek (bas) i Szymon Prządo (perkusja).
Zadebiutowali podczas finału WOŚP
w styczniu tego roku. Od tego czasu
organizują koncerty i pracują nad
repertuarem. W ich muzyce, z miesiąca na miesiąc coraz ciekawszej i coraz
sprawniej wykonywanej, pobrzmiewają wpływy ulubionych zespołów
wszystkich członków „Wotum”, a to:
„Red Hot Chili Peppers”, „Metallica”,
„Myslovitz” oraz „Hey”. Utwory olkuskiego kwartetu łączą więc elementy
hard rocka i metalu, z domieszką rocka
progresywnego i szczyptą funk.
Klasyczny rock jako główne źródło
swych inspiracji, ale też hard rockowy
i metalowy styl „Rainbow” oraz grunge „Pearl Jam” wymieniają muzycy
krakowskiej grupy „Subline”, któ-

ra wystąpiła tego dnia po „Wotum”.
Początki „Subline” sięgają 2012 r. Od
ubiegłego roku grają w składzie: Bartosz
Wiśniewski (wokal), Tomasz Knopik
(gitara), Bartosz Klimek (bas) i Sławomir Hałat (perkusja). Na koncie mają
wizytę w radiu, EP pt. „Subline” z trzema przekrojowymi dla ich twórczości
utworami, a także statuetkę zdobytą na
konkursie „Grunt To Bunt”. Obecnie
pracują nad pierwszym albumem, który
zamierzają wydać w przyszłym roku.

Zespołu, którego występ zakończył
potrójny koncert w MDK, olkuskim
miłośnikom rocka przedstawiać nie
trzeba. Wystarczyłoby napisać „Bramy
Percepcji”, ale dla porządku poświęćmy
im kilka zdań. Od czternastu lat (przez
dwa pierwsze pod nazwą „4,20” - przyp.
red.) ubogacają naszą muzyczną rzeczywistość efektami swych ambitnych
poszukiwań twórczych. Nie dbają
o karierę i rozgłos, jak sami mówią grając odpoczywają od rzeczywisto-

ści. Co prawda gościli
w telewizji, wydali
dwie płyty i wielekroć
koncertowali, jednak
wciąż bardzo cenią
sobie regularne spotkania, podczas których
powstaje ich muzyka.
W 2013 r. ustalił się
obecny skład „Bram
Percepcji”: Miłosz Kieres (założyciel zespołu,
wokal, gitara), Piotrek
Drozdowski (gitara),
Przemek Piwowarski (bas) i Bartek
Kieres (perkusja). W piątkowy wieczór, za sprawą poetyckich tekstów
oraz melodyki łączącej elementy rocka
alternatywnego i progresywnego, po
raz kolejny przenieśli słuchaczy w swój
świat, jak zawsze, niezmiennie skłaniając do refleksji.
Potrójny rockowy wieczór w MDK
znów pokazał, że muzyka łączy, buduje

I Targi Budownictwa Drewnianego
22-24 kwietnia DREW-DOM 2016
Kraków ul. Klimeckiego 14
pozytywne relacje. Zarówno podczas
koncertów, kiedy członkowie pozostałych grup oklaskiwali i spontanicznie
reagowali na utwory aktualnie występujących, jak też na zapleczu sceny nie
brakowało dowodów wzajemnej sympatii okazywanej przez wszystkie trzy
zespoły. Całkiem możliwe, że jeszcze
ich grających razem usłyszymy.
vv UMiG Olkusz

Pierwsze w Polsce Targi
Budownictwa Drewnianego.
Największe i najlepsze ﬁrmy
produkujące materiały budowlane
oraz najlepsze ﬁrmy budujące domy z drewna.
Prezentacje, pokazy, konkursy.
Seminarium – Budownictwo Drewniane.

ZAPRASZAMY • ZAPRASZAMY • ZAPRASZAMY

Co w trawie piszczy, czyli kalendarz wydarzeń

REPERTUAR KINA „ZBYSZEK” - LUTY 2016
vv „JAK TO ROBIĄ SINGLE”, PROD.USA

2D napisy, czas 1h 50 min, komedia / romans, b/o wiekowych
11; 13-16.03. GODZ. 17.00, 12.03. GODZ. 10.00

vv „AVE, CEZAR!” PROD. WLK. BRYT./USA

2D napisy, czas 1h 40 min, komedia/musical , b/o wiekowych
11 ; 13-16.03.GODZ. 19:00; 12.03.GODZ.21.00

vv „ZWIERZOGRÓD” PROD.USA

2D DUBBING; czas 1 h 48 min, animowany/przygodowy/komedia , b/o wiekowych
19.03.GODZ. 10.00; 20-23.03.GODZ. 17.00

IMPREZY
vv

10.03. GODZ. 17.00 – DZIEŃ KOBIET
– PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ STUDENTÓW OLKUSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

vv

11.03.GODZ. 18.00 – WERNISAŻ WYSTAWY „FOTOGRAFICY OLKUSCY”
(CENTRUM KULTURY MOK UL. SZPITALNA 32)

vv

12.03. GODZ. 18.00 – UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA OLKUSKIEJ NAGRODY ARTYSTYCZNEJ

vv

14 – 16.03. GODZ. 9.00 – MAŁOPOLSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W SZACHACH
(SZKOŁY PODSTAWOWE , GIMNAZJA , SZKOŁY ŚREDNIE)

vv

15.03. – SPEKTAKLE TEATRALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WYKONANIU NARODOWEGO TEATRU EDUKACJI
– GODZ. 8.30 , 10.15 – „BRZECHWOLANDIA”, GODZ. 12.00 – „TEATRALNE ABC”

vv

17.03. GODZ. 17.00 – PROF. MICHAŁ OSTROWSKI „BADANIA KOSMICZNYCH AKCELERATORÓW CZĄSTEK”
- WYKŁAD W RAMACH UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

vv

18.03. GODZ. 19.00 – 7 OLKUSKA NOC TEATRU (GRUPA TEATRALNA GLUTAMINIAN SODU)

vv

19.03. GODZ. 17.00 – KONCERT ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA UNIWERSYTETU JAGIELOŃSKIEGO „SŁOWIANKI”

vv

20.03. GODZ. 16.10 – WYJAZD DO OPERY ŚLĄSKIEJ W BYTOMIU NA SPEKTAKL „NABUCCO”

vv

22.03. GODZ. 08.30 i 11.30 – LEKCJA W KINIE

vv

23.03. GODZ. 9.00 – ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA

vv

26.03. GODZ. 11.00 /WIELKA SOBOTA/ SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE MIESZKAŃCÓW GMINY OLKUSZ ZE
ŚWIĘCENIEM POKARMÓW. – RYNEK

vv

31. 03. GODZ. 17.00 – PROJEKCJA FILMU „BALLADA O BŁOGOSŁAWIONYM KS. JERZYM POPIEŁUSZCE”
W RAMACH UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Wkrótce:
13.03.2016 r. godz. 10:00
Turniej Charytatywny „Słowik pomaga”
19-20.03.2016 r. godz. 9:00
5 Ogólnopolski Memoriał im. Romana Nowosada
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12. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini. Cena:
69,5 tys. PLN.

DO WYNAJĘCIA:
1. Murowana hala o pow. ok. 370 m kw., 5 km
od Krzeszowic. Przed halą znajduje się plac
manewrowy o pow. ok. 3 a. Cena: 3,7 tys. PLN/m-c.

13. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w
Kochanowie gm. Zabierzów (M1U). Cena pojedynczej
działki: 123 tys. PLN.

2. Komfortowe mieszkanie dwupokojowe o pow. 55 m
kw. w Krzeszowicach. Garaż i miejsca parkingowe.
Cena: 900 PLN plus czynsz 300 PLN (w nim śmieci,
woda) plus gaz i prąd w/g zużycia/miesiąc.

14. Działka budowlano-usługowa 64 a w Zabierzowie.
Dojazd dla TIR. Możliwość podziału terenu na
mniejsze działki oraz prowadzenie działalności
usługowej, magazynowej itp. Cena: 880 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA:
3. Dom w Tenczynku o pow. 105 m kw, z przeznaczeniem do remontu, ale można zamieszkać, działka
10 a - ogrodzona, z dojrzałymi nasadzeniami.
Cena: 169 PLN.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

4. Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a.
Cena: 350 tys. PLN.
5. Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus
garaż, na działce 8a. Cena: 185 tys. PLN.
6. Dom w Kochanowie (gm. Zabierzów) - 438 m kw,
działka 44 a. Garaż dwustanowiskowy. Pod działalność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną, jak
i prywatnie. Cena: 1,5 mln PLN.

Przytulny domek, położony
w spokojnej części Tenczynka
Ponad 60 m kw., działka 8 a plus
ok. 2 a udziału w drodze. Pięknie
zagospodarowany ogród.
Cena: 285 tys. PLN

Komfortowe mieszkanie
o pow. 55 m kw. w Krzeszowicach

Dom w Czernej
110 m kw. na pięknej, widokowej działce 8 a. Stan surowy
z dachem. Rozprowadzona instalacja elektryczna, środek
częściowo wykończony płytami regips. Może służyć jako
dom weekendowy lub całoroczny.

Okazyjna cena: 167 tys.PLN.

Duży salon z aneksem kuchennym (z pełnym wyposażeniem), sypialnia z balkonem, łazienka, przedpokój. Do
mieszkania przynależy komórka lokatorska oraz garaż
pod powierzchniami mieszkalnymi.

Cena: 290 tys. PLN.

WIĘCEJ OFERT NA STRONIE:

www.gwarek-nieruchomosci.pl
tel. 796-351-499

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

7. Stylowy dom w Czułowie (okolice Doliny
Mnikowskiej), 150 m kw., działka 15 arów.
Cena: 540 tys. PLN.
8. Dom do remontu (można zamieszkać), w
Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw. plus budynek
gospodarczy, działka 5 a. Cena: 145 tys. PLN.
9. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia)
ze skałą lub bez. Położona w pobliżu Restauracji
Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
10. Dwie działki rolne w Racławicach o pow. 62 a i pow.
94 a, jedna w pobliżu pól golfowych w Paczółtowicach. Cena: 1500 PLN/ 1 ar.
11. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice.
Cena: 120 tys. PLN.

HURTOWNIA OLEJÓW
30 BANKÓW
W JEDNYM MIEJSCU

DORADZTWO
FINANSOWE

CENTRUiMchw9ilówki
- kredyty
cie!
w Twoim mieś

BEZ OPŁAT
WSTĘPNYCH

TYLKO U NAS
NOWE OFERTY
POŻYCZEK NA RATY

ZIMOWY
ZAPACHOWY PŁYN
DO SPRYSKIWACZY
DO -22°C

8 zł/5L

OFERTA DLA FIRM,
TYLKO NA FV

ELF
10W40

56
zł/4L

15. Działka 59 a w Węgrzcach Wielkich ujęta w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego jako „produkcja
i usługi”. Możliwość postawienia dużej hali.
Szerokość działki ok. 32 m. Dojazd dla TIR od strony
Nowej Huty. Cena: 590 tys. PLN.
16. Działka 1,48 Ha, użytkowanie wieczyste,
przeznaczenie – przemysł. Budynek magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Działka znajduje się w
północno-wschodniej części Krakowa.
17. Działka o przeznaczeniu przemysłowym 2,97
ha. Stacja trafo z możliwością podpięcia. Plan
zagospodarowania przestrzennego w studium,
WZ na istniejącą halę, oznaczone jako: UP/UC/P –
tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych,
publicznych i przemysłu. Działka znajduje się w
północno-wschodniej części Krakowa.
18. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Możliwość
dokupienia działki przylegającej o pow. 16 a - MNU1,
czyli budowlano - usługowej. Cena: 255 tys. PLN.
19. Działka budowlana 15 a w Białym Kościele.
Cena: 160 tys. PLN. Możliwość dokupienia sąsiednich
terenów rolnych 1-2 Ha w cenie 1 tys PLN/ar.
20. Działka usługowo-budowlana o pow. 2,34 ha,
blisko ścisłego centrum Krzeszowic.
Możliwość zakupu mniejszych działek: 85 a, 81 a,
67 a. Cena: 3 mln PLN.
Oferta dla dewelopera, ale nie tylko.
21. Pięknie położone działki budowlane po 7 a każda
plus udział w drodze w Balicach gm. Zabierzów.
Cena: 149 tys. PLN (dotyczy jednej działki).

OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

tel.
PŁYN DO
CHŁODNIC -37°C

21
zł/5L

www.motoexpert.olkusz.pl
Najniższe ceny w regionie!

537 39 39 39
511 33 06 36

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

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 33,
32-300 Olkusz
tel. 32 212 69 14

 Prowadzenie podatkowej
TANIO
księgi przychodów i rozchodów
SZYBKO
SOLIDNIE
 Ryczałt  Rejestry VAT  ZUS
 Pomoc w rozpoczęciu działalności
Ponad 22 lata
ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz,
tel. 32 754 56 70, tel. kom. 608 696 097 doświadczenia

