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KUCHNIEKUCHNIE
NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI

SZAFYSZAFY

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

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

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

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

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

montaż
8% VAT

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2

Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich 
do rodzaju prowadzonej działalności

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

SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH,
STAŁA OPIEKA SERWISOWA

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

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

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

Pn - Pt  700 - 2000 
Sob       700 - 1400  

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

Do każdego
badania

upominek
gratis 

WiREX

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

Olkusz, K. K. Wielkiego 102, tel. 503 505 662
biuro@abisa.pl • www.abisa.pl

Czynne pn. - pt. 7:00 do 16:00 

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

Sprzedaż Węgla

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

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

Rodaki, ul. Rzeka

WĘGIEL
• orzech I
• orzech II
• kostka
• groszek
• ekogroszek
• miał Wiosenna obniżka cen !!

www.duodampex.pl

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

duodampex@gmail.com

 PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

Wykonujemy kompleksowo 
instalacje wod-kan, gaz i c.o.
Wykonujemy kompleksowo 
instalacje wod-kan, gaz i c.o.

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

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

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

NAKLEJANIE SZKIEŁ 
HARTOWANYCH NA TELEFONY!

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!

PRACA FIZYCZNA W NORWEGII
NA 6 TYGODNI

Wynagrodzenie 28 tys. zł
tel. 696 157 881 • biuropracy@interia.eu

WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW NA DZIECKO A POPULARNE „500” PLUS - STRONA 3

pakowanie prezentów
drobne upominki
kartki okolicznościowe
pudełka na prezenty
torebki na prezenty

C.H. ATRIUM, ul. Rabsztyńska 2, 
32-300 Olkusz, obok ROSSMANNA

W ofercie:

POMOC DROGOWA, TRANSPORTPOMOC DROGOWA, TRANSPORT
TEL.: 5000 999 01TEL.: 5000 999 01

www.pomocdrogowaolkusz.plwww.pomocdrogowaolkusz.pl
MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 28224h

SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego 
   lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697
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Już na samym początku coś 
powinno nas zaniepokoić. Chyba 
każdy, kto żyje w tym kraju choć 
kilka lat, powinien być w ciężkim 
szoku, że rząd (i to niezależnie 
czy SLD, PO, czy PiS) co roku, 
bez przymusu, tak po prostu pod-
wyższa płacę minimalną o mniej 
więcej 100 zł. I racja - obawy te 
są uzasadnione, bo rząd nie robi 
tego, bo „ma gest”. Musi to robić 
na podstawie ustawy o płacy mini-
malnej z 2002 roku, dlatego chwa-
lenie się podwyżką tej sumy jest 
hipokryzją. Dodatkowo, kiedy tę 
ustawę przeczytamy, to dowiemy 
się, że tak na prawdę rząd nie daje 
nam ani grosza więcej. Dlaczego? 
Bo jak mówi art. 5, ust. 2 i 3 tejże 
ustawy: „Jeżeli w roku poprzed-
nim prognozowany wskaźnik cen 
różni się od wskaźnika cen, przy 
ustalaniu wysokości minimalnego 
wynagrodzenia w roku następnym 
uwzględnia się wysokość mini-
malnego wynagrodzenia w roku 
poprzedzającym rok, na który 
jest ustalane minimalne wyna-
grodzenie, skorygowaną wskaźni-
kiem weryfikacyjnym. Wskaźnik 
weryfikacyjny otrzymuje się przez 
podzielenie wskaźnika cen w roku 
poprzednim przez prognozowany 
wskaźnik cen w roku poprzed-
nim.” Oznacza to, że płaca mini-

malna musi zmienić się co roku 
o tyle, ile wynosi zmiana cen 
produktów - jest to nic innego 
jak inflacja. Podsumowując, fakt, 
że rząd co roku podnosi pensję 
minimalną o 100 zł, znaczy tyle, 
że co roku stać nas na zakupy 
o wartości 100 zł mniejszej niż 
poprzedniego roku. 
Rosnąca z roku na rok płaca mini-
malna nie jest więc powodem do 
dumy i dowodem na gospodarczy 
rozwój kraju. Jest ona obrazem 
nędzy i rozpaczy, że z roku na 
rok stać nas na zakup coraz to 
mniejszej liczby produktów i rząd 
podwyższa nam płacę minimalną 
aby jedynie wyrównać nasz stan 
posiadania. Dowód na to jest 
chyba najprostszy z możliwych - 
wystarczy, by każdy odpowiedział 
sobie na jedno proste pytanie: Czy 
w ciągu 10 ostatnich lat czuję się 
dwukrotnie bogatszy? Czy mam 
2 razy więcej pieniędzy? Czy 
stać mnie na zakup dwukrotnie 
większej liczby towarów niż 10 
lat temu?
Skoro wyjaśniliśmy już sobie, 
że tak naprawdę rosnąca pła-
ca minimalna nie oznacza, że 
jesteśmy choć trochę bogatsi, to 
zastanówmy się, dlaczego tak jest. 
Odpowiedź jest prosta - wartość 
pieniądza na rynku jest zawsze 

taka sama. Jeśli poprzez właśnie 
takie „zabawy” i eksperymenty 
rząd będzie próbował, jak za 
pomocą magicznej różdżki roz-
dać nam nagle więcej pieniędzy na 
przestrzeni kilku lat, to i wszystko 
w ciągu kilku lat podrożeje. Przy-
kładem są ceny na stacji paliw. 
Inne produkty codziennego użyt-
ku również zmieniły swoją cenę. 
Od 2003 do 2013 roku średnia 
cena bochenka chleba wzrosła 
z 1,30 zł do 2,40 zł, litr mleka 
z 1,40 zł do 2,70 zł, a kilogram 
wołowiny z 11 zł do 25 zł. 
Produkty podrożały, a więc i płaca 
minimalna na następny rok się 
zwiększy. Koło się zamyka, rząd 
może się pochwalić się pomo-
cą najbiedniejszym, a my znów 
będziemy się zastanawiać, czemu 
wszystko jest takie drogie.

CZY WZROST PŁACY MINIMALNEJ OZNACZA 
WIĘCEJ PIENIĘDZY W NASZYCH PORTFELACH?
Co roku rząd chwali się podwyżką płacy minimalnej - zazwyczaj w postaci jakichś 
wymyślnych tabelek, z których wynika, że polska minimalna pensja rośnie 
w niesamowitym tempie (w 10 lat wzrosła o ponad 100%). Pozornie powinniśmy 
się z tego powodu niezmiernie cieszyć, jednak czy na pewno jest to powód do 
zadowolenia? I co najważniejsze - czy naprawdę oznacza to, że w tak szybkim 
tempie przybywa nam pieniędzy w portfelach? Niestety okazuje się, że nie.

Politycy, propagandziści 
i wszelkiej maści działacze 
związani z obozem rządzą-
cym chwalą się, że są lepsi od 
poprzedniej koalicji. Lepsi we 
wszystkim. Dosłownie. Mają 
wyższe poparcie; bardziej dba-
ją o rodziny oraz dzietność, 
o górników, o media publicz-
ne, o sprawiedliwość, o pol-
ską ziemię… są też wyraźnie 
sprawniejsi w wydawaniu nie-
swoich pieniędzy, oraz zadłu-
żaniu nas, szaraków.
Jak inaczej można odbywający 
się proceder nazwać? Jeszcze 
kilka miesięcy temu, przed 
brukselską ucieczką Donalda 
Tuska wierzyłem, że rekord 
niegospodarności został już 
kilkukrotnie pobity i wyśru-
bowany. Nic bardziej mylne-
go. Porównajmy: w ostatnim 
roku sprawowania władzy 
przez koalicję PO-PSL, nasz 
dług narodowy powiększył 
się o bagatela 54,6 miliarda 
złotych. Dużo, prawda? Tym 
więcej, że przecież spłacać to 
będziemy my, nasze dzieci, 

wnuki i prawnuki… Tak jak 
kiedyś ktoś spłacał bez porów-
nania mniejsze szaleństwa 
Gierka. Jaka jest odpowiedź 
nowego rządu? No ba! Są 
lepsi! Tylko w dwa pierwsze 
miesiące roku bieżącego kwo-
ta naszego długu publiczne-
go powiększyła się o 23,45 
miliarda zł! Łącznie wynosi 
już prawie 950 mld PLN – co 
daje ponad 25 i pół tysiąca na 
mieszkańca. Sporo, prawda? 
Wbrew niektórym opiniom – 
zagrożenia wynikające z bez-
myślnego powiększania tych 
sum jest poważne. Jeśli dług 
wymknie się spod kontroli 
(a niewiele ku temu brakuje), 
w najlepszym razie czeka nas 
bankructwo. Pamiętacie Cypr 
roku 2013? Tam, aby się przed 
tym uchronić, politycy poło-
żyli łapę na oszczędnościach 
mieszkańców, jakie znajdowa-
ły się na kontach bankowych. 
Cypryjczycy stracili wówczas 
średnio prawie połowę swo-
ich pieniędzy. Brzmi groźnie? 
W Polsce może być tak samo. 

Kto by się jednak przejmo-
wał? Póki co jest dobrze! 500 
plus, 14 i barburka dla gór-
ników, bezmyślne dotowanie 
upadających i nierentownych 
przedsiębiorstw, rozrzutność, 
zero oszczędności w sektorze 
publicznym… Polska pięk-
nieje i bogaci się. Jeśli istnieje 
jakiś problem – to zagrożona 
demokracja, ale KOD z Patem 
Petru i Schetyną przecież nas 
przed tym obronią. Finanse? 
Kto by o tym wspominał?! 

 v Conrad Gadomski
Politolog.  

Prezes stowarzyszenia Pokolenie Wolności.  
Student Uniwersytetu Jagiellońskiego

PROBLEM Z DŁUGIEM
Rząd Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie kontrastuje z poprzednią 
ekipą rządzącą. Gabinet Beaty Szydło próbuje nie tylko odkręcać 
niepopularne społecznie reformy Tuska i Kopacz, ale również pro-
ponować własne – zbierające o wiele więcej poklasku i zadowolenia 
ze strony przeciętnego wyborcy. Politycy, propagandziści i wszel-
kiej maści działacze związani z obozem rządzącym chwalą się, że są lepsi od 
poprzedniej koalicji. Lepsi we wszystkim. Dosłownie. Mają wyższe poparcie; 
bardziej dbają o rodziny oraz dzietność, o górników, o media publiczne, 
o sprawiedliwość, o polską ziemię… są też wyraźnie sprawniejsi w wydawaniu 
nieswoich pieniędzy, oraz zadłużaniu nas, szaraków.

Nie licząc wielogodzinnych przedpołudniowych prób, wszystko zaczęło się o godz. 14.00. 
Wtedy to dyrektor MOK Beata Soboń i instruktor Sekcji Instrumentalnej MOK Michał 
Mączka powitali uczestników Rockowiska 2016 i przedstawili jury. Tym razem wyłonienie 
zwycięzców powierzone zostało muzykowi i dziennikarzowi Ireneuszowi Dańce, wokaliście 
Andrzejowi Kuszy oraz muzykowi Jarosławowi Wilkoszowi. Do tegorocznego przeglądu 
zgłosiło się ponad 70 zespołów. To rekordowa w historii tej imprezy liczba. Na niedzielny 
konkurs zakwalifikowano 10, w tym jeden wybrany przez internautów. Najwięcej głosów 
oddanych za pośrednictwem FB otrzymała grupa Trafiłem Na Owczarnię ze Sławkowa.
W chwilę po krótkim wstępie salę widowiskową MDK wypełniła muzyka. Jako pierwsi 
zaprezentowali się goście zza zachodniej granicy. Dzień wcześniej zagrali w Baszcie wraz 
z olkuskimi Bramami Percepcji, o czym już pisaliśmy. Przypomnijmy jednak, że członkowie 
Mind Blowing przyjechali do nas z Dreieich, miasta podobnego wielkością do Olkusza, 
położonego ok. 10 km na południe od Frankfurtu nad Menem. Zespół tworzą: Alina (wokal), 
Henrik (gitara basowa, wokal), Sebastian (gitara), Tim (gitara) i Manu (perkusja). Grają 
razem od 2012 r. W ich muzyce dominują, przeplatają się i łączą pop-punk oraz pop-rock, 
inspirowane dokonaniami takich grup jak Paramore, All Time Low i Tonight Alive. Mimo 
krótkiego stażu mają już na koncie kilka osiągnięć, a to trzecie miejsce w prestiżowym 
konkursie Open Doors Festival, koncerty na Hessentag, we Frankfurcie, występy poprze-
dzające Broadway (USA), Benzin, Le Fly, Inhuman. W 2014 roku Mind Blowing wydał 
EP „Moments of Romantics”. Do Polski przyjechali wraz z przedstawicielami Rock Club 
Schwalbach, działającego w niemieckim partnerskim mieście Olkusza.
Tuż po gościach z Niemiec na scenę wkroczyli gospodarze – Lingam Divorce, czyli: 
Piotr Kapusta (wokal), Tomasz Kalarus (gitara), Kamil Włoch (gitara basowa) i Łukasz 
Gawąd (perkusja). Zespół powstał na początku 2015 roku w Olkuszu z inicjatywy trójki 
przyjaciół, chcących – jak sami wyjaśniają - „nieco nawojować w środowisku olkuskich 
muzyków i słuchaczy”. We wrześniu 2015 dotychczasowego wokalistę zastąpił Piotr 
Kapusta. Zdaniem pozostałych muzyków jego głos nadał kapeli odpowiedni ton i zadzior. 
Od tamtej pory szukają własnej rockowej ścieżki. Na regularnych próbach opracowują 
wyłącznie autorskie utwory, inspirując się rockowymi klasykami lat 70’ 80’ i 90’. Po niezbyt 
udanym debiucie na Rockowisku 2015 za główny cel obrali sobie wypracowanie własnego 
brzmienia, stylu i jakości, a w rezultacie zdobycie uznania najpierw wśród mieszkańców 
Olkusza, a potem... całego świata.
Trzecim występującym tego dnia zespołem był katowicki Binder w składzie: Patrycja 
Porc (wokal), Maciej Zyzak (gitara), Krzysiek Sabuda (gitara basowa, wokal wspierający) 
i Maciej Nowak (perkusja). A oto jak sami siebie przedstawiają: „Pochodzimy z czterech 
różnych stron południowego zakątka Polski. Cztery osoby. Cztery żywioły. Jakże różni, 
a jak podobni zarazem. Trzech muszkieterów i Królewna Śnieżka, być może czterej pan-
cerni i biały pies, a może Dorotka, Strach, Drwal i Lew. Mniejsza o to. Co najważniejsze 
- połączyła nas muzyka W dwa lata po uformowaniu się składu zespołu, wydaliśmy nasz 
debiutancki materiał. Utwory zawarte na EP-ce zatytułowanej „Cztery”, mają przenieść 
słuchacza w muzyczną podróż w analogowe brzmienia inspirowane latami '60 i '70 ubiegłego 
wieku. Czerpiemy z tradycji blues rocka i southern rocka”.
Z Raszyna przyjechał do Olkusza zespół Navigator. Tworzą go: Stanisław Goc (wokal, 
gitara), Zbyszek Staniszewski (perkusja), Adam Kwiatkowski (gitara, drugi wokal), Kamil 
Małaszewicz (gitara basowa). Navigator powstał w 2010 r. z inicjatywy Stanisława Goca 

i Zbyszka Staniszewskiego. W muzyce zespołu niepodzielnie króluje hard rock, a autorskie 
kompozycje są efektem pracy i wrażliwości wszystkich członków. Ich single cieszą się 
bardzo dobrymi opiniami wśród odbiorców. Raszyński kwartet ma na koncie m. in. udział 
w finałach festiwali Emergenza Polska 2015, ZippFest 2016 oraz projektu Grunt To Bunt 2016.
Na półmetku przeglądu sceną, sercami publicznością, a jak się później okazało również 
jurorów, zawładnęło pięciu młodych muzyków z Łodzi, występujących razem jako Black 
Radio. Założony 8 lat temu zespół tworzą: Franciszek Stępień (gitara), Szymon Płaska 
(perkusja), Kamil Biadała (gitara basowa), Kuba Kubiak (gitara) oraz Dawid Wajszczyk 
(gitara, wokal). Ich muzykę najlepiej opisują słowa członków grupy: „Szybki, melodyjny 
rock'n'roll, lekko inspirowany twórczością Foo Fighters i Kings of Leon, czyli... wybucho-
wa mieszanka koncertowa”. W czerwcu 2014 r. Black Radio wydało debiutancki album 
„Gasoline Planet”. Wśród 10 utworów zebranych na tej płycie jest „Zero Year”, do którego 
teledysk można znaleźć na YouTube. Na koncie mają zwycięstwa odniesione na: Rock In 
Mińsk, Rock Piotrcovia, Rock’n’Tur, Around The Rock Festival, Rock The City Festival, 
a także wyróżnienie w Jarocinie 2014, co zaowocowało występem na głównej scenie festi-
walowej. To zaledwie najważniejsze ich osiągnięcia, a wspomnieć trzeba jeszcze dojście 
do finału IX edycji programu Must Be The Music. Ponadto w 2015 r. zagrali koncert na 
dużej scenie Przystanku Woodstock. Priorytetem zespołu jest obecnie jak największa ilość 
występów, ponieważ materiał na drugi krążek Black Radio powstaje z inspiracji emocjami 
towarzyszącymi koncertowaniu.
Artur Łukasik (wokal, instrumenty klawiszowe, gitara), Jakub Rachwał (gitara basowa) 
Michał Swórka (gitara), Albert Wagner (perkusja), to na co dzień czwórka spokojnych 
chłopaków, za to na scenie - żywioł, który ciężko powstrzymać. Mowa o lubelskim 
Spring Rolls, zespole, który powstał w 2011 roku. Od tamtej pory wiele się zmieniło. Po 
ukształtowaniu obecnego składu rozpoczęli podbój lokalnych scen muzycznych, coraz 
częściej sięgając też poza Lublin. Spring Rolls szczyci się wydanym w 2013 r. singlem 
„Designer” oraz płytą demo „New Born” z czerwca 2014 roku, na której znajdują się trzy 
utwory: „Entropy”, „Breaking the silence” oraz „The One”. Ich najnowsze wydawnictwo 
- singiel „Lunatics”, to krok do przodu w karierze lubelskiego kwartetu, po raz pierwszy 
ich piosence towarzyszy teledysk.
W falujące jamajskimi rytmami klimaty wprowadził olkuską publiczność zespół Rastafajrant 
z Cieszyna, czyli: Grzegorz Kozioł (wokal), Sebastian Kret (gitara), Krzysztof Pszczółka 
(perkusja), Grzegorz Żydek (gitara basowa) i Szymon Kucharczyk (gitara). Wspólnie 
stworzyli projekt łączący elementy muzyki reggae/rock/ska i poezji ska-kanej. Muzycy 
Rastafajrant współpracują bądź współpracowali z takimi artystami i zespołami, jak m. in. 
De Press, Dzioło, Dawid Kwiatkowski, Patryk Kumór, Wojtek „Yellow” Żółty (Akurat), 
Natasza Ptakova, Skazany na Bluesa (Teatr Śląski) i wiele innych. Muzycy Rastafajrant 
koncertowali w kilkudziesięciu miejscach w Polsce, za każdym razem spotykając się 
z gorącym przyjęciem. Mają też na koncie EP-kę “Dżob Marley”.
Dawid Sołtys (wokal), Marcin Szlęzak (gitara, wokal wspierający), Damian Pakuła (gitara), 
Mateusz Lomania (gitara basowa) i Przemysław Szukała (perkusja), to kompletnie różniąca 
się od siebie piątka młodych ludzi, którzy wpadli na pomysł by tę różnorodność pokazywać 
na scenie. Jako zespół „Trafiłem Na Owczarnię” tworzą razem i grają od ponad roku. A oto 
co sami mówią o sobie: „W naszych tekstach każdy może odnaleźć siebie. Dziś ciężko 
pracując wciąż szukamy odpowiedzi na pytanie: Czy rock może być inny?”. Dodajmy, 

że pomysłów na własne kompozycje dostarczają im m. in. Happysad, Strachy na Lachy, 
Pidżama Porno, Rage Against The Machine i Coma.
Prezentacje finałowej dziesiątki zakończył kwintet Hurrockaine w składzie: Paulina Mag-
dalena Mazur (wokal, flet poprzeczny), Christian „Krychu” Książek (wokal wspierający, 
gitara basowa), Marcin „Skip” Skipiała (gitara), Paweł Baldy (gitara) i Jakub Galwas 
(perkusja). Zespół ten powstał w 2012 roku z inicjatywy Pauliny Mazur i Christiana Książ-
ka. Swoją twórczość określają tak: „Gramy muzykę zdecydowanie rockową, wpadającą 
w cięższe brzmienia, jednak na nasze kompozycje wpływają przeróżne style muzyczne. 
Nie ograniczamy się w żaden sposób, kładziemy nacisk zarówno na ciężar riffów, jak 
i rozbudowaną melodykę, harmonię i osobiste teksty. Naszym znakiem rozpoznawczym jest 
niecodzienny dla muzyki rockowej flet poprzeczny w roli pełnoprawnego, równorzędnego 
z gitarą instrumentu”.
Przerwę na obrady jury wypełnił publiczności Rockowiska recital Mind Blowing. Grupy 
zza zachodniej granicy goszczą u nas rokrocznie wraz z przedstawicielami Rock Clubu 
z Schwalbach am Taunus, partnerskiego miasta Olkusza. Są to laureaci tamtejszych 
festiwali. W ramach wymiany, spośród olkuskich kapel występujących na Rockowisku, 
członkowie Rock Klubu Schwalbach z Michaelem Schedelikiem na czele wyłaniają grupę, 
która zaproszona zostanie na koncerty do Niemiec. Tym razem wybór padł na  Hurroc-
kaine. Wraz z tą wiadomością ogłoszony został też werdykt jury. - Szkoda, że nie mamy 
możliwości przyznania kilku nagród – tak spuentował obrady Andrzej Kusza. O ile każdy 
z oceniających występy miał swoich faworytów, to wszyscy zgodni byli co do jednego – 
Black Radio. Gromkie brawa, entuzjastyczne okrzyki, gratulacje oraz pamiątkowe zdjęcia 
zwycięskich kapel, organizatorów i jurorów zwieńczyły Rockowisko 2016.
Przegląd prowadzili Karolina i Michał. Podziękowania należą się też wszystkim pracow-
nikom Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, którzy działali przy organizacji i przepro-
wadzeniu imprezy, a których profesjonalizm wielokrotnie chwalili uczestnicy Rockowiska.
Były też słowa wdzięczności za datki zbierane przez wolontariuszy Stowarzyszenia 
Dobroczynnego „Res Sacra Miser” na pomoc dla chorego na siatkówczaka Michałka 
Kalisia. W akcję włączyli się również jurorzy, środki przez nich darowane zasilą konto 
Fundacji Siepomaga.
Cytując dyrektor MOK Beatę Soboń dodajmy na koniec - do zobaczenia za rok!

ROCKOWISKO 2016
Od wielu lat 1 maja w Olkuszu odbywa się organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury Przegląd Zespołów Rockowych Rockowisko. Również w tym roku pierwszo-
majowe popołudnie i wieczór dostarczyły fanom rocka wielu urozmaiconych wrażeń. Wśród dziesięciu grup rywalizujących o nagrodę główną były kapele reprezen-
tujące rozmaite style muzyczne, a większość przyjechała do Olkusza nierzadko z odległych części kraju oraz z Niemiec. Za najlepszą jury jednogłośnie uznało Black 
Radio z Łodzi, zaś wyłonionym przez Rock Club Schwalbach najlepszym olkuskim zespołem okazał się Hurrockaine.
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Przepis art. 185 Kodeksu postępowa-
nia cywilnego dookreśla procedurę 
związaną z zainicjowaniem próby 
ugodowej. Przedmiotowy wniosek 
winien być skierowany do Sądu Rejo-
nowego właściwego dla pozwane-
go według zasad ogólnych tj. jego 
miejsce zamieszkania lub siedziby, 
gdy pozwaną jest osoba prawna. Od 
wniosku pobierana jest opłata sądo-
wa w wysokości 40 zł. Treść wniosku 
winna odpowiadać ogólnym warun-
kom pierwszego pisma procesowego, 
a to powinna zawierać oznaczenie 
sądu i stron, przytoczenie twier-
dzeń oraz dowodów na ich poparcie, 
podpis, wymienienie załączników. 
Wśród elementów wskazuje się także 
wniosek o zawezwanie przeciwnika 
do próby ugodowej. Tak sporządzo-
ne pismo w dwóch egzemplarzach 
składa się do sądu. Następnie strony 
otrzymują zawiadomienie o terminie 
posiedzenia. W razie niedojścia do 
ugody lub nieusprawiedliwionego 
niestawiennictwa strony sąd stwier-
dza w protokole, że do pojednania 
nie doszło, wskazując również na 
przyczynę owego stanu rzeczy.  
Przerwanie biegu przedawnienia, 
o którym mowa w art. 123 Kodeksu 
cywilnego, nie niweczy brak ugody 
czy nieobecność przeciwnika. Istot-
nym jest zaś by, czynność wniosko-
dawcy podjęta została bezpośrednio 
w celu dochodzenia ustalenia, zaspo-
kojenia albo zabezpieczenia roszcze-

nia. Na tle tej przesłanki zarysowała 
się niejednolita linia orzecznicza, 
a dotycząca konsekwencji prawnych 
złożenia kolejnego wezwania do pró-
by ugodowej. Nie budzi wątpliwości, 
że pierwsze z takich inicjatyw, co do 
zasady odniesie skutek przerwania 
biegu przedawnienia, ale jak kształ-
tuje się sytuacja gdy wnioskodawca 
składa np. w przeciągu 3 lata dwa 
wezwania do zawarcia próby ugodo-
wej? Jeden z przedstawicieli doktryny 
jest zdania, iż po pierwszej nieuda-
nej próbie ugodowej ponowienie tej 
samej czynności nie przerywa już 
biegu przedawnienia (tak prof. dr 
hab. E. Gniewek, Komentarz do KC, 
2016, wyd.7), co znajduje potwier-
dzenie w orzecznictwie np. Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie, z dnia 
6.06.2014 r., sygn. IACa 12/14. Jak 
już wskazywano powyżej, stanowi-
sko orzecznictwa nie jest jednolite, 
toteż znajdą się odmienne orzeczenia 
sądów, jako przykład posłużyć może 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdań-
sku z dnia 12.02.2015 r, sygn. IACa 
649/14.     
Ostatnio w tej kwestii, zdanie zajął 
również Sąd Najwyższy. Publikacja 
przedmiotowego wyroku stanęła u  
podstaw konieczności przybliżenia 
Państwu owej problematyki. Sąd 
Najwyższy rozpoznając  w dniu  28 
stycznia 2015r., skargę kasacyjną 
w sprawie o sygn. III CSK 50/15, 
wydał orzeczenie tezowane w nastę-

pujący sposób: „Nie ma racjonalnych 
podstaw do przyjęcia wykładni, że 
drugie (czy kolejne) zawezwanie do 
próby ugodowej nie zmierza bezpo-
średnio w celu wskazanym w art. 123  
§ 1 pkt. 1 kc, a celem takiego kolejnego 
zawezwania zawsze będzie jedynie 
przerwanie biegu przedawnienia. 
Zawezwanie do próby ugodowej 
jest czynnością przerywająca bieg 
przedawnienia jeżeli stanowczo nie 
ustalono, że przedsięwzięto ją bezpo-
średnio w innym celu niż wskazanym 
w art. 123 § 1 pkt. 1 Kc.”. W praktyce 
oznacza to, że kolejne zawezwanie 
do próby ugodowej może wywołać 
skutek przerwania przedawnienia, 
jeżeli stan faktyczny sprawy jest 
podstawą do przyjęcia, że czynno-
ścią tą podjęto bezpośrednio w celu 
np. zaspokojenia roszczenia. By sąd 
mógł ocenić ową kwestię konieczna 
jest analiza materiału dowodowego 
pod kątem powstania po stronie 
powoda (wcześniejszego wniosko-
dawcy) uzasadnionego przekonania 
co do nowej możliwości polubowne-
go załatwienia sprawy. Przy czym 
brak pertraktacji po pierwszej próbie 
nie przekreśla oczekiwanego skutku 
kolejnej inicjatywie.

 v 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
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SPOSÓB NA PRZERWANIE BIEGU  
PRZEDAWNIENIA - NIE ZAWSZE SKUTECZNY 
Zawezwanie do próby ugodowej jest jednym ze sposobów na przerwanie biegu 
przedawnienia roszczenia. Skuteczne złożenie wniosku powoduje, iż termin 
dochodzenia należności biegnie na nowo. Czy jednak podjęcie każdorazowo 
takiej czynności będzie implikowało przerwanie biegu przedawnienia?

Obowiązujące regulacje praw-
ne nie wskazują jednoznacznie 
na właściwy sposób udzielania 
urlopu na żądanie. Co do zasa-
dy, pracodawca jest związany 
wnioskiem o udzielenie urlopu 
na żądanie zaś wniosek taki 
pracownik powinien zgłosić 
najpóźniej przed godziną, od 
której ma rozpocząć w danym 
dniu pracę lub później, jeśli tak 
wynika z praktyki stosowanej 
w zakładzie. Gdy w zakładzie 
brak jest odmiennych uregu-
lowań odnośnie wnioskowania 
o urlop na żądanie, pracownicy 
powinni zgłaszać żądanie jego 
udzielenia najpóźniej w dniu roz-
poczęcia urlopu i przed godziną 
rozpoczęcia pracy w danym dniu. 
Wniosek nie musi być zgłoszony 
na piśmie, gdyż dopuszczalne są 
różne formy jego złożenia. 
Sąd Najwyższy, odnośnie 
faktycznego terminu zgłosze-
nia żądania o urlop w wyroku 
z dnia 15 listopada 2006 roku 
sygn. akt I PK 128/06, uznał, że: 
"Wniosek o udzielenie urlopu «na 
żądanie» (art.1672 k.p.) powinien 
być zgłoszony najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia urlopu, jednak do 
chwili przewidywanego rozpo-
częcia pracy przez pracownika 

według obowiązującego go roz-
kładu czasu pracy. Regulamin 
pracy albo przyjęta u pracodawcy 
praktyka zakładowa (zwyczaj) 
mogą przewidywać późniejsze 
zgłoszenie wniosku o udzielenie 
urlopu «na żądanie»".
Stanowisko, iż pracownik powi-
nien wystąpić z wnioskiem przed 
terminem rozpoczęcia pracy uza-
sadnia fakt, iż jest to celowe ze 
względu na konieczność zapew-
nienia normalnej organizacji pra-
cy oraz ciążący na pracowniku 
obowiązek dbałości o dobro 
zakładu pracy.            
Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że pracownik nie może rozpocząć 
urlopu, dopóki nie uzyska zgo-
dy pracodawcy, gdyż obowiązek 
udzielenia urlopu na żądanie nie 
jest obligatoryjny.
Powyższe potwierdza wyrok 
z dnia 28 października 2009 
roku II PK 123/09, w którym  
Sąd Najwyższy uznał, iż "(…) 
obowiązek udzielenia urlopu »na 
żądanie« nie jest bezwzględny,             
a pracodawca może odmówić 
żądaniu pracownika ze względu 
na szczególne okoliczności, które 
powodują, że jego zasługujący 
na ochronę wyjątkowy interes 

wymaga obecności pracownika 
w pracy".
Należy mieć na uwadze również, 
iż Sąd Najwyższy w wyrokach 
z 16 września 2010 i 11 września 
2012 roku III PK 17/12 uznał, że 
wykorzystanie urlopu na żądanie 
bez zgody pracodawcy jest naru-
szeniem przepisów prawa pracy 
i może być uznane za nieuspra-
wiedliwioną nieobecność w pra-
cy, będącą ciężkim naruszeniem 
podstawowych obowiązków pra-
cowniczych w rozumieniu art. 52 
§ 1 pkt 1 k.p.
W przypadku, gdy pracodaw-
ca, mimo że jest zobowiązany 
uwzględnić wniosek pracownika 
o urlop na żądanie, z uzasadnio-
nych przyczyn nie będzie miał 
praktycznych możliwości jego 
udzielenia a odmowa akceptacji 
wniosku okaże się nieuzasad-
niona, to naraża się on na zarzut 
wykroczenia przeciwko prawom 
pracownika z art. 282 § 1 pkt 
2 k.p., zagrożonego grzyw-
ną od 1.000 zł do 30.000 zł. 
 
 

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com
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URLOP NA ŻĄDANIE
Zgodnie z przepisem art. 1672 kodeksu pracy (Dz.U. z 1998  nr 21, 
poz. 94 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie 
pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni 
urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza takie żądanie 
pracodawcy najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

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

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.

Obowiązek alimentacyjny to obowią-
zek dostarczania środków utrzymania, 
a w miarę potrzeby także środków 
wychowania. Każde z rodziców obo-
wiązane jest do świadczeń alimenta-
cyjnych względem dziecka, które nie 
jest jeszcze w stanie utrzymać się samo-
dzielnie, chyba że dochody z majątku 
dziecka wystarczają na pokrycie kosz-
tów jego utrzymania i wychowania. 
Zazwyczaj jednak dziecko nie ma 
majątku który przynosiłby dochody, 
a zatem to na rodzicach spoczywa obo-
wiązek zapewnienia dziecku godnego 
bytu aż do czasu gdy będzie ono miało 
możliwość samodzielnie zaspokajać 
swe potrzeby finansowe.
Wykonanie obowiązku alimenta-
cyjnego względem dziecka, które 
nie jest jeszcze w stanie utrzymać się 
samodzielnie nie musi polegać tylko 
i wyłącznie na łożeniu sum pienięż-
nych, obowiązek alimentacyjny może 
być bowiem realizowany w całości 
lub w części również przez osobiste 
starania o utrzymanie lub o wychowa-
nie małoletniego. Z takim modelem 
mamy do czynienia zazwyczaj w przy-
padku matek samotnie wychowują-
cych dziecko, a to z uwagi na fakt, że 
znaczną część czasu poświęcają na ten 
cel i nie są one w stanie podjąć pracy 
bądź pracy na pełny etat.
W każdej sprawie alimentacyjnej po 
wniesieniu pozwu przez przedstawi-
ciela ustawowego dziecka przeciwko 

drugiemu z rodziców, które nie łoży 
środków finansowych bądź też oso-
biście nie uczestniczy w wychowaniu 
dziecka, sąd rozpoznający sprawę, 
w oparciu o dowody przedstawione 
przez każdą ze stron, bada i ustala 
zakres świadczeń alimentacyjnych.
Zakres ten zależy od usprawiedliwio-
nych potrzeb dziecka oraz od zarob-
kowych i majątkowych możliwości 
zobowiązanego. Warto w tym miejscu 
podkreślić, że chodzi o możliwości 
zarobkowe, a nie o osiągane docho-
dy. Powyższe zapobiega celowemu 
– na potrzeby sprawy – zaniżaniu 
aktualnych dochodów przez stronę 
zobowiązaną.
Mając na uwadze, że zakres obo-
wiązku alimentacyjnego zależy od 
usprawiedliwionych potrzeb dziecka, 
zauważyć należy, że zgodnie z art. 4 
ust. 1 o pomocy państwa w wychowy-
waniu dzieci (Dz.U.2016.195 z dnia 
2016.02.17), celem świadczenia 
wychowawczego (tzw. 500 plus) jest 
częściowe pokrycie wydatków zwią-
zanych z wychowywaniem dziecka, 
w tym z opieką nad nim i właśnie 
zaspokojeniem jego potrzeb życio-
wych.
Daje się zatem wprost dostrzec, ze cel 
świadczenia wychowawczego pokry-
wa się z zakresem obowiązku alimen-
tacyjnego, gdyż również dotyczy ono 
zapewnienia wydatków związanych 

z wychowaniem i zaspokojeniem 
potrzeb życiowych dziecka. Powyższe 
może jawić się niezwykle korzystne 
dla osób uchylających się od płacenia 
alimentów, gdyż w tym zakresie to 
Skarb Państwa „wyręcza” dłużnika.
Ostatecznie w orzecznictwie sądów 
dają się zaobserwować dwa zupełnie 
odmienne poglądy. Zgodnie z pierw-
szym, świadczenie wychowawcze 
winno być uwzględniane przez sądy 
rodzinne przy ustalaniu wysokości 
alimentów, gdyż póki co brak jest 
przepisu stanowiącego wprost, że 
świadczenie to nie wpływa na zakres 
obowiązku alimentacyjnego. Drugi 
pogląd zakłada odwrotnie, a to że sądy 
rodzinne, określając zakres zasądza-
nych alimentów, powinny czynić to 
w oderwaniu od świadczenia 500 plus.
Dopiero ostatnio, a to 22 kwietnia 
2016 r. do Sejmu wpłynął projekt 
w którym Prezydent zaproponował 
rozwiązanie, zgodnie z którym świad-
czenie wychowawcze oraz będący jego 
odpowiednikiem dodatek w wysoko-
ści świadczenia wychowawczego nie 
będą wpływały na zakres obowiązku 
alimentacyjnego. Wprowadzenie 
w życie powyższych zmian pozwoli 
już ostatecznie uniknąć ewentualnych 
rozbieżności w orzecznictwie sądów 
rodzinnych.

 v Szymon Dubel
Adwokat
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WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW NA DZIECKO  
A POPULARNE „500 PLUS”

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016.195 
z dnia 2016.02.17) wprowadziła m.in. świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł mie-
sięcznie na dziecko w rodzinie. Czy pobieranie powyższego świadczenia ma jakiekolwiek 
przełożenie na sytuację stron w sprawie o świadczenie alimentacyjne?

Powyższy artykuł ma charakter jedynie informacyjny, mający na celu poszerzanie świadomości prawnej społeczności powiatu olkuskiego. 
Należy pamiętać, że celem uzyskania fachowej pomocy prawnej i rzetelnej porady dotyczącej konkretnej sprawy z uwzględnieniem jej 
specyfiki oraz indywidualnego charakteru należy udać się do profesjonalisty w osobie adwokata lub radcy prawnego.

Serdecznie zapraszam Państwa do wysyłania na adres e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl nurtujących Państwa zagadnień 
z zakresu prawa, które to sugestie będą mogły zostać następnie poruszone na łamach „Gwarka Olkuskiego”.

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

WIĘCEJ OFERT NA:

www.gwarek-nieruchomosci.pl

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.

DO SPRZEDANIA

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

Cena: 167 tys.PLN.

DO SPRZEDANIA

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. 

DO SPRZEDANIA:
2. Wyodrębniona kondygnacja (80 m kw) w domu dwukondy-

gnacyjnym z Zabierzowie. Cena: 320 tys. PLN.

3. 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.

4. Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach, 
pow. 80-90 m kw.  plus budynek gospodarczy, działka 5 a. 
Cena: 145 tys. PLN.

5. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice.  
Cena: 120 tys. PLN.

6. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini. Cena: 69,5 tys. PLN.

7. 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.

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

DO SPRZEDANIA

Wyjątkowa posesja położona  
w szczególnym miejscu, na terenie 

Gminy Krzeszowice
Dom o pow. 308 m kw, usytuowany na  
w pełni zagospodarowanej, 30 a widoko-
wej działce. Dedykowany osobom prywat-
nym lub pod działalność np. luksusowy 
dom spokojnej starości.

Cena: 1,8 mln PLN.   

Informacje
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Od ośmiu lat w Olkuskim 
Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku działa chór. W tym cza-
sie  uświetniał inauguracje 
i zakończenia kolejnych cyklów 
dydaktycznych w swej uczelni, 
koncertował dla mieszkańców 
i występował na różnych uro-
czystościach. Wcześniej kiero-
wała nim Neonila Piekarz, zaś 
obecnie umiejętności śpiewaków 
podczas prób doskonali i dyry-
guje zespołem na koncertach 
Dorota Stachowicz-Mączka. 
Talenty ich nagradzane były nie 
tylko brawami, wśród powodów 
do dumy mają bowiem Grand 
Prix Przeglądu Chórów Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku.
Historia Olkuskiej Reprezen-
tacyjnej Orkiestry Dętej sięga 
1918 roku. Utworzona została 
przez Petera Westena, właści-
ciela fabryki naczyń emaliowa-
nych w Olkuszu. Działalność 
orkiestry przerwała II wojna 
światowa, lecz już w maju 1945 
roku olkuszanie usłyszeli w jej 
wykonaniu Mazurek Dąbrow-
skiego. Od kilku lat zespół 
działa przy Miejskim Ośrodku 
Kultury w Olkuszu. Swoimi 
występami uświetnia olkuskie 
oraz ponadlokalne uroczystości 

i imprezy. Dyrygentem, a także 
muzykiem o najdłuższym sta-
żu w tym zespole jest Wiesław 
Drygała.
Program koncertu, zarówno 
Chóru OUTW jak i OROD, 
wypełniły rzecz jasna przede 
wszystkim patriotyczne utwory, 
nawiązujące do historycznego 
kontekstu dnia pieśni oraz mar-
sze. Uzupełnione zostały stan-
dardami muzyki rozrywkowej, 
wszak Trzeci Maj to święto 
radosne. W przerwie pomię-
dzy występem chóru i orkiestry 
obecni na Rynku olkuszanie 
mieli okazję utrwalić i pogłębić 
swą wiedzę o okolicznościach 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
a także o tym, jak świętowano 
ten dzień w różnych okresach 
dziejów Polski. Okolicznościową 
prelekcję przygotowała i odczy-
tała Maria Masłowska, emeryto-
wana nauczycielka, obecnie stu-
dentka OUTW, która w ramach 
uczelnianego wolontariatu 
prowadzi dla swych koleżanek 
i kolegów zajęcia fakultatywne 
z języka niemieckiego.
Koncert prowadziła dyrektor 
MOK w Olkuszu Beata Soboń.

 v MOK Olkusz

WIWAT MAJ, TRZECI MAJ
Obchody rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej i zarazem pierwszej w Europie 
konstytucji nie ograniczają się do oficjalnych przemówień oraz składania kwiatów 
przed pomnikami. Tradycją stały się już bowiem wydarzenia kulturalne towarzyszą-
ce temu świętu. Rokrocznie olkuszanie chętnie uczestniczą w organizowanych z tej 
okazji przez MOK patriotycznych koncertach. Nie inaczej było 3 maja 2016 r., kiedy 
to na plenerowej scenie w Rynku wystąpili dla nich Chór Olkuskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz Olkuska Reprezentacyjna Orkiestra Dęta. Wśród gości koncertu 
był Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Konkurs Eko-Plast 2016 odbył się 
w piątek 8 kwietnia w olkuskim Miej-
skim Domu Kultury. O godzinie 9.00 
do rysowania przystąpili najmłodsi. 
Temat ich prac brzmiał: „Zamień-
my śmieci na kwiaty”. Wspomnieć 
należy, że w konkursie wzięły udział 
dzieci ze wszystkich olkuskich szkół 
podstawowych. Dokładnie tak samo 
było w przypadku gimnazjów, których 
uczniowie wraz ze starszą młodzieżą ze 
szkół średnich o godz. 12.30 rozpoczęli 
twórczą rywalizację na temat „Leśnym 
szlakiem”. Nad prawidłowym prze-
biegiem konkursu czuwali: Wioletta 
Sarota - Stach, Beata Nowak i Michał 
Mączka. Powstałe tego dnia prace, 
w liczbie 87, oceniło jury składające 
się z artystek i instruktorek plastyki: 
Beaty Soboń, Wioletty Saroty-Stach 
oraz Klaudii Zub-Piechowicz.
24 kwietnia również w MDK odby-
ła się gala, podczas której laureatom 
konkursu dyplomy i nagrody wręczyli: 
Bożena Krok - Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Olkusz ds. Społecz-
nych oraz Łukasz Rychlewski - Naczel-
nik Wydziału Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Odpadami Komunal-
nymi UMiG w Olkuszu. Nagrody 
ufundowane zostały przez Romana 
Piaśnika – Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Olkusz. Tego dnia podziękowania 
odebrali także opiekunowie laureatów 
konkursu, nauczyciele na co dzień 
wprowadzający uczniów olkuskich 
szkół w tajniki sztuki.
I nagrodę wśród najmłodszych uczest-
ników konkursu, z klas I–III szkół 
podstawowych, zdobyła Zofia Brze-
zińska ze SP Nr 10 (opiekun Dorota 
Ślęzak). II nagroda przypadła Szymo-
nowi Mazurowi ze SP Nr 1 (opiekun 
Jadwiga Stasiak), zaś dwie III nagrody 
trafiły do Angeliki Szczęsnej (opiekun 
Marta Romanek) i Ingi Ziarko (opie-
kun Grażyna Matyjasik), obie uczą się 
w SP Nr 2. Ponadto wyróżnieni zostali: 
Aleksandra Klich ze SP w Kosmolowie 
(opiekun Eulalia Zacłona-Kulawik), 
Emilia Jaszczyk ze SP Nr 3 (opie-
kun Renata Lenderuk-Bigaj), Tomek 
Izdebski ze SP w Zawadzie (opiekun 

Magdalena Orłowska), Nikola Pacia ze 
SP w Żuradzie (opiekun Renata Pogo-
dzik) i Wiktoria Kołodziejczyk ze SP 
w Braciejówce (opiekun Joanna Gil).
Zwyciężczynią wśród nieco starszych 
plastyków z klas IV-VI okazała się 
Maria Bigaj z Publicznej SP w Wite-
radowie (opiekun Anna Kościelniak), 
zaś dwie II nagrody przyznane zostały 
Aleksandrze Wyrostek również z PSP 
w Witeradowie (opiekun Anna Kościel-
niak) oraz Patrycji Sierce ze SP Nr 6 
(opiekun Renata Guzik). Także III 
nagrody trafiły do dwóch dziewcząt, 
a to do Emilii Jezierskiej ze SP Nr 4 
(opiekun Katarzyna Michalska) i Julii 
Matusiak ze SP Nr 6 (opiekun Renata 
Guzik). W tej kategorii wyróżnienia 
otrzymały: Kaja Bugaj ze SP Nr 4 (opie-
kun Katarzyna Michalska), Milena 
Czarnota ze SP Nr 10 (opiekun Dorota 
Milka), Julia Włodarczyk ze SP Nr 10 
(opiekun Dorota Milka), Kinga Zydel 
ze SP Nr 9 (opiekun Anna Pasich), 
Patrycja Stach ze SP w Zedermanie 
(opiekun Julita Myszor), Natalia Szcze-
para ze SP Nr 5 (opiekun Małgorzata 
Bień), Klaudia Kocjan ze SP w Sienicz-
nie (opiekun Agnieszka Pacia), Anna 
Bień ze SP w Osieku (opiekun Eulalia 
Zacłona-Kulawik) oraz Kinga Janczyk 
ze SP w Gorenicach (opiekun Ryszard 
Smaruj).
I nagrodę w kategorii gimnazjów jury 
postanowiło przyznać Jagodzie Wąs 
z Gimnazjum Nr 2 (opiekunowie 
Arkadiusz Królewicz i Ewa Gutkow-
ska–Żak). Dwie II nagrody otrzymały: 
Kamila Przepiórka z Gim. Nr 2 (opie-

kunowie Arkadiusz Królewicz i Ewa 
Gutkowska–Żak) i Izabela Byczek 
z Gim. Nr 3 (opiekun Małgorzata 
Kocjan). III nagrodę zdobyła Aneta 
Polak z Gim. Nr 1 (opiekun Joanna 
Jurkiewicz). Wyróżnienia przyznane 
zostały: Aleksandrze Kuci z Gim. 
Nr 4 (opiekun Arkadiusz Królewicz), 
Adriannie Banyś z Gim. Nr 1 (opie-
kun Joanna Jurkiewicz), Karolinie 
Porębskiej z Gim. Nr 2 (opiekunowie 
Arkadiusz Królewicz i Ewa Gutkow-
ska–Żak). W kategorii szkół średnich 
I nagrodę zdobyła Kamila Osmenda 
z I LO (opiekun Agnieszka Kocjan-
-Hickiewicz). II nagroda przyznana 
została Barbarze Truskolaskiej, zaś III 
nagrodę otrzymała Patrycja Klich. Obie 
uczą się w ZS Nr 1, a opiekuje się nimi 
Joanna Stachowicz-Kałużna.
Na zakończenie ceremonii wszystkim 
nagrodzonym i wyróżnionym oraz 
ich opiekunom serdeczne gratulacje 
złożyła Bożena Krok - Zastępca Bur-
mistrza Miasta i Gminy Olkusz ds. 
Społecznych.
Uroczystość uświetnił koncert zespołu 
Jig Reel Maniacs, któremu towarzyszy-
ły pokazy tańca w wykonaniu członkiń 
grupy Ellorien. Występy te przeniosły 
uczestników gali w celtyckie klimaty, 
w których prym wiodły tradycyjne 
melodie irlandzkie, walijskie i szkockie 
wzbogacane elementami jazzu, rocka 
oraz funk.
W holu MDK oglądać można pokon-
kursową wystawę prac laureatów Eko-
-Plast 2016. Zapraszamy! 

GALA EKO-PLAST 2016 Z CELTYCKĄ MUZYKĄ I TAŃCEM
Rokrocznie wiosenną porą olkuski Miejski Ośrodek Kultury przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy 
organizuje konkurs Eko-Plast. Jego celem jest uwrażliwienie najmłodszych pokoleń na problemy 
ochrony środowiska naturalnego. Cel ten realizowany jest za pomocą rywalizacji utalentowanych 
plastycznie uczniów, którzy swe proekologiczne prace wykonują pod okiem jurorów. W niedzielę 
24 kwietnia 2016 r. w MDK odbyła się uroczystość wręczenia nagród  zwycięzcom tegorocznej edycji 
Eko-Plast. Galę uświetniły występy artystów prezentujących celtycką muzykę i tańce.

Do udziału w Krajowych Mistrzo-
stwach IDO przystąpiło kilka-
dziesiąt najlepszych szkół tańca 
z całej Polski, między innymi: 
UDS,  Egurolla Dance Studio, 
Akademia Tańca Hakiel, Man-
daryna Dance Studio, Grawitacja, 
Wolf, Szał. Warto nadmienić, że 
obecnie Polscy tancerze stanowią 
światową czołówkę w kategoriach 
Hip-Hop. Rywalizacja trwała 
przez 3 dni od rana do wieczora, 
niekiedy jednocześnie na dwóch 
parkietach. Poziom i ilość tancerzy 
biorących udział w tegorocznej 
edycji tej imprezy był rekordowo 
wysoki.
Podopieczni Weny obstawiali 
nieomalże całe podium w wie-
lu kategoriach. Bezkonkuren-
cyjni byli zawodnicy startujący 
w grupach do lat 11, 12-15 oraz 
16+. Powodów do dumy przy-
sporzyli również starsi tancerze. 
Wytańczenie medalowych miejsc 
i zdobycie dwóch złotych medali 
w kategoriach grup Juniorskich 
oraz Dorosłych, to długo wycze-
kiwany i bez wątpienia największy 
sukces w historii szkoły.
- Gratuluję naszym tancerzom 

wspaniałych wyników, w które 
do tej pory nie możemy uwierzyć. 
Dziękuję zawodnikom i rodzicom 
za poświęcenie oraz stworzenie 
niesamowitego klimatu podczas 
Mistrzostw. Łez radości, okrzy-
ków euforii i emocji w trakcie tych 
ostatnich 3 dni było rekordowo 
dużo. Jeszcze raz  - wielkie gra-
tulacje i podziękowania dla całej 
„wenowskiej ekipy”. Już teraz 
serdecznie zapraszam na nasze 
prezentacje podczas tegorocznych 
Dni Olkusza 2016 oraz na Galę 
Szkoły Tańca Wena, która odbę-

dzie się 18 czerwca w olkuskim 
MDK – powiedział po zawodach 
Rafał Lebiest, założyciel i trener 
Szkoły Tańca Wena.
Już za miesiąc olkuscy tancerze 
będą mieli zaszczyt reprezento-
wać Polskę podczas Mistrzostw 
Europy w czeskiej Ostrawie, 
a pod koniec października br. na 
Mistrzostwach Świata, których 
gospodarzem będzie austriacki 
Graz.
Dołączamy się do gratulacji i trzy-
mamy kciuki za kolejne sukcesy!

SPEKTAKULARNY SUKCES SZKOŁY TAŃCA WENA
Tancerze Szkoły Tańca Wena, trenujący w Krakowie i Miejskim Ośrodku Kultury w Olku-
szu, po raz kolejny dali dowody swych nieprzeciętnych talentów i umiejętności. Podczas 
rozegranych 22-24 kwietnia br. w Józefowie tegorocznych Krajowych Mistrzostw IDO, 
będących eliminacjami do Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Świata 2016, nieomalże 
zdominowali podium, i to w wielu kategoriach.

Zespół zapowiedziała Beata 
Soboń, pierwszy raz występują-
ca oficjalnie przed tak szerokim 
gremium w roli dyrektora MOK. 
Podkreśliła, że Pectus przyjechał 
do naszego miasta z najnowszym 
albumem pt. ”Kobiety”. Nadmie-
nić w tym miejscy należy, że płyta 
ta uzyskała status złotej. Zebrane 
na niej utwory rzeszowski kwartet 
wykonał w Olkuszu akustycznie. 
Tak zresztą, jak i uzupełniające 
program sobotniego koncertu 
własne przeboje z wcześniejszych 
krążków, wśród nich oczywiście 
„Barcelonę”, „Oceany” i „Szkołę 
marzeń”, a także interpretacje 
kompozycji innych artystów, 
np. „Ob-La-Di, Ob-La-Da” The 
Beatles. Cokolwiek bracia nie 
zagrali, na widowni na przemian 
falowały wzniesione w górę ramio-
na, perkusję wzmacniało donośne 
klaskanie w rytm muzyki, niejed-
nokrotnie też Tomasz Szczepanik 
przerywał śpiew oddając głos zna-
jącej na pamięć teksty piosenek 
publiczności.
Pozytywna energia płynąca ze 
sceny i widowni z każdą chwilą 
koncertu wzajemnie wzmacnia-
ły się doprowadzając do finału, 
w którym olkuszanie wstali 

z miejsc, by długą i gromką owacją 
okazać wdzięczność za bez wąt-
pienia niezapomniany występ. 
Tomasz Szczepanik (gitara aku-
styczna, fortepian, śpiew), Marek 
Szczepanik (perkusja, chórek), 
Mateusz Szczepanik (gitara baso-
wa, chórek), Maciej Szczepanik 
(gitara elektryczna i akustyczna, 
chórek) nie kryli zaskoczenia 
tak gorącym przyjęciem. Wielo-
krotnie dziękowali i kłaniali się 
nisko, a po zejściu ze sceny, w foyer 
MDK chętnie i długo rozmawiali 
z otaczającymi ich wielbicielami, 
rozdawali autografy, fotografowali 
się w towarzystwie fanów.

Przed koncertem wzięli udział 
w nagraniu, które włączony zosta-
nie w akcję pomocy dla małego 
olkuszanina Michałka Kalisia, 
dotkniętego ciężką nowotworową 
chorobą oka – siatkówczakiem. 
Filmik pt. „Pectus dla Michałka” 
dostępny będzie wkrótce najpierw 
na stronie internetowej zespołu, 
a następnie w portalu www.mok.
olkusz.pl.
Pectus – dziękujemy!!!

TO BYŁ KONCERT!
Czterej bracia z Rzeszowa kilkakrotnie i niezwykle serdecznie dziękowali za przy-
jęcie, jakie olkuska publiczność zgotowała im w sobotnie popołudnie 23 kwietnia 
2016 r. Dość wspomnieć, że koncert zespołu Pectus w sali widowiskowej MDK 
zakończyły owacje na stojąco, bisy i wspólne śpiewanie najpopularniejszych 
przebojów. Tomasz, Marek, Mateusz i Maciej Szczepanikowie po zejściu ze sceny 
spotkali się z tutejszymi fanami, a przed koncertem wzięli udział w nagraniu 
videoclipu pt. „Pectus dla Michałka”, który wspierać będzie akcję pomocy dla 
chorego chłopczyka z Olkusza.

Informacje
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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:

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

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

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

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

tel. 32 644 21 42; 696 486 469

godz. otwarcia: pn - pt: 600 - 2200, soboty: 600 - 1400

Informacje
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tel. 604-640-687 

POKÓJ
w budynku SILVER

/dawny budynek policji/ 

o powierzchni 30 m2 , 
klimatyzacja, winda,
cena atrakcyjna!!!

DO WYNAJĘCIA

Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

Redaktor naczelna:
Anna Przetacznik

Skład i łamanie:
Justyna Kurdyła
Druk: 
Polska Press Sp. z o.o., 
Oddział Poligrafia, 
Drukarnia w Sosnowcu.

Humana Anna Przetacznik

ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 41, 32-300 Olkusz

510 190 038

gwarekolkuski@wp.pl

Wydawca: 

www.gwarek-olkuski.pl

„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, Kogutek, Kolbark, Kosmolów, 
Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Krzywopłoty, Niesułowice, Olewin, Olkusz, Osiek, Pazurek, Podchybie, Podlesie, Rabsztyn, Rodaki, Ryczówek, 
Sieniczno, Troks, Trzyciąż, Witeradów, Wolbrom, Załęże, Zarzecze, Zawada, Zederman, Żurada. 
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na terenie całego powiatu olkuskiego.
Wydawca „Gwarka Olkuskiego” jest założycielem gazety „Gwarek Zawierciański”, kolportowanej na terenie całego powiatu zawierciańskiego, w miastach 
i gminach takich jak: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec. Prowadzimy stałą 
współpracę z „Gwarkiem Małopolskim”, kolportowanym na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach „Gwarka 
Olkuskiego”. Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obycza-
jami). 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.

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 �rm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.

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

• 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. Górniczej 32 w Olkuszu
nowe dwupoziomowe lokale mieszkalne

z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):

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

• lokal nr 1 a  o powierzchni użytkowej   70,04 m2   cena 232 000 zł.
• lokal nr 15   o powierzchni użytkowej 114,54 m2   cena 380 000 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):

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj 
pieniądze i baw się doskonale"

Kontakt:
Małgorzata Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

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

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

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

Świat należy
do kobiet

POLICJA
• Kosmolów. Zdarzenie drogowe z udziałem motocyklisty

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu wyjaśniają dokładnie 
przebieg i okoliczności wypadku drogowego z udziałem motocykla marki 
Aprilia i samochodu osobowego Renault Twingo. Do zdarzenia doszło we 
wtorek (03.05.br.) w Kosmolowie.   Ze wstępnych  ustaleń policji wynika, 
że kierujący motocyklem, 61-letni mieszkaniec Krakowa, podczas manewru 
wyprzedzania, uderzył w tył renaulta. Motocyklista z podejrzeniem złamania 
obojczyka został przewieziony do olkuskiego szpitala. Obaj kierujący byli 
trzeźwi. Na miejscu obecny był technik kryminalistyki, który zabezpieczył śla-
dy, zrobił zdjęcia i wykonał szkic sytuacyjny. 

• Bolesław. Kradzież portfela z dokumentami i pieniędzmi
2 maja 2016 roku nieustalony do chwili obecnej sprawca w jednym z skle-
pów ukradł kobiecie robiącej zakupy portfel z dowodem osobistym oraz 
pieniędzmi. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą policjanci z policjanci z 
komisariatu w Bukownie.

• Bukowno. Zdarzenie drogowe z udziałem samochodu osobowego
W sobotę 30.04. br. w Bukownie na ulicy Sławkowskiej doszło do zdarzenia 
drogowego z udziałem samochodu osobowego m-ki BMW. Jak wstępnie usta-
lono, kierująca 35-letnia mieszkanka Dąbrowy Górniczej, straciła panowanie 
nad pojazdem, zjechała na pobocze drogi  i potrąciła mężczyznę, który w tym 
czasie kosił trawnik. Następnie uderzyła w ogrodzenie przy  posesji oraz słup 
energetyczny.  33-letniego mężczyznę z ogólnymi obrażeniami ciała przewie-
ziono do olkuskiego szpitala. Kierująca bmw była trzeźwa.Na miejscu obecna 
była straż oraz ratownicy.  

• Olkusz. Kradzież portfela z dokumentami i pieniędzmi
30 kwietnia 2016 roku nieustalony do chwili obecnej sprawca w jednym 
z sklepów ukradł kobiecie robiącej zakupy portfel z dowodem osobistym, 
kartami bankomatowymi oraz pieniędzmi. Mieszkanka Olkusza straciła 250 
złotych. 

• Zatrzymano niedoszłego rabusia samochodu. 
29.04. br. około godziny 12:40 dyżurny z komisariatu otrzymał informację, że 
na parkingu  na ulicy Miechowskiej w Wolbromiu jakiś mężczyzna włamał się 
do peugeota i próbuje nim  odjechać. W miejsce natychmiast skierował patrol 
policji, który niezwłocznie zatrzymał 38-latka. 
Jak ustalono  mężczyzna  za pomocą młotka wybił szybę w pojeździe,  wszedł 
do środka i próbował uruchomić silnik pojazdu. Chwilę później został zatrzy-
many przez policjantów.
38-latek trafił do policyjnego aresztu. W krótce usłyszy zarzut usiłowania kra-
dzieży z włamaniem. 

• Olkusz. Kradzież portfela
Mieszkanka Olkusza straciła portfel z dokumentami i pieniędzmi. Kradzież 
miała miejsce 24 kwietnia br. w autobusie relacji Olkusz-Jaroszowiec. Właści-
cielka straciła dowód osobisty, legitymację emeryta oraz pieniądze. 

• Olkusz. Kradzież tablicy rejestracyjnej
28 kwietnia 2016 roku mieszkaniec Olkusza zawiadomił 
o kradzieży tablicy rejestracyjnej z samochodu osobo-
wego marki Audi. Auto zaparkowane było na parkingu na 
ulicy Mikołaja Reja w Olkuszu. 

• Olkusz. Włamanie na teren działki rekreacyjnej
28 kwietnia 2016 roku na ulicy 20-tu Straconych w Ol-
kuszu  nieustalony do chwili obecnej sprawca włamał się do altany. Ponadto 
z terenu działki rekreacyjnej ukradł zbiornik na wodę.  Straty jakie wyrządził 
oszacowano na ponad 2000 złotych.

• Policjanci z Wolbromia zatrzymali złodziei sklepowych
26 kwietnia 2016 roku na ulicy Zawierciańskiej w Kluczach. Do sklepu zoolo-
gicznego wszedł jeden z mężczyzn. Gdy sprzedawczyni zaabsorbowana była 
rozmową w tym czasie wszedł drugi i zza lady ukradł 600 złotych. Właściciel-
ka szybko zorientowała się, że padła ofiarą złodziei i niezwłocznie poinfor-
mowała o tym fakcie policjantów. Pomimo, że mężczyźni porzucili pojazd i 
swoją dalszą ucieczkę kontynuowali pieszo, niespełna dwie godziny później 
zostali zatrzymani.
Funkcjonariusze natychmiast zajęli się ustaleniem okoliczności w jakich 
doszło do kradzieży. Okazało się, że mężczyźni  tego samego dnia dokonali 
podobnych przestępstw na terenie powiatów: chrzanowskiego i olkuskiego. 
W Trzebini, mężczyźni ukradli 4000 złotych, a w Olkuszu na ulicy Francesco 
Nullo 1700 złotych.
Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty kradzieży. Przyznali się do popeł-
nionych przestępstw i dobrowolnie poddali karze. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zedermanie i gimnazjaliści z Klucz poja-
dą na wojewódzkie eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa  

w Ruchu Drogowym do Mikluszowic
Konkurs od lat cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży szkolnej. Jak co 
roku uczestnicy muszą wykazać się nie tylko znajomością przepisów ruchu 
drogowego ale i umiejętnością jazdy po torze przeszkód oraz  wiedzą z pierw-
szej pomocy przedmedycznej.
W tym roku zgłosiło się 16 drużyn ze szkół podstawowych naszego powia-
tu i 6 drużyn z gimnazjów. Tradycyjnie już, część teoretyczna odbywała się 
w Szkole Podstawowej nr 5 w Olkuszu. Z kolei część praktyczna w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Turniej rozpoczął się o godzinie 9.   Uczestnicy  przystąpili do rozwiązywania  
testów.  Egzamin składał się z pytań dotyczących zasad i przepisów o ruchu 
pieszych i rowerzystów, znaków drogowych oraz sytuacji w ruchu drogowym. 
Potem zmagania przeniosły się na teren ośrodka sportowego. Uczniowie za-
prezentowali swoje umiejętności praktyczne pokonując, nie lada łatwy tor 
przeszkód. Kolejną konkurencją była pierwsza pomoc przedmedyczna.  Ra-
townicy medyczni z Nowego Szpitala w Olkuszu, którzy od lat współpracują z 
olkuską policją, egzaminowali uczniów z wiedzy i praktycznych umiejętności.
Wszystkim uczestnikom: uczniom oraz nauczycielom, serdecznie dziękuje-
my za udział w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Pani Dyrektor 
i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 5, Panu Dyrektorowi i pracownikom 
MOSiR, Prezesowi Nowego Szpitala w Olkuszu oraz ratownikom medycznym 
za współorganizowanie tego konkursu. 

Szkoły Podstawowe drużynowo:
• Najlepszą drużyną w powiecie olkuskim okazali się być uczniowie  

Szkoły Podstawowej w Zedermanie,
• II miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Kosmolowie,
• III miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Gołaczewach.

Gimnazja drużynowo:
• Najlepsza drużyna w powiecie olkuskim, która zajęła I miejsce to  

Gimnazjum w Kluczach,
• II miejsce Gimnazjum w Gołaczewach,
• III miejsce Gimnazjum nr 4 w Olkuszu.  

Laureatom konkursu – drużynie ze Szkoły Podstawowej w Zedermanie oraz 
Gimnazjum w Kluczach życzymy powodzenia i dalszych sukcesów w elimi-
nacjach wojewódzkich.

ADWOKAT  SZYMON  DUBEL
kom. 795 11 75 74

e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl
www.adwokat-dubel.pl

Reklamy
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KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

www.kotlyosiek.pl

1 m - 1650 zł
1,2 m - 1800 zł
1,4 m - 2050 zł
1,7 m - 2200 zł

1,9 m - 2350 zł
2,2 m - 2500 zł
2,5 m - 2600 zł

blacha 6 mm,
atest,

gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł 2,5 m - 6700 zł

SKLEP TECHNIK
Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi

SKLEP TECHNIK
Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi
- serwis elektronarzędzi (części zamienne)
- ostrzenie pił widiowych
- ostrzenie łańcuchów do pił
- narzędzia spawalnicze
- narzędzia pneumatyczne

Oferujemy narzędzia:
skrawające, gwintujące i pomiarowe.
Olkusz ul.Mickiewicza 16 tel: 535 19 07 12 
e-mail: technik@elektronarzedzia-olkusz.pl 

CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI KALENDARZ WYDARZEŃ

REPERTUAR KINA „ZBYSZEK”

IMPREZY

 v "RATCHET I CLANK" prod. USA, animowany/przygodowy/akcja 
2D dubbing; czas trwania: 1 h 34 min.; bez ograniczeń wiekowych 
6, 8-9 V godz. 17.00; 7, 10-11 V godz. 18.00

 v "ŁOWCA I KRÓLOWA LODU" prod. USA; fantasy/akcja/przygodowy 
2D dubbing; czas trwania: 1 h 54 min., bez ograniczeń wiekowych 
6, 8-9 V godz. 19.00; 7, 10-11 V godz. 20.00

 v "KSIĘGA DŻUNGLI" prod. USA; fantasy/przygodowy; 
3D dubbing, czas trwania: 1 h 45 min., bez ograniczeń wiekowych 
13-17 V godz. 17.00

 v "LETNIE PRZESILENIE" prod. Polska/Niemcy; dramat wojenny 
2D, czas trwania: 1 h 33 min.; bez ograniczeń wiekowych 
13-17 V godz. 19.00

 v "DZIELNY KOGUT MANIEK"; prod. Meksyk; animowany 
2D dubbing; czas trwania: 1h 38 min.; bez ograniczeń wiekowych 
20-25 V godz. 17.00

 v "#WSZYSTKOGRA" prod. Polska, musical 
2D, czas trwania: 1 h 30 min., bez ograniczeń wiekowych 
20-25 V godz. 19.00

 v 5.05. godz. 9.30 „Święto Szkoły” 
(organizator: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olkuszu)

 v 5.05. godz. 17.00 Ewa Solecka–Florek 
„Najważniejszą rzeczą w porozumiewaniu się 
jest to, czego się nie wypowiedziało  - rzecz 
 o porozumiewaniu się” - wykład w ramach 
Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 v 6.05. godz. 18.00 Wernisaż wystawy 
Michała Kwarciaka pt. „W niedokończonym śnie” 
(Centrum Kultury MOK, ul. Szpitalna 32)

 v 10-11.05. godz. 9.00 Powiatowy Festiwal Kultury  
– Teatralia

 v 12.05. godz. 17.00 Lek. Med. Joanna Ostrowska 
„Jak wygląda ból od wnętrz organizmu” - wykład  
w ramach Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 v 13.05. godz. 18.00–22.00 Olkuska Noc Muzeów 
Bezpłatne zwiedzanie kolekcji muzealnych. 
Serdecznie zapraszamy na: 
- wspomnienie o Władysławie Wołkowskim w 30.  
   rocznicę śmierci artysty, 
- prezentację o górniczych skarbach, 
- wspomnienia z wypraw i podróży po Czarnym Lądzie 
oraz do udziału w zabawach rytmiczno-tanecznych 
(Centrum Kultury MOK, ul. Szpitalna 32)

 v 18.05. - Doroczny koncert Państwowej Szkoły 
Muzycznej I Stopnia w Olkuszu

Informacje
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tel. 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

HURTOWNIA OLEJÓW OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

www.motoexpert.olkusz.pl

Najniższe ceny w regionie!

ELF
10W40

56
 zł/4L

PŁYN DO
CHŁODNIC -37°C

21
  zł/5L 

ZIMOWY
ZAPACHOWY PŁYN
DO SPRYSKIWACZY

DO -22°C  

8 zł/5L 
OFERTA DLA FIRM,

TYLKO NA FV

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

W ofercie fachowe doradztwo 
techniczne z dojazdem 

do klienta gratis.

"Estrich-Specjal" Bis

Profesjonalne wylewki 

Miksokretem
zacierane maszynowo

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz, 
tel. 32 754 56 70, tel. kom. 608 696 097Ponad 22 lata doświadczenia

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE TANIO

SZYBKO 
SOLIDNIE

• SKUP WSZYSTKICH 
   SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ 

• SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH

• BEZPŁATNY ODBIÓR WŁASNYM 
   TRANSPORTEM - LAWETA 3,5 TONY

• WYREJESTROWANIE SAMOCHODU 
   I SPRZEDAŻ CZĘŚCI (OPONY, SZYBY)

BIURO:  32 67 32 148  • skupzlomu.jerzy@onet.pl
CZĘŚCI: 601 422 448 • 601 440 161

CZYNNE :  Pon. - Pt. - 700 - 1700, Sob. 700 - 1300

Kościus
zki

Kierunek

KIELCE

Kierunek

SIEWIERZ

Kierunek
Józefów

Kierunek

Oczyszczalnia

OGRODZIENIEC

NAJLEPSZE CENY !!

OGRODZIENIEC, UL. KOŚCIUSZKI 107e

facebook.com/noconzlom

LOMBARD
SKLEP Z TOREBKAMI

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA 
Gotówka od ręki!
Przebijemy każdą cenę! Sprawdź!!!

ZMIANA ADRESU z Olkusz, Rynek 24 na:
OLKUSZ, UL. KASZTANOWA 4

Parking przed posesją
Zapraszamy pon. - sob. w godz. 800 - 2000

tel. 512 777 884

AGENCJA REKLAMOWA

Kreacja marki
Projektowanie
Film i multimedia
Skład tekstów
Strony WWW
Druk

www.mobioos.pl     •     biuro@mobioos.pl

600 424 117

Reklamy


