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SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

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

montaż
8% VAT

Wolbrom , ul. Garbarska 9, 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 GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

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

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

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM
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Czynne pn. - pt. 7:00 do 16:00
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PROJEKTOWANIE W 3D

Rodaki, ul. Rzeka

czynne: Pn-Pt od 7 - 16 , Sob 8 - 14
30

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

Tel: 514 617 132 , 505 576 275, 728 122 613
Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

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

MEBLE OGRODOWE

www.duodampex.pl

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

POMOC DROGOWA, TRANSPORT

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

TEL.: 5000 999 01
www.pomocdrogowaolkusz.pl

24h

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

SERWIS LAPTOPÓW
• naprawiamy wszystkie
uszkodzenia!
• wymiana układów BGA
• wymiana matryc
• instalacja systemu
operacyjnego
• czyszczenie i konserwacja

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282

F.H.U. BRATEX
WYNAJEM ZAGĘSZCZAREK GRUNTU
Naprawa:
• spalinowych pił,
kosiarek, podkaszarek,
• zagęszczarek gruntu
• agregatów
prądotwórczych itp.
Wolbrom
ul. 20 Straconych 56

tel.: 732 828 581

Zapraszamy:
pon. - pt. 800 - 1800 • sob. 800 - 1600

Olkusz, ul. Zagaje • tel. 662 121 525
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Informacje

WIELOKULTUROWOŚĆ EUROPY

- BEZCENNE BOGACTWO, CZY ŚMIERTELNE NIEBEZPIECZEŃSTWO?

O wielokulturowści Europy powiedziano już wiele. Temat nurtuje wszystkich od
lat i dotyczy niemal każdego europejskiego państwa. Z perspektywy tragicznych
wydarzeń, z ostatnich miesięcy, tygodni a nawet dni, kwestia ta jest nadal aktualna, powraca na nowo. Ostatnia fala uchodźców z Azji Mniejszej i Afryki Płn.,
która napływa do Europy, i kolejne zamachy na ludzkie życie wymierzone przez
radykalnych islamistów, wzbudzają coraz większy niepokój i niechęć do obcych.
Stosunki między Chrześcijanami
a Muzułmanami, Muzułmanami
a Żydami, między "czarnymi" i "białymi" budzą w nas coraz większe
obawy i lęki. Wciąż zastanawiam
się, dlaczego w dobie tak zaawansowanych technik informatycznych,
militarnych i biznesowych nie można
zapanować nad garstką radykalnie
myślących ludzi, która sieje śmierć.
Jestem osobą otwartą, staram się
nie ulegać stereotypom, nie uprzedzać do nikogo. Wychowano mnie
w duchu chrześcijaństwa ale szanuję
ogromnie inne religie i kultury, również islam. Mając na uwadze naszą
historię i to, że wielu Polaków w przeszłości a także obecnie szuka swego
szczęścia, bezpieczeństwa, czy stabilności finansowej poza granicami
kraju, staram się wczuć w sytuację
syryjskiej matki z dzieckiem, która
koczuje w obozie na granicach Francji czy Włoch. Wtedy współczuję,
rozumiem potrzebę pomocy. Kiedy
jednak słyszę, jak kolejny islamista,
uchodźca, albo wręcz osoba, która
urodziła się w Europie, zabija z zimną
krwią niewinne dzieci - nie rozumiem nic. Poprawność polityczna
każe mówić, że nie boimy się osób
o arabskim wyglądzie, jednak
wewnątrz coraz częściej odczuwamy obawę.
Polska należała przez wiele lat do
kraju, w którym współistniało wiele
kultur i religii. Polacy, Żydzi, muzułmańscy Tatarzy, Romowie, wyznawcy prawosławia, Litwini, Niemcy.
Wszystkie te nacje i religie istniały
obok siebie. Oczywiście i w histo-

rii Polski znajdziemy ciemne karty
historii, jednak konflikty na tle kulturowym były czymś rzadkim. Polacy należeli do narodów otwartych,
gościnnych i tolerancyjnych. Czy dziś
polska gościnność nadal obowiązuje?
Jak należy się zachować? Doświadczenie Europy i świata raczej nastraja pesymistycznie. Państwa, które
obecnie są multikulturowe: Francja,
Anglia, Belgia czy USA są najbardziej zagrożone terroryzmem. Jakie
jest więc rozwiązanie? Zamknąć granice i podejrzliwie spoglądać na każdego kto inaczej wygląda i ma inne
poglądy? Chyba nie jest to najlepsze
rozwiązanie. Zastanawiam się czy nie
można powołać sztabu najlepszych
socjologów, psychologów, informatyków i specjalistów od mass mediów,
aby stworzyć program przeciwdziałający terroryzmowi? Islamiści potrafią wykorzystać potencjał internetu,
dlaczego nie powstała kampania
która miałaby na celu zasymilowanie
młodych - zbuntowanych przeciwko
światu? Należy stworzyć taki system,
który pogodzi tolerancję z ostrożnością. Aby multikulturowość mogła
istnieć należy stworzyć wspólny
mianownik -wszyscy muszą czuć się
Europejczykami. Należy akcentować
uniwersalne idee. Nowi mieszkańcy
starego kontynentu muszą poczuć,
być nauczeni tego, co to znaczy
być Europejczykiem. Zachowując tożsamość kulturową, nauczyć
się wspólnych zasad współżycia,
tolerancji i szacunku do inności.
Musi być ustanowiony kanon zasad
przestrzeganych przez wszystkich,

bez poprawności politycznej, bez
pustych deklaracji władz. Nie można dopuścić ani do prześladowania
pewnych grup społecznych ani też
do anarchii w kręgach islamskich.
Islamscy uchodźcy powinni mieć
takie same szanse jak inni emigranci.
Każdy z nich ma swoje prawa - prawo do godności osobistej, wolność
wyznaniową, prawo do pomocy
finansowej ze strony państwa.
Przy tych prawach muszą jednak
istnieć obowiązki - każdy kto chce
zamieszkać w danym państwie musi
wykazać taką chęć przez poznanie
i respektowanie ogólnie przyjętych
zasad społecznych i kulturowych,
naukę języka, próbę podjęcia pracy. Nie ma idealnych rozwiązań ale
tylko równowaga między prawami
i obowiązkami każdego emigranta
jest złotym środkiem. Myślę, że całkowite wyeliminowanie terroryzmu
nie jest już możliwe, jest to znamię
współczesności. Można go jednak
ograniczyć przez przykuwanie uwagi
młodych ludzi poszukujących swojej
tożsamości ideami które kiedyś dumnie wybrzmiewały: wolność, równość, braterstwo. Obywatel, który
czuje się w państwie jak w domu,
czuje się człowiekiem a nie numerem
w statystykach. Wówczas nie zwróci
się przeciwko swoim braciom.
Wielokulturowość jest bogactwem
świata, jednak tylko wtedy, gdy
podporządkowana jest nadrzędnej
idei - pozostać Człowiekiem.
vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

OLKUSZ PRZYWITAŁ PIELGRZYMÓW Z WŁOCH I CZECH
Niesamowita energia i przyjacielska atmosfera towarzyszą spotkaniu młodych pielgrzymów z mieszkańcami Olkusza. W naszym mieście przebywało 269 gości z Włoch
i Czech, którzy będą uczestniczyć w spotkaniu z Papieżem Franciszkiem podczas
Światowych Dni Młodzieży.
Wspólna Msza święta w Parafii
św. Maksymiliana, a następnie
przemarsz do rynku i oficjalne
powitanie pielgrzymów w mieście rozpoczęły dzień pełen
atrakcji. – Witajcie w Srebrnym
Mieście! To wielka radość móc
was gościć i oczekiwać wspólnie
na spotkanie z Ojcem Świętym
– pozdrowił pielgrzymów ksiądz
dziekan Henryk Chmieła. Na
powitanie przyszli mieszkańcy
Olkusza, w tym przedstawiciele lokalnego samorządu. Wasza wizyta w Olkuszu jest
prawdziwą przyjemnością dla
wszystkich mieszkańców, którzy – jak się przekonacie w najbliższych dniach – są bardzo
gościnni. Dziękuję tym rodzinom, które zdecydowały się
przyjąć pielgrzymów w swoich
domach. Wierzę, że czas spędzony w Olkuszu będzie dla Was
okresem udanych przygotowań
do spotkania z Papieżem Franciszkiem. Mam też nadzieję,
że będziecie ciepło wspominać
Olkusz – przywitał gości burmistrz Olkusza Roman Piaśnik.
Blisko 300-osobowej grupie
Włochów i Czechów zostały
zaproponowane trasy tematyczne, dzięki którym goście mogli
lepiej poznać nasze miasto. Biuro
Promocji i Informacji Publicznej UMiG Olkusz zapewniło
pamiątki, informatory i mapy
o Olkuszu oraz Małopolsce
w kilku wersjach językowych.
Wieczór to czas na wspólną

zabawę na olkuskim rynku podczas koncertu zespołu Wotum.
Z kolei w niedzielę okazją do
wspólnego spotkania był piknik
rodzinny na Zamku w Rabsztynie połączony z Koncertem
Franciszkańskim.
- Macie piękne i urokliwe miasto, a rodziny, u których mieszkamy, są dla nas niezwykle
serdeczne. Jesteśmy ogromnie

wdzięczni za to, że spotkaliśmy
się z taką życzliwością i zrobimy wszystko, żebyście też nas
dobrze wspominali – mówią
Andrea i Giovani, pielgrzymi
z Włoch.
Do poniedziałku młodzi nocowali w olkuskich domach. Później część wyjechała do Krakowa, a część pozostała w dwóch
szkołach.

MISTRZOWIE SZACHOWNICY KOLARSKIE ŚWIĘTO W OLKUSZU

W dniach 25-03 lipca odbył się XXVII Ogólnopolski Turniej Szachowy w Rudniku nad Sanem.
Rozgrywki odbyły się w czterech kategoriach rankingowych z udziałem prawie 130 zawodników z całej Polski. W turnieju nie zabrakło również reprezentantów klubu szachowego
"Czarny Koń" Olkusz. Dominik Kurek i Jakub Sypień dumnie reprezentowali swój klub
zdobywając wysokie miejsca i wygrywając cenne nagrody. Turniej odbył się systemem
szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Olkusz kolejny raz znalazł się na trasie Tour de Pologne. Tym razem kolarze przejechali
przez Srebrne Miasto w ramach III etapu wyścigu. Na rynku zameldowali się zgodnie
z planem – około godziny 13:00. Pierwsi kibice pojawiali się już wcześniej, aby wziąć
udział w atrakcjach przygotowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek Kultury.

Dominik Kurek grając w grupie B do rankingu
Fide 1800 z tempem gry 90' plus 30" ( na ruch) dla
każdego zawodnika uplasował się na wysokim II
miejscu wypierając innych przeciwników turnieju, których w jego grupie było aż 45. Dominik
klasyfikując się na tak wysokiej pozycji, wywalczył
dodatkowo I miejsce w kategorii Juniorzy ur.2002
i młodsi. Należy dodać, że Dominik nie przegrał
ani jednej partii na 9 rozegranych rund. Skupienie
i koncentracja pozwoliły mu na osiągnięcie tak
dobrego rezultatu.
29 czerwca w Rudniku odbył się również turniej
szachów błyskawicznych Blitz w którym startowali
zawodnicy z grupy A i B bez ograniczeń wiekowych.
Dominik zajął II miejsce w kategorii do rankingu
1800 wyprzedzając rywali z wyższym Fide i wyższą
kategorią szachową.
Jakub Sypień, drugi z zawodników "Czarnego
Konia" Olkusz grając w grupie D Juniorzy 2006
i młodsi, z tempem gry 1,5h na partię dla każdego
zawodnika mile wszystkich nas zaskoczył zdobywając wysokie IV miejsce w takiej rangi turnieju.
Należy podkreślić, że Jakub pierwszy raz brał
udział w turnieju szachów klasycznych trwających aż 9 dni. To wielki sukces dla tego młodego
adepta "Czarnego Konia", że w tak prestiżowym
turnieju znalazł się tuż za podium na pozycji IV.
Do pokonania miał aż 52 zawodników w swojej
grupie tym bardziej emocje towarzyszące młodym
zawodnikom rozgrzały atmosferę turnieju.
W imprezie towarzyszącej, turnieju szachów błyskawicznych Blitz Jakub również zajął bardzo
dobre VI miejsce w kategorii juniorów. Jakub jest
młodym dobrze zapowiadającym się zawodnikiem
"Czarnego Konia" Olkusz o którym na pewno
jeszcze nie raz usłyszymy.
W turnieju wzięło udział wiele osób dla których
szachy stały się wielką życiową pasją. Szachy to

Tuż przed przyjazdem peletonu
olkuski rynek odwiedzili Czesław
Lang oraz Lech Piasecki – kolarze światowej klasy, którzy po
zakończeniu sportowych karier
podjęli się współorganizacji Tour
de Pologne.
- Jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania miasta
w organizację Tour de Pologne.
Dzięki temu wielu mieszkańców
przychodzi kibicować kolarzom,
co podnosi atrakcyjność wyścigu – dziękował Czesław Lang.
Już od godziny 11:00 na olkuskim
rynku w oczekiwaniu na przyjazd
kolarzy mali i duzi mieszkańcy oraz
goście mogli brać udział w zabawach, konkursach sportowych
i akcji plastycznej, a także posłuchać
występów sekcji instrumentalnej
MOK, zespołu rockowego oraz
ogniska muzycznego “DodiArt”.
Udział we wszystkich atrakcjach
był bezpłatny, a na zwycięzców
konkursów czekały nagrody. Do
dyspozycji uczestników imprezy
był również Mobilny Punkt Informacyjny UMiG Olkusz.
Mimo pochmurnej pogody oraz
przejściowych deszczów olkuscy
wielbiciele kolarstwa nie zawiedli
i swoją obecnością oraz gorącym
dopingiem wspierali zawodników.
Etap III, przebiegający przez
Olkusz, jest najdłuższy na trasie
całego 73. Tour de Pologne.

gra wymagająca przygotowania nie tylko intelektualnego ale również fizycznego, kształtuje
niekonwencjonalne myślenie i uczy odpowiedniej
taktyki szachowej.
vv UKS Czarny Koń Olkusz

Informacje
PORADY PRAWNE

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI RZECZY

Tematyka ta jest o tyle ważna i istotna, że przepisy dotyczące zniesienia współwłasności stosuje się również odpowiednio do postępowania w sprawach o dział spadku
jak i w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków. Zwracam uwagę, że
artykuł niniejszy nie obejmuje zagadnień związanych ze zniesieniem współwłasności
gospodarstwa rolnego z uwagi na ich specyfikę, która wymaga osobnej publikacji.
Legitymowanym czynnie do żądania
zniesienia współwłasności jest każdy
ze współwłaścicieli rzeczy. Powyższe
uprawnienie współwłaściciela może być
umownie wyłączone jednakże na czas
nie dłuższy niż 5 lat. Co więcej, w ostatnim roku tego okresu można termin ten
przedłużyć na kolejne lat 5. Z natury
rzeczy więc współwłasność jest stanem
tymczasowym i nietrwałym, a zatem
jeżeli jesteśmy współwłaścicielami rzeczy, prędzej czy później przyjdzie czas
kiedy koniecznym będzie przystąpienie
do zniesienia z własnej lub z inicjatywy
innych współwłaścicieli.

Zniesienie współwłasności może
nastąpić w drodze umowy lub przeprowadzenia postępowania sądowego.
Tylko jeżeli wszyscy współwłaściciele
są zgodni nic nie stoi na przeszkodzie
aby współwłasność została zniesiona
mocą umowy pomiędzy stronami.
W takim wypadku sposób zniesienia
współwłasności może być dowolny
i co do zasady nie jest narzucany przez
ustawodawcę, aczkolwiek swoboda ta
może być jednak w niektórych przypadkach ograniczona przez szczególny
przepis prawa. Przypominam również,
że jeżeli przedmiotem współwłasności
jest nieruchomość to umowa pomiędzy
stronami musi zostać zawarta w formie
aktu notarialnego i to pod rygorem jej
nieważności. Decydując się zatem na
taką możliwość należy liczyć się z kosztami notarialnymi.
Drugim sposobem zniesienia współwłasności jest jej zniesienie w drodze
postępowania sądowego. Opcję tę rów-

nież mogą wybrać zgodni współwłaściciele bowiem w takim wypadku poniosą
niższą od standardowej opłatę sądową
wynoszącą aktualnie 300 zł. Jest to tzw.
wniosek ze zgodnym projektem zniesienia współwłasności, który to projekt
jeżeli dotyczy nieruchomości powinien
jednak być zaznaczony na planie sporządzonym według zasad obowiązujących
przy oznaczaniu nieruchomości w księgach wieczystych. W takim wypadku
sąd oceni jedynie czy projekt podziału
nie sprzeciwia się prawu ani zasadom
współżycia społecznego, czy też nie
narusza w sposób rażący interesu osób
uprawnionych, a następnie wyda stosowne postanowienie.
Jeżeli pomiędzy współwłaścicielami
istnieje konflikt, a chcemy dokonać
zniesienia współwłasności, nie pozostaje
nam nic innego jak wnieść właściwy
wniosek do sądu zawierający naszą propozycję wyjścia ze stosunku współwłasności rzeczy. W takim jednak wypadku
należy liczyć się z wyższą opłatą sądową
w kwocie 1000 zł.

Istnieją następujące sposoby zniesienia współwłasności: 1) podział rzeczy
wspólnej, chyba że byłby on sprzeczny
z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy
albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej
wartości. W takim przypadku wartość
poszczególnych udziałów współwłaścicieli winna być wyrównana przez
odpowiednie dopłaty pieniężne. 2)
Jeżeli podział jest niemożliwy, rzecz
może zostać przyznana stosownie do

okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem odpowiedniej
spłaty pozostałych. 3) Wreszcie trzecim
sposobem jest sprzedaż rzeczy stosownie do przepisów kodeksu postępowania
cywilnego i rozdysponowanie uzyskanej
kwoty pomiędzy uczestnikami postępowania w stosunku do ich udziałów. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd
oznaczy termin i sposób ich uiszczenia,
wysokość i termin uiszczenia odsetek,
a w razie potrzeby także sposób ich
zabezpieczenia.

Pamiętajmy, że znosząc współwłasność,
sąd rozstrzyga także o roszczeniach
współwłaścicieli z tytułu nakładów
poczynionych na wspólną rzecz
i z tytułu korzystania przez nich z rzeczy wspólnej w zakresie szerszym, niż
to wynika z ich udziałów (uchwała Izby
Cywilnej SN z dnia 22 marca 1991 r.,
III CZP 17/91, OSNC 1991, nr 10, poz.
119). Powyższe jest niezwykle istotne,
gdyż zgodnie z art. 618 § 3 kpc, Po
zapadnięciu prawomocnego postanowienia o zniesieniu współwłasności były
współwłaściciel nie może już dochodzić
roszczeń o prawo żądania zniesienia
współwłasności, o prawo własności, jak
również wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy
i to nawet jeżeli roszczenia te nie były
zgłoszone w postępowaniu o zniesienie
współwłasności. Istotnym jest zatem
aby wszelkie roszczenia w tym zakresie zostały zgłoszone na czas w toku
postępowania sądowego.

vv Szymon Dubel
Adwokat

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”.

JAK KOŃCZY EUROPA OTWARTA NA
MUZUŁMAŃSKICH IMIGRANTÓW?
Francja otrzymała kolejny cios w postaci islamskiego zamachu. Jego wynikiem była śmierć 84 osób. Już następnego
dnia mieliśmy zamach w Turcji, z tym, że był to zamach stanu.
Sytuacja polityczna w wielu krajach jest niezwykle napięta.
Co jest powodem tak niestabilnej sytuacji na świecie?
Zacznijmy od masakry w Nicei.
Terrorysta rozjeżdżał ciężarówką
ludzi obchodzących święto narodowe przez ponad 2 kilometry,
zabijając 84 osoby, a raniąc 150.
Kilka dni później do zamachu
przyznało się Państwo Islamskie.
Nie jest to jednak we Francji nic
nowego. Zamachy terrorystyczne,
czy po prostu przypadki pobić,
gwałtów, a nawet morderstw
religijnych są tam na porządku
dziennym. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele: począwszy
od ilości muzułmanów w społeczeństwie, która wynosi tam
ponad 10% (zaczęli już tworzyć
nawet specjalne dzielnice, w których obowiązuje prawo Szariatu,
a policja przyznaje, że utraciła nad
nimi kontrolę), poprzez mentalność samych Francuzów, których
poprawność polityczna wyżarła
już do reszty, a kończąc na władzy. Premier Manuel Valls powiedział nawet, że: „Francja musi
nauczyć się żyć z terroryzmem”.
Jest to postawa poddania się
islamskim terrorystom bez walki.
Francuzi przyjęli również sporą
ilość nielegalnych imigrantów
(razem z Niemcami zmuszając
do tego inne kraje UE).
Drugim wydarzeniem, które
zelektryzowało opinię publiczną
na całym świecie był zamach stanu w Turcji. Część wojska wyszła

na ulice, oznajmiając, że przejęła
kontrolę w kraju. Po niezwykle
krwawych walkach, w wyniku
których zginęło około 300 osób,
zwycięstwo odniósł jednak Prezydent Recep Tayyip Erdoğan.
Co ciekawe, dla samych Turków
nie było to nic nadzwyczajnego.
W tureckiej konstytucji istnieje bowiem zapis, że wojsko ma
prawo dokonać zamachu stanu,
jeśli w kraju zagrożona jest wolność czy demokracja. W historii
nowożytnej Turcji rzeczywiście
takie incydenty już się zdarzały.
Kwestia islamska i tu była jedną z przyczyn. Obecnemu prezydentowi zarzuca się bowiem
m.in. wspieranie Państwa Islamskiego czy ambicje zmienienia
Turcji w państwo wyznaniowe.
Najciekawsze jednak było to,
co stało się następnego dnia po
zamachu stanu. Erdogan zwolnił
bowiem 2745 sędziów (co stanowi 40% wszystkich orzekających
sędziów w Turcji) oraz 5 sędziów
naczelnego organu sądowniczego
(w Polsce jednym z takich organów jest Trybunał Konstytucyjny), a jeden z nich został nawet
aresztowany. Ciekawą analogią
do tego wydarzenia są marsze
KOD, debata w Parlamencie
Europejskim o stanie polskiej
demokracji, czy reakcje przywódców unijnych, z powodu nieza-

przysiężenia 3 sędziów TK w Polsce. O tym było głośno w PE,
natomiast wydarzenia z Turcji
przeszły bez echa. Równie ciekawy jest fakt, że cała ta sytuacja
mogła być jedynie ustawką prezydenta w celu umocnienia swojej
pozycji. Johannes Hahn, który
pilotuje wejście Turcji do Unii
Europejskiej powiedział, że lista
osób aresztowanych w wyniku
zamachu stanu mającego obalić
władzę została przygotowana
jeszcze przed jego rozpoczęciem.
Podsumowując, powinniśmy się
chyba jednak szeroko uśmiechnąć. Ja na przykład, biorąc to
wszystko pod uwagę, cieszę się,
że żyję w - jak to niektórzy próbują nam wmówić – „zaściankowym
ciemnogrodzie, kraju rasistów,
gdzie demokracja jest niszczona,
a rządy sprawowane są poprzez
dyktaturę”.
vv Michał Pasternak

PORADY PRAWNE

POWIERZENIE PRACOWNIKOWI INNEJ PRACY
Czasowe powierzenie pracownikowi wykonywania pracy innej, niż
wynikająca z zawartej z umowy o pracę, jest częstą sytuacją stosowaną
przez pracodawców.
Ustawodawca dopuścił możliwość
zastosowania takiej konstrukcji,
pod warunkiem zachowania określonych wymogów. Zgodnie z art.
42 § 4 kodeksu pracy wypowiedzenie dotychczasowych warunków
pracy lub płacy (wypowiedzenie
zmieniające) nie jest wymagane
w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych
potrzebami pracodawcy, innej pracy
niż określona w umowie o pracę na
okres nieprzekraczający 3 miesięcy
w roku kalendarzowym, jeżeli nie
powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom
pracownika.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu
Najwyższego „uzasadnione potrzeby pracodawcy” należy rozumieć
jako potrzeby zakładu pracy jako
całości, a nie tylko jednostki
(komórki) organizacyjnej zakładu
pracy, do pracy w której pracownik
został skierowany, zaś pod pojęciem „kwalifikacji”, o jakich mowa
w artykule 42 § 4 k.p, należy zaś
rozumieć nie tylko przygotowanie zawodowe pracownika – jego
formalne wykształcenie, zdobyte
doświadczenia zawodowe i potrzebne umiejętności, ale także właściwości psychofizyczne pracownika,
predyspozycje psychiczne oraz
zdolności do wykonywania określonych czynności z punktu widzenia
zdrowia psychicznego. W orzecznictwie utrzymuje się pogląd, że
nie może to być także praca, przy

której kwalifikacje posiadane przez
pracownika nie są potrzebne gdyż
powierzenie pracownikowi pracy
nie wymagającej żadnych kwalifikacji zawodowych stanowi naruszenie
art. 42 § 4 k.p.

Kodeks pracy nie określa formy,
w jakiej pracodawca powinien
powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy na podstawie
art. 42 § 4 k.p., a więc nie ma przeszkód do wydania ustnego polecenia, niemniej dla celów dowodowych wskazane jest dokonanie tej
czynności w formie pisemnej, co
stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 marca 1979 roku sygn.
akt I PRN 18/79.

W przypadku, gdy przesunięcie pracownika do innej pracy wiązało się
z okresem dłuższym niż planowane
3 miesiące, wówczas pracodawca
zmuszony jest zastosować bardziej
sformalizowaną procedurę. W tej
sytuacji, dokonując przeniesienia
na mocy swojej jednostronnej decyzji, musi dokonać wypowiedzenia
zmieniającego w zakresie powierzonej pracownikowi na pewien czas
innej pracy. Należy pamiętać, że
do wypowiedzenia zmieniającego
stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące wypowiedzenia całkowitego. W niektórych sytuacjach takie
wypowiedzenie nie będzie jednak
konieczne. Nie jest ono wymagane
przy zmianie warunków zatrudnienia polegającej jedynie na zmianie
nazwy stanowiska, przy zachowa-

niu jego charakteru i pozostałych
warunków umowy o pracę.

Pracodawca może również w drodze porozumienia z pracownikiem
doprowadzić do jego przesunięcia
do innej pracy, co jest najprostszym
sposobem zmiany warunków umowy o pracę, w tym zmiany rodzaju
pracy i powiązanego z tą pracą stanowiska. Nie wymaga ono konsultacji związkowej ani podawania
przyczyny uzasadniającej modyfikację umowy. W drodze porozumienia stron można zmienić stanowisko
pracy nawet w odniesieniu do tych
pracowników, którzy są chronieni
przed dokonaniem wypowiedzenia
zmieniającego przez pracodawcę.
Jeżeli strony stosunku pracy nie
określą w treści porozumienia
z jaką datą ma nastąpić zmiana
określonych warunków umowy,
wchodzi ona w życie z dniem jego
podpisania.
W praktyce przeniesienie na podstawie art. 42 § 4 k.p. może trwać
dłużej niż 3 miesiące gdy zastosowanie wspomnianego przepisu
następuje na przełomie roku kalendarzowego tj. od października do
marca następnego roku i nie jest
wymagane wypowiedzenie zmieniające ani porozumienie, gdyż
pracodawca zachowa limity zatrudnienia czasowego w każdym roku.
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.

Nie bądź obojętny. Reaguj na przemoc!
Masz prawo się bronić i szukać pomocy u profesjonalistów mogących pomóc
rozwiązać Twoje problemy, jednak od Ciebie zależy decyzja o poszukiwaniu
pomocy. Nie zwlekaj, im szybciej zaczniesz działać, tym szybciej uzyskasz pomoc.
Przemoc nigdy nie skończy się sama.

Pomóż sobie i swoim bliskim zgłoś się po pomoc! Jesteśmy tu aby Ci pomóc!
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu funkcjonuje Punkt Informacji Wsparcia
i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, zarówno osób pokrzywdzonych
w wyniku przemocy domowej jak i sprawców przemocy.
W Punkcie dyżurują specjaliści: prawnik, psycholog i pracownik socjalny. Tu uzyskasz:
• konsultacje psychologiczne i prawne,
• wsparcie psychologiczne,
• wiedzę na temat zjawiska przemocy domowej,
• informacje na temat placówek udzielających pomocy osobom krzywdzonym,
• możliwości uzyskania pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Dyżury w Punkcie odbywają się dwa razy w tygodniu:
w każdy wtorek - dyżur prawnika i pracownika socjalnego,
oraz każdy czwartek - dyżur psychologa, w godzinach popołudniowych tj.
• wtorek: godz. 15.00 - 17.00 • czwartek: godz. 15.00 – 17.00
WSZYSTKIE PORADY SĄ BEZPŁATNE.

czynny również
TELEFON ZAUFANIA - BEZPŁATNA INFOLINIA

tel. 800 17 00 77
Zadzwoń!

telefon czynny jest w godzinach pracy Ośrodka tj. od wtorku do piątku w godzinach
od 7.00 do 15.00, a w poniedziałki od 7.00 do 17.00; oraz w godzinach pracy Punktu.
Ponadto, przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołany Zarządzeniem Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz. Podejmowanie przez Zespół Interdyscyplinarny lub Grupę
Roboczą interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą, odbywa się w
oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.

www.ops.olkusz.pl
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Informacje

TENCZYN JUŻ OTWARTY
DLA ZWIEDZAJĄCYCH
Salon Martes Sport w Quick Park Olkusz
Sklep sportowy Martes Sport dołączył do grona najemców
Quick Parku zajmie on powierzchnię 532 m². Quick
Park Olkusz będzie pierwszym nowoczesnym centrum
handlowym z wielosalowym kinem w mieście.
Quick Park Olkusz zlokalizowany będzie bezpośrednio przy drodze
krajowej numer 94, która jest główną arterią komunikacyjną miasta
łącząc jej wschodnią i zachodnią stronę. W ciągu doby w Olkuszu
przejeżdża tą drogą ponad 20 tysięcy samochodów.
Powierzchnia handlowa Quick Park Olkusz będzie wynosiła około
14 tys. mkw. Na terenie obiektu powstanie ponad 60 lokali. Będą
to m.in. supermarket, sklepy z modą, obuwnicze, drogeria, punkty
gastronomiczne i kawiarnie oraz wielosalowe kino. Budowa Quick
Parku potrwa około 12 miesięcy i rozpocznie się w II połowie
2016 roku. Do dyspozycji zmotoryzowanych klientów dostępnych
będzie 530 bezpłatnych miejsc parkingowych zlokalizowanych
przed i pod budynkiem.

Z przyjemnością informujemy że od 23 lipca br. ruiny zamku Tenczyn
w Rudnie są udostępnione dla zwiedzających. Turyści będą mogli
oglądać zabytek w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10.00 do
18.00. Oprowadzaniem zwiedzających zajmą się członkowie stowarzyszenia Ratuj Tenczyn.
Wstęp na zamek będzie płatny,
ceny biletów to 5 PLN i 2 PLN
(ulgowy).
W związku z trwającymi nadal
na Tenczynie pracami budowlanymi do dyspozycji turystów
pozostaną wydzielone te części warowni które gwarantują
bezpieczeństwo w czasie zwiedzania. Miłośnicy historii będą
mogli przespacerować się trasą
turystyczną obejmującą korytarz obronny, Bramę Nawojową
i dziedziniec zamku górnego.
Niewątpliwą atrakcją będzie wejście na taras widokowy znajdujący się na najwyższej kondygnacji
Wieży Nawojowej.
Gmina Krzeszowice udostępniła stowarzyszeniu Ratuj Tenczyn pomieszczenie w którym
urządziliśmy salę wystawową.
Korzystając ze zgromadzonych
w niej eksponatów przybliżymy
zwiedzającym barwną historię
zamku. Będzie też można nabyć
pamiątki i wydawnictwa związane z Tenczynem.
W tym roku warownia pozostanie otwarta dla turystów do
końca października. Przebieg
trasy zwiedzania przedstawia
załączony plan.

Dołącz do Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku!

KĄCIK KULINARNY

Masz 60 lub więcej lat? Pragniesz poszerzać swoją wiedzę i umiejętności
w interesujących Cię tematach? Chcesz aktywnie uczestniczyć w życiu
kulturalnym lokalnej społeczności? Wyznajesz zasadę, że w zdrowym
ciele zdrowy duch? Chętnie powitamy Cię w gronie nowych słuchaczy
Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ile pijecie wody dziennie ? Ja staram się pić powyżej
2 litrów wody i jak smak wody lubię, tak czasem mam
ochotę na coś, co ma więcej smaku. Wtedy pomagają mi zioła, które rosną w moim ogródku, takie jak
mięta czekoladowa, rozmaryn czy ostatnio lawenda.

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra
Miser” i Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu
w ramach projektu "Olkuski Uniwersytet
III Wieku”, po raz trzeci realizowanego ze
środków Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych,
zapraszają dotychczasowych i nowych
słuchaczy na zajęcia w roku akademickim
2016/2017.
Wszystkie zajęcia planowane od
października do grudnia 2016 roku są
BEZPŁATNE.
Olkuski Uniwersytet Trzeciego Wieku
oferuje:
• cykl pasjonujących wykładów w 4
blokach tematycznych: zdrowie,
kultura i sztuka, nauki społeczne,
nauki o ziemi;
• zajęcia rekreacyjne i sportowe: yoga,
gimnastyka ogólnorozwojowa,
gimnastyka w wodzie, nauka tańca
towarzyskiego, zajęcia tai-chi, pilates,
kinezjologia;
• sekcję szachową;
• zajęcia teatralne;
• naukę języków obcych;
• zajęcia komputerowe;
• warsztaty multimedialne, malarskie,
ceramiczne i rzeźbiarskie;
• plenery artystyczne;
• rajd turystyczny;
• Bal Andrzejkowy;
• spotkanie integracyjne Święto
Ziemniaka;
• wyjazdy studyjne do Uniwersytetów
Trzeciego Wieku w Warszawie i Lublinie;

ORZEŹWIAJĄCA WODA SMAKOWA

Do tych ziół dodaję owoce, te, które mam pod ręką. Ostatnio
były to truskawki, teraz są to maliny i porzeczki oraz oczywiście cytryny, limonki (ale o tych muszę pamiętać będąc
w sklepie ;)
Kolejne odkrycie, którego dokonałam, to mieszanka soku
z cytryny, szpileczek rozmarynu i ogórka obranego i pokrojonego w plasterki :) Mniam! Szczerze polecam :)

SERNIK NA ZIMNO Z PORZECZKAMI – NAJPROSTSZY!

Uwielbiam serniki, ale te pieczone, częściej opadają niż rosną w moim obecnym piekarniku... Tak więc nie pozostaje mi nic innego, niż robienie serników na zimno. Pomysł na
to, żeby zrobić taki sernik przyszedł mi, gdy stałam w sklepie w kolejce i zobaczyłam na
półce galaretkę truskawkową. Sernik robi się banalnie prosto. Każde dziecko go zrobi :)
ml. Odstawiamy do
lekkiego schłodzenia.
Do misy miksera
• 2 opakowania
herbatników (200 gram)
przekładamy sery
• 60 gram masła
oraz jogurt grecki,
• 1 jogurt grecki 500 ml
dokładnie miesza• 1 opakowanie serka
my, a wręcz lekko
mascarpone 250 gram
ubijamy, tak aby
• 45 dkg sera Mój Ulubiony
całość się porządnie
• 1 galaretka truskawkowa + 250
połączyła, dodajemy
ml wody
galaretkę i znowu
• szklanka porzeczek
mieszamy (uwaga,
czerwonych
Okrągłą formę na ciasto wykłada- może chlapać:) Wyłączamy mikser i do
my papierem do pieczenia.
Herbatniki rozdrabniamy i mie- misy dodajemy 75%
szamy z roztopionym masłem, tak naszych porzeczek.
nia. U mnie sernik stał w lodówce
otrzymaną kruszonką wykładamy Masę przelewamy
do formy na nasz przygotowany około 2 godzin.
spód tortownicy.
Galaretkę przygotowujemy wg wcześniej spód i z góry delikatnie
przepisu na opakowaniu. Uwaga! rozsypujemy po masie porzeczki.
zmniejszamy ilość wody do 250 Wstawiamy do lodówki do stężevv Ulla Pałka

Sernik na zimno
z porzeczkami

• warsztaty integracyjno-szkoleniowe
dla seniorów-liderów;
• możliwość włączenia się w działania
Klubu Wolontariusza OUTW.
Zapisy do Olkuskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku przyjmuje Miejski
Ośrodek Kultury w Olkuszu, ul. F. Nullo 29.
Informacje uzyskać można pod numerem
tel.: (32) 643 11 20.
Nie siedź w domu, ucz się, rozwijaj swe
zainteresowania i baw się razem z nami!
Serdecznie zapraszamy!!!
Projekt dofinansowany ze środków
Programu Rządowego na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020.

Te i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

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:
•
•
•
•
•
•

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

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

SHIP
MŁODZIUTKA
SUCZKA
W TYPIE
JAMNIKA
Fundacja Człowiek Dla Zwierząt
poszukuje odpowiedzialnego
domu dla młodziutkiej suczki
w typie jamnika.Suczka jest bardzo
łagodna, serdeczna i przytulasta,
chociaż w kontakcie z nowo poznanymi osobami trochę nieśmiała.
W kontaktach z innymi psikami
przyjazna, chociaż sygnalizuje
swój zdecydowany jamniczy charakter.
Sunia jest odpchlona, odrobaczona, zaszczepiona na choroby zakaźne i wściekliznę, wysterylizowana
i zaczipowana.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.
Kontakt: 534 884 174

Ship to młody piękny pies w typie
husky, którego przywiozła do przytuliska pani, po tym jak znalazła go
idącego ruchliwą drogą w jednej z podkrakowskich miejscowości. Przez kilka
tygodni intensywnie poszukiwaliśmy
jego właścicieli, ale oni chyba nie szukali swojego psa. W pierwszych dniach
listopada Ship został zaszczepiony, jak
dziesiątki innych psów trafiających
pod opiekę fundacji. Trzy dni po szczepieniu u psiaka wystąpiły pierwsze
objawy: krwawa biegunka, wymioty, brak łaknienia, duże osłabienie,
gorączka sięgająca aż 41 stopni. Przez
kilka tygodni walczyliśmy wraz Shipem
o jego życie, lecząc go jedynie objawowo, gdyż lekarze nie umieli znaleźć
przyczyny jego choroby.
Teraz Ship jest zdrowy i cieszy się
życiem. Uwielbia ruch, zabawę i kontakt z człowiekiem. Marzy o nowej
rodzinie, która doceni jego wspaniały
charakter i wykorzysta aktywność,
charakterystyczną dla tej rasy. Więc
jeśli lubisz długie spacery, jogging,
jazdę na rowerze czy górskie wycieczki zaproś Shipa do swojego życia,
a zyskasz cudownego kompana, który
nigdy Cię nie zawiedzie.
Kontakt w sprawie adopcji:
783 553 197, 534 884 174

BINGO
Bigno - spokojny, grzeczny,
cudowny pies wciąż czeka na
dom... Już tak długo...
Bingo ma ok. 8 lat, jest zdrowym, radosnym, bardzo
przyjaznym psem średniej
wielkości. Uwielbia kontakt
z człowiekiem i spacery. Jest
bardzo przyjacielski w stosunku do innych psów. Byłby
cudownym przyjacielem dla
starszych osób, ale też dla
rodziny z dziećmi. To po prostu pies idealny, dlaczego
wciąż nie ma domu...? Podarujmy mu ciepły kąt i odrobinę miłości. Odwdzięczy
się ogromem miłości i przywiązania.
Psiak jest odpchlony, odrobaczony, zaszczepiony, wykastrowany i zaczipowany.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.

BEZ OPŁAT
WSTĘPNYCH

DORADZTWO
FINANSOWE

Wyślij wniosek online nawww.centrum9.pl
» CHWILÓWKI

NAPISZ DO NAS, BĄDŹ

» DORADZTWO FINANSOWE
» KREDYTY GOTÓWKOWE
» KREDYTY KONSOLIDACYJNE

CENTRUM 9

30 bankówjscu
w jednym mie

» POŻYCZKI POZABANKOWE

Kontakt: 534 884 174

Serdecznie zachęcamy do kontaktu w sprawie zwierzaków,
mamy nadzieję, że dzięki Państwu ich los wkrótce się odmieni...

NOWE POŻYCZKI
POZABANKOWE

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

ZADZWOŃ
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Reklamy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
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 33 o powierzchni użytkowej 71,33 m2 cena 265 000 zł.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o. w Olkuszu
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 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.
FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

WiREX

Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

POLICJA
• Zdarzenie drogowe z udziałem nieletniego rowerzysty
25.07 br. około godziny 12:25 w Olkuszu na ul. Marii Curie-Skłodowskiej doszło do wypadku drogowego, w którym jak wstępnie ustalili policjanci 12–letni rowerzysta, mieszkaniec Olkusza
nie zachował należytej ostrożności , zjechał z chodnika i wjechał
wprost pod jadący samochód marki Mitsubishi. Kierująca pojazdem mieszkanka Witeradowa , została przebadana na zawartość
alkoholu w wydychanym powietrzu –trzeźwa. W wyniku zdarzenia nieletni rowerzysta doznał obrażeń ciała (potłuczenia, otarcia
naskórka) i został przewieziony przez Pogotowie Ratunkowe do
szpitala w Olkuszu.

Do każdego badania upominek gratis

POKÓJ

w budynku SILVER
/dawny budynek policji/

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

tel. 604-640-687

Firma usługowo-sprzątająca zatrudni pracowników
na swoim obiekcie w Modlnicy, do prac porządkowych, obsługi myjni
samochodowej, pracownik gospodarczy
- mile widziane osoby niepełnosprawne.

Tel. 661 991 889

Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-olkuski.pl

• Wolbrom. 5 osób rannych w wypadku
Olkuscy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie wypadku
drogowego, który miał miejsce 24 lipca br. około godz. 2.20 w
Jangrocie (gmina Trzyciąż). Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że
19-letni mieszkaniec Milonek kierując samochodem marki Seat
Ibiza, wyjechał z drogi podporządkowanej od Chrząstowic w kierunku miejscowości Jangrot i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu doprowadzając do zderzenia bocznego z prawidłowo jadącym
pojazdem marki BMW, kierowanym przez 33-letniego mieszkańca
Braciejówki. Kierowca BMW jechał wraz z trzema pasażerami.
Nieprzytomnego kierowcę Seata zabrano do szpitala w Olkuszu
z uwagi na ciężki stan zdrowia – nie przeprowadzono badania na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Przewieziono tam
również kierowcę BMW (trzeźwy) i pasażera. Dwaj pozostali pasażerowie BMW zostali przewiezieni do szpitala w Miechowie. Osoby te były przytomne, posiadały obrażenia ciała w postaci otarć
naskórka i przecięć skóry. Na miejscu obecny był biegły sądowy,
technik kryminalistyki i policjanci ruchu drogowego. Wykonane
zostały oględziny miejsca zdarzenia, oględziny pojazdów, zdjęcia
oraz szkic sytuacyjny.
• Olkusz. Trzy nietrzeźwe matki sprawowały opiekę nad dziećmi
23 lipca br. około godziny 22.30 dyżurny komendy w Olkuszu
otrzymał zgłoszenie o tym, że w jednym z osiedlowych mieszkań
nietrzeźwi opiekunowie sprawują opiekę nad dziećmi. Na miejsce
natychmiast został skierowany patrol Policji. Policjanci zastali trzy
nietrzeźwe kobiety, pod opieką których znajdowała się trójka dzieci.
36–letnia kobieta wyjaśniła policjantom, że zorganizowała w swoim
mieszkaniu imprezę imieninową, zapraszając na nią dwie koleżanki
z córkami. Po przeprowadzeniu zbadaniu stanu trzeźwości - okazało
się, że właścicielka mieszkania miała 1,47 promila alkoholu w organizmie. Jej koleżanki, 41–letnia mieszkanka Olkusza miała 0,59
promila, a 28-letnia mieszkanka Marcinowic 0,50 promila. Dzieci
zostały przekazane ojcu właścicielki mieszkania. Policjanci ustalają,
Biuro czynne:

pon. - pt. w godz. 900 - 1500
Redaktor naczelna:

Anna Przetacznik

ul. Króla Kazimierza Wielkiego Skład i łamanie:
Justyna Kurdyła
29 pokój 41, 32-300 Olkusz

510 190 038
gwarekolkuski@wp.pl

• Bukowno. Nietrzeźwy kierowca skutera
22.07 br. około godziny 20.50 policjanci z Bukowna udaremnili ucieczkę nietrzeźwemu kierowcy skutera. 36–
letni mężczyzna, który na ul. Leśnej w Bukownie doprowadził do
kolizji z zaparkowanym pojazdem marki Mercedes, miał w organizmie 1,89 promila alkoholu, jechał pomimo sądowego zakazu.
Odpowiadał będzie za spowodowanie kolizji, jazdę po pijanemu i
bez uprawnień.
• Zginął 26-letni motocyklista
21 lipca 2016 roku około godz. 19.40 w gminie Wolbrom doszło
do wypadku śmiertelnego. Kierujący motocyklem marki Honda,
26-letni mieszkaniec Poręby Dzierżnej, z nieustalonych przyczyn
wjechał do przydrożnego rowu, uderzając w betonowy przepust.
W wyniku odniesionych obrażeń ciała poniósł śmierć na miejscu.
W sprawie wypadku będzie prowadzone śledztwo zmierzające do
ustalenia wszystkich okoliczności tego wypadku.

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

DO WYNAJĘCIA

czy zachowanie opiekunów mogło narazić dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia albo uszczerbku na zdrowiu. Zebrane w tej
sprawie materiały zostaną przekazane do sądu
rodzinnego.

Druk:

Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligraﬁa,
Drukarnia w Sosnowcu.

• Dłużec. Zderzenie dwóch samochodów osobowych
5 osób rannych w zderzeniu drogowym w Dłużcu: dwaj kierowcy
i 3 pasażerowie z ogólnymi obrażeniami ciała trafili do szpitali w
Olkuszu i Miechowie.
19.07.16 r. około godziny 8:30 na drodze wojewódzkiej nr 783 w
miejscowości Dłużec zderzyły się dwa samochody osobowe marki vw Passat. Ze wstępnych ustaleń Policji wynika, że kierujący
volkswagenem, 55-letni mieszkaniec Sławna (woj. zachodniopomorskie), który jechał z pasażerką, na łuku drogi stracił panowanie
nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z
volkswagenem. W wyniku zderzenia tych pojazdów obrażeń ciała doznali kierowcy pojazdów i ich pasażerowie - 5 osób zostało
przewiezionych do szpitali w Olkuszu i Miechowie. Obaj kierowcy
byli trzeźwi.
Na miejscu – oprócz policjantów – pomocy poszkodowanym
udzielali strażacy oraz pogotowie. Utrudnienia na drodze trwały ponad godzinę do momentu zabezpieczenia i usunięcia obu
pojazdów.
Policjanci będą wyjaśniać dokładnie wszystkie okoliczności i przyczyny tego zdarzenia drogoweg.
• 77-letni mieszkaniec Bukowna padł ofiarą złodzieja. Stracił
portfel z dokumentami i pieniędzmi.
Do kradzieży doszło w Bukownie. Do mieszkania starszego pana
zapukał mężczyzna, który zaproponował właścicielowi, że odkupi od niego działkę. Wszedł do środka a gospodarz zaprosił go
do jednego z pomieszczeń. Mężczyzna poprosił o skorzystanie
z toalety i po chwili wrócił, by kontynuować rozmowę. Dopiero
gdy opuścił mieszkanie, 77-latek zorientował się, że padł ofiarą
przestępstwa.
Okazało się, że oszust zabrał z kieszeni koszuli, która pozostawiona była w przedpokoju, portfel z dokumentami i pieniędzmi.
Obecnie funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bukownie ustalają sprawcę tej kradzieży. Jednocześnie apelują o rozwagę i ostrożność. Nigdy nie trzymaj rzeczy wartościowych w łatwo dostępnych
i widocznych miejscach!
Pamiętaj, że oszuści posługują się różnymi metodami działań.

„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 obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową
lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI KALENDARZ WYDARZEŃ

REPERTUAR KINA „ZBYSZEK”
vv ,,GDZIE JEST DORY’’ prod.USA
2D dubbing, czas trwania: 1 h 43 min.,
gatunek: animowany/przygodowy/komedia,
bez ograniczeń wiekowych
01-02.08. godz. 17.00
vv ,,CHOCOLAT’’ prod. Francja
2D napisy, czas trwania: 1 h 50 min.
gatunek: dramat , bez ograniczeń wiekowych
01-02.08. godz. 19.00
vv PREMIERA !!!
,,LEGION SAMOBÓJCÓW’’
prod. Kanada/USA
czas trwania: 2h 10min,
gatunek: akcja,
bez ograniczeń wiekowych
5-11.08.godz.
17.00 (2D dubbing),
19.30 (3D napisy)
12-13; 15-16; 18.08.
17.00 (3D dubbing),
19.30 (2D napisy)
14.08.
16.00 (3D dubbing),
18.30 (2D napisy)
17.08.
19.00 (3D dubbing),
21.30 (2D napisy)

PROGRAM IMPREZ MOK
vv 03 VIII godz.17.00
„Moc Dobrego wychowania” spektakl teatralny dla dzieci
wykonaniu Teatru MASKA z Krakowa (cena biletu 5 zł)
vv 07 VIII godz.19.30 – Koncert zespołu rockowego
„HURROCKAINE” (Rynek)

vv 14 VIII godz.21.00 – Kino plenerowe /Rynek Olkusz/
vv 17 VIII godz.17.00 - „Ostatnia książka świata” - spektakl
teatralny dla dzieci wykonaniu Teatru MASKA z Krakowa
(cena biletu 5 zł)

WAKACJE 2016 z
vv 01.08. godz. 14.30
Zabawy integracyjne od 4 lat
zapisy do dn. 29.07.2016r. w sekretariacie MOK
lub tel. 32 643 11 20
vv 2.08. godz. 11.00
„Zaprzyjaźnij się z linią” inspiracja kolekcją W.
Wołkowskiego
zapisy do dn. 1.08.2016r. w MOK – CK ul. Szpitalna 32,
tel. 32 754 44 55
MOK - CK ul. Szpitalna 32
vv 03.08. godz. 11.00
„Zwierzaki-dziwaki” zabawa z monotypią
- zajęcia plastyczne dla dzieci
zapisy do dn. 2.08.2016 w sekretariacie MOK
lub tel. - 32 6431120
vv 03.08. godz. 17.00
„Moc dobrego wychowania”
spektakl teatralny dla dzieci wykonaniu
Teatru „Maska” z Krakowa
vv 04.08. godz. 11.00
„Origami” zajęcia plastyczne
zapisy do dn. 3.08.2016r. w MOK – CK ul. Szpitalna 32
tel. 32 754 44 55
MOK - CK ul. Szpitalna 32
vv 04.08. godz. 12.00
„Tańce połamańce” od 7 lat
zapisy do dn. 3.08.2016r. w sekretariacie MOK
lub tel. 32 6431120
vv 05.08. godz. 11.00, 13.00
Filmowe niespodzianki
vv 08.08. godz. 11.00, 13.00
Filmowe niespodzianki
vv 08.08. godz. 14.30
Zabawy integracyjne od 4 lat
zapisy do dn. 5.08.2016r. w sekretariacie MOK
lub tel. 32 643 11 20

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Świat należy
Zapraszamy do
Kontakt:
do kobiet
Regionalnego Biura Oriflame Małgorzata Poznańska
w Olkuszu ul. Biema 5b
tel. 696-052-702;

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

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

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

MOK Olkusz

Wakacje 2016 z MOK Olkusz - PROGRAM NA SIERPIEŃ
Zapisy na zajęcia i warsztaty przyjmowane będą tydzień przed ich planowanym terminem
vv 01.08. godz. 11.00, 13.00
Filmowe niespodzianki

"Wyglądaj świetnie,
zarabiaj pieniądze
i baw się doskonale"

vv 09.08. godz. 11.00
„W starym kinie” zajęcia plastyczne
zapisy do dn. 8.08.2016r. w MOK – CK ul. Szpitalna 32
tel. 32 754 44 55
MOK - CK ul. Szpitalna 32
vv 10.08. godz. 10.00
Za kulisami... Domu Kultury i Kina „Zbyszek”
zapisy do dn. 8.08.2016r. w sekretariacie MOK
lub tel. 32 6431120
vv 10.08. godz. 11.00
„Statki kosmiczne i ich pasażerowie”
zajęcia plastyczne dla dzieci
zapisy do dn. 9.08.2016 w sekretariacie MOK
lub tel. 32 6431120
vv 10.08. godz. 11.00
Warsztaty bębniarskie
zapisy do dn. 9.08.2016r. w sekretariacie MOK
lub tel. 32 6431120
vv 11.08. godz. 11.00
„Zaczarowane kwiaty” monotypia
zapisy do dn. 10.08.2016r. w MOK – CK ul. Szpitalna 32
tel. 32 754 44 55
MOK - CK ul. Szpitalna 32
vv 11.08. godz. 12.00
„Tańce połamańce” od 7 lat
zapisy do dn. 10.08.2016r. w sekretariacie MOK
lub tel. 32 643 11 20
vv 11.08. godz. 14.00
"Po co mi to ciało?” zajęcia dla dzieci rozwijające
kreatywność z elementami jogi i tańca
zapisy do dn. 10.08.2016r. w sekretariacie MOK
lub tel. 32 643 11 20
vv 12.08. godz. 11.00, 13.00
Filmowe niespodzianki

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

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

- 1650 zł 1,9 m - 2350 zł
- 1800 zł 2,2 m - 2500 zł
- 2050 zł 2,5 m - 2600 zł
- 2200 zł

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł

8

Reklamy

HURTOWNIA OLEJÓW
tel. 792 447 442
ZUT RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1,
32-300 Olkusz
(budynek HERMES)

tel.

NAJCIEPLEJSZA ŚCIANA JEDNOWARSTWOWA
U=0,09 W/m2K (system EKOLIT)

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 1

www.motoexpert.olkusz.pl

www.superekodom.com.pl

537 39 39 39
511 33 06 36

motoexpertshop@gmail.com

Technologia budowania z izolacyjnych szalunków zalewanych betonem
Zapotrzebowanie na ciepło poniżej 30W/m2 • Idealne do ogrzewania pompami ciepła.

BUDUJEMY DOMY PASYWNE

OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

Najniższe ceny w regionie!

(baza STW)

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

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

Ponad 22 lata doświadczenia

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

SZYBKO
SOLIDNIE

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

www.mobioos.pl

•

biuro@mobioos.pl

Kreacja marki
Projektowanie
Film i multimedia
Skład tekstów
Strony WWW
Druk

600 424 117

Profesjonalne wylewki

Miksokretem
zacierane maszynowo

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

