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POCZYTAJ DZIECKU - STR. 4
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk
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www.system-olkusz.pl

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

Sklep przeniesiony do Olkusza, nowy adres:
Olkusz, ul. Rabsztyńska 51, tel. 788 524 414, 728 820 552
Pon-piątek 900-1700, sobota 800-1300

OPTYK

SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
800 – 2200
• 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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70

str.
8

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

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

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

KORA OGRODOWA
NAJLEPSZE CENY!!!
tel. 793 407 210

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE
MEBLE OGRODOWE

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

PRZEGLĄD KLIMATYZACJI
Olkusz, ul. Fr. Nullo 2, (obok Apteki - dawna siedziba Getin Bank)
tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079
Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 13.00

Kasy Fiskalne, Zapraszamy Do Zakupu:

z uzupełnieniem czynnika

20 zł

MYCIE SAMOCHODU
MYCIE SZYB
ODKURZANIE
WOSKOWANIE
OZONOWANIE GENERATOREM

•••••••••••••••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.
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W ramach pełnej obsługi naszych klientów świadczymy następujące usługi:

• pomoc przy wyborze urządzenia odpowiedniego do charakteru prowadzonej działalności,
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów,
• fiskalizację kasy,
• okresowe obowiązkowe przeglądy techniczne,
• stała opieka serwisowa kas fiskalnych.

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

PAKIET RAZEM

•••••

••••••

15 zł
10 zł
10 zł
5 zł
40 zł

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

AUTO-MYJNIA - Krze
Umów się, tel. 508 212 003

Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

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

100 zł

przy trasie E94 (Olkusz - Dąbrowa Górnicza)

WiREX

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

Do każdego
badania
upominek
gratis
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Informacje

ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE Z DOTACJI OTRZYMANEJ OD MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLENER OTWARTYCH UCZUĆ

Z dniem 15 lipca 2015 roku Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” z siedzibą w Kolbarku, rozpoczęło realizację projektu „Plener otwartych uczuć”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi 2015”. Zakłada integrację i aktywizację społeczną 40 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatów:
chrzanowskiego, miechowskiego, olkuskiego i proszowickiego, poprzez udział w warsztatach artystyczno-malarskich.
Realizacja projektu rozpoczyna się działaniem pod
nazwą „IV integracyjny plener malarski im. Ks.
Marcina Dubiela – Cieślin 2015”, który jest kontynuacją corocznego pleneru poświęconego pamięci
nieżyjącego już artysty malarza, proboszcza parafii
Cieślin. W dniach od 03.08.2015 r. do 07.08.2015
r. 10 osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń
psychicznych pod kierunkiem 15 profesjonalnych
artystów malarzy poznawać będzie podstawy różnorodnych technik malarsko-plastycznych rozwijając bądź
utrwalając swoje zdolności artystyczne. Nie chodzi
tu tylko o zdolności artystyczne, rozumiane jako dar
otrzymany w celu tworzenia „boskiego” dzieła sztuki.
Chodzi również o formę aktywnego współdziałania
z drugim człowiekiem, o radość tworzenia. Celem
tych zajęć jest nowe widzenie świata, odnalezienie
swoistej harmonii między nim i sobą, odnalezienie
własnej tożsamości. Zajęcia plenerowe i ich uczestnicy
staną się przedmiotem pracy rysownika karykaturzysty

tworzącego album a także filmu, realizowanego przez
Pawła Krzepinę, utrwalającego dokonania artystyczne
oraz popularyzującego terapię i aktywizację przez
sztukę osób z zaburzeniami psychicznymi.

pleneru i współorganizatorem już po raz trzeci jest
Mariusz Połeć, mieszkający w Cieślinie artysta malarz
o bogatym i uznanym dorobku artystycznym. Dzięki
uprzejmości Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego uczestnicy pleneru
W kolejnych miesiącach od sierpnia do listopada prze- mają zapewnione noclegi w Ośrodku Edukacyjno –
prowadzone zostaną w czterech wyżej wspomnianych Naukowym w Smoleniu.
powiatach warsztaty edukacyjno-artystyczne, w trakcie
których grupa 40 osób niepełnosprawnych z powo- Artyści uczestniczący w plenerze: Justyna Banasiak,
du zaburzeń psychicznych pozna sposoby i techniki Ewa Bogucka Pudlis, Ewa Gadnicka Włodarczyk,
w zakresie malarstwa olejnego, rysunku oraz malowania Anna Fornelska, Małgorzata Kacperek, Andrzej Kacceramiki i wyrobów z drewna. Podsumowaniem pro- perek, Michał Kwarciak, Damian Pacha, Samvel
jektu będzie Finał, wernisaż i wystawa prac malarskich Paremuzyan, Mariusz Połeć, Igor Sikorski, Grzegorz
uczestników pleneru z udziałem rodzin osób niepeł- Skrzypek, Michał Smółka, Halina Wojtowicz-Szczenosprawnych i zaproszonych gości.
paniak i Tadeusz Zientara.
Podobnie jak w roku ubiegłym pomysłodawcę formuły
tegorocznego pleneru jest Wiesław Pietras, Prezes
Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” a komisarzem

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

Powiatowy Urząd Pracy w Olkusz
ogłasza NABÓR wniosków na

aktywizację osób bezrobotnych
powyżej 50 roku życia

w tym, niepełnosprawnych i długotrwale
bezrobotnych, które mają ustalony II profil pomocy.
Wnioski można składać na:
• jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej - max. kwota 20 tys.,
• szkolenia,
• organizację stażu u pracodawcy
Powyższe wnioski dostępne są na stronie internetowej
www.pup-olkusz.pl oraz w siedzibie Urzędu, pok. nr 11, 18, 24
lub u swojego doradcy klienta.

INFORMACJA
Informujemy, że w dniu 14.08.2015 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu,
będzie nieczynny.

Informacje
PORADY PRAWNE

FELIETON

SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO

Każdy z nas był dzieckiem i każdy ma wspomnienia związane ze swoimi młodymi latami.
Kiedy patrzę na obecne młode pokolenie, kilkuletnie, czy kilkunastoletnie dzieci to przyznam,
że trochę mi ich żal. Może i mają więcej, może są inteligentniejsi niż ich rówieśnicy sprzed
kilkudziesięciu lat, może mają bardziej wydezynfekowane ręce i ciągle czyste buzie, ale czy
wiedzą co to jest szczęśliwe dzieciństwo?
My, ludzie których dzieciństwo przypadło na lata osiemdziesiąte, dziewięćdziesiąte czy te wcześniejsze mieliśmy
tylko jedną bajkę w telewizji – wieczorynkę o dziewiętnastej na którą czekaliśmy cały dzień i którą to nierzadko
oglądało się całymi rodzinami – były to
bajki, z których szła jakaś nauka, dziś
w kilku bajkowych kanałach ciężko
jest znaleźć coś, z czego można by
cokolwiek wynieść poza przemocą…
Dziś dzieciaki mają smartfony, tablety,
laptopy i za ich pomocą kontaktują się
między sobą… My mieliśmy podwórko, rozmowy, bezpośredni kontakt
z rówieśnikami nie tylko w szkole ale
i poza nią, wtedy nie do pomyślenia
było, aby place przed blokami czy
podwórka były puste – one tętniły
życiem, śmiechem, zabawą. Dziś młodzi chwalą się ile wirtualnych bramek
strzelili, my te bramki strzelaliśmy
w realnym życiu, dziś dzieci żyją coraz
to nowymi grami komputerowymi, my
mieliśmy te na świeżym powietrzu –
piłka, klasy, kapsle, podchody, guma
do grania, skakanka – otyłość to była
jakaś abstrakcja. Dziś dzieciaki siedzą
przed ekranami i z fanatyczną fascynacją wcielają się w kolejne takie czy
inne postacie strzelające najrozmaitszą
amunicją i zabijające wszelkiej maści
stwory i potwory, przy tym objadają
się chipsami i colą. Na szczęście coraz
więcej widzi się rodziców aktywnie
spędzających czas ze swymi dziećmi
i chwała im za to, ale wciąż to nie to
co bieganie po lesie w poszukiwaniu
kolejnej wskazówki w podchodach,
czy wygłupy na trzepaku w swoim
własnym kilkuletnim czy nastoletnim
towarzystwie, bo wiadomo z rodzicami
fajnie, ale trzeba iść gdzie oni prowadzą

i robić co oni zaplanują .
Nas rodzice puszczali wolno – byle
tylko nie oddalać się zbytnio od domu,
lub powiedzieć gdzie idziemy. Dziś
dzieci są pod stałym nadzorem, trudno
wyobrazić sobie, żeby maluchy biegały
samopas bo przecież zewsząd czyha
tyle niebezpieczeństw: nieodpowiedzialni kierowcy, pedofile, porywacze… Dziś każdy owoc czy warzywo
musi być dokładnie wyszorowane
zanim da się je dziecku do zjedzenia,
oczywiście po uprzednim umyciu
w płynie antybakteryjnym rąk – my
jedliśmy jabłka, gruszki, śliwki prosto z drzewa, marchewkę wyciągniętą
z ziemi i otartą byle jak o bluzkę, często z piaskiem chrzęszczącym między
zębami. Chodziliśmy często z brudną
buzią i brudnymi rękami i nikt nas
za to nie ganił. Bo byliśmy przecież
tylko dziećmi.
Inny też był stosunek do dorosłych.
Nasze pokolenie po prostu wiedziało,
że nauczyciel to jest ktoś kto rządzi
w klasie, że babci trzeba ustąpić miejsca w autobusie. Kiedyś osoba starsza,
kobieta w ciąży, czy z małym dzieckiem – byli praktycznie nietykalni.
Niezwykle rzadko zdarzało się, że ktoś
taki padł ofiarą jakiegoś brutalnego
ataku. Dziś wielu młodych za nic ma
osoby od siebie starsze, czy w szczególnej sytuacji życiowej – nikt nie może
czuć się pewnie na ulicy, w autobusie
czy gdziekolwiek indziej. Przemoc,
brutalność i agresja są tak wpisane
w dzisiejszy świat, że wielu młodych
ludzi nie widzi w tym nic dziwnego
i niestosownego.
Dzisiejszy, narzucony niejako rodzicom model wychowania dzieci nie

daje im właściwie żadnej władzy nad
dzieckiem. Zewsząd powtarza się, że
dziecko ma prawo do własnego zdania,
że jest indywidualnością, że nie wolno
wymierzać mu kar, że najważniejsza
jest rozmowa, że ma prawo do prywatności, że jest pępkiem świata. A gdzie
w tym wszystkim miejsce na jakąś
naukę, dyscyplinę, na prawo rodziców do wychowywania bez obaw, że
niewłaściwe słowo pozbawi ich prawa
do własnych dzieci?
Nas wychowywano. Podobnie jak
dziś – mieliśmy rodziców pracujących,
rzadko mieli czas na długie i szczere
rozmowy z nami – takie życie – wychowywaliśmy się w grupach podwórkowych, kiedy byliśmy niegrzeczni
– obrywaliśmy, gdy pyskowaliśmy – też
zdarzyło się, że obrywaliśmy. Wyrośliśmy na normalnych ludzi.
Dzisiaj z dziećmi się rozmawia, dziś
dzieci są wychowywane bezstresowo,
dziś dzieci nie mają kar cielesnych, dziś
dziecka nie można tknąć – i mamy:
nastolatków napadających na staruszków, zabijających rodziców, bijących się
w autobusach, traktujących narkotyki,
czy sex jak chleb powszedni. My mieliśmy dzieciństwo mniej zautomatyzowanie i zelektronizowane, ale za
to zdrowe i szczęśliwe. Nasze dzieci
mają tony zabawek i drogiego sprzętu, a mimo to ich młode lata nawet
w połowie nie są tak bogate w atrakcje
jak nasze. Świat się zmienia idzie na
przód, szkoda że w tych najważniejszych kwestiach – szczęśliwych lat
młodości i beztroski – nie może po
prostu się zatrzymać…
vv Izabela Szatyn
email: go_izabelaszatyn@op.pl

PORADY PRAWNE

ODRZUCENIE SPADKU

Instytucja odrzucenia spadku umożliwia uniknięcie
odpowiedzialności za długi spadkodawcy.

Oświadczenie w przedmiocie odrzucenia
spadku może być złożone przed notariuszem lub sądem rejonowym dla miejsca
zamieszkania lub pobytu składającego
oświadczenie.

Jak wynika z art. 1015 § 1 Kodeksu
cywilnego, przedmiotowe oświadczenie
może być złożone w ciągu 6 miesięcy od
dnia, w którym spadkobierca dowiedział
się o tytule swego powołania do spadku.
Z powyższego wynika, że sześciomiesięczny termin liczony jest dla każdego ze
spadkobierców w sposób indywidualny.
Dla spadkobiercy ustawowego będzie to
data, w której dowiedział się o śmierci
spadkodawcy, o ile wiedział o łączącym
go ze zmarłym pokrewieństwie uzasadniającym powołanie do dziedziczenia
z ustawy w pierwszej kolejności, zaś
jeśli chodzi o spadkobiercę ustawowego powołanego w dalszej kolejności, to
bieg terminu rozpocznie się od dnia,
w którym dowiedział się, że spadkobierca
będący w kolejności do dziedziczenia
przed nim, utracił tytuł powołania do
dziedziczenia, tj. np. został uznany za
niegodnego dziedziczenia albo spadek
odrzucił.
Co do zasady odrzucenie spadku po
terminie, przewidzianym do złożenia
oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie jest możliwe, jednakże
w sytuacji, gdy oświadczenie o przyjęciu
lub o odrzuceniu spadku zostało złożone
pod wpływem błędu lub groźby, spadkobierca może uchylić się od skutków
prawnych takiego oświadczenia. Również spadkobierca, który pod wpływem
błędu lub groźby nie złożył żadnego
oświadczenia we wskazanym terminie
może w powyższy sposób uchylić się
od skutków prawnych niezachowania
terminu, zgodnie z art. 1019 § 2 kodeksu
cywilnego. Powyższy przepis stwarza
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więc możliwość odrzucenia spadku po
terminie w sytuacji, gdy niezachowanie
tego terminu i w konsekwencji niezłożenie przez spadkobiercę żadnego
oświadczenia spowodowane było błędem
lub groźbą. Do najczęściej spotykanych
sytuacji zalicza się pozostawanie spadkobiercy w błędzie co do stanu spadku,
polegającego na braku wiedzy o długach
spadkodawcy, wchodzących w skład
spadku. Zgodnie z postanowieniem
Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2012
roku sygn. akt IV CSK 612/11 niewiedza
spadkobiercy o stanie spadku pomimo
podjętych odpowiednich, możliwych
działań, może być uznana za błąd istotny
i stanowić podstawę do uchylenia się od
skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie,
przy czym na spadkobiercy spoczywa
obowiązek wykazania, iż dochował
należytej staranności, zmierzającej do
ustalenia stanu majątku spadkowego.

By móc uchylić się od skutków prawnych
niezłożenia w terminie oświadczenia
o odrzuceniu spadku spadkobierca
musi złożyć przed sądem oświadczenie
o uchyleniu się od skutków prawnych
niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu
spadku w terminie wraz ze wskazaniem
czy przypadający mu spadek przyjmuje
czy też odrzuca. W tym miejscu warto
wskazać, iż oświadczenie o uchyleniu
się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia
o odrzuceniu spadku dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez sąd.
Prawo do uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku wygasa po
upływie terminów przewidzianych w art.
88 § 2 kodeksu cywilnego tj. w razie błędu z upływem roku od jego wykrycia, zaś
w razie groźby z upływem roku od chwi-

li, kiedy stan obawy
ustał. Jednocześnie
należy podkreślić, że
złożenie oświadczenia ww. przedmiocie
może nastąpić również po stwierdzeniu
nabycia spadku.
Bardzo często mamy do czynienia
z sytuacją, gdy do spadku powołani są
małoletni. W takim przypadku to ich
rodzice, jako przedstawiciele ustawowi,
zwracają się do sądu rodzinnego i nieletnich o wydanie zgody na odrzucenie
w imieniu małoletniego dziecka spadku uzasadniając, że taka decyzja będzie
korzystna dla małoletniego. Zazwyczaj
nie ma problemów z wydaniem takiej
zgody przez Sąd, jednakże w przypadku,
gdyby rodzicom małoletniego nie udało
się odrzucić spadku w imieniu dziecka, to
zabezpiecza go ustawa, albowiem z mocy
prawa zawsze dziedziczy z dobrodziejstwem inwentarza. Nie odpowiada za
długi spadkowe ponad to, co odziedziczył w aktywach spadku.

Należy wiedzieć, że zgodnie z dokonaną
przez Sejm w dniu 6 lutego 2015 roku
nowelizacją w art. 1015 § 2 kodeksu
cywilnego spadkobierca, który w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym
dowiedział się o tytule swego powołania do spadku nie złoży oświadczenia
o odrzuceniu spadku automatycznie
będzie odpowiadał za długi zmarłego
tylko do wysokości przejętego majątku,
a nie tak jak dotychczas, że jeśli nie złoży
w ciągu sześciu miesięcy oświadczenia
o odrzuceniu spadku to wraz z majątkiem
przejmuje pełną, nieograniczoną odpowiedzialność za długi spadkowe. Aby
przejąć spadek wprost albo go odrzucić,
trzeba będzie złożyć oświadczenie.
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.

SĄDOWE USTALENIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM – W PRAKTYCE

Zgodnie z przepisem art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
niezależnie od posiadanej władzy rodzicielskiej rodzic ma prawo
jak i obowiązek utrzymywać kontakt z dzieckiem. Gdy dziecko
zamieszkuje z jednym z rodziców, kontakt pomiędzy drugim z nich,
a małoletnim, ustalają wspólnie rodzice. Brak porozumienia między
nimi znajduje finał na sali sądowej.
Procedurę sądową w zakresie
ustalenia kontaktów z dzieckiem
inicjuje wniosek złożony w trybie
przepisu art. 1131 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Sądem właściwym jest sąd rejonowy z siedzibą
odpowiednią ze względu na miejsce
zamieszkania małoletniego dziecka. Ze złożeniem wniosku wiąże
się konieczność uiszczenia opłaty
w wysokości 40 zł.

odbywały pod jego nieobecność.
Przy dowodzeniu tej kwestii np.
jeżeli dziecko ma zaledwie 2 lata
i jest mocno związane z matką wtedy niewykluczone jest, iż sąd ustali
kontakty ojca przy obecności matki.

Nierzadko bywa tak, że od chwili
wniesienia wniosku do zakończenia
postępowania mija długi czas, a podczas procedowania jeden z rodziców
nie ma możliwości utrzymywania
W treści pisma należy dokładnie osobistych relacji z małoletnim.
określić sposób utrzymywania kon- Rozwiązaniem sytuacji jest zabeztaktów np. wskazując dany dzień pieczenie kontaktów z dzieckiem
tygodnia, godziny. Należy pamiętać w trybie przepisu art. 730 § 1
również o okresach świątecznych, Kodeksu postępowania cywilnego.
wakacjach, feriach, dniu dziecka O udzielnie takiego zabezpieczenia
itp. Istotne jest ustalenie miejsca można wnioskować wraz z pismem
spotkań. Przykładowo jeżeli kon- rozpoczynającym postępowanie,
takty będą odbywać się w miejscu wówczas nie spotka się to z żadną
zamieszkania, wówczas rodzic nie opłatą. Jeżeli zaś o zabezpieczenie
będzie mógł zabrać dziecka poza starać się będziemy dopiero w trakcie
ten obszar, np. do ZOO, czy na plac postępowania, powstaje konieczność
zabaw. Jeżeli zostanie przewidzia- uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł.
na możliwość kontaktów rodzica Co do zasady rozprawa, na której Sąd
z dzieckiem, poza jego zamiesz- rozpozna wniosek o zabezpieczenie,
kaniem, to zgodnie z przepisem winna być wyznaczona w terminie
art. 5821 Kodeksu postępowania jednego miesiąca od otrzymania
cywilnego sąd jest władny zobowią- pisma. Sąd ustalając kontakty na
zać osobę ustalającą kontakty lub czas postępowania, może zgodnie
też osobę pod której pieczą dziec- z przepisem art. 7562 Kodeksu
ko pozostaje, do pokrycia kosztów postępowania cywilnego, zagrozić
podróży i powrotu dziecka do jego jednemu z rodziców koniecznością
miejsca zamieszkania. Ważne jest zapłaty określonej sumy pieniężnej
również dookreślenie czy podczas na rzecz drugiego z nich, w przypadspotkań z dzieckiem ma być obecny ku naruszenia ustalonych kontakdrugi rodzic, czy też będą się one tów. Tożsame rozstrzygnięcie może

zapaść w postanowieniu kończącym
sprawę, tj. ustalającym kontakty
między rodzicem, a dzieckiem.

Sąd podejmując rozstrzygniecie opiera się na prezentowanych
przez wnioskodawcę i uczestnika
dowodach (np. z dokumentów,
świadków). Niemniej jednak istotne
znaczenia ma także dowód z opinii
biegłego sądowego (psychologa),
który na podstawie bezpośredniego badania stron i ich dziecka
ustala w szczególności więzi łączące rodziców z dzieckiem, relacje
pomiędzy rodzicami, możliwości
spotkań z dzieckiem poza jego
miejscem zamieszkania. Sąd orzekającym w sprawie, mając świadomość konfliktu rodziców, posiada
narzędzia prawne by skierować
ich do odpowiednich placówek
zajmujących się terapią rodzinną
lub świadczących rodzinom inną
stosowną pomoc. Raz uregulowane
kontakty, nawet w postanowieniu
sądowym, mogą być zmienione
jeżeli wymaga tego dobro dziecka.
Konieczne jest wówczas ponowne
wdrożenie opisywanej powyżej
procedury.
vv Radca prawny
Agnieszka Kulig-Gęgotek
Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl
ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice
GSM: +48 794 173 444

NOWY ORLEAN NAD WISŁĄ CZY KLASYKA
W ŚREDNIOWIECZNYM OPACTWIE?
Lato w pełni. Tropikalne upały wprawiają nas w leniwy, wakacyjny nastrój. Te gorące chwile, zdecydowanie najtrudniej znieść
w mieście. Co może nam uprzyjemnić te dni? Zimny prysznic,
lody na mieście, schłodzone napoje? Tak, ale nie ma to, jak jazz
w plenerze. Na dodatek nie byle jaki jazz a ten tradycyjny, nowoorleański.
Wyobraźmy sobie: gorące popołudnie, siedzimy w kawiarnianym ogródku nad brzegiem
rzeki, sączymy schłodzonego
drinka, a w tle magiczne dźwięki
rozśpiewanego i roztańczonego
Nowego Orleanu. Tą przyjemną
wizję można zrealizować, gdyż
na ulicach, placach i bulwarach
Krakowa zabrzmi muzyka Boba
Jazz Band – jednego z najlepszych Polskich i Europejskich
zespołów jazzowych.

Boba Jazz Band istnieje od 1991r.
i został założony przez wybitnego
polskiego pianistę jazzowego Jana
Bobę. Zespół łączy dwa pokolenia artystów i wykonuje muzykę
jazzową wzbogaconą o elementy
rozrywkowe. Na Festiwalu Jazzu Klasycznego w Sacramento
zagrali przed 300 – tysięczną
publicznością. W Dreźnie ich
koncertu słuchało pół miliona
ludzi. Wystęowali z legendami
muzyki jazzowej – w tym z Glenn
Miller Orchestra. Do tej pory
nagrali 9 albumów CD oraz
zrealizowali oprawę muzyczną
do baśni o Królewnie Śnieżce
dla Polskiego Radia. Operują
stylistyką bluesa i swingu, ale
w ich muzyce można odnaleźć
inspiracje muzyką filmową, czy
przedwojennym kabaretem.

Tradycja kapel jazzow ych
mówi, iż taka muzyka najlepiej
brzmi grana na rozgrzanych
słońcem ulicach, wśród gwaru
ludzi. Sami muzycy twierdzą,
że taki bezpośredni kontakt ze
słuchaczem jest dla nich bezcenny. Boba Jazz Band zabrzmi
w Krakowie przez dwa weekendy. Jest to fantastyczna okazja do
zapoznania się z tym świetnym
zespołem i spędzenie miłego,
letniego popołudnia.
Tym którzy preferują muzykę
bardziej tradycyjną, a od gorących, gwarnych bulwarów wolą
spokój i chłód średniowiecznych murów, alternatywą mogą
być Tynieckie Recitale Organowe. Najbliższy odbędzie się
9 sierpnia o godz. 16.00. Na
organach zagra Jan Bator, a na
gitarach Michał Lazar i Andrzej
Piotrowski. Zabrzmią utwory
Saint-Saëns'a, Scarlattiego,
Mozarta czy Lutosławskiego.
Kolejny koncert odbędzie się
16 sierpnia na organach zagra
wtedy Jadwiga Kowalska a na
wiolonczeli Bartosz Koziak.
Repertuar będzie prezentował
muzykę dawną jak i współczesną. Wykonane zostaną utwory
zarówno Bacha jak i Mendelsohna czy Hindemith'a.

Niezależnie czy wybierzemy
rytmy nowoorleańskie czy
nastrojowe brzmienie tynieckich organów muzyczny koktajl
jest najlepszy na gorące, letnie
popołudnia. Polecam.
Harmonogram koncertów
Boba Jazz Band w Krakowie:

• 7.08.15 – piątek – Café Zakopianka (nieopodal Teatru Słowackiego), godz. 17-20.

• 8.08.15 – sobota – pl. Szczepański (od strony wejścia do
Pałacu Sztuki), godz. 17-20.

• 9.08.15 – niedziela – ogródek
Księgarni Kurant godz. 16-19.
• 21.08.15 – piątek – plac przy
ul. Nadwiślańskiej (przed
restauracją CAWA Cafe&Wine), godz. 17-20.

• 22.08.15 – sobota – obok
kładki o. Bernatka, godz.
17-20.
• 23.08.15 – niedziela – przed
CORT, ul. Powiśle 11, godz.
16-19.

vv Ewa Wołoszyn

ewart.woloszyn@gmail.com
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PRZYRODA DLA NAJMŁODSZYCH

„PRZYGODY DZIKA GERWAZEGO… CZYLI O CZYM SZUMIĄ LASY W KRAINIE BIAŁEJ PRZEMSZY”
CZ. 4 „KŁUSOWNICY”
Była cicha i widna noc w Krainie Białej Przemszy. Księżyc w pełni wysoko świecił na niebie, a gwiazdy rozświetlały sobą
cały las. Wszystkie zwierzęta smacznie spały. Jedynie od czasu do czasu można było usłyszeć pohukiwanie sowy Leokadii, która polowała na myszy i inne gryzonie. Nagle gdzieś z oddali rozległ się dziwny dźwięk. Ktoś wzywał pomocy.
- Ratunku! Pomocy! Słyszy mnie ktoś!? – wołał głos z oddali.
Wezwanie o pomoc usłyszała sowa i poleciała w kierunku, skąd słychać było wołanie i pomoc.
Leokadia bezszelestnie wylądowała tuż przed proszącym o ratunek dzikiem.
- Witaj Ferdynandzie! Co Ci się stało? – zapytała
troskliwie sowa.
- Nareszcie ktoś mnie odnalazł! – odparł radośnie
stary dzik. Szukałem czegoś na kolację. Patrzę,
a tu leży duża kupka żołędzi. Myślę sobie – ale
mam szczęście! Aż tu nagle – trach! – i złapałem
się w sidła. Teraz nie mogę się uwolnić. Już połowę
nocy minęło i nikt mnie nie usłyszał – opowiedział
całą historię stary dzik.
- A toż Ci historia! Ciekawe kto Cię tak urządził
– rzekła Leokadia.
- Nie wiem. Ale jak go dopadnę to popamięta moje
ostre kły – odparł gniewnie Ferdynand.
- Poczekaj tu jeszcze trochę, a ja polecę po Gerwazego i Henryka. Oni Cię uwolnią – rzekła sowa
i odleciała w ciemną noc, zostawiając Ferdynanda
przywiązanego za tylną nogę do drzewa.
Po dwóch godzinach oczekiwania, do poszkodowanego dzika dołączyła Leokadia wraz z Gerwazym
i lisem Henrykiem.
- Już jesteśmy dziadku! Nic się nie martw. Zaraz
Henryk Cię uwolni – rzekł Gerwazy.
- Nareszcie! Już nie mogłem się doczekać – odparł
radośnie Ferdynand.
Henryk obejrzał dokładnie pułapkę i stwierdził, że
to na szczęście są proste sidła ze sznurka przywiązanego do drzewa i zabrał się za przegryzanie liny.
- Już my się odpłacimy tym kłusownikom – rzekł
gniewnie Gerwazy.

- Co chcesz zrobić? – zapytała sowa.
- Mam pewien pomysł, ale do tego będziemy potrzebowali pomocy Horacego – odparł dzik. Ale na razie
musimy poczekać aż będzie widno.
Po uwolnieniu Ferdynanda zwierzęta udały się na
zasłużony odpoczynek, ale umówiły się, że w południe spotkają się na bagnach z łosiem Horacym.
Las tętnił życiem. Wszędzie wokoło słychać było
śpiew ptaków. Dzięcioły wesoło stukały w drzewo,
a motyle spijały nektar z kwiatów porastających
polanę. Powoli dochodziło południe i przyjaciele
udali się na umówione wcześniej spotkanie.
Ferdynand, Gerwazy i Henryk zbliżali się do bagien,
żeby spotkać się z Horacym. Zastali go brodzącego
w wodzie i obgryzającego świeże liście z gałązek
drzew.
- Cześć Horacy. Jak się masz?! – zawołał Gerwazy.
- Witajcie przyjaciele! – ucieszył się łoś. Jak miło
Was widzieć. Co Was do mnie sprowadza?
Dziki opowiedziały pokrótce całą historię, która
się wydarzyła w nocy.
- Jak Wam mogę pomóc z tymi kłusownikami? –
zapytał Horacy.
- Musimy ich wystraszyć, tak aby już nigdy więcej
nie pojawili się w naszym pięknym lesie – odparł
Ferdynand.
Zwierzęta ustaliły szczegóły między sobą i poszły
w miejsce, gdzie ostatniej nocy wpadł w pułapkę
Ferdynand. Dziki wytaplały się w błocie, żeby
wyglądać groźnie. Horacy schował się nieopodal
w zaroślach, a Henryk wypatrywał kłusowników.
Przed zmierzchem Gerwazy zaalarmowany przez
Henryka wcześniej, usłyszał głos rozmawiających

ze sobą ludzi. To byli oni. Wszyscy byli przygotowani do akcji i czekali na odpowiedni moment. Po
paru chwilach kłusownicy podeszli do pułapki, by
sprawdzić czy coś się w nią złapało. Nagle zza drzew
wybiegły rozwścieczone dziki. Brudne od błota,
z groźnie wyglądającymi kłami, Ferdynand z Gerwazym ruszyli w kierunku nieproszonych gości.
Czas nagle jakby stanął w miejscu. Przerażeni kłusownicy nie wiedzieli co mają robić najpierw. Czy
uciekać? Wchodzić na drzewo? Czy też chować się.
Wybrali ucieczkę.
Ludzie biegli najszybciej jak tylko mogli, gdyż
dziki były coraz bliżej nich. Zauważyli nieopodal
gęste zarośla.
- Franek! – krzyczał jeden z nich.
- Co?! – odparł drugi kłusownik.
- Widzisz te krzaki? Tam się schowamy i nas nie
dopadną te bestie – rzekł Franek i pędem pobiegli
w pobliskie krzaki.
Szybko wbiegli w zarośla, gdy nagle stanęli jak wryci. Przed ich oczami ukazał się wielki łoś. Ocierał
groźnie poroże o korę drzewa. Jego głowę pokrywała
gęsta trawa oraz mokre porosty. Łoś szybko ruszył
w kierunku intruzów.
Ludzie wybiegli wprost na parę dzików, a tuż za
nimi biegł rozwścieczony łoś. Nie pozostało im
już nic innego jak tylko wdrapać się na najbliższe
drzewo i poczekać aż zwierzęta dadzą za wygraną
i sobie pójdą. Jednak one nie zamierzały im odpuścić.
- Co z nimi zrobimy? – rzekł Gerwazy.
- Poczekamy tutaj do rana. Niech sobie siedzą na
tym drzewie jak gołębie. Zaraz się ściemni i zaczną
atakować komary, bo niedaleko stąd są bagna –
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WIELKIE ODKRYWANIE MAŁOPOLSKI
- GŁOSUJEMY NA RABSZTYN!
Zachęcamy do głosowania na zamek Rabsztyn, który zakwalifikował się do drugiego etapu 16. edycji plebiscytu „Wielkie Odkrywanie
Małopolski”. Zamek Rabsztyn startuje w kategorii „atrakcja turystyczna”. Celem Plebiscytu
jest wyłonienie i promocja najciekawszych
oraz najbardziej wartościowych ofert dla
turystów odwiedzających Małopolskę.
Kandydatury zakwalifikowane
do Plebiscytu są podzielone
na osiem kategorii. Trwający
obecnie drugi etap plebiscytu kończy się 7 września. Do
tego czasu można głosować na
swoich faworytów na cztery
sposoby.
Pierwszy z nich polega na
w y s y ła n iu w y p eł n ionyc h
k uponów, publ ikowanych
codziennie na łamach Gazety
Krakowskiej, a drugi to głosowanie poprzez wysyłanie SMS.

Można też skorzystać z dwóch
możliwości głosowania internetowego, które trwa do poniedziałku 31 sierpnia.
Pierwsza z nich to głosowanie
na stronie internetowej Gazety
Krakowskiej, a druga oddanie
głosu poprzez portal Facebook.
Do połowy września zbierze
się Kapituła, która wskaże
zwycięzców Plebiscytu. Listę
laureatów poznamy najpóźniej
do 3 października 2015.

Organizatorami plebiscytu
są: Samorząd Województwa
Małopolskiego, "Gazeta Krakowska", Małopolska Orga-

nizacja Turystyczna, Radio
Kraków i krakowski oddział
Telewizji Polskiej.

Podajemy link, który umożliwi głosowanie na kandydaturę
Zamku Rabsztyn:
http://www.gazetakrakowska.pl
/plebiscyt/wom-atrakcjaturystyczna,28477,t,id.html

Warto dodać, że w ubiegłorocznej edycji Plebiscytu do
drugiego etapu zakwalifikowała się kandydatura „Oferta
muzealna Olkusza”. Z kolei
turniej r ycerski na zamku
Rabsztyn wszedł do f inału
V edycji plebiscytu "Wielkie
Odk r y wanie Ma łopolsk i ”
w 2004 roku, a w 2007 roku,
w finale plebiscytu znalazł się
Zamek Rabsztyn.

odparł z błyskiem w oku Horacy.
- Świetny plan Horacy! – pochwalił Ferdynand.
Miejmy nadzieję, że tę noc zapamiętają do końca
życia.
- Z pewnością – odparł łoś. Wy ich pilnujcie, a ja
w tym czasie pójdę podziękować Henrykowi, że
ostrzegł nas przed ich nadejściem. Dobranoc przyjaciele! Pilnujcie ich dobrze! – rzekł Horacy i udał
się w kierunku nory Henryka, zostawiając pod
drzewem dziki.
Nadszedł świt. Mgła rozłożyła swe skrzydła na cały
las. Dziki przed świtem postanowiły, że kłusownicy
dostały już nauczkę i trzeba wracać do domu.
Chłód sprawił, że ludzie postanowili zejść z drzewa.
Zmęczeni, niewyspani, pokąsani przez komary
dotkliwie odczuwali przygodę wczorajszego dnia.
- Co robimy Franek? – spytał Zbigniew.
- Wracamy do domu! Nie mam ochoty siedzieć
tutaj ani minuty dłużej. Mam już dość tego lasu!
– odparł kłusownik.
Mgła powoli opadała. Szykował się kolejny ciepły i słoneczny dzień. Ludzie udali się do swoich
domostw. Przysięgli sobie, że już nigdy więcej nie
wrócą do lasu i zajmą się uczciwą pracą. Natomiast dziki z przyjaciółmi świętowały swój sukces
i zwycięstwo.

ciąg dalszy nastąpi

vv Przemysław Reinfus
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MALOWALI ZAMEK RABSZTYN

Kilkunastu młodych artystów wzięło udział w warsztatach plastycznych „Rabsztyn jak malowany”, jakie
odbyły się w minioną sobotę 1 sierpnia pod rabsztyńską warownią. Bezpłatne warsztaty zorganizował
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.
Na uczestników warsztatów czekały materiały plastyczne oraz
instruktorka MOK, która udzielała porad, jak najlepiej przedstawić
za pomocą kredek i wyobraźni
wygląd rabsztyńskiego zamczyska.
W warsztatach wzięły udział dzieci
nie tylko z terenu ziemi olkuskiej,
ale także mali turyści, którzy tego
dnia odwiedzali zamek. Można,
zatem powiedzieć, że były to
ogólnopolskie warsztaty plastyczne, gdyż wśród uczestników byli
m.in. mieszkańcy Gdańska, Łodzi,
Śląska, Wielkopolski i Mazur.
Prace powstałe podczas warsztatów
prowadzonych przez Klaudię Zub
Piechowicz z olkuskiego MOK
będą prezentowane na wystawie
w bramie rabsztyńskiego zamku.
W sobotę młodzi turyści, którzy
odwiedzili zamek Rabsztyn mogli
sprawdzić swoją wiedzę o zamku
biorąc udział w konkursie przy-

gotowanym i prowadzonym przez
pracowników MOK. Uczestnicy
konkursu, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytania otrzymywali
nagrody, czyli drobne upominki
i gadżety promocyjne Olkusza.
Przeszło sto osób skorzystało
także z możliwości bezpłatnego
oprowadzania po zamku przez
Jacka Sypienia, pracownika MOK
i zarazem miłośnika historii zamku
Rabsztyn. Zwiedzający mieli okazję nie tylko zapoznać się z ciekawą
historią zamku Rabsztyn, ale także
z pracami, jakie były prowadzone na zamku w ostatnich latach.
Sobotnią akcję i warsztaty przygotowali i prowadzili pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury
z Działu Wystawienniczo – Muzealnego i Promocji Miasta i Gminy
Olkusz.
vv MOK Olkusz
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POZIOMO:
1-A) schyłkowa faza baroku.
1-H) marka znanego płynu do mycia naczyń.
3-A) czasem jest najlepszą obroną.
3-F) Leopold…- polski poeta.
5-B) stały przedstawiciel dyplomatyczny Watykanu
przy rządzie danego państwa.
7-A) nieprzyjaciel.
7-H) jednostka miary długości.
9-A) forma leku.
PIONOWO:
A-7) ma symbol chem. H2O.
B-1) ważny składnik benzyny.
D-1) bardzo silny wicher, połączony z burzą, huragan, nawałnica.
D-7) pensja aktora.
F-1) rodzaj lasu.
F-5) luksusowa łódź.
H-5) dawniej nią orano.
J-1) Wielka…Koralowa.
J-6) miejsce pracy nauczyciela.
Litery z pól oznaczonych cyframi od 1 do 6 utworzą rozwiązanie.

Opracował: PRZEMYSŁAW REINFUS

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

GAWĘDY PRZYRODNICZE (3): BOCIAN BIAŁY
Bocian biały. Któż z nas nie zna tego pięknego ptaka, który od dawien
dawna jest uważany za symbol nadchodzącej wiosny. Według ludowych
obserwacji, które przytacza m.in. Oskar Kolberg, bociany przybywały do
Polski przeważnie na św. Józefa, czyli w okolicy 19 marca i zostawały aż
św. Bartłomiej obranymi z chmielu tykami nie zapędzi żab do błota. Pod
koniec sierpnia rozpoczynają się zbiory chmielu, a płazy szukają wówczas kryjówek na
zimę. Wtedy bocian, nie mogąc znaleźć żadnej żaby, bo nie rechocą, bo im gęby pozarastały błotem, odlatuje jak pisze w „Dziełach wszystkich” Oskar Kolberg.
W Polsce ludzie i bociany
wykazują wobec siebie więcej
niż tolerancję – autentycznie
się lubią i szanują. Wierzono,
że gniazdo bocianie na strzesze
może uchronić dom od płomieni.
Podobnie uważano, że bocian to
wcielenie pokutującego grzesznika, który oczyszcza naszą
ziemię z jaszczurek, myszy,
kretów, żab, insektów i robaków. Według chrześcijan Pan
Bóg chciał usunąć z tego świata
płazy i gady. Zebrał je wszystkie
do worka i nakazał człowiekowi
wyrzucić je do morza, ale człowiek był ciekawski i rozwiązał
worek i wszystkie gady uciekły
i rozlały się po całej ziemi. Bóg
zamienił ciekawskiego człowieka w bociana, żeby je wszystkie pozbierał. W tenże sposób
bocian uchodzi za czyściciela
świata, który zbiera uchodzące
za symbol szatana „plugastwo”.
Istnieją również przesądy
związane z tym ptakiem. Wierzono, że ujrzenie go po raz
pierwszy na wiosnę w locie to
dobra wróżba. Z kolei kto zobaczy siedzącego bociana – będzie
miał zły rok.
Wierzy się też, że bocian zjednuje błogosławieństwa swym
gospodarzom bądź to w postaci

Bociany na łące (fot. Przemysław Reinfus)

potomstwa, bądź też innych
dostatków.
Głęboko w tradycji istnieje
przekonanie, że bocian przynosi potomstwo. Otóż starożytni Grecy wierzyli głęboko, że
bocian to ptak Hery, patronki
łatwych porodów i matek karmiących. Wyobrażenie boćka
nad położnicą stwarza już krótką
drogę do prostego wniosku: ptak
przynosi dziecko!
Bocian to w Polsce jedyne
stworzenie, któremu nadaje
się ludzkie imię: Wojtek, Wojciech, Kajtek – w zależności od
regionu.

Gospodarze przygotowują
miejsce na bocianie gniazda,
stawiając stare brony lub koła
na dachach zabudowań i drzewach, ponoć zawsze pochyłością
ku zachodowi, żeby konstrukcja
przetrwała napór porywistych
zachodnich wiatrów. W obejściu, w którym zagościły bociany, nie rąbie się drewna, by ich
nie niepokoić. Zabicie bociana to
zbrodnia, a człowieka, który to
zrobił, uważano za przeklętego.
vv Przemysław Reinfus

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

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Olkuszu
i PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEj Sp. z o.o. w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32 643 03 13 • www.pgk.olkusz.pl, e-mail sekretariat@pgk.olkusz.pl
informują zainteresowanych nabyciem mieszkania, (dostępnych również na kredyt MdM)

że posiadają do sprzedaży nowe lokale mieszkalne
z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi - piwnice,
• ul. Górniczej 32 o powierzchni od 49,99 m2 do 71,33 m2 w cenie 3 800,00/1m2 brutto
• ul. Skalska 4 o powierzchni od 52,49 m2 do 114,54 m2 w cenie 3 300,00/1m2 brutto
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 Olkusz ul. Kluczewska 2 p. 20 I piętro

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

P.K.S. Olkusz, Al. 1000-lecia 1
tel. 511-410-570

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

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

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

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

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj
pieniądze i baw się doskonale"

Regionalnego Biura Oriflame
w Olkuszu ul. Biema 5b

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

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

DO WYNAJĘCIA

1,8 m - 6400 zł

w budynku SILVER

WĘGIEL

Sprzedaż Węgla

POKÓJ

/dawny budynek policji/

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

2

tel. 604-640-687

Do wynajęcia lokal 89 metrów
atrakcyjna lokalizacja
ul. Sławkowska 13 koło Biedronki
ogólnodostępny parking!!!
502-545-140 , 502-545-150

2,5 m - 6700 zł

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

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

Rodaki, ul. Rzeka

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

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

Informacje

CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM IMPREZ MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W OLKUSZU – SIERPIEŃ 2015
vv 1 VII 2015 – 31 VIII 2015
WYSTAWA "CZARNY LĄD W SREBRNYM MIEŚCIE" WAKACYJNA PREZENTACJA ROZSZERZONEJ KOLEKCJI
ZBIORÓW MUZEUM AFRYKANISTYCZNEGO W OLKUSZU
(MOK, CENTRUM KULTURY,
UL. SZPITALNA 32)

vv 9 VIII GODZ. 21.00
KINO PLENEROWE –
DOROTA KĘDZIERZAWSKA ZAPRASZA NA FILM „BRZDĄC”
REŻ. CHARLESA CHAPLINA - W RAMACH PROJEKTU „KINO
CZUJE.CZUJĘ KINO” (RYNEK, W RAZIE NIEPOGODY MOK –
KINO „ZBYSZEK” UL. FR. NULLO 29)

vv 23 VIII GODZ. 21.00
KINO PLENEROWE – AGNIESZKA HOLLAND ZAPRASZA NA
FILM „MÓJ NIKIFOR” REŻ. KRZYSZTOF KRAUZE - W RAMACH
PROJEKTU „KINO CZUJE.CZUJĘ KINO”
(RYNEK, W RAZIE NIEPOGODY MOK – KINO „ZBYSZEK” UL.
FR. NULLO 29)

vv LIPIEC – WRZESIEŃ 2015
TRWA WYSTAWA „OLKUSKIE MUZEA” (RYNEK)

vv 16 VIII GODZ. 12.30
DOŻYNKI GMINNE 2015 W ZEDERMANIE
(WSPÓŁORGANIZACJA)

vv 29 -30 VIII 2015
XI TURNIEJ RYCERSKI NA ZAMKU W RABSZTYNIE
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PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

Al. 1000-lecia 15D
32-300 Olkusz

przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com
WAKACJE Z MOK W OLKUSZU – SIERPIEŃ 2015
vv 06.08 - CZWARTEK
»» GODZ. 11.00
WAKACJE W MUZEUM – „TALIZMAN ŻYCZEŃ” – ZAJĘCIA
EDUKACYJNO PLASTYCZNE DLA DZIECI POWYŻEJ 6 LAT –
UL. SZPITALNA 32 (ZAPISY DO 05.08 – TEL.32 754 44 55 )
»» GODZ. 17.00
„NIE MA JAK U BABCI I DZIADKA” ZAJĘCIA PROWADZONE
PRZEZ STUDENTÓW OUTW – MDK , UL.FR. NULLO 29
vv 07.08 - PIĄTEK
»» GODZ. 11.00
KINO WAKACYJNE - MDK UL. FR. NULLO 29
»» GODZ. 11.00
PODSUMOWANIE PLENERU FOTOGRAFICZNEGO
„OLKUSKIE LATO” MDK, UL. FR. NULLO 29
vv 10.08 - PONIEDZIAŁEK GODZ. 11.00
KINO WAKACYJNE - MDK UL. FR. NULLO 29

vv 11.08 - WTOREK
»» GODZ. 11.00
WAKACJE W MUZEUM –
„SKARBY OLKUSKICH PODZIEMI – INSPIRACJA
KOLEKCJĄ MINERAŁÓW” – ZAJĘCIA EDUKACYJNOPLASTYCZNE DLA DZIECI POWYŻEJ 6 LAT –
UL. SZPITALNA 32 (ZAPISY DO 10.08 – TEL. 32 754 44 55)
»» GODZ. 17.00
LETNIA AKADEMIA SZTUK WALKI – JUDO DLA DZIECI
»» GODZ. 18.00
LETNIA AKADEMIA SZTUK WALKI –
SAMOOBRONA DLA KOBIET
vv 12.08. - ŚRODA
»» GODZ. 11.00
„WESOŁO I TWÓRCZO” – ZAJĘCIA Z KREATYWNOŚCI
DLA DZIECI OD 10 LAT, MDK, UL. FR. NULLO 29
»» GODZ.17.00
„SERCE LASU” -SPEKTAKL W WYKONANIU TEATRU
„MASKA” Z KRAKOWA
WSTĘP 5 ZŁ – MDK UL. FR.NULLO 29

vv 13.08. - CZWARTEK GODZ. 11.00
WAKACJE W MUZEUM – „ZWIERZAKI CUDAKI” – ZAJĘCIA
PLASTYCZNE DLA DZIECI POWYŻEJ 6 LAT – UL SZPITALNA 32
(ZAPISY DO 12.08 – TEL.32 7544455)
vv 14.08 - PIĄTEK GODZ. 11.00
KINO WAKACYJNE - MDK UL. FR. NULLO 29

vv 17.08 - PONIEDZIAŁEK
»» GODZ.11.00
KINO WAKACYJNE MDK UL. FR. NULLO 29
»» GODZ. 12.30
„MAGICZNY KAPELUSZ” – ZABAWY DLA DZIECI OD LAT
6 – MDK UL. FR.NULLO 29

vv 18.08 - WTOREK
»» GODZ. 11.00
WAKACJE W MUZEUM – „WYOBRAŹ SOBIE, ŻE…ZABAWA Z PLASTYKĄ” – ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA
DZIECI POWYŻEJ 6 LAT – UL. SZPITALNA 32 (ZAPISY DO
17.08 – TEL.32 754 44 55)
»» GODZ. 17.00
LETNIA AKADEMIA SZTUK WALKI –
JUDO DLA DZIECI
»» GODZ. 18.00
LETNIA AKADEMIA SZTUK WALKI – SAMOOBRONA DLA
KOBIET
vv 19.08 - ŚRODA GODZ. 11.00
„KOLOROWE SZKŁO” – ZAJĘCIA PLASTYCZNE Z ROBIENIA
WITRAŻY DLA DZIECI OD 8 LAT – MDK UL. FR.NULLO 29

vv 20.08 - CZWARTEK GODZ. 11.00
WAKACJE W MUZEUM – „EGZOTYCZNE PTAKI” – ZAJĘCIA
PLASTYCZNE DLA DZIECI POWYŻEJ 6 LAT – UL. SZPITALNA 32
(ZAPISY DO 19.08 – TEL.327544455)
vv 21.08 - PIĄTEK GODZ. 11.00
KINO WAKACYJNE - MDK UL. FR. NULLO 29
vv 24.08 - PONIEDZIAŁEK
»» GODZ. 11.00
KINO WAKACYJNE MDK UL. FR. NULLO 29
»» GODZ. 12.30
„ZABAWY PLAMĄ I KRESKĄ” - WARSZTATY PLASTYCZNE
DLA DZIECI MDK UL.FR.NULLO 29 (ZAPISY DO 21.08. –
TEL. 32 643 11 20)

»» GODZ. 12.30
JOGA DLA DZIECI Z ELEMENTAMI DRAMY I
IMPROWIZACJI – ZAJĘCIA DLA DZIECI OD LAT 5- MDK UL.
FR. NULLO 29 (ZAPISY DO DN.23.08 – TEL. 32 643 11 20)
»» GODZ.17.30
JOGA – ANATOMIA ŚWIADOMOŚCI CIAŁA - ZAJĘCIA DLA
MŁODZIEŻY POWYŻEJ 14 LAT I DOROSŁYCH – MDK UL.
FR. NULLO 29 (ZAPISY DO DN. 23.08 – TEL. 32 643 11 20)

vv 26.08 - ŚRODA
»» GODZ. 9.00
LETNIA AKADEMIA SZTUK WALKI –
JUDO DLA DZIECI
»» GODZ. 10.00
LETNIA AKADEMIA SZTUK WALKI –
SAMOOBRONA DLA KOBIET
»» GODZ. 11.00
„RAJSKIE JABŁUSZKA” – WARSZTATY CERAMICZNE DLA
DZIECI OD 7 LAT MDK UL. FR.NULLO 29
(ZAPISY DO 25.08 – TEL. 32 643 11 20)
vv 27.08. - CZWARTEK GODZ. 11.00
WAKACJE W MUZEUM – „PORTRETY – INSPIRACJA
KOLEKCJĄ WŁADYSŁAWA WOŁKOWSKIEGO” – ZAJĘCIA
EDUKACYJNO-PLASTYCZNE DLA DZIECI POWYŻEJ 6 LAT –
UL. SZPITALNA 32 (ZAPISY DO 26.08 – TEL. 32 754 44 55)
vv 28.08 . - PIĄTEK

»» GODZ. 11.00
KINO WAKACYJNE - MDK UL. FR. NULLO 29
»» GODZ. 12.30
„WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO” –
ZAJĘCIA TANECZNE DLA DZIECI OD 5 LAT – MDK,
UL. FR.NULLO 29

vv 14 - 18 VIII GODZ. 17.00

PROD. USA, 2D NAPISY

„FANTASTYCZNA
CZWÓRKA”

vv 31 VII – 4 VIII GODZ. 19.00

vv 14 - 18 VIII GODZ. 19.15
„ANT – MAN” PROD. USA
2D NAPISY

vv 28 VIII – 1 IX GODZ. 19.00

vv 7 – 8 VIII GODZ. 17.00
9 VIII GODZ. 16.30
10 - 11 VIII GODZ. 17.00

„CENA SŁAWY”

PROD. FRANCJA/BELGIA
2D NAPISY
vv 7 – 8 VIII GODZ. 19.00
9 VIII GODZ. 18.30
10 - 11 VIII GODZ. 19.00
„TED 2” PROD. USA
2D NAPISY

vv 21 – 22 VIII GODZ. 17.00
23 VIII GODZ. 16.30
24 - 25 VIII GODZ. 17.00

„KOKO SMOKO”
PROD. NIEMCY
2D DUBBING

vv 21 – 22 VIII GODZ. 19.00
23 VIII GODZ. 18.15
24 - 25 VIII GODZ. 19.00

”Z DALA OD ZGIEŁKU”
PROD. USA
2D NAPISY

www.gwarekolkuski.pl
www.gwarek-olkuski.pl
Wydawca: SOLID PRESS s.c.
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29 Redaktor naczelny: Mateusz Mucha
tel.: 698 805 242, 608 696 097
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.

tel. 796-351-499

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

„Brzdąc” w plenerowym kinie
na Rynku już w tę niedzielę
9 sierpnia o godz. 21.00 na olkuskim Rynku
wyświetlimy kultowy komediodramat Charlesa
Chaplina pt. „Brzdąc”. Film ten wybrała reżyserka
i scenarzystka Dorota Kędzierzawska. Wszystkie
seanse w ramach projektu plenerowych pokazów „Kino czuje. Czuję
kino” są bezpłatne. W razie niepogody film zostanie wyświetlony
w kinie „Zbyszek” przy ul. F. Nullo 29. Zapraszamy!

POLICJA

• Uszkodzenie samochodu w Podlipiu

vv 31 VII – 4 VIII GODZ. 17.00
„IDOL” PROD. USA
2D NAPISY

PROD. WIELKA BRYTANIA
2D NAPISY

www.gwarek-nieruchomosci.pl

2 sierpnia 2015 roku nieustaleni do chwili obecnej sprawcy
w Wolbromiu na ulicy Chrobrego skradli rower górski. Wartość
utraconego jednośladu wynosi 1500 złotych. W tym samym
dniu na ulicy Kościelnej skradziono motorower na szkodę. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą policjanci z komisariatu w
Wolbromiu.

REPERTUAR KINA "ZBYSZEK" – SIERPIEŃ 2015

„RANDKA Z KRÓLOWĄ”

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

• Kradzież roweru i motoroweru w Wolbromiu

vv 25.08 - WTOREK
»» GODZ. 11.00
WAKACJE W MUZEUM – „ZRÓB TO SAM – RECYKLING”
– ZAJĘCIA EDUKACYJNO-PLASTYCZNE DLA DZIECI
POWYŻEJ 6 LAT – UL. SZPITALNA 32 (ZAPISY DO 24.08 –
TEL. 32 754 44 55)

„MAGIC MIKE XXL”

www.duodampex.pl

vv 28 VIII – 1 IX GODZ. 17.00
PROD. USA
2D NAPISY

„MISSION: IMPOSSIBLE 5”
PROD. USA
2D NAPISY

Policjanci z Bukowna ustalają sprawcę uszkodzenia samochodu. Do zdarzenia doszło 2 sierpnia 2015 roku w Podlipiu.
Uszkodzono zaparkowane przed domem audi A6. Pokrzywdzony oszacował straty na około 2 tysiące złotych.

• Olkusz. Skradziono tablice rejestracyjne

3 sierpnia 2015 roku na ulicy Nałkowskiej w Olkuszu skradziono dwie tablice rejestracyjne z samochodu marki opel.
Twa policyjne postępowanie w tej sprawie.

• Wypadek na krajówce. Cztery osoby ranne

29.07.2015 około godziny 15.00 na drodze krajowej nr 94
w pobliżu skrzyżowania z miejscowością Krze doszło do wypadku drogowego, w którym uczestniczyły dwa pojazdy. Ze
wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący VW zmieniając
pas ruchu nie udzielił pierwszeństwa przejazdu kierującemu volvo. W wyniku zderzenia samochodów kierowca volvo
najechał na barierę oddzielającą pas ruchu. Obaj kierujący,
mieszkańcy naszego powiatu, byli trzeźwi. W wyniku zderzenia obrażeń ciała doznały cztery osoby, w tym dwójka dzieci,
8. i 12-letnie dziewczynki podróżujące volvo. Kierujący VW
oraz pasażerka Volvo zostali przewiezieni do szpitala w Olkuszu. Ranną 12-latka przetransportowano śmigłowcem do
szpitala w Krakowie, a 8-letnia dziewczynka trafiła do szpitala
w Sosnowcu. Życiu poszkodowanych nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie,
Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka
Olkuskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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Reklamy

KEBAB & BURGER
Al. 1000-lecia 2B, Os. Pakuska, Olkusz 32-300
(pawilon handlowy naprzeciwko sklepu Delikatesy Centrum)

 573 232 992
PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20ZŁ
DOJAZD NA TERENIE OLKUSZA GRATIS!!!

Godziny otwarcia:
Pn.- czw. 1100 - 2100
Pt.-sob. 1200 - 2300
Niedz. 1400 - 2000

DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 20 ZŁ
PUSZKA 0,33L DOWOLNEGO NAPOJU GRATIS!!!

ORGANIZUJEMY IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

SŁYNIEMY Z NAJLEPSZYCH BURGERÓW

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 21 lat doświadczenia

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

HURTOWNIA OLEJU

SZYBKO
SOLIDNIE

OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

tel.

537 39 39 39
511 33 06 36

motoexpertshop@gmail.com
32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 1

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

(baza STW)

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

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż dzień 14 sierpnia 2015 r.
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Kluczewska 4 w Olkuszu będzie
dniem wolnym od pracy.
Biuro Obsługi Klienta zaprasza Państwa
w najbliższy dzień roboczy tj. poniedziałek
17 sierpnia 2015 r.
od godziny 7.00 do godziny 15.00.

