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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

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

WYPOŻYCZALNIA VANÓW, BUSÓW
6, 7, 8, 9-osobowych
• wynajem krótko i długoterminowy
• kraj, zagranica

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

Osiek 174 a / Olkusz
tel.: 531 270 166

• Orzech I • Orzech II •
• Kostka • Groszek •
• Ekogroszek • Miał •
Rodaki, ul. Rzeka
Pn.-Pt. 7.30 - 16.00, Sob. 8.00 - 14.00

Kreacja marki
Projektowanie
Film i multimedia
Skład tekstów
Strony WWW
Druk

AGENCJA REKLAMOWA

www.mobioos.pl

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2

SPRZEDAŻ KOMPUTERÓW,
PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW
SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH,
STAŁA OPIEKA SERWISOWA
Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich
do rodzaju prowadzonej działalności
TUSZE I TONERY do każdego urządzenia drukującego • NOTEBOOKI • KOMPUTERY
• APARATY FOTOGRAFICZNE • MONITORY • DRUKARKI • OPROGRAMOWANIE

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

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

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

tel. 728 122 613

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

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

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

SPRZEDAŻ WĘGLA

MEBLE OGRODOWE

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

• 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

Oferujemy również przewozy
okolicznościowe, także
z naszym kierowcą.

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

SKUTERY

Łukasz Knapczyk

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

•

biuro@mobioos.pl

600 424 117
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

Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

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

POMOC DROGOWA, TRANSPORT

TEL.: 5000 999 01
www.pomocdrogowaolkusz.pl

24h

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282
ZAPRASZAMY
pon - pt 900 - 1800
sob 900 - 1400

MOTOCYKLE SKUTERY
ODZIEŻ AKCESORIA CZĘŚCI
Olkusz, ul. Wiejska 4
tel. 32 643 22 33 • kom. 662 331 345

www.motoolkusz.otomoto.pl
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Informacje

- KOMUNIKACJA MIEJSKA
INWESTYCJE DROGOWE W GMINIE KLUCZE JEST KOMPROMIS
NA NOWYCH ZASADACH

KLUCZE - DROGA I PARKING PO PRZEBUDOWIE

Zakończono przebudowę drogi i parkingu na osiedlu XXX-lecia w Kluczach.
Inwestycja obejmowała dwa
zadania: „Modernizacja drogi
i parkingów przy Przedszkolu”
oraz „Modernizacja drogi przy
garażach na osiedlu”.

W pobliżu zmodernizowanego
parkingu zostanie zrealizowana kolejna inwestycja – będzie
to modernizacja oświetlenia.
Wybrano już wykonawcę prac
modernizacyjnych. Na osiedlu
zostanie zamontowanych osiem
słupów z szesnastoma oprawami
ledowymi (będą one montowane
na podwójnych, asymetrycznych
wysięgnikach).
W planie jest także przebudowa
chodnika (między przedszkolem
a blokiem nr 14).

UTWARDZONE DROGI W KLUCZACH

Na zlecenie Gminy Klucze wykonano naprawy nawierzchni na dwóch
odcinkach dróg.
Odnowiona nawierzchnia tłuczniowa pojawiła się na odcinku
od drogi wojewódzkiej do stawu
w Kluczach-Osadzie, popularnego miejsca rekreacyjnego (obecnie w użytkowaniu Stowarzyszenia Turystyczno-Wędkarskiego
„Biała Przemsza”). Naprawa
obejmowała odcinek o długości
370 m.
Naprawę nawierzchni wykonano
również na drodze Klucze-Pożogi (za cmentarzem), na odcinku
280 metrów.

Rada Miejska w Olkuszu uchyliła uchwałę dotyczącą wystąpienia Gminy Olkusz ze Związku
Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna”. Wtorkowa decyzja radnych była przypieczętowaniem trwających wiele miesięcy rozmów pomiędzy gminami tworzącymi Związek: Olkuszem,
Bukownem, Bolesławem i Kluczami. Wypracowane będzie miało swoje odzwierciedlenie w
Statucie ZKG „KM”. Nowe zapisy gwarantują sprawiedliwy rozdział praw poszczególnych gmin
w stosunku do ponoszonych obowiązków – również finansowych.
Radni jednogłośnie poparli decyzję
o uchyleniu podjętej pod koniec
maja uchwały i podziękowali burmistrzowi Romanowi Piaśnikowi
za determinację w prowadzeniu
rozmów negocjacyjnych.
Z punktu widzenia mieszkańców
Gminy Olkusz najważniejsza
zmiana dotyczy finansowania
działalności Związku. Dotychczas
koszty dzielone były proporcjonalnie, zgodnie z liczbą wykonywanych wozokilometrów na terenie
danej gminy – bez rozróżnienia
przejazdów międzygminnych.
W związku z tym Gmina Olkusz
pokrywała 100% kosztów połączeń międzygminnych na swoim
terenie. Od tej pory przejazdy
międzygminne będą współfinansowane – Gmina Olkusz pokryje
70% kosztów przejazdu międzygminnego, a pozostałe 30% pokryją
gminy, po których terenie przebiega dana linia.
Gmina Olkusz poniesie również
mniejsze niż dotychczas koszty
związane z administrowaniem
Związku. Nowa stawka dla Gminy Olkusz wyniesie 50%, a pozostałą kwotę pokryją w równych
częściach gminy Bolesław, Bukowno i Klucze. Dotychczas koszty te
liczone były proporcjonalnie do
wozokilometrów wykonanych na
terenie Gminy Olkusz. W roku
2016 jest to 63%.

Zniknie również – budzący wątpliwości – zapis dotyczący utraty
udziału w składnikach majątku
Związku przez gminę, która decyduje się na wystąpienie ze Związku.
Zgodnie z nową propozycją zapisu
w Statucie, zwracana będzie wartość udziału proporcjonalnie do
kosztów ponoszonych przez daną
gminę, a w przypadku likwidacji
Związku, jego majątek zostanie
podzielony między cztery gminy,
również proporcjonalnie.
Rozwiane zostały również pojawiające się wątpliwości dotyczące
odpowiedniej reprezentacji Gminy Olkusz w strukturach decyzyjnych Związku. Nowy Statut będzie
mówił, że kandydata na Przewodniczącego Zarządu będzie wskazywał Burmistrz Miasta i Gminy
Olkusz.
- Z wójtami gmin Bolesław i Klucze oraz burmistrzem Bukowna
dużo rozmawialiśmy i po niełatwych, trwających ponad 2 miesiące, negocjacjach doszliśmy do

satysfakcjonującego porozumienia, wyjaśniając wcześniej sporne
kwestie. Nowe zapisy finansowania
Związku to konkretne oszczędności dla Gminy Olkusz, dlatego tak
nalegałem na zmiany. Tę różnicę od przyszłego roku będziemy
mogli przeznaczyć na inne cele, np.
inwestycje. Udział Gminy Olkusz
na starych zasadach był niesprawiedliwy dla jej mieszkańców
i to było podstawą chęci wycofania się ze Związku – komentuje
burmistrz Roman Piaśnik. – Serdecznie dziękuję zarówno grupie
olkuskich radnych za wspieranie
mnie, ale także przedstawicielom
pozostałych trzech gmin za wolę
znalezienia kompromisu i zrozumienie naszego położenia. Żywię
ogromną nadzieję, że współpraca
między nami będzie układała się
pomyślnie, a skorzystają na tym
mieszkańcy wszystkich czterech
gmin, którzy będą mieli dostęp
do usług komunikacyjnych na
najwyższym poziomie.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MAX-TRANS

GOSPODARKA ODPADAMI
Świadczymy usługi dla klientów indywidualnych oraz ﬁrm związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.

Odbieramy odpady:

AZBEST - ETERNIT
GRUZ MIESZANY
GRUZ BETONOWY
GRUZ CERAMICZNY
ODPADOWA PAPA

ODPADY PRODUKCYJNE - PRZEMYSŁOWE
Pełna lista odpadów na naszej stronie internetowej:

www.fhumaxtrans.pl

USŁUGI ASENIZACYJNE

Nasze biuro: Olkusz, ul. Kluczewska 2
Tel./ Fax (32) 74 74 764 • Tel. 506 160 450, 537 003 740

Oferujemy państwu:

SPRZEDAŻ KRUSZYW
Kruszywa te mogą być stosowane jako tańszy zamiennik kruszyw naturalnych.

• Piasek żużlowy „EKO PIASEK”

uziarnienie 0 mm - 8 mm, posiada atest wg. Normy PN - S 02205:1998 “Drogi samochodowe, roboty ziemne”
Zastosowanie: Piasek żużlowy może być zastosowany w budownictwie drogowym samodzielnie lub jako kruszywo
doziarnające do powierzchni twardej nieulepszonej, ulepszania nawierzchni gruntowych, podbudowy pomocniczej
w warstwach dolnych, podsypki wyrównawczej pod drobnowymiarowe elementy betonowe, zasypki.

• Żużel 0 mm - 80 mm

Zastosowanie: Kruszywo przeznaczone do utwardzenia dróg, placów, wypełnianie terenów
niekorzystnie przekształconych, rekultywacji, podbudów dróg.

• Mieszanka Geotechniczna „EKO PIASEK MIX”

uziarnienie 0 mm - 10 mm posiada atest wg. Normy PN - S 02205: 1998 "Drogi samochodowe, roboty ziemne"
Zastosowanie: do ulepszenia właściwości gruntów słabych, przy budowie podłoża nasypów i warstw nasypów, do
wykonania nawierzchni twardej nieulepszonej w technologii nawierzchni stabilizowanej mechanicznie, do podsypek,
obsypek i zasypek sieci infrastruktury podziemnej i do robót ziemnych w budownictwie kubaturowym.

WYNAJEM SPRZĘTU CIĘŻKIEGO DO PRAC BUDOWLANYCH
Dysponujemy sprzętem renomowanych producentów,
aby zagwarantować klientom wygodną, szybką i efektywną pracę.

Do Państwa dyspozycji jest:
• KOPARKO-ŁADOWARKA
• ŁADOWARKA
• SAMOCHODY - WYWROTKI
• CIĄGNIK MASSEY FERGUSSON

W naszej ofercie znajduje się
również odśnieżanie zimowe
placów, parkingów i ulic.

Informacje
PORADY PRAWNE

SĄDOWE UREGULOWANIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM
Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje obojgu rodzicom niezależnie
od władzy rodzicielskiej. Jeżeli jednak pomiędzy rodzicami istnieje konflikt kwestia kontaktów z małoletnim zazwyczaj musi znaleźć swój finał
w sądzie opiekuńczym.
Prawo do kontaktów z dzieckiem to
nie tylko uprawnienie rodziców ale
również ich obowiązek. Kontakty
z małoletnim obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem
(odwiedziny, spotkania, zabieranie
dziecka poza miejsce jego stałego
pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków
porozumiewania się na odległość,
w tym ze środków komunikacji elektronicznej.
Jeżeli jednak dziecko przebywa na
stałe u jednego z rodziców to zasadą
jest że sposób wykonywania kontaktów winien być uregulowany przez
samych zainteresowanych mając na
uwadze przede wszystkim dobro
dziecka, a także jego rozsądne życzenia o ile stopień dojrzałości dziecka
na to pozwala. Niestety bardzo częstą
sytuacją z którą spotykam się w praktyce jest brak porozumienia pomiędzy
rodzicami co do sposobu wykonywania kontaktów. Koniecznym staje się
wtedy zwrócenie do sądu opiekuńczego przez stronę pokrzywdzoną
o prawne rozstrzygnięcie tej kwestii.
Powyższe rozwiązanie stosuje się
odpowiednio również w przypadku
jeżeli dziecko nie przebywa u żadnego
z rodziców lecz np. u opiekuna lub
w tzw. pieczy zastępczej.
Sąd opiekuńczy ma szereg możliwości i może nawet całkowicie zakazać
kontaktów z dzieckiem jeżeli ich
utrzymanie poważnie zagraża jego

dobru lub je narusza. Jest to jednak
rozwiązanie skrajne i zazwyczaj Sąd
korzysta z możliwości jakie przewiduje art. 1132 § 1 i 2 Ustawy z dnia
25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.2082
z dnia 2015.12.09 z późn. zm.) [dalej
kro], a to jeżeli istnieje po temu podstawa - ogranicza kontakt rodzica
z dzieckiem w szczególności poprzez:
zakaz bezpośredniego spotykania
się z dzieckiem, zakaz zabierania
dziecka poza miejsce jego pobytu,
ustalenie spotkań z dzieckiem jedynie
w obecności drugiego z rodziców lub
innej osoby wskazanej przez sąd, etc.
Decyzja sądu w tym przedmiocie jest
wykonalna i skuteczna bezpośrednio
po uprawomocnieniu się postanowienia.
Sąd opiekuńczy po samym uregulowaniu sposobu kontaktów może
również celem zapewnienia ich prawidłowego wykonywania odebrać
od osoby uprawnionej do kontaktu
z dzieckiem lub osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, przyrzeczenie
określonego zachowania; jak również
zobowiązać osobę uprawnioną do
kontaktu z dzieckiem lub osobę, pod
której pieczą dziecko pozostaje, do
pokrycia kosztów podróży i pobytu
dziecka lub także osoby towarzyszącej
dziecku, w tym kosztów powrotu
do miejsca stałego pobytu; czy też
wreszcie zobowiązać osobę, pod
której pieczą dziecko pozostaje, do
złożenia na rachunek depozytowy

Ministra Finansów odpowiedniej
kwoty pieniężnej w celu pokrycia
wydatków uprawnionego związanych
z wykonywaniem kontaktu na wypadek niewykonania lub niewłaściwego
wykonania przez osobę zobowiązaną
obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach.
Postanowienia sądu w takich sprawach jak właśnie ustalenie, ograniczenie albo zakazanie kontaktów
z dzieckiem mogą być wydane tylko
po przeprowadzeniu rozprawy, gdyż
co do zasady wymagane jest umożliwienie rodzicom złożenia oświadczeń w tym przedmiocie, chyba że
ich wysłuchanie ich byłoby połączone
z nadmiernymi trudnościami.
Kwestia kontaktów rodziców z dziećmi jest też z oczywistych względów
przedmiotem postępowania rozwodowego jak również postępowania
w przedmiocie ograniczenia władzy
rodzicielskiej nad dzieckiem, chyba
że rodzice zgłoszą zgodny wniosek
o nieorzekanie o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.
Pamiętajmy również, że sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie
w sprawie kontaktów, o ile wymaga tego dobro dziecka. Orzeczenia
sądu w tym zakresie nie mają zatem
charakteru trwałego i mogą ulec
zmianie w zależności od aktualnych
okoliczności.
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”.

PORADY PRAWNE

ORZECZENIE O SPOSOBIE KORZYSTANIA ZE
WSPÓLNEGO MIESZKANIA W WYROKU ROZWODOWYM
Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, to zgodnie z art. 58 § 2
zd. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązkiem sądu jest zamieszczenie w wyroku rozwodowym orzeczenia o sposobie korzystania z tego
mieszkania przez rozwiedzionych małżonków.
Możliwość wystąpienia z żądaniem orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania
po rozwodzie, przysługuje małżonkom bez względu na charakter
posiadanego tytułu prawnego do
przedmiotowego lokalu, czy nawet
braku takiego tytułu. Rozstrzygnięciem sądu może być objęte
zarówno mieszkanie wchodzące
w skład majątku wspólnego, jak
i należące do majątku osobistego
jednego z małżonków. Decydujący jest jedynie fakt wspólnego
zamieszkiwania w lokalu w chwili
orzekania o rozwodzie. Krótkotrwała i chwilowa nieobecność
jednego z małżonków nie stoi na
przeszkodzie rozstrzygnięciu sądu
w przedmiocie sposobu korzystania z mieszkania.
Orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania
w trybie art. 58 § 2 kriop nie jest
równoznaczne z podziałem majątku wspólnego małżonków. Jest to
rozwiązanie o charakterze tymczasowym, utrzymującym się do czasu
uzyskania przez każde z małżonków oddzielnego mieszkania. Ostateczny podział majątku wspólnego,
w tym mieszkania, jeżeli wchodzi
w jego skład, następuje najczęściej w odrębnym postępowaniu

sądowym, przeprowadzanym już
po rozwodzie. Podział prawa do
mieszkania może zostać przeprowadzony przez sąd w postępowaniu
o rozwód, gdy jeden z małżonków
wystąpi o podział majątku wspólnego, a przeprowadzenie tego
podziału nie spowoduje nadmiernej
zwłoki w postępowaniu.

wie art. 1051 k.p.c. małżonek, który
nie respektuje nałożonych na niego
nakazów/zakazów może liczyć się
z nałożeniem na niego grzywny.

Sąd wyjątkowo może odstąpić
od orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania
w wypadku, gdy małżonkowie
z przyczyn usprawiedliwionych
Orzeczenie sądu o sposobie korzy- temu się sprzeciwiają, dlatego,
stania ze wspólnego mieszkania że już wcześniej uzgodnili mięmoże być egzekwowane przez dzy sobą sposób korzystania
osobę uprawnioną, gdyż prawo- z mieszkania, albo gdy ze wzglęmocne rozstrzygnięcie o sposobie du na rodzaj mieszkania orzekorzystania ze wspólnego miesz- czenie o odrębnym korzystaniu
kania podlega egzekucji w trybie z poszczególnych części mieszart. 1046 k.p.c., a więc w trybie kania byłoby bezprzedmiotowe.
przepisów o egzekucji świadczeń Należy również wiedzieć, że
niepieniężnych. Przeprowadza ją w wypadkach wyjątkowych, gdy
komornik sądu, w okręgu którego jeden z małżonków swym rażąznajduje się przedmiotowe miesz- co nagannym postępowaniem
kanie, poprzez wprowadzenie uniemożliwia wspólne zamieszwierzyciela do pomieszczenia lub kiwanie, sąd może nakazać jego
opróżnienia. Rozstrzygając o spo- eksmisję na żądanie drugiego
sobie korzystania ze wspólnego małżonka. Orzeczeniu eksmisji
mieszkania sąd może nałożyć na w tym trybie nie stoi na przeszkobyłych małżonków pewne nakazy dzie okoliczność, że eksmitowany
lub zakazy związane z dalszym małżonek w dacie wyrokowania
wspólnym zamieszkiwaniem np. przejściowo nie przebywa we
zakaz wprowadzania do lokalu wspólnym mieszkaniu, nie rezyosób trzecich. Orzeczone przez sąd gnując jednak z dalszego zamiesznakazy i zakazy również podlegają kiwania w tym mieszkaniu.
egzekucji. W razie braku ich dobrovv Rafał Czeladzki
wolnego przestrzegania na podstaemail: 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.
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JAKI JEST POWÓD NISKICH PŁAC W POLSCE?
Od wielu lat Polacy narzekają na swoje niskie zarobki. Co chwilę mamy
do czynienia z kolejną manifestacją czy protestem przeciwko zbyt niskim
płacom i zbyt wysokim cenom. Państwo w odpowiedzi na te żądania
podwyższa płacę minimalną lub „rozdaje prezenty” w postaci choćby
i programu 500+. Mimo tego, że w ciągu ostatnich 14 lat płaca minimalna
wzrosła o ponad 1000 zł, a następujące po sobie rządy wprowadzały kolejne programy
rozdające ludziom pieniądze, to liczba protestów się nie zmniejszyła. Oznacza to,
że albo Polacy są zbyt chciwym narodem, któremu trudno dogodzić, albo prośby
o rozwiązanie problemu niskich zarobków są kierowane nie tam, gdzie trzeba.
Odpowiedź na tytułowe pytanie
jest banalnie prosta. Jak powiedział były prezydent Stanów
Zjednoczonych, Ronald Reagan:
„Rząd nie jest rozwiązaniem problemu - rząd jest problemem”.
Ludzie kierują swoje prośby
i żądania polepszenia ich stanu
materialnego w stronę władzy
państwowej, podczas gdy to ona
jest winna obecnego stanu rzeczy.
Dla przykładu - rząd pochwalił
się podwyżką płacy minimalnej
do 2000 zł. Pomijając fakt, że nie
zrobił tego z własnej woli, tylko jak każdy rząd od 2002 roku
(czyli od wejścia w życie ustawy o płacy minimalnej) ma taki
obowiązek, to jeszcze przedstawił to jako prezent, dobry gest
w stronę obywateli. Czy tak jest
naprawdę? Zarabiając 2000 zł
brutto dostajemy „na rękę” jedynie 1459 zł w przypadku umowy
o pracę. Ponadto wobec przeciętnego obywatela próbuje się
zataić istnienie opodatkowania
po stronie pracodawcy. Oznacza ono, że przedsiębiorca, chcąc
zapłacić nam owe 2000 zł brutto,
musi wyłożyć ze swojej kieszeni
2412 zł - płaci on bowiem m. in.
składkę emerytalną, rentową oraz
na Fundusz Pracy. Z 2412 zł, któ-

re przeznaczył na naszą wypłatę pracodawca, aż 1000 zł rząd
zabiera dla siebie. Powodem zbyt
niskich płac nie są więc być może
okrutni i wyzyskujący przedsiębiorcy, lecz zbyt chciwe na nasze
pieniądze państwo.
W porządku - wyjaśniliśmy
sobie powód niskich płac. A co
z wysokimi cenami? Jak dobrze
wiemy, na większość produktów
obowiązuje 23% stawka podatku
VAT - 5 lat temu wprowadzona
„jedynie na 3 lata” oraz tydzień
temu, mimo obietnic wyborczych, pozostawiona w obecnej
formie aż do 2018 roku. Jak
duży jest to podatek? Jeśli ktoś
zechciałby wytłumaczyć działanie VAT-u dzieciom, to proszę
zabrać je na lody, kupić 4 gałki,
po czym od razu zjeść dziecku
jedną z nich. Zadziała to na ich
wyobraźnię lepiej, niż jakikolwiek inny sposób.
Jeszcze gorzej jest, gdy udamy
się na stację paliw. Koszt jednego litra benzyny bezołowiowej
netto wynosi zaledwie 1,73 zł,
podczas gdy we wrześniu średnia
cena wynosiła 4,45 zł, natomiast
średnia marża stacji paliw... jedynie 9 groszy. Dlaczego więc cena
paliwa jest taka wysoka? Znów

z odpowiedzią spieszy nam rząd,
gdyż aż 60% z tej ceny to podatki.
Stacje paliw zarabiają na paliwie
najmniej!
Jak się zatem okazuje - to rząd
jest odpowiedzialny za słabą
sytuację finansową, więc prośby
w jego stronę, by ten rozwiązał
problem, są bezsensowne. Przyszłość również nie maluje się
w jasnych barwach odkąd Michał
Morawiecki, nowo mianowany
„superminister”, który został
ministrem finansów jednocześnie
pozostając ministrem rozwoju,
otrzymał ogromne pieniądze oraz
wolną rękę w kwestii ich wydawania. Dlaczego to zły zwiastun
na przyszłość? Ponieważ, jak
powiedziała śp. Margaret Thatcher: „Problem z socjalistami jest
taki, że w końcu zawsze kończą
im się cudze pieniądze”.

WARTO PRZECZYTAĆ

„S.Q.U.A.T. EKSPERYMENT”
autor : Konrad Kuśmirak

Druga, jeszcze bardziej niepokojąca odsłona postapokaliptycznej wizji Konrada Kuśmiraka. Polska, która przyprawia o
dreszcze. Droga, z którą musisz się zmierzyć.
Od czasu Rozbłysku rodzaj ludzki robił co
mógł, żeby przetrwać. Jednak w świecie pełnym amatorów zabawy w wojnę największym
wrogiem wciąż pozostaje drugi człowiek
-szczególnie ten lepiej uzbrojony i bardziej
brutalny. Jak w łańcuchu pokarmowym,
silniejszy wygrywa.
Podlasie, dawny wojskowy kompleks ukryty
w lesie, przekształcony w ośrodek penitencjarny. Strzegą go byli żołnierze GROM-u pod
dowództwem majora Bennera. W podzie-

miach doktor Sienkow kontynuuje projekt
z czasów Zimnej Wojny chce stworzyć sterowanego mentalnie super żołnierza…
W kraju tymczasem panoszy się bezprawie,
nigdzie nie jest bezpiecznie. Nad Białym
Miastem wisi widmo rewolucji. Przez Bufor
nie można się już przedostać. Jedni marzą
o tym, że kiedyś wróci normalność - inni
tylko nasłuchują, czy już nadchodzi wojna.
Czy w piekle może być jeszcze gorzej? Jeśli
nikomu nie będziesz ufał, może przeżyjesz.

„KAMFORA” autor: Małgorzata Łatka
Nawet to, czego nie powiesz, może zostać użyte przeciwko tobie.
W centrum Krakowa dochodzi do wstrząsającego odkrycia. Brutalnie okaleczone
ciało kobiety zostaje odnalezione w parku.
Przyczyna śmierci - liczne ciosy zadane
ostrym narzędziem. W ciągu kilku miesięcy
już trzy ofiary zamordowano w podobny
sposób. Prowadzący sprawę komisarz Jakub
Zagórski jest pewien, że ma do czynienia
z seryjnym zabójcą.

Co łączy te kobiety? Przypadek czy misternie
ułożony plan?
Komisarz Zagórski zwraca się o pomoc do
Leny Zamojskiej - specjalistki od mowy ciała. Jej wiedza i doświadczenie mają pomóc
w ujęciu przestępcy. Śledztwo nabiera tempa. Czy uda im się powstrzymać mordercę
zanim zginie kolejna kobieta?

Po lekturze „Kamfory” już nic nie będzie takie samo jak wcześniej. Polecam.
JOANNA OPIAT-BOJARSKA

„BALLADA O PRZESTĘPCACH”
autor: Marcin Hybel

Średniowieczna Anglia i dwóch chłopców, którzy będą musieli stoczyć walkę o przeżycie.
W drodze do Londynu wędrowna trupa
zostaje napadnięta przez szajkę bezwzględnych łotrów. Dochodzi do masakry, z której
uchodzi z życiem dwóch chłopców: ośmioletni Gilbert i dwunastoletni William. Bandyci zabierają dzieci do podlondyńskiej
mieściny, gdzie chłopcy przechodzą szkolenie żebracze, poznają czym jest gniew
i cierpienie.

Wkrótce bracia zostają rozdzieleni. Gilbert
jest szkolony na mordercę, William zaś
uczy się złodziejskiej sztuki. Na ich drodze
czai się wiele niebezpieczeństw, a poczucie
spokoju jest tylko złudzeniem…
Pełna zwrotów akcji opowieść o walce
i miłości w bezwzględnym świecie łotrzykowskich porachunków.

vv Michał Pasternak
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Informacje

SREBRNY PIONEK

OLKUSZ SIĘGA PO PIENIĄDZE NA PODZIEMNE MUZEUM
Gmina Olkusz złożyła właśnie wniosek na dofinansowanie projektu „Utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza w Olkuszu” do Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Intensywne
działania władz miasta w kierunku pozyskania funduszy zewnętrznych na ten cel to
dla Olkusza szansa na uatrakcyjnienie oferty turystycznej, ale również edukacyjnej
dla mieszkańców miasta i najbliższego regionu.
- Bardzo nam zależy na stworzeniu
obiektu, który będzie łączył historię
naszego miasta z nowoczesnymi technologiami. Mam ogromną nadzieję, że
środki zewnętrzne przyczynią się do
sfinalizowania tego zadania i Olkusz
zyska piękny i atrakcyjny obiekt,
który będzie chętnie odwiedzany
przez mieszkańców i przyjezdnych –
komentuje Roman Piaśnik, burmistrz
Olkusza.

Realizowane w ubiegłych latach prace
budowlano-konserwatorskie doprowadziły do odsłonięcia i zabezpieczenia
zabytkowych piwnic ratusza oraz wieży
ciśnień pod olkuskim rynkiem. Niestety, podziemia nie są przystosowane do
zwiedzania. Na opracowanie czekają też
liczne zabytki znalezione podczas prac
archeologicznych w obrębie ratusza.
Projekt „Utworzenie multimedialnej
trasy turystycznej w podziemiach ratusza w Olkuszu” przewiduje urządzenie
w podziemiach ratusza nowoczesnej,
multimedialnej trasy turystycznej, gdzie
będą prezentowane najcenniejsze znaleziska archeologiczne oraz w ciekawy
dla odbiorcy sposób zostanie przedstawiona historia Srebrnego Miasta oraz
samego ratusza. W ramach projektu
zostanie też poddanych konserwacji 277
najcenniejszych zabytków ruchomych,
znalezionych podczas badań archeologicznych. Warto dodać, że udostępnienie podziemi ratusza do zwiedzania
zakładają zalecenia Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Długofalowym celem projektu jest wykorzystanie
cennego zabytku dziedzictwa kulturowego, jakim są podziemia ratusza,
do wzrostu atrakcyjności turystycznej
Olkusza i rozwoju społecznego miasta.
Jeśli projekt przygotowany przez Biuro

ds. Koordynacji Funduszy UE olkuskiego magistratu zyska akceptację
i otrzyma dofinansowanie, to prace
nad jego realizacją powinny się rozpocząć latem przyszłego roku i zakończyć
w czerwcu 2019 roku. Wstępne koszty
realizacji projektu oszacowano na 4,9
mln zł, z czego prawie 2 mln zł ma
pochodzić z dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa
kulturowego i naturalnego.

Odkrycie podziemi olkuskiego ratusza
było nie lada sensacją. Choć podziemia
nie są na co dzień udostępnione do zwiedzania, budzą wielkie zainteresowanie
mieszkańców i turystów odwiedzających Olkusz. Szacuje się, że rokrocznie
podziemia ratusza zwiedza około 2000
osób. Są to uczestnicy akcji zwiedzania podziemi organizowanych przez
Biuro Promocji i Informacji Publicznej
przy okazji różnych wydarzeń (np. Dni
Olkusza, Europejskie Dni Dziedzictwa), jak również grupy zorganizowane, które mają możliwość zwiedzania
podziemi po uzyskaniu wcześniejszej
zgody burmistrza.

i uznaje się, że był jedną z większych
tego typu budowli w Polsce. W ratuszu
gościli dostojni goście odwiedzający
miasto. Rozbiórka zniszczonego budynku ratusza zakończyła się w 1825 roku,
a w 1905 roku na tym miejscu wybudowano ceglaną, neogotycką wieżę ciśnień
rozebraną w latach 60. XX wieku. Od
2011 roku były prowadzone badania
archeologiczne ratusza w ramach
projektu „Rewitalizacja i ochrona
olkuskiej Starówki”, dofinansowanego z Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego. Wkrótce po
rozpoczęciu badań natrafiono na bardzo
dobrze zachowane, okazałe mury piwnic ratusza z fragmentami sklepień oraz
mury wieży ciśnień. Dlatego z myślą
o rozwoju turystycznym miasta, doceniając kulturową wartość tego zabytku,
w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, władze miasta
podjęły decyzję o docelowej adaptacji
odkrytych piwnic ratusza na cele wystawiennicze. Oznaczało to konieczność
odgruzowania piwnic, zabezpieczenia
i częściowej rekonstrukcji ich murów
i sklepień, a także wybudowania muru
oporowego oraz płyty stropowej zabezpieczających zabytkową substancję.

Gotycki ratusz został wybudowany na
olkuskim rynku na początku XV wieku. Był większy niż ratusz w Krakowie

AKCJA „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ –
WEEKEND ZA PÓŁ CENY” W OLKUSZU

W dniach 23 i 24 września 2016 r. muzea zlokalizowane w Centrum Kultury MOK dostępne
były za złotówkę. To efekt włączenia się olkuskiego Miejskiego Ośrodka Kultury w akcje
Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Polska zobacz więcej - Weekend za pół ceny” oraz
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "60+ kultura". Dodatkową atrakcją
akcji były konkursy sprawdzające wiedzę nabytą podczas zwiedzania Muzeum Afrykanistycznego, Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego oraz Kolekcji Minerałów
Ziemi Olkuskiej i Skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
W akcję włączyli się także studenci-seniorzy z Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Maria Kaplita,
Jadwiga Karoń, Felicja Kasprzyk,
Anna Pieczyrak, Helena Wnuk,
Jadwiga Wyjadłowska oraz Państwo Kocjanowie i Tomsiowie.
Wolontariusze ci wyposażeni zostali
w przypinane do ubrań okolicznościowe znaczki, a przede wszystkim
kwestionariusze konkursów muzealnych, do wypełniania których
zachęcali turystów odwiedzających
olkuskie muzea. Za pomocą różnorodnych ilustrowanych łamigłówek
konkursy te dały okazję sprawdzenia
wiedzy zdobytej podczas poznawania zbiorów zgromadzonych
w Centrum Kultury. Nagrodami dla
autorów prawidłowych odpowiedzi
były materiały promocyjne Muzeum
Afrykanistycznego, Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego
oraz Kolekcji Minerałów Ziemi
Olkuskiej i Skamieniałości Jury
Krakowsko-Częstochowskiej.
Z oferty dwudniowej akcji skorzystali nie tylko olkuszanie. Szczególnie wartym dostrzeżenia przykładem turystów spoza naszego miasta
była grupa, która jako pierwsza przekroczyła próg kompleksu obiektów
przy ul. Szpitalnej 32 w sobotę
24 września. Byli to „Włóczykije
z 17-tki”, czyli członkowie Szkolnego Koła Turystyczno-Krajo-

Jeśli ktoś myśli, że w epoce gier komputerowych ich starsze, planszowe wersje przeszły do
historii, to się myli. Dowiódł tego konwent pn. „Srebrny Pionek”, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Po prostu działaj” i Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. W sobotę 24 września na
imprezę tą do MDK przybyli miłośnicy „planszówek” w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat,
wśród nich rodzice z dziećmi, a oprócz olkuszan grali tam tego dnia również goście z Krakowa.
Co sprawia, że współczesne gry
planszowe cieszą się taką popularnością, że organizatorzy „Srebrnego Pionka” musieli dostawiać
dodatkowe stoliki, by umożliwić
zabawę wszystkim chętnym?
Z pewnością niemała w tym zasługa pomysłowych fabuł oraz estetyki wykonania. Tym biją na głowę
starego poczciwego „Chińczyka”,
dziś kojarzącego się z siermiężnymi czasami PRL-u. Być może
jednak główną ich przewagą nad
większością gier komputerowych
jest to, że zbliżają ludzi. Nie da
się bawić nimi bez żywego, bezpośredniego kontaktu i zaangażowania uczestników. A tego nie
zastąpią nawet najszybsze elektroniczne łącza.
Popularyzacją tego typu gier
w Olkuszu zajęło się Stowarzyszenie „Po prostu działaj”, do
niedawna organizujące w różnych
lokalach „Wieczory z planszówkami”. Rosnące zainteresowanie inicjatywą skłoniło stowarzyszenie do
poszukania większego lokum oraz
instytucjonalnego wsparcia. Tak
doszło do współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Kultury w Olkuszu.
- Już myślę o następnych przedsięwzięciach realizowanych wspólnie z MOK. Oczywiście liczę na
kolejne edycje „Srebrnego Pionka”.
Z pierwszej jestem bardzo zadowolony. Najbardziej cieszy mnie,
kiedy na nasze imprezy przychodzą
rodzice z dziećmi, a takich wie-

lopokoleniowych zespołów
tym razem nie brakowało
- powiedział nam Wojciech
Kowalski ze Stowarzyszenia
„Po prostu działaj”, główny
organizator konwentu.
Formuła „Srebrnego Pionka” pozwoliła na udział
zarówno znawcom gier
planszowych, jak również
tym, których doświadczenie
ograniczało się do wspomnianego
wcześniej „Chińczyka”. Co więcej,
nie trzeba było nawet przynosić
własnej gry. Na uczestników czekało kilkadziesiąt pudełek z rozmaitego rodzaju „planszówkami”.
Były wśród nich przygodowe,
strategiczne, logiczne, słowne –
do wyboru, do koloru. Ponadto
pomocą i radą służyli koordynatorzy ze Stowarzyszenia „Po
prostu działaj”. Dla uczestników
trwającego kilka godzin konwentu

MOK przygotował napoje i słodki
poczęstunek.
Gry kojarzą się ze współzawodnictwem, rywalizacją, walką o zwycięstwo. „Srebrny Pionek” pokazał,
że gry to również, a raczej przede
wszystkim okazja do świetnej
wspólnej zabawy. Warto spróbować. Jaką grę wybrać? O to najlepiej zapytać pasjonatów i ekspertów ze Stowarzyszenia „Po prostu
działaj”, np. przy okazji następnego
„Srebrnego Pionka”.

KĄCIK KULINARNY

SZYBKA ZUPA Z SOCZEWICĄ

Witam Państwa, są takie dni, kiedy chcielibyśmy zjeść coś pysznego, ale
tak, żeby wręcz przygotowało się samo - to raz, a dwa, żeby gotowe było
w trzy minuty. Tak powstała ta zupa. Rano stojąc w kuchni i widząc deszcz
za oknem, pomyślałam o ciepłej zupie, którą będę mogła zjeść w pracy,
a mając kilkanaście minut na przygotowanie... padło na te składniki. Zupę
serdecznie polecam!
Szybka zupa z soczewicą:
(2 porcje)

znawczego z Gimnazjum Nr 17
im. Artura Grottgera w Krakowie.
Dodać w tym miejscu koniecznie
należy, że do Olkusza przyjechali
z Jadwigą Schiller, opiekunką koła,
która niedawno odznaczona została Brązowym Krzyżem Zasługi za
popularyzowanie turystyki wśród
młodzieży szkolnej.

Zainteresowanych zapoznaniem się
z ofertą placówek Centrum Kultury MOK zachęcamy do kliknięcia
w odnośnik zamieszczony poniżej.
Dla wszystkich, którzy nie odwiedzili tych muzeów w trakcie akcji
„Polska zobacz więcej - Weekend za
pół ceny” i "60+ kultura", zamieszczamy również zdjęcie niecodziennej
scenografii, jaka pojawiła się w te
dni na dziedzińcu przed Dworkiem
Machnickich i wzbudzała ciekawość turystów. Pawilon Centrum
Kultury i jego otoczenie służy nie
tylko wystawom, koncertom, czy

konferencjom, ale też wynajmowany
jest na prywatne uroczystości i okolicznościowe imprezy. Tym razem
w urokliwej scenerii dziedzińca
odbyła się ceremonia ślubna.

Zapraszamy do odwiedzania olkuskich muzeów i korzystania z komercyjnej oferty Centrum Kultury
MOK.
Więcej o muzeach w olkuskim Centrum Kultury: http://mok.olkusz.pl/
index.php/muzea
Więcej o akcji MSiT: http://www.
msport.gov.pl/aktualnosci-sg/polska-zobacz-wiecej-weekend-zapol-ceny-wybierz-swoja-atrakcjeturystyczna
Więcej o akcji MKiDN:http://www.
mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/kultura-dostepna/kultura-dostepna-dla-seniorow.php

• 0,5 szklanki
czerwonej soczewicy
• 250 ml sosu pomidorowego
(u mnie w kartoniku z Lidla)
• 1 łyżka oleju rzepakowego
• 1 ząbek czosnku
• 1/4 łyżeczki mielonego imbiru
• 1/2 łyżeczki kuminu
• dwie szczypty chili
• 250 ml wody
Do małego garnuszka nalej wody, wsyp
soczewicę, przykryj pokrywką i zagotuj.

Do garnka wlej olej, dodaj obrany i pokrojony w plastry czosnek, dodaj kumin
i podsmaż je. Dodaj sos pomidorowy
i wodę, imbir zagotuj.
Odcedź soczewicę, dodaj do zupy, dodaj
chilli i zamieszaj. Gotowe!
Życzę smacznego!

vv Ulla Pałka

Ten 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

Chcielibyśmy przedstawić Państwu informację dotyczące czterech nowych
najemców w Quick Park Olkusz:
Pierwszy sklep Smyka w Olkuszu.
Sklep z artykułami dziecięcymi Smyk dołączył do grona najemców Quick Parku, zajmie on
powierzchnię 470 m².
- „W naszych obiektach staramy się odpowiednio dobierać marki, zgodnie z oczekiwaniami
klientów. Chcemy, aby całość oferty Quick Parku była kompletna, dlatego pamiętamy
o najmłodszych klientach. Smyk to marka bardzo lubiana i popularna, wśród dzieci i ich
rodziców.” - mówi Dyrektor ds. Rozwoju Dominik Buczkowski.
Rossmann, najpopularniejsza sieć drogerii w Polsce dołączyła do grona najemców Quick
Parku. Drogeria zajmie powierzchnię 430 m². Pierwszy sklep Rossmann powstał w 1993
roku przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi, w której do dziś mieści się siedziba firmy. Obecnie
Rossmann to lider w swojej branży, sieć posiada ponad 1100 sklepów, a każdego roku
otwiera kolejne 150 nowych placówek. Obecnie firma w swoich sklepach, magazynach
i centrali firmy zatrudnia około 16,5 tys. pracowników, a obroty firmy w 2015 roku
przekroczyły wartość 7,3 mld złotych.
LPP wynajmie 2500 m2 powierzchni handlowej
Cztery najpopularniejsze marki odzieżowe należące do firmy LPP – Reserved, House,
Cropp i Sinsay dołączyły do grona najemców Quick Parku. Łączna powierzchnia najmu
wyniesie 2500 m2, a poszczególne sklepy zajmą powierzchnię: Reserved 1600 m2, House
300 m2, Cropp 300 m2 i Sinsay 300 m2. – Z przyjemnością mogę ogłosić, że LPP będzie
jednym z naszych największych najemców w Quick Parku Olkusz. – mówi prezes zarządu
Real2B Development Jarosław Fijałkowski.
Sieć RTV Euro AGD dołączyła do grona najemców Quick Parku. Sklep zajmie powierzchnię
625 m² i będzie pierwszym tej sieci w Olkuszu.
– „Naszym celem zawsze jest dobór takich marek, na jakie czekają nasi przyszli klienci.
Dlatego cieszę się, że mogę ogłosić otwarcie pierwszego sklepu w Olkuszu najpopularniejszej
w Polsce sieci sprzedaży sprzętu RTV i AGD.” – mówi Agnieszka Drucis, rzecznik prasowy
Real2B Development.
Quick Park Olkusz zlokalizowany będzie bezpośrednio przy drodze krajowej nr 94, będącej
główną arterią komunikacyjną miasta. W ciągu doby w Olkuszu przejeżdża tą drogą ponad
20 tysięcy samochodów.
Powierzchnia handlowa Quick Park Olkusz wyniesie ok. 14 tys. m². Na terenie obiektu
powstanie ponad 55 lokali. Będą to m.in. Reserved, House, Cropp, Sinsay, Pepco,
Rossmann oraz supermarket, punkty gastronomiczne, a także wielosalowe kino. Budowa
Quick Parku rozpocznie się w najbliższych tygodniach i potrwa około 12 miesięcy.
Do dyspozycji zmotoryzowanych klientów dostępnych będzie 500 bezpłatnych miejsc
parkingowych zlokalizowanych przed i pod budynkiem.
Wartość inwestycji Quick Park Olkusz wynosi 100 mln złotych.

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. w Olkuszu
Posiada do wynajęcia
przy ul. Kluczewskiej 2
pomieszczenie garażowe o pow. 67,44 m2
z kanałem oraz pomieszczeniami przynależnymi
( dwa pomieszczenia biurowo-socjale oraz WC )
o łącznej pow. 30,95 m2
wyposażone w energię elektryczną i wodę.
Obiekt monitorowany z całodobowym dozorem.
Pomieszczenie przystosowane
do prowadzenia warsztatu samochodowego.

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

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

cena 235 000 zł.
• lokal nr 33 o powierzchni użytkowej 71,33 m2
cena 265 000 zł.

informuje zainteresowanych
nabyciem mieszkania
(dostępnego również na kredyt MdM)
że posiada do sprzedaży przy
ul. Skalskiej 4 w Olkuszu

(dawny budynek mieszkalny banku PKO BP)

nowe lokale mieszkalne z balkonami
i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):
• lokal nr 1 a o powierzchniużytkowej 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.
ZATRUDNIĘ

POLICJA

PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO

szukania jego mieszkania funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli pieniądze, które należały do pokrzywdzonej.
Bukowianin nie kwestował swojej winy i przyznał się do
popełnionego przestępstwa. Poinformował również o
tym, że portfel z dokumentami ukrył w krzakach w pobliżu drogi krajowej nr 94 w Olkuszu. 41-letni mieszkaniec
Bukowna usłyszał już zarzut w tej sprawie. Niebawem za
swój czyn odpowie przez sądem. Portfel z dokumentami
oraz pieniędzmi został odzyskany i trafił do rąk właścicielki.

na teren Małopolski i Śląska.
Oferty proszę wysyłać na: k.cmiel@ekomatex.pl

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

WiREX

Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

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

Do każdego badania upominek gratis

• Policjanci z Bukowna zatrzymali mężczyznę, który podpalił auto
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bukownie zatrzymali mężczyznę,
który po awanturze domowej podpalił samochód teściowej. Pomimo
szybkiej reakcji służb ratowniczych auto spłonęło doszczętnie. Za zniszczenie mienia mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.
Do zdarzenia doszło w gminie Bukowno w nocy z 30 września na 1 października 2016 roku. 33-letni mężczyzna, po awanturze z żoną i teściową,
wyszedł z domu i podpalił auto, które znajdowało się przy posesji. Mężczyzna oblał substancją łatwopalną skodę octavię i rozniecił ogień. Od
płonącego pojazdu zajął się zaparkowany obok samochód osobowy marki
Honda. Pomimo szybkiej reakcji służb ratowniczych skoda spłonęła doszczętnie. 33-letni mężczyzna był nietrzeźwy. Miał blisko promil alkoholu
w organizmie. Noc spędził w Izbie Wytrzeźwień w Jaworznie. Podejrzany
usłyszał już zarzuty z art. 288§1 kodeksu karnego tj. zniszczenia mienia i
przyznał się do popełnionych przestępstw.
• Bolesław. Skradziono tablice rejestracyjne
W Bolesławiu na ulicy Głównej z samochodu osobowego marki Hyundai
Tucson skradziono dwie tablice rejestracyjne. Zdarzenie to miało miejsce 1
października 2016 roku. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Komisariatu
Policji w Bukownie.

• Olkusz. Kolizja osobówki z pojazdem uprzywilejowanym
Do kolizji doszło 1 października po godzinie 15 na ulicy Tadeusza Kościuszki
w Olkuszu. Kierujący samochodem osobowym marki Fiat Stilo, podczas manewru skrętu, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu, który na sygnałach jechał na akcję. W wyniku zderzenia tych pojazdów
kierowca fiata, 23-letni olkuszanin, z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Po
udzielonej pomocy medycznej mężczyzna został zwolniony.
Kierowca fiata stilo za spowodowanie zagrożenia niebezpieczeństwa w ruchu
drogowym został ukarany mandatem karnym.

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

Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-olkuski.pl

• Sprawca przywłaszczenia portfela zatrzymany przez olkuskich policjantów
41-letni mężczyzna, który przywłaszczył portfel z dokumentami i pieniędzmi
usłyszał już zarzut w tej sprawie. Przyznał się do popełnionego przestępstwa
i dobrowolnie poddał karze. W krótce za swoje zachowanie odpowie przed
sądem. Do zdarzenia doszło 28 września 2016 roku na ulicy Króla Kazimierza
Wielkiego w Olkuszu w budynku, gdzie znajdował się kantor. Mieszkaniec
Bukowna, przywłaszczył pozostawiony na korytarzu, portfel z dokumentami
i pieniędzmi różnej waluty. W zatrzymaniu i ustaleniu danych mężczyzny
pomogły zeznania pokrzywdzonej jak i monitoring, który znajdował się w pobliżu kantoru. Kamera zarejestrowała wizerunek sprawcy oraz fakt przywłaszczenia przez niego portfela.
Dzięki zebranym informacjom policjanci Wydziału Kryminalnego ustalili, że
portfel przywłaszczył sobie jeden z mieszkańców Bukowna. Podczas prze-
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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

Druk:
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Oddział Poligraﬁa,
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• Bukowno. Zderzenie dwóch pojazdów
Dnia 27 września około godziny 10 na ulicy Ogrodowej w Bukownie zderzyły
się dwa samochody osobowe: vw passat i skoda octavia.
Jak wstępnie ustalili policjanci kierująca passatem, 30-letnia mieszkanka Bukowna, która próbowała zjechać z drogi głównej, nie ustąpiła pierwszeństwa
przejazdu i uderzyła w samochód osobowy marki Skoda Octavia. Kierowca
skody, 36-letni mieszkaniec Przegini, został przewieziony do olkuskiego szpitala, gdzie pozostał na obserwacji. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Na
miejscu technik kryminalistyki zabezpieczał ślady, zrobił zdjęcia i wykonał
szkic sytuacyjny.
• 8-letni chłopiec potrącony przez samochód
W piątek (23.09.16r.) przed godziną 17 na ulicy Krakowskie Przedmieście
w Olkuszu doszło do potrącenia 8-letniego chłopca. Jak wstępnie ustalono
chłopiec wbiegł pod samochód osobowy marki Toyota Yaris, którym kierowała 18-letnia kursantka nauki jazdy. Kobieta oraz instruktor byli trzeźwi. Dziecko trafiło do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Policjanci z
Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu będą wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia drogowego.
• Chełm . Znaleziono niewybuch
25 września około godz. 13:30 Oficer Dyżurny w Wolbromiu otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Chełm w rejonie kompleksu leśnego znaleziono
niewybuch o długości 30 cm i średnicy 10 cm. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, którzy zabezpieczyli pocisk pochodzący najprawdopodobniej z czasów II Wojny Światowej. Powiadomiono patrol minerski z Desantowo - Szturmowej w Krakowie. Pocisk zabezpieczono do czasu przybycia
grupy saperów. W związku z tym, że coraz częściej odnajdywane są pociski
różnego rodzaju oraz kalibru olkuska Policja zwraca uwagę, aby samodzielnie
nie próbować przenosić tego typu znalezisk. W sytuacji kiedy ujawnimy podejrzany przedmiot jak najszybciej należy powiadomić Policję, dzwoniąc na
numer alarmowy 997.
• Ranni w zdarzeniu drogowym w Olkuszu
Dnia 25 września na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 791 z ulicą Ks. Stanisława Gajewskiego doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych:
peugeota oraz forda. Jak wstępnie ustalili policjanci kierujący peugeotem,
33-letni mieszkaniec Olkusza, wjechał na skrzyżowanie, gdy sygnalizator
świetlny nadawał światło czerwone i zderzył się z fordem, w którym podróżowała pięcioosobowa rodzina. Pasażerowie forda, w tym trójka małoletnich
dzieci w wieku: 4, 6 i 8 lat zostali przewiezieni do szpitala w Olkuszu.
Kierowcy obu pojazdów byli trzewi. Policjanci będą wyjaśniać okoliczności
tego zdarzenia drogowego.

KOMUNIKAT

Olkuska policja poszukuje świadków uszkodzenia samochodu osobowego
marki Citroen C3. Do zdarzenia doszło 26 września 2016 roku pomiędzy
godzinami 13-15 na ulicy Krakowskie Przedmieście w Olkuszu. Świadkowie
tego zdarzenia proszeni są o kontakt z prowadzącą sprawę policjantką nr
tel. 32-6478-235 lub 997.

„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.

Informacje

CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI KALENDARZ WYDARZEŃ
REPERTUAR KINA „ZBYSZEK”
vv„REKINY WOJNY” prod. USA, komedia/akcja, napisy
bez ograniczeń wiekowych
• 7.10 – 8.10 godz. 17.00 • 9.10 godz. 16.00 • 10.10 – 11.10 godz. 17.00
vv„SŁUGI BOŻE” prod. Polska, thriller/kryminalny, od lat 15
• 7.10 - 8.10 godz. 19.00 • 9.10 godz. 18.00 • 10 – 11.10 godz. 19.00
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SKLEP TECHNIK

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

vv„POPOŁUDNIE FILMOWE DLA DZIECI PRZYGODY AGATKI I INNE HISTORIE/ODCINKI”
• 9.10, 23.10, 30.10 godz. 15.00
vv„RANDKA NA WESELU” prod. USA,komedia, bez ograniczeń wiekowych
• 14.10 – 15.10 godz. 17.00 • 18.10 godz. 17.00
vv„KAMIENNE PIĘŚCI” prod. Panama/USA, akcja/biografia, od lat 15
• 14.10 – 15.10 godz. 19.00 • 17.10 godz. 20.00 • 18.10. godz. 19.00
vv„BOSKA FLORENCE” prod. Wlk. Bryt., komediodramat/biografia, od lat 12
• 21.10 godz. 17.00 • 23.10 godz. 16.00 • 24.10 – 25.10 godz. 17.00
vv„BLAIR WITCH” prod. USA, horror/thriller, od lat 15
• 21.10 godz. 19.00 • 22.10 godz. 20.00 • 23.10 godz. 18.00
• 24.10 – 25.10 godz. 19.00
vv„OSOBLIWY DOM PANI PEREGRINE” prod. USA., fantasy/przygodowy
bez ograniczeń wiekowych
• 28.10 – 29.10 godz. 16.30 • 30.10 godz. 16.00 • 31.10 godz. 16.30
vv„WOŁYŃ” prod. Polska, historyczny, od lat 15
• 28.10 - 29.10 godz. 19.00, 30.10 godz. 18.30, 31.10 godz. 19.00

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

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

vv 6.10. 2016 godz. 17.00 - Inauguracja roku akademickiego
Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku / wykład prof.
Andrzeja Szromnika ( Sala Widowiskowa MOK)

vv 17.10.2016 godz. 17.00 - Koncert fortepianowy w wykonaniu
Mstro. Pierluigi Camicia - laureata konkursu chopinowskiego
- bilety w cenie 10 zł (Sala Widowiskowa MOK)

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

vv 7.10. 2016 godz. 8.50, 10.10 - „Księga dżungli” - Spektakl
teatralny w wykonaniu Impresariatu Teatralnego „Kurtyna”
z Wrocławia (Sala Widowiskowa MOK)

vv 19.10.2016 godz. 10.00 - Otwarte spotkanie artystyczne
pn. „Ikonopisanie - czyli o filozofii i technice ikonografii
słów kilka” - warsztaty i lekcje muzealne, rezerwacja - tel.:
32 494 66 39, e-mail: muzea@mok.olkusz.pl (MOK –
Centrum Kultury, ul. Szpitalna 32)

1,8 m - 6400 zł

PROGRAM IMPREZ MOK

vv 7.10. 2016 godz. 11.40 - „Mały Książę” - Spektakl teatralny
w wykonaniu Impresariatu Teatralnego „Kurtyna” z
Wrocławia
vv 7-9.10.2016 - Wyjazd szkoleniowo-integracyjny studentów
Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
vv 8.10.2016 godz. 11.00 - Obchody Święta Myśliwych
„Hubertus Olkuski ’2016” (Rabsztyn)
vv 8.10.2016 godz. 17.00 - „Dom” instalacja teatralna Grupy
Glutaminian Sodu ( MOK - Centrum Kultury, ul. Szpitalna 32)
vv 9.10.2016 godz. 15.00 - „Olkuskie Matsuri” piknik z kulturą
Japonii / organizator: pracownicy firmy TRI [Poland] Sp. z o.
o. z Wolbromia / współorganizacja: Miejski Ośrodek Kultury
w Olkuszu ( MOK - Centrum Kultury, ul. Szpitalna 32)
vv 13.10.2016 godz. 17.00 Wykład dr Joanny Tokar pt. „Tak
się manipuluje ludźmi” w ramach Olkuskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku (Sala Widowiskowa MOK)
vv 14.10.2016 godz. 17.00 - Wernisaż wystawy ikon Joanny
Bożek, Kazimierz Forgacza, Anny Kościelniak i Ryszarda
Ślęczka ( MOK - Centrum Kultury, ul. Szpitalna 32)
vv 15.10.2016 - Plener fotograficzny studentów Olkuskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
vv 16.10.2016 godz. 16.00 - Koncert Papieski „Bądźcie
świadkami miłosierdzia” / organizator: Stowarzyszenie
Historycznych Organów Hansa Hummla /
współorganizator: MOK Olkusz /wstęp za zaproszeniami.
(Sala Widowiskowa MOK)

- 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

2,5 m - 6700 zł

vv 20.10.2016 godz. 17.00 - Wykład Dobiesława Dudka w
ramach Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ( Sala
Widowiskowa MOK)
vv 22.10.2016 godz. 16.00 – Kabaret Skeczów Męczących
(Sala Widowiskowa MOK)
vv 26.10.2016 godz. 10.00 - Otwarte spotkanie artystyczne
pn. „Ikonopisanie - czyli o filozofii i technice ikonografii
słów kilka”- warsztaty i lekcje muzealne, rezerwacja - tel.:
32 494 66 39, e-mail: muzea@mok. (MOK – Centrum
Kultury, ul. Szpitalna 32)
vv 26.10.2016 - Pierwszy Olkuski Dzień Seniora / organizator:
Rada Seniorów przy UMiG Olkusz oraz MOK Olkusz / wstęp
za zaproszeniami (Sala Widowiskowa MOK)
vv 27.10.2016 godz. 8.30, 10.10 - „Jaś i Małgosia” - Spektakl
teatralny w wykonaniu Teatru In Art z Wrocławia ( Sala
Widowiskowa MOK)
vv 27.10.2016 godz. 11.40 - „Boskie poczucie humoru –
opowieści biblijne” - Spektakl teatralny w wykonaniu
Teatru In Art z Wrocławia (Sala Widowiskowa MOK)
vv 27.10.2016 godz. 17.00 - Wykład w ramach Olkuskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Sala Widowiskowa MOK)

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

 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

HURTOWNIA OLEJÓW

Prawo Jazdy kat. „B”
oraz AM, A1, A2, A

OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

tel.

marzanna.edu.pl • tel. 698 280 488

SZYBKO
SOLIDNIE

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

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

Profesjonalne wylewki

Miksokretem
zacierane maszynowo

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

