
Obszar miast i gmin: BUKOWNO, BOLESŁAW, KLUCZE, OLKUSZ, TRZYCIĄŻ, WOLBROM

www.system-olkusz.plwww.system-olkusz.pl
OLKUSZ, ul. Sławkowska 22OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIEKUCHNIE
NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI

SZAFYSZAFY

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

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

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

MEBLE OGRODOWEMEBLE OGRODOWE

 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE
 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE

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

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

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

montaż
8% VAT

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

SPRZEDAŻ WĘGLA 
• Orzech I • Orzech II •
• Kostka • Groszek • 
• Ekogroszek • Miał •

tel. 728 122 613

Rodaki, ul. Rzeka 
Pn.-Pt. 7.30 - 16.00, Sob. 8.00 - 14.00 

www.duodampex.pl

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

duodampex@gmail.com

 PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

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

Wolbrom , ul. Garbarska 9,  tel./fax 32 647 00 35 
kom. 603 463 034,  e-mail: eco-dom1@tlen.pl
Wolbrom , ul. Garbarska 9,  tel./fax 32 647 00 35 
kom. 603 463 034,  e-mail: eco-dom1@tlen.pl

WYPOŻYCZALNIA VANÓW, BUSÓW 
6, 7, 8, 9-osobowych

• wynajem krótko i długoterminowy
• kraj, zagranica

Osiek 174 a / Olkusz
tel.: 531 270 166

Oferujemy również przewozy 
okolicznościowe, także 
z naszym kierowcą.

HOŁD ROZSTRZELANYM W AUSCHWITZ 11 PAŹDZIERNIKA 1943 - STRONA 4  

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

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

Wolbrom 
ul. 20 Straconych 56

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

tel.: 732 828 581

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2
tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079

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

Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 13.00

SERWIS LAPTOPÓW

Olkusz, ul. Wiejska 4 
tel. 32 643 22 33 • kom. 662 331 345

Olkusz, ul. Wiejska 4 
tel. 32 643 22 33 • kom. 662 331 345

ZAPRASZAMY
pon - pt 900 - 1800

sob 900 - 1400

ZAPRASZAMY
pon - pt 900 - 1800

sob 900 - 1400

www.motoolkusz.otomoto.pl

MOTOCYKLE   SKUTERY
ODZIEŻ AKCESORIA CZĘŚCI

Zadzwoń 601 500 500

Olkusz, ul. Króla Kazimierza 
Wielkiego 61 C 
www.kredytok.pl

50% zostaje
w Twoim portfelu

• Decyzja nawet w 15 minut
•  Sprawdź różne możliwości – do 15 000 zł
• Bez zbędnych formalności

Teraz Szybka Pożyczka 50% taniej!

Z promocji „50%” mogą skorzystać Klienci, którzy podpisują pierwszą umowę o Szybką Pożyczkę 
z Capital Service S.A. Szczegóły promocji u doradcy. Promocja ograniczona czasowo.

9-osobowy 
Opel Vivaro 
9-osobowy 
Opel Vivaro 

Do wynajęcia na ferie, święta, imprezy okolicznościowe,
imprezy sportowe, wyjazdy integracyjne.

Wynajem krótko i długoterminowy
bez limitu kilometrów.

Najwyższa jakość w niskiej cenie.

Do wynajęcia na ferie, święta, imprezy okolicznościowe,
imprezy sportowe, wyjazdy integracyjne.

Wynajem krótko i długoterminowy
bez limitu kilometrów.

Najwyższa jakość w niskiej cenie.

Kontakt: tel. 577-769-884
email: biuro-wynajmijmibusa@wp.pl

www.wynajmij-mi-busa.pl

Kontakt: tel. 577-769-884
email: biuro-wynajmijmibusa@wp.pl

www.wynajmij-mi-busa.pl
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FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  MAX-TRANS

GOSPODARKA ODPADAMIGOSPODARKA ODPADAMI
Odbieramy odpady: Oferujemy państwu:

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

AZBEST - ETERNIT
GRUZ MIESZANY
GRUZ BETONOWY
GRUZ CERAMICZNY
ODPADOWA PAPA
ODPADY PRODUKCYJNE - PRZEMYSŁOWE

 USŁUGI ASENIZACYJNE

• 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.

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

Pełna lista odpadów na naszej stronie internetowej:
www.fhumaxtrans.pl

Pełna lista odpadów na naszej stronie internetowej:
www.fhumaxtrans.pl

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

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. 

WYNAJEM SPRZĘTU CIĘŻKIEGO DO PRAC BUDOWLANYCH

DATA/GODZINA NAZWA IMPREZY MIEJSCE

06 listopada (niedziela) 

godz. 10:00
X Mistrzostwa Polski  

w Pływaniu „Family Cup 2016”
Kryta Pływania 

ul. Kochanowskiego 2

Zgłoszenia: on-line na www.familycup.com.pl .  
Dodatkowo e-mail: organizator@mosir.olkusz.pl do dnia 03.11.2016 r.  

oraz na miejscu w dniu zawodów od godz. 8:30.

Współorganizatorzy:  
Stowarzyszenie Family Cup, ZSPI nr 1 w Olkuszu

11 listopada (piątek) 
godz. 9:00

Międzynarodowy Otwarty  
Turniej Tenisa Stołowego  

2. Memoriał Henryka Swędzioła

Hala MOSiR 
ul. Wiejska 1a

Zgłoszenia będą przyjmowane na miejscu w dniu turnieju.

Współorganizatorzy: 
Powiatowe Zrzeszenie LZS, ULKTS Jaroszowiec,  

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

19 listopada (sobota) 
godz. 16:00

Mistrzostwa Polski  
Freestyle Football 2016  

(Finał)

Hala MOSiR 
ul. Wiejska 1a

19 listopada najlepsi polscy football freestylerzy w Olkuszu, będą walczyć o tytuł Mistrza 
Polski. Zawody zostaną przeprowadzone w kategoriach Battle i Sick Theree.  

Dzień wcześniej o godz. 18:30 odbędą się eliminacje.

Więcej na www.pffa.pl . 

Współorganizatorzy: 
Polska Federacja Freestyle Football, 

Urząd Miasta i Gminy Olkusz

27 listopada (niedziela) 
godz. 10:00 Otwarty Turniej Trio Basketu Hala MOSiR 

ul. Wiejska 1a

Zgłoszenia: on-line do dnia 24.11.2016 r. 

W turnieju może startować 16 drużyn (żeńskich, męskich lub mieszanych)

Informacje: www.mosir.olkusz.pl, facebook.com/mosirolkusz,  
tel. 32 649 44 88, 784 647 871

Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Olkuszu zaprasza:

Informacje
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Dotychczas Kodeks Cywilny znał 
następujące formy dokonywania 
czynności prawnych: ustna, doro-
zumiana (dokonana per facta conc-
ludentia), pisemna oraz jej kwalifiko-
wane wersje: pisemna z datą pewną, 
pisemna z podpisem notarialnie lub 
urzędowo poświadczonym, oraz for-
ma aktu notarialnego. Ustawa zna 
również formę elektroniczną wywo-
łująca analogiczne skutki jak forma 
pisemna ale pod warunkiem, że 
nasze oświadczenie nie tylko zostało 
złożone w postaci elektronicznej ale 
również opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Pamiętaj-
my więc, że nasz „codzienny” email 
nie jest zatem formą elektroniczną 
w rozumieniu przepisów kodek-
su. Do powyższego wyliczenia od 
8  września b.r. dodano również 
formę dokumentową.
 Zachowanie bądź pominięcie danej 
formy pociąga za sobą konsekwencje 
zarówno w sferze materialnopraw-
nej (stosunki prawne nas dotyczące) 
jak i procesowej (skutki występujące 
podczas rozpoznawania sporu przed 
organem do tego powołanym).
I tak, oczywistym jest, że np. w przy-
padku formy ustnej następują spore 
trudności dowodowe w razie zawią-
zania sporu pomiędzy stronami. 
W takim wypadku, zazwyczaj każda 
ze stron przedstawia wersję dla siebie 
korzystną i w zasadzie zwykle nie 
jest możliwym w sposób obiektywny 
i nie budzący wątpliwości ustalić treść 

stosunku prawnego łączącego strony.
Zawierając zatem umowę w formie 
ustnej narażamy się na wyżej wska-
zane trudności dowodowe. Odno-
śnie zaś sfery materialnoprawnej, 
może być również tak, że poszcze-
gólne przepisy Kodeksu Cywilnego, 
względnie innych ustaw nakazują, że 
dla danej czynności potrzebna jest 
bardziej zaawansowana forma doku-
mentująca jej dokonanie. Przeważnie 
jest tak z uwagi na doniosłość danej 
czynności prawnej, i tak np. zgodnie 
z art. 158 kc, umowa zobowiązująca 
do przeniesienia własności nierucho-
mości powinna być zawarta w formie 
aktu notarialnego. 
Koniecznym wtedy jest zachowa-
nie danej właśnie formy, gdyż usta-
wa oprócz samego jej narzucenia, 
wskazuje konsekwencje niedokona-
nia czynności w określonej formie. 
Mogą one być następujące: utrud-
nienia dowodowe (ad probationem), 
wystąpienie bądź niewystąpienie 
określonych skutków prawnych (ad 
eventum), czy też nawet nieważność 
samej czynności prawnej dokonanej 
bez zachowania zastrzeżonej formy 
(ad solemnitatem). Każdorazowo 
zatem np. przy zawieraniu umów 
warto skonsultować się z adwokatem 
czy zawarcie umowy w danej formie 
nie pociągnie dla nas nieprzewidzia-
nych i niechcianych konsekwencji.
Dotychczas funkcjonujące w obro-
cie prawnym formy raczej nie budzą 
wątpliwości z uwagi na ich przejrzyste 

nazewnictwo, jednak 
nowo wprowadzona 
forma dokumentowa może rodzić 
trudności interpretacyjne. Dlatego 
też ustawodawca wprost zdefinio-
wał ją w art. 772 kc, jako złożenie 
oświadczenia woli w postaci doku-
mentu, w taki sposób aby możliwym 
było ustalenie osoby składającej to 
oświadczenie. Zauważyć przy tym 
należy, że dokumentem jest nośnik 
informacji umożliwiający zapoznanie 
się z jej treścią.
Powyższe oznacza łatwość zacho-
wania takiej formy i z pewnością 
usprawni dokonywanie większości 
czynności prawnych, gdyż w takim 
przypadku podpis (inaczej niż ma to 
miejsce przy formie pisemnej) nie jest 
elementem koniecznym. Dotyczy to 
również kwalifikowanego podpisu 
przy formie elektronicznej. 
Zauważyć również należy, że przy 
takiej definicji ustawowej nie jest 
istotna postać nośnika – może to więc 
być zarówno papier jak plik kompute-
rowy, film z oświadczeniem nagrany 
na pendrive czy nagrana rozmowa 
telefoniczna. Istotnym jest jedynie 
aby sposób zapisania umożliwiał jej 
utrwalenie i odtworzenie oraz usta-
lenie osoby składającej oświadczenie. 
Formą dokumentową będzie zatem 
powołany na wstępie zwykły e-mail 
o ile możliwym będzie ustalenie oso-
by go wysyłającej.

 v Szymon Dubel
Adwokat

PORADY PRAWNE 
FORMY DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH: NOWELIZACJA
Kodeks Cywilny przewiduje szereg form dokonywania czynności prawnych. Od 8 września 
2016 r. pojawiła się również nowa forma, nieznana dotąd ustawie cywilnej, a to forma 
dokumentowa. W niniejszym artykule postaram się pokrótce omówić tę problematykę.

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”.

Niespełna rok temu swoiste 
zawody wygrało PiS. Rozdanie 
500 złotych na drugie i kolej-
ne dziecko dało im wygraną 
w konkursie zwanym wyborami. 
Z taktycznego punktu widzenia 
– majstersztyk. Podatek banko-
wy, sklepowy, brak obiecanego 
podwyższenia kwoty wolnej od 
podatku do 8000 zł czy obniżki 
VAT do 22%, a także już przygo-
towane projekty podwyższające 
obecne podatki (m.in. 40% PIT 
dla przedsiębiorców) oraz wpro-
wadzające nowe (m.in. podatek od 
dziesięcioletnich oraz starszych 
samochodów czy abonament pła-
cony niezależnie od posiadania 
telewizora). Wszystko to, plus 
rosnący w rekordowym tempie 
dług publiczny, wystarczyło, by 
„kupić” wyborców i wmówić im, 
że są nagle bogatsi – w końcu 
państwo „dało”. Szkoda tylko, 
że – jak mawiała śp. Margaret 
Thatcher – „Jeśli rząd mówi, 
że komuś coś da, to znaczy, że 
zabierze tobie, bowiem rząd nie 
ma żadnych swoich pieniędzy”.
Łatwość, z  jaką PiS-owi udało 
się wygrać w konkursie „Ja i mój 
socjalizm”, szybko przyciągnęła 
uwagę pozostałych partii. Stawkę 
natychmiast przebiła PO, mówiąc, 
że 500 zł dać trzeba, ale na każde 
dziecko. Zaledwie miesiąc wcze-

śniej nie było pieniędzy na drugie 
i kolejne dziecko, ale teraz Platfor-
ma znajduje pieniądze na wszyst-
kie dzieci. Nieważne, że zaledwie 
miesiąc wcześniej alarmowali, 
że program „500+” jest jedynie 
wyborczym chwytem marketin-
gowym, a PiS próbuje nas „kupić” 
za około 100 euro miesięcznie. 
Szkoda tylko, że zapomnieli, kto 
rządził ostatnie 8 lat i doprowa-
dził Polaków do takiego stanu, że 
wizja otrzymania tych 100 euro jest 
dla nich tak niesamowita, że nie 
zastanawiają się nawet nad sensem 
programu „500+”.
Na kontrę Platformy szybko 
odpowiedział PiS, przedstawia-
jąc nowy program „Mieszkanie+”. 
Jako, że przeciętny Polak pracuje 
7  lat na 70-metrowe mieszka-
nie, a tych jest o wiele za mało, 
to rząd, niczym „dobry wujek”, 
wybuduje wymaganą ilość tań-
szych mieszkań. Niestety, kolejny 
raz sprawdza się klasyczne hasło, 
że socjalizm bohatersko zwalcza 
problemy nieznane w  żadnym 
innym ustroju. W normalnym 
kraju inwestor buduje bowiem 
blok i  wynajmuje mieszkania. 
Po kilku latach czynsz pokrywa 
koszty budowy, inwestor uzyskuje 
dochód i dopiero wtedy zaczyna 
płacić podatki. W Polsce inwestor 
od razu płaci podatek dochodowy 

od czynszu, ponieważ zgodnie 
z polskimi przepisami ma prawo 
rozliczyć 1,5% kosztów budowy 
rocznie. Koszt budowy rozli-
cza więc przez... ponad 66 lat! 
Prościej jednak jest stawiać się 
w pozycji superbohatera, który 
rozwiąże wszystkie nasze proble-
my, zamiast zmienić absurdalne 
prawo, by było przyjazne przedsię-
biorcom, a także obniżyć podatki 
i pobudzić gospodarkę. Na efekty 
tego drugiego rozwiązania trzeba 
poczekać dłużej – obawiam się, że 
dłużej, niż resztę kadencji.
Na prowadzenie wyścigu w tytu-
łowym konkursie próbuje obecnie 
wyjść PSL z programem „Ziemia 
dla młodych”, oferującym ziemię 
pod budowę domów za złotówkę. 
Niestety problem z socjalistami 
jest taki, że w końcu zawsze koń-
czą im się cudze pieniądze.

 v Michał Pasternak

KONKURS „JA I MÓJ SOCJALIZM”
Obecnie w sieci panuje moda na tworzenie żartobliwych konkursów, które 
polegają na zamieszczeniu swojego zdjęcia w konkretnej, często śmiesznej 
sytuacji, a nagroda jest symboliczna – chodzi tylko o zabawę. Facebook 
jest wypełniony wydarzeniami w stylu: „Ja i moja pralka” czy „Ja i mój 
schabowy”. Internauci ochoczo biorą udział w owych konkursach oraz 
tworzą nowe, coraz ciekawsze konkurencje. Mało kto jednak zauważył, że polscy poli-
tycy również przyłączyli się do zabawy, i to o wiele wcześniej, niż facebookowicze. Od 
ponad roku na polskiej scenie politycznej trwa jeden wielki konkurs: „Ja i mój socjalizm”.

Ustalenia całkowitej niezdolności 
do pracy, trwałości lub przewidy-
wanego okresu tej niezdolności 
dokonuje lekarz orzecznik albo 
w II instancji komisja lekarska. 
Ustalenia całkowitej niezdolności 
do pracy dla celów przyznania 
prawa do renty socjalnej dokonuje 
się na zasadach i w trybie okre-
ślonym w ustawie emerytalnej.
Ustawodawca zastrzegł jednak, 
iż orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności lub lekarza orzeczni-
ka o niezdolności do pracy oraz 
komisji lekarskiej do spraw inwa-
lidztwa i zatrudnienia o zalicze-
niu do jednej z grup inwalidów, 
wydane przed dniem wejścia 
w życie ustawy o rencie socjalnej 
tj. przed dniem 1 października 
2003 roku i uprawniające do ren-
ty socjalnej na podstawie ustawy 
o pomocy społecznej, stanowią 
podstawę do przyznania renty 
socjalnej przez okres, na który 
zostały wydane (art. 26 ust. 2 
ustawy o rencie socjalnej).
Kryteria, których spełnienia 
wymaga się od osób zaintere-
sowanych otrzymaniem renty 
socjalnej, nie przewidują doku-
mentowania jakiegokolwiek okre-
su ubezpieczenia. Świadczenie 
jest skierowane do osób, których 

naruszenie sprawności organizmu 
powstałe we wskazanych okresach 
spowodowało w rezultacie całko-
witą niezdolność do pracy. Nie 
jest więc ważne, kiedy powstała 
całkowita niezdolność do pracy.
Istnieje również możliwość 
świadczenia pracy przez osobę 
uprawnioną do renty socjalnej, 
jednakże może to wpłynąć na 
pobierane świadczenie. Jeśli 
w danym miesiącu osoba taka 
osiągnie przychód z tytułu dzia-
łalności podlegającej obowiąz-
kowi ubezpieczenia społecznego 
w łącznej kwocie przekraczającej 
70% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia za kwartał kalen-
darzowy ostatnio ogłoszonego 
przez Prezesa GUS dla celów 
emerytalnych, to wówczas za 
taki właśnie miesiąc prawo do 
renty socjalnej podlega zawie-
szeniu. Przy czym za działalność 
podlegającą obowiązkowi ubez-
pieczenia społecznego uznaje się 
zatrudnienie, służbę, o  której 
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4) i 6) 
ustawy emerytalnej, a więc tzw. 
służbę mundurową, inną pracę 
zarobkową oraz prowadzenie 
działalności pozarolniczej.
Należy również wiedzieć, że 
ustawodawca dopuścił możli-

wość zbiegu uprawnień do ren-
ty socjalnej z uprawnieniami do 
renty rodzinnej. Dopuszczając 
zbieg uprawnień renty socjal-
nej z uprawnieniami do renty 
rodzinnej zostały wskazane 
jego zasady, a więc gdy wystąpi 
powyższa sytuacja, kwota renty 
socjalnej ulega takiemu obniże-
niu, aby łączna kwota obu rent 
nie przekraczała 200% kwoty 
najniższej renty z tytułu całko-
witej niezdolności do pracy. Naj-
niższa renta z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy począwszy 
od 1 marca 2016  roku wynosi 
882,56 zł, zaś kwota obniżonej 
renty socjalnej nie może być 
niższa niż 10% kwoty najniższej 
renty z tytułu całkowitej niezdol-
ności do pracy. Renta socjalna nie 
przysługuje jednak, jeżeli kwota 
renty rodzinnej przekracza 200% 
kwoty najniższej renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do pra-
cy, co wynika z art. 9 ustawy 
o rencie socjalnej. Łączna kwota 
renty socjalnej i  renty rodzin-
nej wypłacanej od dnia 1 marca 
2016 roku co do zasady, nie może 
przekraczać 1.765,12 zł. 

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

RENTA SOCJALNA
Renta socjalna to świadczenie dla osoby pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy 
z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 
18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 
25. roku życia, bądź w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej, 
co wynika z art. 4 ust. 1 ustawy o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982 z późn. zm.). 

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

RUNMAGEDDON
W miniony weekend teren Pustyni Błędowskiej i okoliczne lasy opanowali miłośnicy pozytyw-
nego szaleństwa – biegacze, którzy uczestniczyli w biegu z pokonywaniem kilkudziesięciu 
przeszkód na sześcio- i dwudziestokilometrowej trasie.
Krótszą trasę przygotowano dla 
zawodników Runmageddonu Rekrut. 
W tej klasyfikacji startowało aż 2,5 
tysiąca uczestników, w tym 800 kobiet 
i ponad 100 drużyn. W „Rekrucie” 
pobiegło również troje mieszkań-
ców naszej gminy – Dorota Sobczak  
i Adam Sobczak z Klucz, którzy star-
towali w drużynie OlkuszBiega.pl oraz 
Paweł Jagiełka z Kwaśniowa Górnego.
Ponad siedemdziesiąt przeszkód na 
trasie o długości 21 km nie znie-
chęciło śmiałków, którzy odważyli 
się wystartować w cięższej katego-
rii – Runmageddon Hardcore. Tutaj 
również mieliśmy zawodnika z gminy 
Klucze - Tomasza Bierleta z Kwa-
śniowa Górnego. Niezwykle trudna 
formuła "Hardcore" przyciągnęła aż 
1900 zawodników (w tym 365 kobiet). 
Trasa Runmageddonu Hardcore bie-
gła m.in. przez Czubatkę, Rudnicę 
i Staw Zielony w Kluczach.
Wśród zadań, przygotowanych dla 
uczestników obu tras, były m.in. 
wspinaczki (po drabinkach linowych 
i pokonywanie ścian), podnoszenie 
betonowych bloczków na linach, czoł-
ganie czy  „kąpiele” w bajorach. A na 
finiszu czekał „komitet powitalny” 
– członkowie drużyny futbolu ame-
rykańskiego „Gliwickie Lwy”, którzy 
utrudniali zawodnikom dotarcie do 
mety.
Co ciekawe, również dzieci mogły 
wziąć udział w szaleńczym biegu 
z przeszkodami, oczywiście na trasie 
uwzględniającej stopień trudności 
dopasowany do możliwości młodych 
zawodników. Na zmierzenie się 
z takim wyzwaniem zdecydował się 
m.in. siedmioletni Igor Warwas, uczeń 
Szkoły Podstawowej w Kluczach. Igor 

zajął trzecie miejsce w biegu 
w jednej z kategorii wieko-
wych.
Runmageddon to najwięk-
szy cykl ekstremalnych 
biegów przez przeszkody 
w Polsce. Organizatora-
mi imprezy są: Fundacja 
Runmageddon oraz firma 
Extreme Events. 
Runmageddon to wyzwa-
nie rzucone sprawności, sile, 
wytrzymałości i odporno-
ści psychicznej. Startując 
w Runmageddonie można 
rywalizować - wyniki reje-
strowane są za pomoca elek-
tronicznego pomiar czasu 
i to pozwala na porównanie 
czasów zawodników z każ-
dej serii. Jednak nie zapo-
minamy o współpracy.  Na 
trasie ustawiamy takie prze-
szkody, które w 90 procentach nie są 
do pokonania samodzielnie! Zawodni-
cy muszą więc współpracować z inny-
mi – informują organizatorzy.

 v fot. Rafał Jaworski,  
Patrycja Warwas

Informacje
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Na Koncerty Papieskie, opracowane 
i wyreżyserowane przez Annę Bran-
degger-Miśków, rokrocznie składają 
się przede wszystkim występy olku-
skich zespołów muzycznych. Tym 
razem pieśni nawiązujące do hasła 
„Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”, 
na scenie MDK wykonali: chór „Hej-
nał” z parafii św. Andrzeja Apostoła 
pod kierunkiem Jana Kućmierczy-
ka, chór parafii Dobrego Pasterza 
pod kierunkiem Adama Gęgotka 
i z udziałem saksofonistki - córki 
dyrygenta, zespół Tibi Dabo, a tak-
że wokalistka Małgorzata Kocjan 
z akompaniującymi jej na skrzypcach 
i fortepianie dziećmi.
Muzyka olkuskich Koncertów 
Papieskich na przemian wprowa-
dza podniosły nastrój, skłaniała do 
refleksji, wzrusza i wywołuje radosne 
wspomnienia z czasów pontyfikatu 
św. Jana Pawła II. Nie inaczej było 
podczas tegorocznej edycji tego 
wydarzenia. Pieśni uzupełniały recy-
tacje w wykonaniu uczniów I Liceum 
Ogólnokształcącego w Olkuszu. Oni 
to, w białych strojach, ze świecami 
w dłoniach, schodząc z górnych 
części widowni na scenę i recytując 
rozpoczęli niedzielny koncert.
W pierwszej jego części, między 
występami, na ekranie kinowym 
wyświetlane były fragmenty filmów 
dokumentalnych o św. Faustynie. 
Wiele można było dowiedzieć się 
z nich o jej misji, określanej mianem 
„apostolstwa Bożego Miłosierdzia”, 
a także o obrazie Jezusa Miłosiernego. 
Część drugą zdominowały obrazy 

ukazujące działalność św. Jana Pawła 
II związaną z nauką o miłosierdziu 
oraz kanonizowaną przez niego, słyn-
ną w całym chrześcijańskim świecie 
mistyczką ze Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia.
Na zakończenie przedstawiciele orga-
nizatorów: Maria Rzepka – Prezes 
Stowarzyszenia Na Rzecz Histo-
rycznych Organów Hansa Humm-
la i Marcin Wiercioch – Kierownik 
Działu Organizacji Imprez Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Olkuszu 
złożyli występującym i uczestnikom 
koncertu serdeczne podziękowania. 
Szczególne wyrazy wdzięczności 
i bukiet kwiatów przekazali reżyse-
rującej te muzyczne spektakle Annie 
Brandegger-Misków.
Podziękowania nie ominęły też orga-
nizatorów, w tym wszystkich pra-
cowników MOK zaangażowanych 
w przygotowanie tego wydarzenia. 
Maria Rzepka odczytała okolicz-
nościowy list od nie mogącego tym 

razem być w Olkuszu ks. biskupa dr. 
Grzegorza Kaszaka. Biskup Sosno-
wiecki pobłogosławił wszystkim 
obecnym i wyraził wdzięczność za 
kultywowanie w naszym mieście 
tradycji Koncertów Papieskich.
Stałym ich elementem jest słodki 
poczęstunek – ulubione przez św. 
Jana Pawła II kremówki. Tym razem 
również czekały na uczestników kon-
certu w holu MDK.
Wśród gości koncertu obecni byli: 
Jacek Osuch - Poseł na Sejm RP, 
Roman Piaśnik – Burmistrz Mia-
sta i Gminy Olkusz, Jan Kucharzyk 
– Przewodniczący rady Miejskiej 
w Olkuszu, Jan Orkisz – Wicestarosta 
Olkuski, a także duchowni olkuskich 
parafii z ks. Henrykiem Chmiełą – 
Dziekanem Dekanatu Olkuskiego.
Organizatorzy Koncertu Papieskiego 
2016 dziękują za finansowe wsparcie, 
którego udzielili: Miasto i Gmina 
Olkusz, Ewa i Adam Przewięźli-
kowscy oraz Renata i Ireneusz Buras.

BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA
Pod tym hasłem w sali widowiskowej olkuskiego MDK odbył się doroczny Koncert Papieski, 
zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenia na Rzecz Historycznych 
Organów Hansa Hummla. W niedzielne popołudnie, 16 października 2016 r., olkuszanie 
znów wspólnie wspominali św. Jana Pawła II, ale też św. Faustynę, którą kanonizował 
Papież Polak. Wydarzenie to patronatem objęli ks. biskup dr Grzegorz Kaszak – Ordyna-
riusz Diecezji Sosnowieckiej i Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Jego córka Anna Stamirowska i brat  Kazimierz Stamirowskim zginęli w KL 
Auschwitz. Warto obydwom postaciom poświęcić nieco więcej uwagi.
Anna Stamirowska urodziła się 24 lipca 1906 roku w Sławniowie koło Pilicy, 
była uczennicą gimnazjum olkuskiego. Ukończyła matematykę na Uniwer-
sytecie Warszawskim, pracując następnie jako nauczycielka w Tarnopolu 
i Warszawie. Poglądami związana było blisko z Polską Partią Socjalistyczną. 
Podczas okupacji działała w konspiracji. Aresztowano ją w domu rodzinnym 
w Warszawie wiosną 1943 roku. Przez trzy miesiące przebywała w więzieniu 
na Pawiaku, skąd pod koniec sierpnia tegoż roku przywieziono ją do KL 
Auschwitz, oznaczając numerem obozowym 55866. Zmarła w Birkenau na 
tyfus 11 grudnia 1943 roku. Jej nazwisko jest wymienione na jednej z płyt 
pomnika na Starym Cmentarzu w Olkuszu, upamiętniającego mieszkańców 
ziemi olkuskiej zamordowanych w hitlerowskich więzieniach i obozach 
koncentracyjnych, którego odsłonięcie nastąpiło 12 czerwca 2005 roku.
Brat zasłużonego starosty olkuskiego, Kazimierz Stamirowski, urodził się 
6 lutego 1884 roku w Cieciułowie koło Wielunia. W 1902 roku ukończył 
gimnazjum w Warszawie, a następnie kurs handlowy oraz semestr Akademii 
Handlowej w Hamburgu, skąd po powrocie uczestniczył jako członek PPS 
w rewolucji 1905 roku. Podczas pierwszej wojny światowej był oficerem 
I Brygady Legionów i internowano go w Beniaminowie. Kiedy Józef Piłsudski 
wrócił z Magdeburga do Warszawy 10 listopada 1918 roku, wkrótce został 
adiutantem przybocznym Komendanta. Uczestniczył w wojnie z bolszewikami 
w 1920 roku. Pięć lat później ukończył z pierwszą lokatą Wyższa Szkołę 
Wojenną, otrzymując awans na podpułkownika. 

Podczas przewrotu majowego 
w 1926 roku jako pierwszy 
wraz z dowodzonym przez 
siebie pułkiem opowiedział 
się po stronie Józefa Piłsud-
skiego. W 1931 roku został 
pułkownikiem rezerwy, 

a później prezesem Państwowego Banku Rolnego. Odznaczony był 
m.in. Orderem Virtuti Militari 5 kl., Krzyżem Niepodległości i dwu-
krotnie Krzyżem Walecznych.
Po wybuchu drugiej wojny światowej jako piłsudczyk odegrał dużą rolę 
przy tworzeniu Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej następnie 
w ZWZ/AK. W nocy z 21 na 22 listopada 1941 roku został aresztowany 

w Warszawie przez gestapo i osadzony na Pawiaku. Podczas przesłu-
chań poddany torturom postanowił popełnić samobójstwo; kawałkiem 
szyby przeciął sobie przeguby obydwu rąk, tak głęboko, że w szpitalu 
więziennym amputowano mu lewą rękę.

Kazimierz Stamirowski, zdjęcie wykonane przez obozowe gestapo

Prawie dziesięć miesięcy później przewieziono go do KL Auschwitz 
i oznaczono numerem 66786. W obozie był członkiem konspiracji woj-
skowej, utworzonej przez rotmistrza Witolda Pileckiego.
We wrześniu 1943 roku na skutek donosów konfidentów osadzono 
w areszcie obozowym w bloku nr 11 siedemdziesięciu czterech więźniów. 
Obozowe gestapo po śledztwie połączonym z intensywnymi przesłucha-
niami i biciem część więźniów zwolniono.
Pozostałych w liczbie pięćdziesięciu czterech rozstrzelano po Ścianą 
Straceń w dniu 11 października 1943 roku. Wśród nich byli wybitni 
działacze polityczni i oficerowie WP, działający w wojskowej konspiracji 
obozowej. Jednym z nich był płk Kazimierz Stamirowski, zasłużony 
adiutant Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wśród rozstrzelanych byli także inni członkowie 
Związku Organizacji Wojskowej w obozie, w tym 
czołowi jej przywódcy: ppłk Juliusz Gilewicz oraz jego 
brat mjr Kazimierz Gilewicz, mjr Zygmunt Bończa-
-Bohdanowski,ppłk lotnictwa Teofil Dziama,  Jan 
Mosdorf, kpt. Tadeusz Paolone-Lisowski  i ppłk. 
Mieczysław Dobrzański.
Kpt. Tadeusz Paolone-Lisowski

Wszyscy zginęli mężnie. W pierwszej dwójce prowadzonych na roz-
strzelanie szli: Dziama i Paolone (w obozie zarejestrowany pod nazwi-
skiem Lisowski). Płk Teofil Dziama zażądał wraz z  kpt. Paolone, by 

strzelano do nich nie w tył 
głowy, lecz prosto wtwarz, 
jak do żołnierzy. Żądanie 
to zostało spełnione przez 
dokonujących egzekucję 
SS-Unterscharführea Frie-
dricha Stiewitza i SS-Rapportführera Wilhelma Clausena. który aresz-
towany po wojnie, w trakcie przygotowań do procesu, zmarł w więzieniu 
w Krakowie w 1948 r.

Tak zginęli kpt. Tadeusz Paolone-
-Lisowski oraz ppłk Teofil Dziama 
wraz z innymi konspiracyjnymi 
żołnierzami rtm. Witolda Pilec-
kiego, który był twórcą konspiracji 
wojskowej w obozie Auschwitz-
-Birkenau.

 v Adam Cyra

HOŁD ROZSTRZELANYM W AUSCHWITZ 11 PAŹDZIERNIKA 1943
Minęła 73. rocznica egzekucji dokonanej przez Niemców w KL Auschwitz na kilkudziesięciu  oficerach Wojska Polskiego, członkach konspiracji obozowej. Ich pamięć uczciła 11 paź-
dziernika 2016 roku delegacja Ministerstwa Obrony Narodowej z dyrektorem generalnym Bogdanem Ścibutem, składając kwiaty i zapalając znicze przed Ścianą Straceń na dziedzińcu 
bloku nr 11. W Święto Niepodległości, 11 listopada 2013 roku, na ścianie budynku Starostwa Powiatu w Olkuszu wmurowano tablicę upamiętniającą  Jerzego Stamirowskiego, który 
urodził się w 1873 roku. Był on pierwszym starostą olkuskim w niepodległej Polsce i został podczas okupacji rozstrzelanego przez hitlerowców w Warszawie.

Jóżef Piłsudski w maju 1926 r.,  
Kazimierz Stamirowski  
- pierwszy z lewej

Egzekucja pod Ścianą Straceń, 
obraz b. więźnia  
Władysława Siwka

Ściana Straceń  
na dziedzińcu bloku nr 11

OLKUSKIE IKONY
Blisko 100 ikon oglądać można od 14 października 2016 r. w pawilonie MOK – Centrum Kultury 
przy ul. Szpitalnej 32. Autorami prezentowanych tam obrazów są olkuszanie: Joanna Bożek, 
Kazimierz Forgacz, Anna Kościelniak i Ryszard Ślęczek. Choć, jak zauważono podczas wernisażu, 
najlepszą scenerią dla takiej wystawy byłby kościół, to nastrój tworzony przez ikony wespół 
z tłem ceglanych ścian, nastrojowym światłem, świecami i organową muzyką bez wątpienia 
sprzyja wyciszeniu oraz kontemplacji.
Nie pierwsza to taka wystawa w Olku-
szu. Sześć lat temu w MDK gościły 
ikony Rafała Jaworskiego. Sąsiadująca 
z pawilonem MOK – Centrum Kul-
tury olkuska Galeria BWA udziela-
ła swych wnętrz zarówno obrazom 
nawiązującym tematyką i formą do 
dzieł mnichów wschodnich obrząd-
ków, jak też znawcom tego rodzaju 
twórczości. Okazję do poznania 
historii, symboliki oraz duchowego 
znaczenia ikon dał również piątkowy 
wernisaż w pawilonie MOK – Cen-
trum Kultury.
Otwierając wystawę Klaudia Zub-Pie-
chowicz zapraszała kolejno obecnych 
autorów do podzielenia się z gośćmi 
nie tylko inspiracjami w wyborze 
tego kierunku sztuki, czy przeżycia-
mi towarzyszącymi tworzeniu, ale też 
wiedzą o tych wyjątkowych obrazach. 
Z uwagi na zwyczajową formułę wer-
nisaży autorzy ograniczyli się do naj-
ważniejszych informacji. Uzupełnie-
niem dla wiadomości tych były opisy 
zamieszczone przy prezentowanych 
pracach, a także wskazówki dotyczą-
ce fachowych źródeł pozwalających 
wiedzę tę pogłębić.
Joanna Bożek wyjaśniła m. in. dlacze-
go przy wystawionych pracach nie ma 
informacji o ich autorach. - Zgodnie 
z tradycją ten, kto wykonał ikonę, 
działał pod natchnieniem Ducha 
Świętego. Był więc jedynie narzę-
dziem, a nie autorem. Ikony powstają 
w w stanie kontemplacji, modlitwy, to 
nie jest zwykłe malowanie – powie-
działa Joanna Bożek, która opowiadała 
też o swych doświadczeniach z warsz-
tatów prowadzonych u oo. Jezuitów 

w Krakowie przez o. Zygfryda Kota.
O ikonach i swych doświadczeniach 
związanych z ich tworzeniem mówili 
także Anna Kościelniak i Ryszard 
Ślęczek, którego sztuką tą zainte-
resował nieobecny na wernisażu 
Kazimierz Forgacz. Oprócz cyklu 
klasycznych postaci świętych Anna 
Kościelniak przedstawiła „ikonę 
z przymrużeniem oka” - barokowe 
aniołki w stylistyce nawiązującej do 
wywodzącego się z Bizancjum sakral-
nego malarstwa. To jednak jedyny 
taki wyjątek na wystawie obrazów 
powstałych zgodnie z ściśle określo-
nymi, obowiązującymi od wieków 
zasadami. Ryszard Ślęczek zdradził 
kilka technicznych szczegółów, jak 
choćby sposób właściwego przygoto-
wania deski, będącej podstawowym 
do tworzenia ikon materiałem.
Zanim przybyli na otwarcie wystawy 
oddali się zwiedzaniu i rozmowom 
z autorami, Klaudia Zub-Piechowicz 

zaprosiła wszystkich zainteresowa-
nych na otwarte spotkania artystyczne 
pn. „Ikonopisanie - czyli o filozofii 
i technice ikonografii słów kilka”, które 
odbędą się 19 i 26 października 2016 
r. o godz. 10.00 w MOK - Centrum 
Kultury. Poprowadzi je Joanna Bożek. 
Chętnych prosimy o dokonanie rezer-
wacji telefonicznie: 32 494 66 39 lub 
internetowo na e-mail: muzea@mok.
olkusz.pl.
Wśród gości wernisażu obecni byli: 
Stanisław Stach – dyrektor Galerii 
Sztuki Współczesnej BWA w Olku-
szu, Barbara Wróbel – prezes Oddzia-
łu PTTK w Olkuszu oraz Maria 
Jędrysik – prezes Stowarzyszenia 
Dobroczynnego „Res Sacra Miser” 
w Olkuszu.
Wystawę ikon oglądać można w pawi-
lonie przy ul. Szpitalnej 32 do 10 listo-
pada 2016 r. Zapraszamy.

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

Oferujemy również gamę 
prefabrykatów z wibroprasy:

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

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

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

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

tel. 32 644 21 42; 696 486 469

Salon Brjiu dołączył do najemców Quick Park Olkusz
Do grona najemców Quick Parku dołączyła firma Briju, której salon biżuterii o powierzchni 
ponad 50 m2 będzie pierwszym tej marki w Olkuszu.

– „Naszym celem zawsze jest dobór takich marek, które nie były dotąd obecne w danym 
mieście i na jakie czekają nasi przyszli klienci. Dlatego cieszę się, że mogę ogłosić, iż 
do grona naszych najemców dołączył salon biżuterii Brjiu.” – 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.

Historia firmy Brjiu sięga 1920 roku, gdy Jan Piotrowski otwierał swój pierwszy zakład i 
sklep złotniczy. Obecnie czterech braci Piotrowskich kieruje świetnie prosperującą firmą, 
która jest jednym z najlepszych producentów biżuterii w Europie Środkowej. Od prawie 
100 lat firma oferuje ręcznie wyrabianą, niepowtarzalną biżuterię sprzedawaną w całej 
Europie.

 Brjiu otwiera swoje salony w największych galeriach handlowych w Polsce, proponując 
każdemu klientowi wyjątkowy wybór i najwyższą jakość.

 W 2016 roku dziennik „Rzeczpospolita” umieścił Briju S.A. na 428 pozycji na liście 500 
największych firm w Polsce oraz wyróżnił tytułem „Najlepszy debiut na liście”.

Wynajem 
Za koncepcję komercyjną oraz wynajem obiektu odpowiada firma Mallson Polska. 

Projektant
Projekt architektoniczny opracowało biuro Mofo Architekci z Krakowa.

Inwestor:
Deweloperem obiektu jest Real2B Development Sp. z o. o., która wspólnie z inwestorem 
Retail Parks Fund FIZAN realizuje sieć kilkudziesięciu regionalnych hybrydowych centrów 
handlowych pod nazwą Quick Park na terenie całego kraju. Obiekty te powstają w 
mniejszych miejscowościach, poniżej 100 tys. mieszkańców.  Cechą charakterystyczną 
lokalizacji obiektów jest usytuowanie bezpośrednio przy głównej arterii komunikacyjnej 
i przy największych osiedlach mieszkaniowych. Obecnie w przygotowaniach i realizacji 
są obiekty m. in.: w  Mysłowicach, Strzegomiu, Sulechowie, Olkuszu, Pułtusku, Kępnie, 
Turku, Oławie i Konstancinie-Jeziornie.

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

PIKO to roczny chłopak z Limanowej - Stara 
Wieś. Piko jest nieduży - waży niecałe 10 
kg. Piko nie za bardzo ufa człowiekowi, ale 
chwilkę cierpliwości wystarczy i podcho-
dzi się głaskać. Kto go nauczy co to miłość 
i zaufanie? 

MARKO to 8-tygodniowy kocurek z Miastecz-
ka Śląskiego. Koleguje się z innymi kociaka-
mi, umie korzystać z kuwety. Szuka nowego 
domu :)

PIKO

MARKO

GREZIK to ok. 6-letni pies z Proszowic. Jest 
średnim psiakiem - waży 13 kg. W schronisku 
został przygotowany do adopcji i szukamy mu 
domu. Grezik lubi głaskanki, umie chodzić na 
smyczy. Dogaduje się z innymi czworonogami. 
Kto chce Czarusia?

KAMYK to 4 letni większy psiak z Limanowej. 
Uwielbia biegać! Ładnie chodzi na smyczy, 
dogaduje się z innymi czworonogami, jest 
grzeczny. Idealnie nadawałby się do zawodów 
dogtrekkingowych. Szukamy mu aktywnej 
rodziny lub domu z ogrodem :)

GREZIK

KAMYK

http://schroniskoboleslaw.pl/         KONTAKT: tel. 32 30 72 360

Informacje
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Humana Anna Przetacznik

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

510 190 038

gwarekolkuski@wp.pl

Wydawca: 

www.gwarek-olkuski.pl

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany na terenie powiatu olkuskiego w miejscowościach: Bogucin Duży, Bogucin Mały, Bolesław, Braciejówka, Bukowno, 
Bydlin, Chechło, Chełm, Cieślin, Dłużec, Domaniewice, Gołaczewy, Gorenice, Jangrot, Jaroszowiec, Kaliś, Klucze, Kogutek, Kolbark, Kosmolów, 
Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Krzywopłoty, Niesułowice, Olewin, Olkusz, Osiek, Pazurek, Podchybie, Podlesie, Rabsztyn, Rodaki, Ryczówek, 
Sieniczno, Troks, Trzyciąż, Witeradów, Wolbrom, Załęże, Zarzecze, Zawada, Zederman, Żurada. 
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na terenie całego powiatu olkuskiego.
Wydawca „Gwarka Olkuskiego” jest założycielem gazety „Gwarek Zawierciański”, kolportowanej na terenie całego powiatu zawierciańskiego, w miastach 
i gminach takich jak: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec. Prowadzimy stałą 
współpracę z „Gwarkiem Małopolskim”, kolportowanym na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach „Gwarka 
Olkuskiego”. Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obycza-
jami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową 
lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością 
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13  

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

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

• lokal nr 10  o powierzchni użytkowej  63,39 m2   cena 235 000 zł.
• lokal nr 33  o powierzchni użytkowej  71,33 m2   cena 265 000 zł.

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
(dostępnego  również na kredyt MdM)

że posiada do sprzedaży przy ul. Górniczej 32 w Olkuszu
nowe dwupoziomowe lokale mieszkalne

z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):

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

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

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
(dostępnego  również na kredyt MdM)

że posiada do sprzedaży przy ul. Skalskiej 4 w Olkuszu
(dawny budynek mieszkalny banku PKO BP) nowe lokale mieszkalne

z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):

POLICJA

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

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

Do każdego badania upominek gratis 

WiREX
Pn - Pt  700 - 2000 
Sob       700 - 1400  

• Samochód uderzył w ogrodzenie i dachował. Kierowca auta nie żyje
49-letni kierowca renault clio zginął w wypadku, do którego doszło 
w Bogucinie Małym niedaleko Olkusza. Z nieustalonych na chwilę 
obecną przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i dachował.
Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek (17 października) 
wieczorem, przed godziną 18.00. 49-latek, jechał od strony Olku-
sza. Mężczyzna zjechał na przeciwległy pas ruchu, uderzył w ogro-
dzenie jednej z przydrożnych posesji i dachował. 49-letni kierowca 
podróżował sam, zginął na miejscu. W akcji ratowniczej brali udział 
policjanci, 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i 2 załogi karetki 
pogotowia. Na miejscu obecny był prokurator, biegły sądowy oraz 
technik kryminalistyki.

• Zimnodół. Zderzenie trzech osobówek
Policja ustala okoliczności zdarzenia drogowego zaistniałego 17 
października 2016 roku w Zimnodole. W godzinach rannych zde-
rzyły się tam trzy samochody osobowe: toyota, audi i seat.
Jak wstępnie ustalono kierująca toyotą, podczas wyprzedzania, nie 
zachowała ostrożności i uderzyła w audi. W skutek tego zdarzenia, 
kierowca audi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w seata, 
który wpadł do rowu. Do szpitala przewieziono kierowcę oraz dwie 
pasażerki seata. Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem 
technika kryminalistyki. Kierowcy pojazdów byli trzeźwi.

• Ryczówek. Włamanie do domku letniskowego
9 października 2016 roku nieustalony do chwili obecnej sprawca 
włamał się do domku letniskowego, z którego skradł dekoder te-
lewizyjny, podgrzewacz wody oraz kosiarkę spalinową. Starty w 
oszacowaniu. Policjanci z komisariatu w Kluczach pracują nad usta-
leniem sprawcy tej kradzieży z włamaniem.

• Klucze. Skradziono BMW
W nocy 16 października 2016 roku z terenu posesji znajdującej się 
na ulicy Rabsztyńskiej w Kluczach skradziono BMW. Właściciel sa-
mochodu starty wycenił na kwotę 50.000 złotych. Dochodzenie w 
tej sprawie prowadzą policjanci z Klucz.

• Olkusz. Przywłaszczono telefon
14 października 2016 roku mieszkaniec Witeradowa powiadomił 
Policję, że nieustalony do chwili obecnej sprawca przywłaszczył 
jego telefon komórkowy. W sprawie przywłaszczenia toczy się po-
stępowanie w komendzie policji w Olkuszu.

• Wolbrom. Uszkodzono samochód
Policjanci z komisariatu w Wolbromiu zajmują się sprawą uszkodze-
nia samochodu osobowego marki Suzuki. Do zdarzenia doszło w 
Wolbromiu na ulicy Kamiennogórskiej. Sprawca zarysował powłokę 

lakierniczą w tym pojeździe. Właścicielka samochodu 
wstępnie straty oszacowała na kwotę 500 złotych.   

•  Pazurek. Zdarzenie drogowe
36-latka, która kierowała samochodem osobowym 
marki Opel Astra, straciła panowanie nad pojazdem i 
wpadła do rowu.

Do zdarzenia doszło w piątek (14.10.br.) przed północą, na drodze 
wojewódzkiej nr 783 w miejscowości Pazurek. Ze wstępnych usta-
leń policji wynika, że kobieta chciała uniknąć zderzenia z dzikiem, 
straciła panowanie nad pojazdem i wpadła do rowu. Do szpitala 
trafiły dwie pasażerki tego pojazdu oraz kierująca. 36-latka była 
trzeźwa.
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu będą wy-
jaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

KOMUNIKATY
• Poszukiwani świadkowie uszkodzenia seata

Policjanci poszukują świadków uszkodzenia samochodu osobowe-
go marki seat. Do zdarzenia doszło 11 października 2016 roku na 
osiedlowym parkingu, na ulicy M. Konopnickiej w Olkuszu. W samo-
chodzie zostało uszkodzone prawe tylne nadkole.
Osoby, które widziały to zdarzenie, proszone są o telefoniczny kon-
takt z policjantką prowadzącą sprawę nr tel. 32-6478 235 lub 997.

• Czy ktoś widział to zdarzenie?
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu poszu-
kują świadków zdarzenia drogowego, do którego doszło w dniu 23 
sierpnia 2016 roku około godziny 19.00, na ulicy Zawierciańskiej w 
Kluczach w pobliżu supermarketu. Nieustalony na chwilę obecną 
samochód osobowy, najechał na stopę 44-letniemu mężczyźnie. 
Kierowca tego auta odjechał z miejsca zdarzenia. Poszkodowany 
44-latek doznał urazu stopy. Policjanci proszą osoby, które mają 
informacje w tej sprawie o kontakt telefoniczny z policjantką pro-
wadzącą dochodzenie nr tel. 32-6478 271 lub 997.

SKUTECZNA
REKLAMA  DLA
TWOJEJ FIRMY
JUŻ OD 45 PLN!

Reklamy
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KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

www.kotlyosiek.pl

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

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

blacha 6 mm,
atest,

gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł 2,5 m - 6700 zł

"Wyglądaj świetnie, 
zarabiaj pieniądze 

i baw się doskonale"

Kontakt:
Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702;

email:
mpoznanska1@vp.pl

www.twoje-ori.olkusz.pl

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

Zapraszamy do 
Regionalnego Biura Oriflame 
w Olkuszu ul. Biema 5b

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

Świat należy
do kobiet

CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI KALENDARZ WYDARZEŃ

REPERTUAR KINA „ZBYSZEK”
 v „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

 v „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

 v „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

 v „WOŁYŃ” prod. Polska, 
historyczny, od lat 15 
• 28.10  - 29.10 godz. 19.00 • 30.10 godz. 18.30 • 31.10 godz. 19.00

 v „MARATON HALLOWEEN” 29.10. godz. 22.00 
Z okazji Halloween kolejny Maraton Horrowów! 
Tym razem wyświetlimy filmy pt.:  
"Kiedy gasną światła", "Szubienica" oraz "Egzorcysta". 
Maraton rozpocznie się o godzinie 22.00 
Bilety - 25 zł/Maraton  
(nie ma możliwości kupienia tańszego biletu na wybrany film).  
Wstęp od lat 18 

SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA

GABINET  LOGOPEDYCZNY

Olkusz, ul. M. C. Skłodowskiej 16

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

mgr Ewa Kania pedagog logopeda
tel. 512 301 127

PROGRAM IMPREZ MOK
 v 20.10.2016 godz. 17.00 - Wykład Dobiesława Dudka  

w ramach Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
(Sala Widowiskowa MOK)

 v 22.10.2016 godz. 16.00 – 
Kabaret Skeczów Męczących (Sala Widowiskowa MOK)

 v 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 33)

 v 26.10.2016 - Pierwszy Olkuski Dzień Seniora/organizator: 
Rada Seniorów przy UMiG Olkusz oraz MOK Olkusz /  
wstęp za zaproszeniami (Sala Widowiskowa MOK)

 v 27.10.2016 godz. 8.30, 10.10 - „Jaś i Małgosia” - Spektakl 
teatralny w wykonaniu Teatru In Art z Wrocławia ( Sala 
Widowiskowa MOK)

 v 27.10.2016 godz. 11.40 - „Boskie poczucie humoru – 
opowieści biblijne” - Spektakl teatralny w wykonaniu 
Teatru In Art z Wrocławia (Sala Widowiskowa MOK)

 v 27.10.2016 godz. 17.00 - Wykład w ramach Olkuskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Sala Widowiskowa MOK)

PRODUCENT

BLACHY
RABSZTYN
PRODUKCJA BLACH DACHOWYCH
• CIĘCIE BLACH NA DOWOLNY WYMIAR
• OBRÓBKI BLACHARSKIE (do 6 m.b. )
• PARAPETY ZEWNĘTRZNE (do 6 m.b.)

• TRAPEZOWANIE BLACH
• OBMIARY DACHÓW
• SPECJALISTYCZNE DORADZTWO
• WŁASNY TRANSPORT

RABSZTYN 32 b
tel. 32 645 83 76, 602 52 63 02

MANEWRY MIŁOSNE  autor : Wiesław Kot

Filmy o miłości? Pokażcie taki, w którym miłości nie ma.
Ona wysyła mu sygnał, on ją bierze za 
rękę, między nimi kawałek polskiego życia 
i już na ekranie wyświetla się opowieść 
nie do zapomnienia. Romans nie do pod-
robienia. Panicz i włościanka, alkoholik 
i współuzależniona, przodownik murarski 
i dziewczyna od krów, bandyta i prosty-
tutka, powstaniec i łączniczka, adiunkt 
i studentka, ksiądz i zakonnica… Uniesie-
nia i cierpienia na kilogramach celuloidu. 
A najciekawsza miłość jest wtedy, gdy 
kończy się w filmie, lecz dalej trwa poza 
ekranem. I o tym też jest ta książka…

 Znawca filmu Wiesław Kot odkrywa przed 
nami świat miłości w polskim kinie, opro-
wadzając czytelnika po trzydziestu fil-
mach o miłości w jej rozmaitych obliczach: 
pocztówkowej, nieszczęśliwej, obsesyjnej, 
uwikłanej w epokę historyczną, niekiedy 
pięknej, a czasem kalekiej, a nawet tej, do 
której nigdy nie doszło.

WARTO PRZECZYTAĆ

Informacje



8

tel. 537 39 39 39
 511 33 06 36
motoexpertshop@gmail.com 
32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 1
(baza STW)

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

HURTOWNIA OLEJÓW OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

www.motoexpert.olkusz.pl

Najniższe ceny w regionie!

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

W ofercie fachowe doradztwo 
techniczne z dojazdem 

do klienta gratis.

"Estrich-Specjal" Bis

Profesjonalne wylewki 

Miksokretem
zacierane maszynowo

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

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE TANIO

SZYBKO 
SOLIDNIE

marzanna.edu.pl   • tel. 698 280 488

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

Znicze • Wkłady • Lampiony • Sztuczne kwiaty
Duży wybór • Niskie ceny

ZPH ALDAN
ul. Kolejowa 1c, Jaroszowiec k. Olkusza

tel. 32 645-80-80

AGENCJA REKLAMOWA

Kreacja marki
Projektowanie
Film i multimedia
Skład tekstów
Strony WWW
Druk

www.mobioos.pl     •     biuro@mobioos.pl

600 424 117

Reklamy


