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WYBORY!!!

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70

Ponad 21 lat doświadczenia

www.system-olkusz.pl

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

montaż
8% VAT

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

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

OPTYK

MEBLE POKOJOWE
MEBLE OGRODOWE

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

mgr Ewa Kania
pedagog logopeda
tel. 512 301 127
Olkusz, ul. M. C. Skłodowskiej 16

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

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

Sprzedaż Węgla
Zapraszamy na piętro

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

GABINET LOGOPEDYCZNY

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

WSZYSTKO Z DREWNA
U NAS NA JTANIEJ!!!! "U GÓRALA"

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

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

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

Rodaki, ul. Rzeka

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

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

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

SPRZEDAŻ KOMPUTERÓW,
SERWIS, NAPRAWA
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

Fizjoterapeuta kliniczny mgr. Anna Małecka-Włoch

Rehabilitacja w schorzeniach:

neurologicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, onkologicznych.

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

Plastrowanie dynamiczne - Kinesiotaping
Masaż leczniczy (bóle kręgosłupa)
Rehabilitacja w domu pacjenta

www.an-medic.pl

Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

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

32-300 Olkusz, ul Sławkowska 4
tel. kom. 505 503 249
Czynne:
poniedziałek i środa od 1500 do 2000
(zapisy telefonicznie)

WiREX

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

Do każdego
badania
upominek
gratis
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Informacje

Jacek Osuch: doświadczenie i praca, nie obietnice!

Z posłem Jackiem Osuchem o wyborach, przyszłości regionu i Polski rozmawia Bogumił Sobczyk.
- Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów jako lider sondaży. Program
ogólnopolski PiS jest powszechnie znany. Co jednak Państwo chcielibyście
zrobić dla Ziemi Olkuskiej i Małopolski?
– Rzeczywiście w mediach ogólnopolskich eksponujemy swoje najważniejsze
postulaty takie jak obniżenie wieku emerytalnego do 60-go roku życia, wsparcie
dla rodzin w ramach programu „500+” czy wprowadzenie minimalnej stawki
wynagrodzenia na poziomie 12 zł. za godzinę. PiS ma jednak także program dla
Małopolski i powiatu olkuskiego. Nie ma co ukrywać, iż ostatnie 8 lat nie obfitowały
u nas w inwestycje centralne. Pomimo wielu zapewnień, które publicznie padały
z ust polityków, Platforma Obywatelska nie zainwestowała w rozwój naszego
regionu. Można śmiało powiedzieć, że ekipa rządowa zapomniała o powiecie
olkuskim. Zupełnie inaczej będzie z nami! Gwarancją zmian jest Beata Szydło, która
przecież wielokrotnie gościła w naszym powiecie, która zna nasze bolączki i z którą
osobiście bardzo dobrze się znam. Mamy także wsparcie prezydenta Andrzeja
Dudy. W tym miejscu chcę mocno podkreślić, że już teraz jesteśmy po rozmowach
z ekspertami, dzięki którym w najbliższych latach uda się upłynnić ruch na drodze
krajowej nr 94 Olkusz-Kraków. Plan minimum mówi o budowie dodatkowych pasów
do wyprzedzania, dzięki którym możliwe będzie realne skrócenie czasu przejazdu
nawet o 10 minut. Chcemy także, aby powstał nowy wlot DK „94” do Krakowa - od
strony Olkusza - który byłby bezpośrednio skomunikowany z planowaną północną
obwodnicą stolicy Małopolski. To rozwiązanie sprawi, że korki które obecnie tworzą
się już od Wielkiej Wsi przez Modlnicę praktycznie zostałyby wyeliminowane.
- Nowe drogi to nie wszystko… Mieszkańcy potrzebują pracy.
– Dokładnie tak. Przez ostatnie lata polski przemysł został zniszczony i dlatego
trzeba dążyć do jego ponownego rozkwitu. Nie będzie to łatwe. Naprawy państwa

nie uda się dokonać w rok czy dwa lata. Ale proces ten trzeba rozpocząć jak
najszybciej. Najważniejszą kwestią na naszym terenie jest problematyka ZGH. I nie
chodzi tu wyłącznie o wysoka cenę energii i pochodnych składników. Wykorzystując
potencjał renomowanych polskich uczelni tj. AGH czy Politechniki Krakowskiej,
państwo powinno wspierać przemysł wydobywczy nowymi technologiami. Jestem
przekonany, że przyszły minister gospodarki w naszym rządzie będzie chciał
rozwijać także górnictwo cynku. Już dziś perspektywa kopalni w rejonie Klucz-ŁazZawiercia jest bardziej realna niż ktokolwiek myśli.
- Jacek Osuch ma jednak sporo konkurentów.. także na własnej liście
wyborczej.
– Taką retorykę próbują narzucić nam przeciwnicy. Lista PiS w okręgu krakowskoolkuskim zawsze była silna. Tym razem startuje z niej 28 kandydatów, a ja mam
zaszczyt ubiegać się o mandat poselski z pozycji nr 5. Przypomnę wszystkim, że to
dzięki drużynie wygrywa się wybory. Tak będzie i tym razem! 4 lata temu z naszego
powiatu startowało oprócz mnie jeszcze 2 kandydatów na posłów, ale to mnie dzięki
Państwa poparciu udało się uzyskać ok. 11 tys. głosów. Mam nadzieję, że i tym
razem będę mógł liczyć na Państwa głos. Doświadczenie, które zdobyłem w tym
okresie jest dla mnie bezcenne. Chcę jeszcze mocniej je wykorzystać dla naszego
regionu i zmienić oblicze Małopolski Zachodniej i powiatu olkuskiego. Warto
pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. W tych wyborach nasze listy musiały uwzględniać
parytet. Dlatego z listy PiS startuje zdecydowanie więcej kobiet niż jeszcze 4 czy 8 lat
temu. Wszyscy stanowimy zgraną i zwartą drużynę. Jestem głęboko przekonany, że
tym razem damy radę pokonać rządzącą Platformę. Nie dla tego, żeby mieć władzę,
nie dlatego, żeby rządzić dla rządzenia. Naszym celem jest naprawa państwa.
Chcemy przywrócić naszym Rodakom wiarę w to, że Polska może być inna – lepsza.

Kandydat do sejmu
poseł

Poseł Jacek osuch
wielokrotnie spotykał
się z prezydentem
Andrzejem Dudą.

nr
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Beata Szydło dobrze
zna problemy regionu
olkuskiego.

na liście

Jacek Osuch

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość, Warszawa ul. Nowogrodzka 84/86

Informacje
FELIETON

NOWY BURMISTRZ, NOWA JAKOŚĆ…

Okres wyborczy zmusza nas poniekąd do refleksji nad tym co może, a co na pewno nie zostanie zmienione, komu dać mandat zaufania, kto nas nie zawiedzie… tegoroczne wybory parlamentarne być może zaważą na naszej przyszłości. My jednak, tu w Olkuszu, swoje zmiany zainicjowaliśmy w 2014 roku, wybierając na najwyższy
urząd naszej gminy Romana Piaśnika. Wprawdzie nie minął jeszcze pełny rok odkąd zasiada on w fotelu Burmistrza, to pokusimy się o pewne wstępne podsumowanie
zmian, jakie w ciągu tych paru miesięcy nastąpiły. Rozliczanie z obietnic wyborczych to jeden z przywilejów obywatelskich i obowiązków mediów.
Więcej praw dla mieszkańców
Możliwość bezpośredniego wpływu na alokację środków finansowych jest
przywilejem, z którego mieszkańcy Olkusza mogli skorzystać w ramach
Budżetu Obywatelskiego. Jedno ze sztandarowych haseł ubiegłorocznych
wyborów samorządowych znalazło swoje odzwierciedlenie już w tegorocznym budżecie, cieszyło się dużym zainteresowaniem społecznym i będzie
kontynuowane. W kolejnym roku budżetowym Burmistrz przeznaczy
1.200.000 zł na realizację inicjatyw społecznych.
W ramach efektywniejszej i bardziej przejrzystej pracy Radnych wprowadzono głosowania imienne.

Zatwierdzony przez Radę Gminy nowy statut zapewnia też mieszkańcom
Olkusza inicjatywę uchwałodawczą. Wystarczy, że 200 osób podpisze się
pod projektem uchwały, a zostanie ona oddana pod obrady Rady Miejskiej.
W celu jak najpełniejszej aktywizacji mieszkańców Olkusza i włączenia
ich w procesy demokratyczne, uchwałą Rady Miejskiej zostały powołane
Młodzieżowa Rada Miasta i Rada Seniorów, które to jednostki zostaną
włączone w procesy decyzyjne.

Rozwój gospodarczy
Pobudzenie gospodarki, która przez wiele lat była w głębokim kryzysie, z pewnością nie jest sprawą prostą. Trudno w ciągu paru miesięcy
naprawić lata zaniedbań. Czy jednak coś w tej kwestii zostało zrobione?
Rozpoczęta za rządów poprzedniego Burmistrza inwestycja pod nazwą
Strefa Aktywności Gospodarczej, jest kontynuowana. Jest również
koncepcja poszerzenia tej strefy o kolejne tereny, które mogłyby zostać
wykorzystane przez potencjalnych inwestorów.

„Musimy słuchać przedsiębiorców, wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom,
tak aby Olkusz stał się przyjaznym środowiskiem dla nowych inicjatyw gospodarczych” – mówi Burmistrz R. Piaśnik. W celu poprawy atrakcyjności
inwestycyjnej, oprócz obniżenia w poprzedniej kadencji renty planistycznej, obecne władze obniżyły również opłatę adiacencką i podatki
od środków transportu dla firm. Trwają także konsultacje w sprawie
obniżenia innych lokalnych podatków dla przedsiębiorstw z naszego
rejonu zwiększających zatrudnienie.
„Kołem napędowym rozwoju gospodarczego jest pobudzenie budownictwa,
dlatego też tak długo walczyłem w imieniu właścicieli działek o przekształcenie
w działki budowlane terenów pomiędzy Osiedlem Młodych, a Al. 1000-lecia
oraz na południe od Al. 1000-lecia. Teraz mam możliwość to zrobić” – przypomina Burmistrz. Trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania
przestrzennego, tak aby te i inne tereny w Olkuszu zostały uwolnione

pod budownictwo – tak mieszkaniowe jak i przemysłowe. Ponadto Gmina dysponuje atrakcyjnymi terenami, które są oferowane do sprzedaży
potencjalnym inwestorom.

Burmistrz powołał również specjalną Radę Gospodarczą, której zadaniem
jest takie skomunikowanie potrzeb przedsiębiorców z możliwościami
Gminy, aby powstała najbardziej efektywna współpraca na polu rozwoju
gospodarczego i promocji Olkusza.
Polityka prorodzinna
Nikt nie chce wchodzić w kompetencje Rządu RP, a jednostki samorządu
terytorialnego raczej wykonują niż tworzą prawo związane z polityką
rodzinną w naszym kraju, jednak coś zrobić zawsze można.

„Podejmuję aktywne działania na rzecz poszerzenia oferty w ramach Karty
Dużej Rodziny i oprócz ogólnopolskich zniżek wprowadziliśmy także nasze
lokalne”- mówi Gospodarz Olkusza. Miejscowe zniżki dotyczą oferty
MOK, muzeów, zamku w Rabsztynie, basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym w Olkuszu i przysługują każdemu
posiadaczowi KDR, tak rodzicom jak i dzieciom.

Bezpieczeństwo i komfort życia
Każdy mieszkaniec Olkusza marzy o spokojnym, bezstresowym życiu
w pięknym, czystym i perspektywicznym mieście. Nie wszystkie marzenia są do spełnienia, ale można próbować urzeczywistnić je chociaż
w niewielkim zakresie. Kością niezgody między Olkuszanami była
Straż Miejska, której zarzucano wszystko, tylko nie zaangażowanie
w sprawy mieszkańców. Poprawę tej sytuacji ma zagwarantować nowy
Komendant, który powoli wprowadza zmiany w sposobie funkcjonowania
tej formacji. „Należy pamiętać, że Straż Miejska ma nieco inne kompetencje
niż Policja, dlatego nie w każdej sytuacji może reagować. W Olkuszu mamy
dziesięć osiedli i pięciu dzielnicowych, którzy muszą te osiedla obsługiwać,
więc nie zawsze mogą być w każdym miejscu gdzie coś się dzieje, dlatego tak
ważna jest właściwa komunikacja między mieszkańcami, a Strażą. Strażnicy
pracują tylko w dzień i systematycznie dążymy do tego, żeby jak najczęściej
patrolowali olkuskie osiedla.” – zapewnia Burmistrz.
W swojej kampanii wyborczej ówczesny kandydat Roman Piaśnik często
podkreślał, że przede wszystkim trzeba wprowadzić zmiany w Urzędzie
Miasta i Gminy, tak aby stał się on jak najbardziej przyjazny mieszkańcom. Zmiany organizacyjne, które jako Burmistrz wprowadził,
mają zagwarantować wzrost efektywności pracy urzędników i ich
dostępności dla obywateli. Przede wszystkim wprowadzona została
rejestracja czasu pracy. Zarówno kadra kierownicza jak i urzędnicy
są do dyspozycji petentów od godziny 7 do 15, w poniedziałki do 17,

„…nie ma żadnych wyjątków, każda nieobecność na stanowisku pracy musi
być odpowiednio udokumentowana” – podkreśla Burmistrz. Pewna rewolucja dokonała się również w sferze zatrudnienia – w mijającym roku
została zredukowana liczba pracowników o szesnaście osób. Jednak, jak
podkreśla Burmistrz, były to rozstania za obopólną zgodą; emerytury,
zakończone umowy czasowe i cywilno-prawne. Połączono niektóre
wydziały, w związku z czym zmniejszyła się liczba naczelników, zlikwidowano tzw. dodatki specjalne do pensji, które nie były adekwatne do
wykonywanej pracy, zrezygnowano z niepotrzebnych umów cywilnych
zawieranych z pracownikami Urzędu. Wszystkie te działania miały na
celu redukcję niepotrzebnych wydatków. Zostały również ograniczone
koszty administracyjne, jednak o konkretnych kwotach będzie można
mówić dopiero po zakończeniu roku budżetowego.
O sukcesie miasta decydują nie tylko jego walory gospodarze, ale
i estetyczny wygląd, dlatego dużą wagę przywiązuje się obecnie do utrzymania porządku na terenie miasta, tak w rejonie rynku jak i przystanków
autobusowych czy terenów zielonych. Często zdarza się, że Burmistrz
osobiście nadzoruje takie prace, jeśli uzna, że sytuacja tego wymaga.

Kilka miesięcy urzędowania to zbyt krótki czas na realizację wszystkich
obietnic. Trzeba zdawać sobie sprawę, że niektóre działania wymagają
czasu na zaplanowanie, analizę i zrealizowanie. Jednak przed Burmistrzem
jeszcze trzy lata. Priorytetem na resztę kadencji są dalsze prace nad
poprawą atrakcyjności gospodarczej gminy, sprowadzanie potencjalnych
inwestorów, pracodawców, promocja Olkusza, rozwój budownictwa
poprzez uwalnianie kolejnych terenów, zwiększenie dostępności mieszkań
komunalnych.
Istotną kwestią jest też wykorzystanie budynku Starostwa. Teraz, kiedy
sytuacja własności jest już uregulowana, trwają intensywne wielowymiarowe prace nad jego jak najbardziej efektywnym wykorzystaniem. Jak często
w swoich wypowiedziach podkreślał Włodarz Miasta, jego priorytetem
są potrzeby Olkusza i jego mieszkańców, a przez to, że jest człowiekiem
niezależnym i niezwiązanym z żadnym układem politycznym, może się
na tym całkowicie skupić.
Do prawidłowego funkcjonowania władz gminnych niezbędna jest
właściwa współpraca między Burmistrzem i Radą Miejską. Możemy
tylko żywić nadzieję, że początkowe zgrzyty na tej linii ustąpią miejsca
trosce o dobro i dobrobyt wszystkich mieszkańców Srebrnego Grodu.

VIII Rodzinne
Rozgrywki Sportowe

18

października Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Olkuszu już po raz ósmy
będzie organizatorem pierwszej rundy
„Rodzinnych Rozgrywek Sportowych”.

Cykl spotkań o charakterze sportowo-rekreacyjnym
z nutką dobrej zabawy kierowany jest do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów. Uczniowie wraz ze swoimi
rodzicami będą mogli wziąć udział w czterech rundach
rozgrywanych od października br. do maja 2016 r.
Podczas każdego spotkania dwuosobowe drużyny
(dziecko + rodzic) przez zabawę mają możliwość wypróbowania swoich sił w różnych konkurencjach sportowych. Najlepsze składy za zdobyte punkty otrzymają
nagrody. Ponadto prowadzona będzie klasyfikacja generalna do której wlicza się punkty zdobyte we wszystkich
czterech rundach. Po zakończeniu cyklu czterech
spotkań, trzy najlepsze rodziny w klasyfikacji generalnej
(w każdej kategorii) otrzymają puchary.

Na pierwsze spotkanie zapraszamy w niedzielę
18 października o godz. 10:00 do Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Wiejskiej 1a. Podczas pierwszej rundy
odbędzie się turniej mini piłki nożnej oraz zabawy
sprawnościowe na torze przeszkód, kolejne spotkania to
zabawy w wodzie (luty), wyścig rowerowy (kwiecień),
biegi i minigolf (maj). Zapraszamy do udziału bez względu na posiadane umiejętności, najważniejsza jest dobra
zabawa i czas spędzony w rodzinnej atmosferze.
Szczegółowe informacje:
Tel. 32 649 44 88, 784 647 871
www.mosir.olkusz.pl • www.facebook.com/mosirolkusz

vv Izabela Szatyn

email: go_izabelaszatyn@op.pl
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ZWIĄZEK, KTÓRY ŁĄCZY
Nowsze pojazdy, jednolita kolorystyka, bardziej dopasowane do potrzeb pasażerów rozkłady jazdy – to efekt 5-miesięcznej pracy nowego zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu. Pasażerowie już dostrzegli zmiany!
Nowy skład osobowy Zarządu Związku Komunalnego
Gmin tworzą Łukasz Kmita (Przewodniczący), Józef
Kaczmarczyk (Z-ca Przewodniczącego) oraz Jerzy
Preiss (nieetatowy członek Zarządu). Decyzję o zmianach osobowych podjęli w maju br. przedstawiciele
gmin tworzących ZKG,,KM” czyli władze Olkusza,
Bolesławia, Bukowna i Klucz.
Nowa formuła pracy Związku ukierunkowana jest
głównie na lepsze dostosowanie oferty przewozowej
do potrzeb pasażera. Ważnym aspektem jest także
poprawa jakości świadczonych usług. Jak podkreślają
przedstawiciele Zarządu, Związek nie czeka rewolucja,
ale ewolucja w komunikacji miejskiej. Już niebawem
z ulic naszych miast i miejscowości znikać będą autobusy wyprodukowane przed 2000 rokiem.
– Tych pojazdów było u nas stosunkowo dużo. Ich
stan techniczny jak i wizualny pozostawiał wiele do
życzenia. Dlatego Zarząd Związku w postępowaniach
dotyczących wyłaniania operatorów na poszczególne
linie postanowił wprowadzić kryteria dotyczące wieku
taboru i jednolitej kolorystyki – podkreślają przedsta-

wiciele ZKG,,KM”. W efekcie pojawią się pojazdy
o 10 lat młodsze, które spełniać będą bardziej
rygorystyczne normy spalin! Będzie więc nie
tylko wygodniej, ale i ekologicznej.
Najbardziej widoczną zmianą w rozkładach
jest uporządkowanie czasu odjazdu autobusów na trasie osiedle Młodych-Centrum
Olkusza. Dzięki temu autobusy nie jeżdżą jeden za
drugim w tzw. „stadach”. Zmiany objęły także osiedle
Słowiki, z którego można teraz dojechać linią „SŁ”
nie tylko do centrum, ale także pod Szpital czy na
Cmentarz. Zdecydowanie lepszą ofertę mają także
mieszkańcy Podgrabia, Bogucina i Pomorzan.
Dzięki współpracy z firmą Volvo do Olkusza udało się
także sprowadzić supernowoczesny autobus hybrydowy. Testy na linii „M” pokazały, że pasażerowie byli
zachwyceni tego typu pojazdem. Dlatego Zarząd Związku będzie chciał aplikować o środki z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 w ramach działania 4.5 Niskoemisyjny
Transport Miejski. Dzięki temu pojawiłaby się szansa

Związek Komunalny Gmin
Komunikacja Międzygminna w Olkuszu
Al. 1000lecia 2c, 32-300 Olkusz
tel/fax: 032 641 39 14
e-mail: zkgkm@wp.pl

na zakup całkowicie nowych pojazdów, które połączyłyby miejscowości na terenie gmin Olkusz, Bukowno,
Bolesław i Klucze. To jednak przyszłość!
Dziś, dzięki dobrej współpracy Zarządu Związku z władzami poszczególnych gmin, komunikacja miejska
zmierza ku dobremu. Oczywiście wiele jest jeszcze
do zrobienia. Pozostaje mieć nadzieję, że pozytywne
zmiany będą kontynuowane, a pasażerowie chętniej
będą korzystać z autobusów ZKG”KM” niż z pojazdów
konkurencji. To jest w naszym wspólnym interesie!

• Łukasz Kmita

Przewodniczący Zarządu Związku

Foto: Kuba Lekki
Godziny pracy biura:
Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
Godziny przyjęć pasażerów:
Od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00

Kandydatki do Sejmu RP z listy nr 6
KKW Zjednoczona Lewica SLD + TR + PPS + UP + Zieloni, okręg 13.
Miejsce

Miejsce

Miejsce

nr 5

nr 13

nr 15

Małgorzata Węgrzyn

Mariola Wesołowska

Magdalena Kubańska

Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, posiadam wykształcenie wyższe
magisterskie o specjalności rachunkowość.
Zawodowo zajmuję się księgowością i ﬁnansami. Pełnię funkcję skarbnika w Radzie
Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w Olkuszu. Aktywnie uczestniczę w Stowarzyszeniu Otwartych Serc Aktywnych Kobiet.
Obszarem mojego zainteresowania są sprawy
związane z systemem podatkowym, kredytowym, pieniężnym, budżetem i planami
ﬁnansowymi. Jako posłanka na Sejm RP będę
chciała zająć się ﬁnansami publicznymi.
Proszę państwa o zaufanie i w nadchodzących
wyborach parlamentarnych 25 października
2015 roku, o oddanie na mnie głosu.
Z poważaniem Mariola Wesołowska.

Jestem absolwentką Policealnego Studium
dla Dorosłych w Olkuszu przy Zespole Szkół
nr 3 im A. Kocjana (księgowość) a obecnie
studentką WSB w Dąbrowie Górniczej
(Psychologia w biznesie). Od lat młodzieńczych działam społecznie. Obecnie jestem
radną Rady Miejskiej w Bukownie oraz
Przewodniczącą Forum Kobiet SLD w Małopolsce.
Jako posłanka zajmę się nierównościami
społecznymi a w szczególności osobami
niepełnosprawnymi. Z racji zawodu również
ﬁnansami publicznymi. Niskie płace stały się
jedną z barier rozwoju Polski dlatego w zakres
moich głównych działań będą wchodziły
sprawy związane z pracą.
Moją siłą do działania są ludzie i ich potrzeby.

Drodzy Mieszkańcy, Szanowni wyborcy.
Ja, Małgorzata Węgrzyn pragnę przedstawić
Państwu swoją osobę. O ile obdarzycie mnie
zaufaniem, chcę reprezentować Was w Sejmie
Rzeczypospolitej Polskiej VIII Kadencji.
Mam wykształcenie wyższe ukończyłam wydz.
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Od dawna związana jestem
z administracją samorządową a więc mam duże
w tej dziedzinie doświadczenie. Przez wiele lat
pełniłam funkcję wójta Gminy Klucze. W czasie
mojego urzędowania gmina bardzo się zmieniła. Powstały nowe szkoły, przedszkola, świetlice.
Pozyskano wiele środków unijnych na rozbudowę lokalnej infrastruktury, budowę dróg, doposażenie placówek oświatowych, jednostek
kultury. Obecnie jestem radną powiatu olkuskiego gdzie powierzono mi funkcję Przewodniczą-cej Rady Powiatu.

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

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

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

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):

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 22 o powierzchni użytkowej 53,35 m2 cena 197 000 zł.
• lokal nr 33 o powierzchni użytkowej 71,33 m2 cena 265 000 zł.
• lokal nr 43 o powierzchni użytkowej 49,99 m2 cena 185 000 zł.

• lokal nr 1 a o powierzchni użytkowej 70,04 m2 cena 232 000 zł.
• lokal nr 3 a o powierzchni użytkowej 52,49 m2 cena 175 000 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.
POLICJA

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

DO WYNAJĘCIA

POKÓJ

w budynku SILVER
/dawny budynek policji/

o powierzchni 30 m2
klimatyzacja,winda,
cena atrakcyjna!!!
tel. 604-640-687

• Włamanie do domu w Bukownie
W nocy z 02/03.10.2015 roku nieustaleni do chwili obecnej sprawcy włamali
się do niezamieszkałego domu w Bukownie przy ulicy Poprzecznej, z którego ukradli m.in. szlifierkę, trzy silniki pralek elektrycznych, około 60 metrów
kabla miedzianego. Straty w ustaleniu. Za kradzież z włamaniem grozi kara
pozbawienia wolności od roku do lat 10.
• Zabójstwo w Olkuszu
3 października 2015 roku około godziny 18.00 w trakcie spożywania alkoholu
w jednym z mieszkań w Olkuszu doszło do awantury, podczas której 24-letni
mężczyzna zadał ciosy nożem dwójce młodszych braci. Pobił i ugodził nożem
również innego uczestnika imprezy, 22-letniego mieszkańca Olkusza. W wyniku odniesionych obrażeń 23-letni brat sprawcy zmarł w szpitalu. Młodszy,
po operacji, jest w stabilnym stanie. Z kolei, 22-latek po udzielonej mu pomocy lekarskiej został zwolniony do domu. Po zdarzeniu, sprawca zbiegł z
miejsca. Policjanci rozpoczęli poszukiwania przeczesując okolicę. Nad ranem
mężczyzna został zatrzymany. Pobrano mu krew na zawartość narkotyków i alkoholu. Dzisiaj (5 października br.) usłyszał zarzut zabójstwa oraz usiłowania
zabójstwa. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Śledztwo
w tej sprawie prowadzi olkuska prokuratura, która złożyła wniosek do sądu o
tymczasowe aresztowanie olkuszanina.
• Odpowie za kradzież i włamania na konto bankowe
Olkuscy policjanci ustalili i zatrzymali podejrzanego o kradzież portfela. Sprawcą tego przestępstwa okazał się być 34-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania. Usłyszał już zarzuty w tej sprawie.
19 września 2015 roku mieszkanka Olkusza powiadomiła policję o kradzieży
portfela. Policjanci ustalili, że 34-latek wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonej
ukradł portfel z dokumentami, pieniędzmi oraz dwiema kartami bankomatowymi z jej mieszkania, w którym odbywał się remont. Ponieważ dysponował kartą
wraz PINem, trzykrotnie wypłacił pieniądze z bankomatu. W ten sposób ukradł
500 złotych. Złodziej znany był już policjantom z wcześniejszej przestępczej
działalności. Został zatrzymany w policyjnym areszcie. Złożył już wyjaśnienia
w tej sprawie i przyznał się do kradzieży. Usłyszał zarzut kradzieży kart bankomatowych i zarzuty włamania na konto bankomatowe. Policjanci odzyskali
portfel z dokumentami oraz karty bankomatowe. Ponieważ działał w warunkach
powrotu do przestępstwa, grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 15.
• Feralny piątek na drogach powiatu olkuskiego
W miniony piątek (26 września 2015) doszło do 3 zdarzeń drogowych, w wyniku których rannych zostało 8 osób.			
Około godziny 9.50 w Strzegowej zderzyły się dwa pojazdy, chevrolet spark z renault laguną. Policjanci wstępnie ustalili, że kierujący chevroletem na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków atmosferycznych i stracił panowanie
nad pojazdem. Następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu zderzając się z laguną. Obaj kierujący oraz pasażer renault zostali przewiezieni do szpitala.
Do kolejnego wypadku w gminie Wolbrom doszło trzy godziny później w
Brzozówce. Kierujący toyotą włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu pojazdowi marki peugeot i zderzył się z nim. Peugeot przemieścił
się na przeciwległy pas ruchu i uderzył w citroena. W wyniku zdarzenia do
szpitala w Miechowie trafiły 4 osoby. Po badaniach trzy z nich opuściły szpital. Mieszkanka Podlesic, która była pasażerką citroena, z uwagi na obrażenia (m.in. złamaną przegrodę nosową) pozostaje w nim nadal.
Na skrzyżowaniu ulic Legionów Polskich z Biema w Olkuszu zderzyły się
dwa samochody osobowe: fiat i audi. Kierująca seicento włączając się do
ruchu wymusiła pierwszeństwo przejazdu audi, którym kierowała mieszkanka Żurady. W wyniku zderzenia pojazdów obrażeń ciała (skręcenie
podudzia oraz podejrzenie wstrząśnięcia mózgu) doznała pasażerka fiata.
Wszyscy kierujący byli trzeźwi.

• Olkusz. Skradziono audi
26 września 2015 roku z parkingu przy ulicy Armii Krajowej w Olkuszu skradziono audi A 4. Właścicielka samochodu wyceniała wartość pojazdu na 20
tysięcy złotych. Dochodzenie w sprawie kradzieży z włamaniem prowadzą
policjanci z Olkusza.
• Olkusz. Mężczyzna, który uciekał przed policją usłyszał już zarzut posiadania narkotyków. Odpowie również za wykroczenia drogowe
Policyjny pościg rozpoczął się na drodze krajowej nr 94 w Sienicznie. Kierujący renault megane jechał wówczas z prędkością 103 km/h. Policjanci z drogówki dali kierowcy znak do zatrzymania się, jednak ten przyśpieszył i zaczął
uciekać w kierunku Krakowa. Mundurowi ruszyli za pędzącym samochodem,
którego kierowca nie zwracał uwagi na znaki i popełniał kolejne wykroczenia
drogowe. W miejscowości Jerzmanowice, mężczyzna zjechał z drogi, zatrzymał samochód i zaczął uciekać pieszo. Po kilku minutach został zatrzymany.
Uciekinierem okazał się 22-letni mieszkaniec powiatu wielickiego. Badanie
alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w jego organizmie. Jednak
wszystko może wskazywać na to, że mężczyzna znajdował się pod wpływem
narkotyków, gdyż policjanci znaleźli przy nim marihuanę, a on sam przyznał
się do jej palenia w tym dniu. Od mężczyzny pobrano krew do badań na zawartość narkotyków. Policjanci przedstawili 22-latkowi zarzut z art. 62 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii (posiadanie 2 gram środków odurzających). Z
kolei policjant zespołu ds. wykroczeń pracujący nad sprawą, sformułował 4
zarzuty z kodeksu wykroczeń (przekroczenie prędkości o 53 km/h, wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, nie zatrzymanie się do kontroli drogowej, brak
dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem i dowodu rejestracyjnego). Za posiadanie narkotyków oraz niebezpieczną jazdę odpowie przed sądem.
• Włamanie w Zawadzie
29 września 2015 roku nieustalony do chwili obecnej włamał się do pomieszczenia gospodarczego, z którego ukradł pilarkę tarczowa o wartości 400 złotych. Policjanci z Olkusza pracują nad ustaleniem sprawcy.
• Kradzież w autobusie
Mieszkanka miejscowości Kolonia (gmina Bolesław) straciła portfel z dokumentami i pieniędzmi. Kradzież miała miejsce w Bolesławiu, 29 września
2015 roku w autobusie. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą policjanci z
komisariatu w Bukownie.

Komunikat:
23 września 2015 roku do KPP w Olkuszu zgłosił się mężczyzna, który około miesiąc temu w okolicach przystanku autobusowego w Bolesławiu znalazł iPhona
Apple. Właściciel telefonu proszony jest o zgłoszenie się po jego odbiór do KPP
w Olkuszu, ul. Jana Pawła II 32, pokój 106, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, 32 6478225.

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON

www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

OSKAR AUTO MECHANIKA

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

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

• Łobzów. Włamanie do garażu
Policjanci z Wolbromia ustalają sprawców kradzieży z włamaniem do garażu,
z którego skradziono elektronarzędzia. Zdarzenie miało miejsce 25 września
2015 roku w Łobzowie. Wstępnie straty oszacowano na około 1200 złotych.
Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

"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
do kobiet
Kontakt:
Zapraszamy do

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

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

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

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

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł
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PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu kończy realizację Projektu PN.:
„Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”, usprawniając funkcjonalność sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, zwiększając
ochronę lokalnych wód gruntownych i gleb oraz poprawę warunków życia lokalnej społeczności.
Prace inwestycyjne i remontowe systemu wodno - kanalizacyjnego, które zostały przeprowadzone na terenie Gmin:
Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze były konieczne, ze
względu na zły stan sieci wodociągowej (wysoka awaryjność),
niedostateczne wyposażenie niektórych terenów w sieci
kanalizacyjne oraz konieczność większej efektywności
oczyszczania ścieków i unowocześnienia systemu zagospodarowania osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków
w Olkuszu. Kluczowy element Projektu to budowa systemu
zaopatrzenia w wodę opartego na ujęciach głębinowych.
Inwestycje budowy sieci kanalizacyjnej zostały zakończone
i właściciele posesji, przy których prowadzone były roboty
w ramach Projektu, mogą już wykonywać podłączenia do
swoich nieruchomości. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, to do obowiązku właścicieli nieruchomości należy przyłączenie się do istniejącej
sieci kanalizacyjnej. Ważną informacją jest to, że Gminy:
Olkusz, Bolesław i Bukowno stosują dla Państwa możliwość
dofinansowania przyłącza.
Szanowni Państwo! Podłączając swoją nieruchomość do
kanalizacji sanitarnej pozbywamy się problemu konieczności odprowadzania ścieków, a także przyczyniamy się do
ochrony środowiska naturalnego, m.in. przez likwidację
szamb, co wpływa na podniesienie komfortu życia. Jest to
także korzystne finansowo pod względem ograniczenia
kosztów związanych z opróżnianiem szamba. Wyposaże-

nie terenów objętych Projektem w nowoczesne instalacje
poprawi atrakcyjność inwestycyjną gmin oraz zwiększy
możliwości rozwoju gospodarczego.
Informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podjęło działania, które mają na celu
umożliwić i ułatwić wykonanie przez Państwa przyłączy, tj.:
• oferujemy wykonanie przyłączy siłami własnymi Przedsiębiorstwa po atrakcyjnych i konkurencyjnych cenach,
• zgodnie z ustaleniami z Gminami, Przedsiębiorstwo
umożliwia mieszkańcom skorzystanie z ratalnego systemu
opłaty z wykonywane przyłącza, (które są realizowane
przez PWIK Spółka z o.o.).
Koszt wywozu szamba
dla 4-osobowej rodziny (w Olkuszu)
Średnia ilość ścieków 9m3/miesiąc
Miesięczny koszt wywozu nieczystości ciekłych

184,32 zł

Koszt korzystania z kanalizacji zbiorczej
4 osobowej rodziny (w Olkuszu)
Miesięczny koszt korzystania ze zbiorczej kanalizacji sanitarnej

Ponadto opracowaliśmy dla Państwa drogę ułatwiającą
prawidłową realizację przedsięwzięcia.
Krok 1.
PISMO DO PRZEDSIĘBIORSTWA
• Po zakończeniu budowy odcinka kanalizacji sanitarnej
w ulicy wraz z odgałęzieniem do granicy działki, otrzymają Państwo od Przedsiębiorstwa pisemną informację o możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej,
• Korespondencja zawierać będzie kopię planu sytuacyjnego z zaprojektowanym przebiegiem przyłącza od granicy
nieruchomości do budynku,
• W piśmie określony zostanie termin podłączenia się do
kanalizacji sanitarnej.
Krok 2.
REALIZACJA PRAC PRZYŁĄCZENIOWYCH
• Klient wykonuje przyłącze we własnym zakresie lub
zleca wykonanie Przedsiębiorstwu, stosując się do określonych procedur.

77,58 zł

vvAlfred Szylko

Magdalena

Nawara
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Szanowni Państwo!

Bardzo proszę o głos 25 października.
To dobry czas dla naszego regionu! To dobry czas dla Polski!

Magdalena Nawara

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość

Wykształcenie: filologia angielska, politologia,
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Od najmłodszych lat mieszkam na wsi i wiem czym jest ciężka praca.
Ta praca jest dziś potrzebna dla naszego regionu, dlatego też chiałabym
prosić o Państwa głos w nadchodzących wyborach parlamentarnych.
W naszym regionie tkwi ogromny potencjał, tym potencjałem są życzliwi
i otwarci ludzie, gotowi wspierać się wzajemnie.
Łącząc to z możliwościami jakie dają nam bogactwa historyczne, przyrodnicze
oraz tradycje i kultura naszych miejscowości jesteśmy w stanie sprawić,
iż będzie to najlepiej rozwijający się region w Małopolsce.
Do tego jednak potrzeba chęci i wytężonej pracy, którą mogę Państwu zagwarantować!

8

Reklamy

PORADY PRAWNE

„EKSMISJA” OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC W RODZINIE

Zgodnie z przepisem art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, „Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim
zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby
sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania”.
Warunki uruchomienia procedury
Co należy rozumieć pod pojęciem członek rodziny? W/w ustawa w art. 2 pkt 1
służy pomocą, podając iż jest to osoba najbliższa w rozumieniu Kodeksu Karnego
(tj. m.in. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz osoba pozostająca we
wspólnym pożyciu), a także inna osoba wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą. Definicją „członka rodziny” objęte są więc również osoby, które nie są
ze sobą spokrewnione, spowinowacone, nie pozostają we wspólnym pożyciu,
lecz wspólnie zamieszkują, co może dotyczyć np. rozwiedzionych małżonków
zajmujących wspólny lokal czy też dzieci konkubiny, które mieszkają razem z nią,
a prowadzą odrębne w stosunku do niej i jej konkubenta, gospodarstwo domowe.

Przechodząc dalej, wyjaśnienia wymaga sformułowanie „wspólne zamieszkiwanie”. Istotą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest ochrona
pokrzywdzonych przemocą przed dalszym krzywdzeniem, co wiąże się ze
stycznością pokrzywdzonego z osobą stosującą przemoc. Brak faktycznego
zamieszkiwania przez sprawcę w mieszkaniu, nawet w sytuacji gdy posiada
do niego tytuł prawny i jest w nim zameldowany, nie stanowi okoliczności
przemawiających za spełnieniem omawianej przesłanki. Na uwagę jednak
zasługuje wskazanie na stanowisko Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia

3 lutego 2015r., sygn. IV Ca 549/14, zgodnie z którym „Nie można zatem
wymagać, (…) gdy ofiara przemocy doznaje nasilającej się agresji ze strony członka
rodziny, by pozostawała z narażeniem zdrowia lub życia w dotychczasowym miejscu
zamieszkania, aby jej wniosek został pozytywnie rozpatrzony”.
Przesłanka przemocy w rodzinie badana jest pod kątem definicji ustawowej,
zamieszczonej w art. 2 pkt. 2. Jest to działanie lub zaniechanie, jednorazowe
jak i powtarzane, skutkujące naruszeniem dóbr osobistych pokrzywdzonego,
przykładowo poprzez niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, nietykalności
cielesnej, wolności seksualnej, czy też spowodowanie szkód na jego zdrowiu
fizycznym i psychicznym. Zachowanie sprawy powinno stwarzać stan zagrożenia
w postaci prawdopodobieństwa jego powielania. Nie jest wiec niezbędne, by
wobec sprawcy toczyło się postępowanie w sprawie o popełnienie przestępstwa
znęcania. Istotnym jest by przemoc była stosowana aktualnie, a nie np. kilka
lat temu, bowiem wówczas nie zostanie spełniona przesłanka szczególnej
uciążliwości we wspólnym mieszkaniu.
Postępowanie przed Sądem w praktyce.
Wszczęcie postępowanie wymaga złożenia do Sądu wniosku o zobowiązanie
uczestnika (stosującego przemoc) do opuszczenia mieszkania. Sąd właściwy,

ul. Minkiewicza 2, email: krol@praca.gov.pl, www: www.pup-olkusz.pl

do którego należy się skierować to sąd miejsca zamieszkania
sprawcy. Inicjatorem winna być osoba poszkodowana, nie np. świadek zdarzenia czy osoba posiadająca o nim wiedzę. Opłata sądowa wynosi 40 zł. Prócz
wniosku o zobowiązanie do opuszczenia lokalu należy zamieścić także wniosek
o zwrot kosztów postępowania na podstawie przepisu art. 520 Kodeksu postępowanie cywilnego. W treści pisma należy uzasadnić swoje stanowisko wraz
z zaprezentowaniem dowodów na jego poparcie. Mając na uwadze charakter
sprawy, Sąd zobligowany jest do wyznaczenie rozprawy w terminie 1 miesiąca
od wpływu wniosku. Nakaz opuszczenie lokalu nie spowoduje utraty posiadanego przez sprawcę tytułu prawnego, a jedynie tymczasowe ograniczenie
korzystania z niego.

Jednym z zadań, dla których ustawa została wprowadzona było ułatwianie
i usprawnienie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy
w rodzinie, poprzez łatwiejszą izolację sprawców przemocy od osób poszkodowanych i w takim duchu interpretuje się jej zapisy.

vv Radca prawny Agnieszka Kulig-Gęgotek
Kancelaria LEGIBUS CONSULTO, kancelaria@legibus-consulto.pl
ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice GSM: +48 794 173 444

HURTOWNIA OLEJU

tel. 32 643-05-38, 32 641-34-02; fax 32 643-43-48; NIP 637-10-45-891

SPOTKANIE Z OHP
W dniu 25 września br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu odbyło się spotkanie osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie z
przedstawicielami Ochotniczego Hufca Pracy z regionu małopolskiego.
Doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Krakowie przedstawił główne nurty działalności Hufca, w tym Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie, utworzonego w celu realizacji zadań
w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, w tym:
• prowadzenie pośrednictwa pracy i informacji zawodowej dla młodzieży pozostającej bez pracy,
• prowadzenie szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę w celu przygotowania
zawodowego.
Na spotkaniu bezrobotni uzyskali informację, że w strukturach Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie funkcjonują jednostki zajmujące się pośrednictwem pracy, które pozyskują oferty pracy, kierują do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej w ramach pozyskanych
miejsc pracy, inspirują i organizują kontakty bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, współdziałają z innymi instytucjami w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Ponadto osoby bezrobotne
zapoznały się z działalnością Młodzieżowego Biura Pracy zajmującego się pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym z nauką aktywnego poszukiwania pracy oraz szkoleniami zawodowymi. Przedstawiona została również oferta Młodzieżowego Centrum Kariery w Miechowie,
w skład której wchodzi:
•
•
•
•
•
•

Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe,
Informacja zawodowa,
Informacje o możliwościach kształcenia, szkolenia, zawodach oraz rynku pracy,
Diagnoza osobistych predyspozycji zawodowych,
Pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych,
Poradnictwo indywidualne i grupowe z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej,
• Pośrednictwo pracy.

Jasol GL-4
80W90
00

40

zł/5L

OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

tel.
PILAROL
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537 39 39 39
511 33 06 36

motoexpertshop@gmail.com

00

32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 1

zł/1L

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

(baza STW)

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

PRZEGLĄD KLIMATYZACJI
z uzupełnieniem czynnika

MYCIE SAMOCHODU
MYCIE SZYB
ODKURZANIE
WOSKOWANIE
OZONOWANIE GENERATOREM

20 zł
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Celem spotkania było przybliżenie i rozpowszechnienie informacji o Ochotniczych Hufcach
Pracy, jego jednostkach i możliwościach otrzymania bezpłatnej pomocy w zakresie aktywnego
poszukiwania pracy.
W powiecie olkuskim w ramach OHP działa Punkt Pośrednictwa Pracy w Kluczach, ul. Partyzantów 1, tel. 32 642 85 08 w. 67

••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••

PAKIET RAZEM

••••••

AUTO-MYJNIA - Krze

15 zł
10 zł
10 zł
5 zł
40 zł

100 zł

przy trasie E94 (Olkusz - Dąbrowa Górnicza)

Umów się, tel. 508 212 003
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