
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

ASP. JERZY WILK - POLICJANT NA KTÓREGO MOŻESZ LICZYĆ - STR. 7

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

ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 728-820-552
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00
www.knapczyklukasz.bazarek.pl

GABINET OKULISTYCZNY
rejestracja telefoniczna 500-200-941 ul. K. K. Wielkiego 60 

(“SILVER” BUDYNEK DAWNEJ POLICJI PRZY POCZCIE)

OPTYK

Sprzedaż Węgla

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

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

Rodaki, ul. Rzeka

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

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2, (obok Apteki - dawna siedziba Getin Bank)

Kasy Fiskalne, zapraszamy Do Zakupu:

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

W ramach pełnej obsługi naszych klientów świadczymy następujące usługi:
• pomoc przy wyborze urządzenia odpowiedniego do charakteru prowadzonej działalności,
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów,
• fiskalizację kasy, 
• okresowe obowiązkowe przeglądy techniczne,
• stała opieka serwisowa kas fiskalnych.

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

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

JUŻ OTWARTE!!! ZAPRASZAMY 

Pn - Pt  700 - 2000 
Sob       700 - 1400  

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

Do każdego
badania

upominek
gratis 

WiREX

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

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

www.fhunetcom.pl

SPRZEDAŻ, SERWIS (również z dojazdem)
TELEFONÓW, LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW !

tel. kom: 662 331 815tel. kom: 662 331 815

Organizujemy:
wesela, komunie, chrzciny oraz ... stypy,

wszystkie inne uroczystości 
rodzinne i okolicznościowe,

wesela do 50 osób .
Zajmujemy się również 

obsługą imprez firmowych.
U NAS!!! 

ZJESZ, WYPIJESZ, POTAŃCZYSZ!
Zapraszamy!

Organizujemy:
wesela, komunie, chrzciny oraz ... stypy,

wszystkie inne uroczystości 
rodzinne i okolicznościowe,

wesela do 50 osób .
Zajmujemy się również 

obsługą imprez firmowych.
U NAS!!! 

ZJESZ, WYPIJESZ, POTAŃCZYSZ!
Zapraszamy!

Olkusz
Restauracja

Olkusz
Restauracja

Rynek 27
CLUB 66
Rynek 27
CLUB 66
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P.K.S. Olkusz, Al. 1000-lecia 1
tel. 511-410-570

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

tel. 32 754 56 70

str.
8

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

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

 9 KWIETNIA 2015
Nr 07/2015 (216)
ISSN: 1896-1797 
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ul. K. K. Wielkiego 29, 
32-300 Olkusz
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 www.gwarekolkuski.pl
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W Polsce pisanki wykonywano 
już  od X wieku.  Istnieje wiele 
metod na wykonanie świątecz-
nego jaja. Najprostszą z nich jest 
„kraszenie”, czyli barwienie na 
różne kolory, niegdyś uzyskiwane 
wyłącznie za pomocą roślinnych 
barwników. Czerwony – z łupin 
cebuli, niebieski – z płatków 
bławatka, zielony – z młodego 
żyta, czarny – z kory dębu. Bar-
dziej skomplikowany jest proces 
powstawania pisanki. Różnobarw-
ne wzory powstają dzięki malo-
waniu woskiem i wielokrotnego 
barwienia jaja. 
Obecnie stają się cenione ażurowe 
pisanki wykonane z wydmuszek 
za pomocą drobnych wiertełek, 
dentystycznych narzędzi i mini 
szlifierek. Jaja tak wykonane 
nabierają wyglądu wręcz jubiler-
skiego. 
Techniki wykonywania pisanek są 
w wielu krajach podobne. Nato-
miast zasadniczo różnią się orna-
menty, które są charakterystyczne 
dla poszczególnych regionów.
Szczytowym osiągnięciem arty-
stycznym były jaja wielkanocne 
wykonywane przez zakład jubi-
lerski Petera Carla Fabergé, dla 
cara Aleksandra III i Mikołaja II. 
Te drogocenne cacka to arcydzie-
ła jubilerskiej roboty. Pierwsze 
z nich, car Aleksander III zamówił 
przed świętami wielkanocnymi 
1885 roku i postanowił sprezen-
tować pisankę – zgodnie z tra-
dycją prawosławną swojej żonie. 

Emaliowane na biało jajko, które 
złotnik dostarczył carowi, ujawni-
ło po otwarciu niezwykłą zawar-
tość: sporządzone z czystego złota 
żółtko, w którym schowana była 
kura, a ta z kolei ukrywała w sobie 
replikę imperialnej korony. Kil-
kucentymetrowy bibelocik i cała 
jego zawartość wykonane były ze 
wszystkimi detalami.
Marii tak spodobał się prezent, 
że car zlecił Peterowi, by ten co 
roku przygotowywał podobne jaj-
ko. O tym, co kryje carska „kinder 
niespodzianka”, miał decydować 
sam jubiler. Dla cara i carycy 
miało to być zaskoczeniem, dla 
Fabergé – wyzwaniem. 
Tradycję tą podtrzymał  car Miko-
łaj II który zamawiał co roku dwa 
jaja dla matki i żony.  
Jaja Fabergé są imponujące nie 
tylko ze względu na drogocenne 
materiały użyte do ich wykonania, 
ale przede wszystkim ze względu 
na kunszt wykonania i niezwy-
kłą dbałość o szczegóły. Wśród 
ponad pięćdziesięciu jaj carskich 
znajdują się takie, które skrywa-
ły miniaturowe zegarki, figurki 
kurek, portrety cesarskie oraz inne 
niezwykłe przedmioty w małej 
skali. Jedno z najbardziej cennych 
zawierało piękną maleńką karocę, 
inne  - okręt Azow. Niezwykłe 
było jajo – drzewko pomarańczo-
we ze śpiewającym ptaszkiem, 
oraz jaja z maleńkimi miniatura-
mi przedstawiającymi członków 
rodziny imperialnej.  Niektóre 

z tych drogocennych przedmio-
tów upamiętniało ważne wyda-
rzenia jak trzechsetna rocznica 
panowania Romanowów.  Były 
też takie, które przedstawiały car-
skie  posiadłości. Zdarzały się jaja 
zdobione kwiatami wykonanymi 
ze szlachetnych kamieni, pereł 
i złota jak w jaju konwaliowym.   
Te n iezwykłe przedmioty 
były zupełnie niepraktyczne 
w codziennym użytkowaniu, 
jednak ich piękno sprawiło, iż 
obecnie ceny za niektóre okazy 
sięgają 30 mln dolarów. Faber-
gé do dziś jest wzorem dla wielu 
złotników. Jego małe klejnoty 
są również dowodem na to, że 
niemal wszystko może stać się 
arcydziełem, nawet błaha pisanka. 
Czasem dobry pomysł, element 
zaskoczenia oraz mistrzowskie 
wykonanie pozwala stworzyć efekt 
podziwiany przez pokolenia. 

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

BEZCENNE „JAJKA – NIESPODZIANKI”
Nawiązując do minionych Świąt Wielkanocnych warto poznać 
tradycje zdobienia jaj, w tym najbardziej kunsztowne. Pisanki, 
kraszanki i wyklejanki to najczęściej spotykane w Polsce nazwy 
ozdobnych jaj wielkanocnych.  Tradycja malowania jaj sięga 
czasów przedchrześcijańskich. Z czasem symbolika jaja – która 
kojarzona była z nowym życiem, została przejęta przez Chrześcijan.

- oferty pracy: stałej, krótkoterminowej i sezonowej
- oferty pracy za granicą
- oferty szkoleniowe
- indywidualne konsultacje doradcy zawodowego
- możliwość wymiany informacji między osobami         
  poszukującymi pracy a pracodawcami

Rodzinne Rozgrywki Sportowe  
dla rodzin z dziećmi ze szkół podstawowych

19.04.2015 r. godz 10:00, zapisy od godz. 9:30.Silver Park, Olkusz, ul. Głowackiego
BIEG POŁĄCZONY Z JAZDĄ NA ROWERZE

 W rozgrywkach biorą udział rodzice z dziećmi. Warunkiem uczestnictwa jest 
posiadanie roweru oraz kasku ochronnego.

 Szczegółowe informacje: www.mosir.olkusz.pl, tel. 32 649 44 88, 784 647 871
Szczegółowe informacje oraz regulamin na www.mosir.olkusz.pl

RODZINNE ROZGRYWKI SPORTOWE 2014/2015 - III RUNDA
19.04 Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Olkuszu zaprasza na III rundę „Rodzinnych Rozgrywek 
Sportowych”. Rodziny o godz. 10.00 spotkają się w Parku Rekreacyjno – Krajobrazowym „SILVER PARK” przy 
ulicy Głowackiego.  Po raz pierwszy zawody odbędą się w tym miejscu, z wykorzystaniem torów ziemnych 
do jazdy na rowerach. Zanim jednak zawodnicy będą się ścigać na rowerach muszą przebiec 100 lub 400 m. 

Tak jak w poprzednich rundach zawo-
dy zostaną  rozegrane wśród rodzin 
z dziećmi ze szkół podstawowych w 2 
kategoriach wiekowych: - dzieci z klas 
I-III  i dzieci z klas IV-VI. Warunkiem 
uczestnictwa jest posiadanie roweru oraz 
kasku ochronnego.
Po spotkaniu trzy najlepsze rodziny 
w danej kategorii otrzymają dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe. 
 „Rodzinne Rozgrywki Sportowe” to 
cykl spotkań o charakterze sportowo – 
rekreacyjnym, który MOSiR w Olkuszu 
organizuje już po raz siódmy. W każ-
dym sezonie uczestnicy mogą brać udział 
w czterech rundach, rozgrywanych od 
października do maja. Podczas każdego 
spotkania dwuosobowe drużyny (dziecko 
+ rodzic) przez zabawę mają możliwość 
wypróbowania swoich sił w różnych kon-
kurencjach sportowych. Podczas każdej 
rundy najlepsze składy za zdobyte punkty 
otrzymują nagrody. Po zakończeniu cyklu 
czterech spotkań, trzy najlepsze rodziny 
w klasyfikacji generalnej (w każdej kate-
gorii) otrzymują statuetki. 
Pierwsze spotkanie tego cyklu miało 
miejsce 26 października w Hali Sporto-
wo-Widowiskowej przy ul. Wiejskiej 1a. 
Wówczas rodziny zmierzyły się w turnie-
ju mini piłki nożnej oraz zabawach spraw-
nościowych na torze przeszkód. 8 marca 

odbyły się „Gry i zabawy 
w wodzie” na basenie przy 
ZSPI nr 1 w Olkuszu. Na 
III rundę zapraszamy do 
wspólnej zabawy zarówno 
te rodziny, które uczestni-
czyły w dwóch pierwszych 
rundach jak i te, które chcą 
wziąć udział po raz pierwszy. 
Wyniki poprzednich rund 
można znaleźć na stronie 
www.mosir.olkusz.pl.
W rozgrywkach biorą udział 
rodziny, dla których najważ-
niejsza jest dobra zabawa 
i wspólnie spędzony czas 
w przyjaznej atmosferze. 
W zawodach liczy się ogól-
na sprawność ruchowa a nie specjalizacja 
w poszczególnych dyscyplinach. Jeden 
z uczestników rozgrywek powiedział: 
„W Rodzinnych Rozgrywkach nie stawia 
się na umiejętności, ale na dobrą zabawę. 
W rozgrywkach jest więcej uśmiechu 
niż wysiłku.”
Kalendarz najbliższych imprez
• 1 lub 3.05 X Rodzinny Rajd po Olku-

skich Szlakach Rowerowych,
• 23.05 Otwarty Turniej Badmintona pod 

patronatem Posła na Sejm RP Jacka 
Osucha,

• 24.05 Polska Biega - bieg rekreacyjny,

• 31.05 XX Amatorskie Mistrzostwa Pol-
ski w Kolarstwie Górskim „Family 
Cup 2015”.

Sygnalizacja instalowana na 
skrzyżowaniach powinna zapew-
niać bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego oraz odpowiednią prze-
pustowość skrzyżowań. Wyrażam 
głęboką nadzieję, że takie 
przesłanki stanowiły podstawę 
zamontowania urządzeń rejestru-
jących przejazd kierowców na 
czerwonym świetle. Na zlecenie 
Głównego Inspektoratu Trans-
portu Drogowego takie kamery 
zamontowano pod koniec marca 
na drodze krajowej nr 94 przy 
wyjeździe z ul. Króla Kazimie-
rza Wielkiego i Pakuska w Olku-
szu. Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju ostrzega kierowców, że 
kamery wyposażone są w czujnik 
na podczerwień, dzięki czemu 
zarejestrują każde wykroczenie 
nawet w nocy. Za każdy przejazd 
bez względu na okoliczności kie-
rowcy zapłacą po 500 złotych!
Jestem przekonany, że takie zała-
twienie problemu nie wystarczy. 
Kompleksowe podejście powin-
no polegać na zainstalowaniu 
elektronicznych liczników obok 
kamer, które wskazywałyby 
czas pozostały do zmiany kolo-
ru świateł. Zdaniem ekspertów, 

jak i samych funkcjonariuszy 
policji sekundnikowe podpo-
wiedzi wpływają korzystnie na 
ruch na skrzyżowaniu. Celem 
wdrożenia montażu „sekundni-
ków” powinno być wyrobienie 
w kierowcach nawyku przestrze-
gania przepisów ruchu drogowe-
go w zakresie stosowania się do 
sygnalizacji świetlnej. Zależy mi 
na tym, aby prowadzący pojazdy 
nie przyspieszali w momencie 
zbliżania się do skrzyżowania, na 
którym zapala się już pomarań-
czowy sygnalizator. Szczególne 
znaczenie odgrywa w tym kon-
tekście ochrona pieszych przed 
skutkami wypadków, spowodo-
wanych przez kierowców, którzy 
nie zatrzymali się na czerwonym 
świetle oraz ograniczenie licz-
by zderzeń bocznych pomiędzy 
pojazdami.
O potrzebie wprowadzenia 
„sekundników” może świad-
czyć fakt, że pomysł ten wygrał 
I Edycję Budżetu Obywatelskie-
go w Krakowie. Liczniki czasu 
można spotkać również w innych 
miastach Polski. W związku 
z tym zwróciłem się minister-
stwa infrastruktury i rozwoju 

z wnioskiem o wprowadzanie 
zmian legislacyjnych mających 
na celu umożliwienie stosowania 
wyświetlaczy czasu w sygnaliza-
cji świetlnej na drogach publicz-
nych. Mam nadzieję, że koalicja 
rządząca dbając o finanse publicz-
ne i efektywne gospodarowanie 
środkami publicznymi podejmie 
działania w celu kompleksowego 
i jednoczesnego zamontowania 
kamer i „sekundników”. O dal-
szych czynnościach w tej sprawie 
będę informował Czytelników 
na bieżąco.

 v Jacek Osuch 
Poseł na Sejm RP

„SEKUNDNIKI” ZAMIAST MANDATÓW 
DLA KIEROWCÓW

„Srebrny gród” jestem jednym z 20 miast naszego kraju, w któ-
rym w obecnym roku zostały zainstalowane kamery rejestrujące 
przejazd pojazdów na czerwonym świetle. Montaż wszystkich 
urządzeń będzie kosztował bagatela blisko 7 mln złotych. Czy 
jednak takie rozwiązanie wystarczy? Czy kamery nie będą słu-
żyły jedynie „nabijaniu” mandatów i to w wysokości 500 złotych? 
Czy bardziej racjonalne nie byłoby jednoczesne zamontowanie 
koło kamer sekundników odliczających czas do zmiany świa-
teł? – zapytałem ministerstwo infrastruktury i rozwoju w interpelacji poselskiej.

Informacje
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Podróż służbowa kierowcy  
– kiedy zachodzi?

Od 3 kwietnia 2010 r. nastąpiła istot-
na zmiana stanu prawnego w tym 
przedmiocie. Wówczas ustawodawca 
wprowadził do ustawy o czasie pra-
cy kierowców - definicję podroży 
służbowej. Obecnie podróż służbowa 
kierowcy to każde zadanie służbo-
we polecające na wykonywaniu na 
polecenie pracodawcy przewozu 
drogowego, lub wyjazdu w celu 
jego wykonania, poza miejscowość 
stanowiącą siedzibę pracodawcy oraz 
inne miejsce prowadzenia przez nie-
go działalności (tj. filie, przedstawi-
cielstwa, oddziały). Obowiązująca 
definicja jest korzystniejsza dla kie-
rowców. Przed kwietniem 2010 r. by 
kierowca był w podroży służbowej, 
a tym samym miał z tego tytułu spre-
cyzowane uprawnienia, musiałby ją 
odbywać poza siedzibą pracodawcy, 
ale również poza miejscem świad-
czenia pracy wskazanym w umowie 
o pracę. Zakres terytorialny wyko-
nywania pracy przez kierowcę nie-
rzadko obejmuje znaczny obszar (np. 
całą Europę), co poprzednio wyłą-
czało przyjęcie podróży służbowej, 
w przypadku gdy tak ukształtowano 
stosunek pracy. Aktualnie nie ma to 
znaczenia.  

Uprawnienie do bezpłatnego 
noclegu kierowcy w podróży 

służbowej.  
Uprawnienia pracowników w związ-
ku z podróżą służbową uregulowane 
zostały w rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
należności przysługujących pracow-
nikowi zatrudnionemu w państwo-
wej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu podroży 
służbowej z dnia 29 stycznia 2013 
r. Owo rozporządzenie stosuje się 
także do pracowników zatrudnio-
nych u innych pracodawców, o ile 
nie podjęto odmiennych uregulowań. 

Przedmiotowe rozporządzenie prze-
widuje m.in. uprawnienie kierowcy 
do żądania zwrotu kosztów poniesio-
nych na noclegi. Pracodawca może 
zwolnić się z tego obowiązku o ile 
zapewni pracownikowi bezpłatny 
nocleg w warunkach hotelowych. 
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 
12 czerwca 2014 r., sygn. I PZP 1/14, 
stanął na stanowisku, że „Zapewnie-
nie pracownikowi – kierowcy samo-
chodu ciężarowego odpowiedniego 
miejsca do spania w kabinie pojazdu 
podczas wykonywania przewozów 
w transporcie międzynarodowym, 
nie stanowi zapewnienia przez pra-
codawcę bezpłatnego noclegu (…), 
pracownikowi przysługuje zwrot 
kosztów noclegu(…)”. Pojęcie „noc-
leg” odnosi się do usługi hotelarskiej 
(motelowej). Kabina przystosowana 
do noclegu, zawierająca leżanki i inne 
sprzęty mające zapewnić komfort 
(lodówka, zbiornik na wodę, schow-
ki na rzeczy osobiste), czy też kli-
matyzacja i ogrzewanie działające 
niezależnie od pracy silnika - nie 
wyłączają uprawnienia kierowcy, 
o którym mowa - tak Sąd Najwyższy 

w kolejnej uchwale z 7 października 
2014 r., sygn. I PZP 3/14. 

Wysokość zwrotu kosztów za noc-
leg jest ograniczona w zależności 
od danego państwa. Pracodawca po 
przedstawieniu przez pracownika 
rachunku za nocleg wypłaca odpo-
wiednią wartość, co do zasady nie 
większą niż kwota limitu za nocleg. 
W przypadku nie przedłużenia żad-
nego dokumentu, pracownik pozo-
staje w dalszym ciągu uprawnionym, 
tylko w mniejszym wymiarze. Wów-
czas przysługuje ryczałt w wysoko-
ści 25% określonego limitu. Ryczałt 
przysługuje nawet wtedy, gdy kosz-
tów tych pracownik faktycznie nie 
poniósł, nocując np. nieodpłatnie 
u znajomych. Przykładowo ryczałt 
za nocleg w: Rosji wynosi 25% z 200 
euro, Francji – 25% z 180 euro, Niem-
czech – 25% z 150 euro, Słowacji 
– 25% z 120 euro.   

Dochodzenie przedmiotowego rosz-
czenia jest możliwe za odbyte już 
podróże służbowej. Okres przedaw-
nienia wynosi 3 lat od daty wyma-
galności. Przy braku dodatkowych 
uregulowań, należy przyjąć jako datę 
początkową rozpoczynającą okres 
przedawnienia, termin wypłaty 
wynagrodzenia za pracę świadczo-
ną w miesiącu, w którym zaistniała 
podróż służbowa.

 v Radca prawny  
Agnieszka Kulig-Gęgotek 

Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl

PORADY PRAWNE 
BEZPŁATNY NOCLEG KIEROWCY CIĘŻARÓWKI, 

BĘDĄCEGO W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ
Pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego noclegu kierowcy, 
który wykonuje przewozy, będąc w podróży służbowej. Pracownik korzy-
stający z noclegu w przystosowanej do tego celu kabinie samochodu, 
nawet gdy panuje wysoki, godziwy standard, nadal posiada uprawnienie 
do żądania od pracodawcy zwrotu kosztów za nocleg.

Większość z nas uważa się za 
dobrych ludzi, skłonnych do 
pomocy chętnie podkreślających 
swoją przynależność do kościo-
ła i wspólnoty chrześcijańskiej. 
W gruncie rzeczy jednak ta 
dobroć i pomocność skierowa-
na jest w stronę tych na których 
nam najbardziej zależy, rodzina, 
przyjaciele być może znajomi – 
dalej już raczej się nie zapędza-
my. Na jednym z kazań ksiądz 
opowiadał o burzliwej rozmowie 
pewnego filozofa ateisty z kato-
likiem. Konkluzja filozofa była 
taka: „obaj spotkamy się po 
śmierci w tym samym miejscu, 
ja dlatego, że nienawidzę Boga, 
ty za nienawiść do ludzi”. I cho-
ciaż w pierwszej chwili wielu 
z nas się do tego nie przyzna to 
po namyśle ilu potrafi z czystym 
sumieniem powiedzieć, że kocha 
wszystkich ludzi, że obce jest 
mu uczucie nienawiści, że nad-
stawia drugi policzek i modli się 
za swoich nieprzyjaciół?. Taka 
bezwarunkowa dobroć, altruizm 
i pokora nie leżą raczej w naszej 
naturze. Bardziej skłaniamy się 
ku starotestamentowemu oko za 
oko ząb za ząb.
 W ilu z chrześcijańskich domów 
czas przedświąteczny przezna-
czony był na refleksję nad męką 
Jezusa? A w ilu ostatni tydzień 

przed Wielkanocą służył goni-
twie za ostatnimi zakupami ( 
chociaż w lodówce już nic się nie 
mieści), sprzątaniu, pieczeniu, 
gotowaniu i przysłowiowemu 
padaniu na twarz każdego wie-
czora tylko po to, by w ponie-
działkowy wieczór powiedzieć 
„święta święta i po świętach”? 
By kolejne dni po Świętach 
narzekać na przejedzenie, na 
myślenie co zrobić z tą toną 
jedzenia, która została, a której 
nie ma już gdzie upchnąć? 
Dla wielu z nas jest to przede 
wszystkim czas odpoczynku 
od pracy, długiego weekendu, 
spotkań przy suto zastawionym 
stole, okazja do zjedzenia cze-
goś innego, wyjątkowego, raczej 
mało czasu spędzamy na anali-
zie genezy Świąt Wielkiejnocy, 
wystarczy nam że spędzimy 
godzinę w kościele. 
Niestety jak zawsze Świąteczny 
weekend to także czas wzmo-
żonej aktywności kierowców, 
także tych niedzielnych i tych 
na podwójnym gazie i tych, któ-
rzy myślą że skoro to święta, to 
Bozia będzie czuwać i oni już nie 
muszą… a statystyki są wciąż 
tragiczne. Setki wypadków, dzie-
siątki zabitych, setki rannych. 
Dla wielu to były ostatnie świę-
ta, ostatnie spotkanie z rodziną, 

ostania święconka i ostatnia dro-
ga. Wciąż, mimo tylu ostrzeżeń, 
próśb, kar, zaostrzenia prawa 
ludzie nie potrafią wyzbyć się 
brawury za kierownicą. Uważa-
ją się za świetnych kierowców, 
podczas gdy umiejętności wielu 
z nich są co  najwyżej dostatecz-
ne, a wyobraźnia wręcz mierna. 
Zapatrzeni w siebie, bezkrytycz-
nie ufający własnej intuicji myślą 
że są niezniszczalni. Tymcza-
sem rokrocznie powtarzające 
się tragedie wyraźnie obnażają 
omylność i ludzkość człowieka. 
Tegoroczna Wielkanoc za nami, 
dla wielu był to czas radości 
dla innych osobistych tragedii. 
Przed nami kolejny rok na snucie 
planów, na osobiste postanowie-
nia. Niech w trudzie i znoju dnia 
codziennego towarzyszy nam 
wszystkim satysfakcja z dobrze 
przeżytych chwil.

 v Izabela Szatyn
email: go _ izabelaszatyn@op.pl

FELIETON

WOKÓŁ WIELKIEJ NOCY
Czas Wielkanocny wyjątkowo sprzyja przemyśleniom, pewnej melancholii, 
skupieniu. Przynajmniej powinien dla chrześcijan, bo taka jest idea tych 
Świąt, aby przemyśleć swoje życie, zastanowić się nad swoim postępo-
waniem, nad swoją wiarą i pochylić nad własną niedoskonałością. Bo 
wbrew własnemu mniemaniu daleko nam do doskonałości.

Umorzenie zaległości podatkowych 
może nastąpić w przypadkach uza-
sadnionych ważnym interesem podat-
nika lub interesem publicznym. Ulga 
ta przyznawana jest w wyjątkowych 
sytuacjach, gdyż jej udzielenie oznacza 
rezygnację z jakiejś części wpływów 
do budżetu. Ważnego interesu podatni-
ka nie można utożsamiać z jego subiek-
tywnym przekonaniem o potrzebie 
umorzenia zaległości podatkowej. 
Występując z prośbą o przyznanie ulgi 
należy ją dobrze uzasadnić i poprzeć 
stosownymi dowodami, którymi 
mogą być w przypadku osób fizycz-
nych takie dokumenty jak zaświad-
czenie o wysokości otrzymywanego 
wynagrodzenia, odcinek renty lub 
emerytury, zaświadczenie z opieki 
społecznej, rachunki i zaświadczenia 
lekarskie potwierdzające konieczność 
ponoszenia wydatków na leczenie, 
dokumenty potwierdzające posiada-
ne zadłużenie. Przedsiębiorcy mogą 
przedłożyć kserokopie dokumentów 
potwierdzających działania zmierza-
jące do wyegzekwowania od kontra-
hentów niezapłaconych należności, 
sprawozdanie finansowe za bieżący 
rok obrotowy czy też sprawozdania 
finansowe za okres trzech ostatnich lat.
Złożenie wniosku o umorzenie 
zaległości podatkowych wszczyna 
postępowanie podatkowe w sprawie 
przyznania ulgi. W trakcie tego postę-
powania organ podatkowy dokładnie 
analizuje sytuację podatnika: jego 
kondycję finansową, możliwości płat-
nicze, źródła dochodu, stan materialny. 
Należy również mieć świadomość, 

że organ ten będzie chciał dokonać 
weryfikacji informacji podanych we 
wniosku poprzez wezwanie do zło-
żenia wyjaśnień czy  przedłożenia 
dodatkowych dokumentów.
Zebrany w trakcie tego postępowania 
materiał dowodowy stanowi podstawę 
do stwierdzenia, czy istnieją przesłanki 
przemawiające za umorzeniem zale-
głości podatkowej. Decyzja, którą 
wydaje organ jest decyzją uznaniową, 
w związku z czym organ podatkowy 
nie musi uwzględnić wniosku o przy-
znanie ulgi, nawet w przypadku, gdy 
stwierdzi istnienie "ważnego interesu 
podatnika" lub "interesu publicznego". 
Uznaniowy charakter takiej decyzji nie 
oznacza jednakże zupełnej dowolności, 
gdyż rozstrzygnięcie w tym zakresie 
powinno być należycie uzasadnione 
i poprzedzone wyczerpującą analizą 
okoliczności faktycznych mogących 
decydować o zasadności przyznania 
ulgi.
Naczelny Sąd Administracyjny 
w wyroku z dnia 11.05.2012 sygn. akt 
II FSK 2228/10 uznał, że Urząd skarbo-
wy musi wnikliwie zbadać położenie 
podatnika ubiegającego się o umo-
rzenie swoich długów podatkowych 
- jego warunki materialne, możliwości 
płatnicze, sytuację rodzinną. 
Decyzja w przedmiocie umorzenia 
winna być co do zasady wydana 
w ciągu jednego miesiąca, jednak-
że w przypadku sprawy szczególnie 
skomplikowanej może ona zostać 
wydana w ciągu dwóch miesięcy.
Decyzja powinna być wydana w zasa-
dzie w ciągu miesiąca. W przypadku 

sprawy  szczególnie skomplikowa-
nej, np. ze względu na rodzaj i liczbę 
dowodów, jakie muszą być przeprowa-
dzone decyzja może być wydana do 
2 miesięcy. Terminy te nie obejmują 
pewnych okresów i terminów takich 
jak: okresy zawieszenia postępo-
wania (np.z powodu rozstrzygania 
zagadnienia wstępnego przez inny 
organ lub sąd), terminy przewidziane 
w przepisach prawa podatkowego dla 
dokonania określonych czynności (np. 
uzupełnienie wniosku) czy też okresy 
opóźnień powstałe z winy podatnika 
lub z przyczyn niezależnych od organu 
podatkowego (np. wynikające z niesta-
wienia się świadka na przesłuchanie).
W przypadku braku wystarczających 
powodów do przychylnego ustosunko-
wania się do wniosku podatnika organ 
podatkowy wydaje decyzję o odmowie 
umorzenia zaległości podatkowych. 
Od takiego rozstrzygnięcia można 
złożyć odwołanie do izby skarbowej. 
Odwołanie musi spełniać wymogi for-
malne wymienione w art.222 Ordy-
nacji podatkowej. Powinno zawierać 
zarzuty przeciw decyzji urzędu skarbo-
wego, określać istotę i zakres żądania 
oraz wskazywać dowody uzasadniają-
ce to żądanie. Po wyczerpaniu środków 
zaskarżenia decyzji przysługujących 
w postępowaniu przed fiskusem można 
wnieść skargę do wojewódzkiego sądu 
administracyjnego.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
Podatnik, który nie jest w stanie spłacić zaległości podatkowych, 
może złożyć wniosek o ich umorzenie. Umorzenie zaległości może 
obejmować całe zadłużenie lub jej część, co wynika z art. 67a § 1 pkt 
3 Ordynacji podatkowej i powoduje również umorzenie odsetek za 
zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej został umorzony dług.

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

Zamawiając towary w sklepach 
internetowych często decydujemy 
się na dostarczanie ich za pomo-
cą firmy kurierskiej. W związku 
z tym pamiętajmy, że firma prze-
wozowa (kurierska)  ponosi odpo-
wiedzialność za utratę, ubytek lub 
uszkodzenia przesyłki powstałe od 
przyjęcia jej do przewozu, aż do 
jej wydania. Powinniśmy również 
wiedzieć, że jeśli sprzedawca wyśle 
nam towar, a my go nie odbierze-
my, to sprzedawca ma prawo żądać 
zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej, 
o ile zamawiający nie wykaże, że 
nie ze swojej winy nie odebrał 
towaru (podstawa prawna: art.471 
Kodeksu cywilnego). Aby uniknąć 
problemu dostawy przesyłek warto 
podać nr telefonu lub wybrać opcję 
śledzenia przesyłki w Internecie 
wówczas możemy zorientować 
się, kiedy powinna do nas dotrzeć. 
Gdy przesyłka już do nas dotrze, 
to sprawdźmy, co zawiera i czy 
nie jest uszkodzona. Sprawdzenie 
stanu przesyłki jest czynnością 
bardzo istotną, gdyż chroni nas 
przed narażeniem na stratę, ponie-
waż przyjęcie jej bez zastrzeżeń 
powoduje wygaśnięcie roszczeń 
z tytułu ubytku lub uszkodzenia 
przesyłki.     W sytuacji stwierdze-
nia, że przesyłka jest uszkodzona 
należy niezwłocznie zgłosić ten 
fakt kurierowi i zażądać sporządze-
nia protokołu, gdyż protokół jest 

podstawą zgłoszenia reklamacji. 
Pamiętajmy, że do procedury rekla-
macyjnej zastosowanie mają prze-
pisy  Prawa przewozowego oraz 
przepisy Rozporządzenia Ministra 
Transportu  i Budownictwa w spra-
wie ustalania stanu przesyłek oraz 
postępowania reklamacyjnego (Dz. 
U. 2006 r. nr 38 poz.266). 
Zgłaszając reklamację na podsta-
wie ww. przepisów, nie możemy 
żądać od przewoźnika naprawy 
lub wymiany uszkodzonego towaru 
lecz stosownego odszkodowania, 
wysokość odszkodowania uzależ-
niona jest od stopnia uszkodze-
nia przesyłki (podstawa prawna: 
art. 80-87 Prawa przewozowego-
).W przypadku uszkodzenia lub 
utraty przesyłki należy nam się, 
także zwrot opłaty przewozowej 
(tzw. przewoźnej). Zdarzają się 
również sytuacje, gdy  ubytku lub 
uszkodzenia nie da się  z zewnątrz 
zauważyć  i wówczas  powinniśmy 
żądać od przewoźnika ustalenia 
stanu przesyłki, takie  żądanie naj-
lepiej zgłosić pisemnie nie później 
niż 7 dni od dnia odbioru przesyłki  
(podstawa prawna: art.74 ust.3 Pra-
wo przewozowe). Przewoźnik ma 
30 dni na udzielenie odpowiedzi na 
zgłoszenie reklamacyjne, licząc od 
dnia wpływu reklamacji do prze-
woźnika. Nie udzielenie odpowie-
dzi ww. terminie skutkuje uwzględ-
nieniem reklamacji. Rozpatrzenie 

reklamacji może 
zostać przedłużo-
ne, jeżeli przewoźnik stwierdzi, że 
reklamacja zawiera braki  i wezwie 
konsumenta do ich uzupełnia     
w terminie 14 dni. Pamiętajmy, 
że firma kurierska nie może ogra-
niczyć prawa do reklamacji żądając 
od nas dokumentów lub informa-
cji niewymagalnych przepisami, 
a także takich które powodując 
uciążliwe formalności. 
W przypadku jakichkolwiek pro-
blemów z reklamacją usługi kurier-
skiej możemy zwrócić się o pomoc 
do Powiatowego Rzecznika Kon-
sumentów. Do rzecznika może 
zgłosić się każdy, kto potrzebuje 
pomocy w  zakresie ochrony inte-
resów konsumenta i  ma problemy 
z wyegzekwowaniem przysługują-
cych mu roszczeń.

 v Jolanta Banyś
Powiatowy Rzecznik  

Konsumentów w Olkuszu

PORADY PRAWNE 

PRZESYŁKI KURIERSKIE
Z uwagi na fakt, że do Biura Powiatowego Rzecznika Konsu-
mentów w Olkuszu, zgłaszają się konsumenci z reklamacją 
usług kurierskich, to w tym artykule podpowiem, co warto 
wiedzieć, zanim skorzystamy z takiej usługi. 

Informacje
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Witając wszystkich gości, wiceprezes Zarządu Towarzystwa Kultury 
Teatralnej, Anna Hajduła, odczytała orędzie, przygotowane na prośbę 
Międzynarodowego Instytutu Teatralnego przez wybitnego człowieka 
teatru, polskiego reżysera Krzysztofa Warlikowskiego: „Teatr powinien 
zaglądać tam, gdzie patrzenie wzbronione, przekraczając mury i bariery”. 
Uzupełnieniem przesłania orędzia był występ uczennicy Zespołu Szkół 
nr 3 w Olkuszu - Justyny Rydzyk, która zaprezentowała utwór Edwarda 
Stachury pt. „Życie to jest teatr” i Stanisława Soyki „Tolerancja”. Przy-
pominała także  najważniejsze kierunki działań TKT Oddziału Olkusz 
od 2001 do 2015r., m.in. wyjazdy młodzieży i dorosłych do teatru, opery 
i operetki, spotkania z aktorami, ludźmi sztuki i animatorami kultury, 
przeglądy i festiwale teatralne, konkursy i wiele innych. 
Dalszą cześć poprowadził pan Przemysław Kania - prezes STL. Pod-
kreślił, że głównym celem i założeniem STL jest współpraca we wspól-
nych działaniach dzieci i młodzieży w różnym wieku. Toteż program 
artystyczny połączył dwie skrajne wiekowo grupy edukacyjne, które 
doskonale się uzupełniały.
W pierwszej części spotkania można było obejrzeć prezentację poświę-
coną niedawno zmarłej poetce pani Annie Piątek, przygotowaną przez 
dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu Maridę Zoń i  nauczyciela j. 
polskiego Marcina Tomsię. Prezentację poprzedziło wystąpienie pani 
Grażyny Wącław, przyjaciółki poetki: „…pani Anna Piątek… była nie-
zwykłym człowiekiem. Miała piękną duszę, która doskonale wyrażała 
się w jej poezji”. Chwilę później na scenie można było zobaczyć uczniów 
w montażu poetycko – muzycznym. Recytowano wiersze pochodzące 
z dwóch ostatnich tomików poetki.  Wystąpiła też grupa teatru cieni 
„Akrocienie” ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olkuszu, którzy pod kie-
runkiem pani Małgorzaty Dachowskiej przedstawili etiudę pt. W kręgu 
życia”, inspirowaną twórczością Anny Piątek. Zwieńczeniem części arty-
stycznej była „Zorba” w wykonaniu uczniów Technikum Budowlanego, 
przygotowanych przez panią Beatę Dumarę – Urban. 
Drugim z ważnych momentów uroczystości było wręczenie Statuetki 
Teatralnej - honorowego wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych na polu 
kultury teatralnej, przyznawanej przez Zarząd Okręgu TKT, Statuetką 
wyróżniono Gimnazjum w Kluczach  za całokształt działań teatralnych.
Ważne przedsięwzięcia TKT to XII Małopolski Konkurs na Recen-
zję  Teatralną, Ogólnopolska Akcja „Bliżej Teatru” – Teatr 2014 oraz 
Małopolski Turniej Wiedzy o Teatrze. Są zrealizowane nakładem pracy 
społecznej nauczycieli i mogły być sfinalizowane dzięki pomocy władz 
edukacyjnych, i samorządowych - Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz  Burmistrza Miasta 
i Gminy Olkusz. Hojność okazały także działające w naszym regionie 
firmy: P.H.U. „INSTALBUD” w Trzebini oddz. Olkusz, "Społem" 

Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu, Piekarnia EMK Marek 
Kiełtyka, Drukarnia Omega-Art.    
Małopolski Konkurs na Recenzję Teatralną organizowany jest od początku 
funkcjonowania TKT w Olkuszu, a ma swoje źródła w bogatej tradycji 
TKT województwa śląskiego i ogólnopolskiej. W tym roku na konkurs, 
który ma charakter dwustopniowy, nauczyciele nadesłali 20 wybranych, 
spośród wielu, prac. Za organizację konkursu odpowiada pani Grażyna 
Wacław.  W tym roku  w skład jury weszli jako przewodnicząca mgr 
Grażyna Wącław – doświadczona polonistka z ZS nr 3, pod której opieką 
uczniowie byli laureatami różnych konkursów, dr Mariola Rokicka - 
wielokrotna laureatka konkursów na recenzję województwa śląskiego 
oraz dr Przemysław Kania - aktor i wykładowca w PWST we Wrocławiu. 
W kategorii uczniów gimnazjów w XII Małopolskim Konkursie na 
Recenzję  Teatralną laureatem I m-ca został Adrian Dachowski (Beata 
Rup) z Gim. nr 4 za recenzję „Małego Księcia”. Drugie miejsce zajęły 
ex aequo Kinga Łebek z Gim. nr 1 (Małgorzata Curyło-Maciąg), Jowita 
Mosur z Gim. nr 1 (Iwona Nocoń). Trzecie miejsce ex aequo Urszula 
Wadas z Gim. nr 4 (Małgorzata Bigaj), Aleksandra Drygała z Gim. nr 1 
(Małgorzata Curyło-Maciąg). Wyróżnienia zdobyli: Łucja Piątek (Bożena 
Gęgotek) i  Jakub Bocianowski (Renata Bortnik) z Gim. nr 1w Olkuszu. 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I m-ce zdobyła Klaudia Krawiec 
z ZS nr 4 w Olkuszu (Renata Skubis-Kubańska). Drugie miejsce zajęły ex 
aequo  -  Klaudia Majka z ZS nr 3 w Olkuszu (Agnieszkia Goździelska) 
i Karolina Wilk z III LO w tymże ZS (Anna Hajduła). Trzecie miejsce 
zajęła Aleksandra Caban z I LO (Agnieszka Kocjan- Hickiewicz).  
Wyróżnienie zdobyła Joanna Laszczak z III LO w ZS nr 3 (Anna Hajduła) 
i Magdalena Drapała z I LO (Marta Macek). 
Autorzy wyróżnionych prac ujęli jurorów swoją wrażliwością na magię 
teatru, poprawną analizą kreacji aktorskich i umiejętnym łączeniem 
odbioru spektaklu z refleksją nad życiem współczesnego  człowieka. 
W imieniu jury protokół odczytała dr Mariola Rokicka, podkreślając 
że „Obcowanie ze sztuką, a zwłaszcza wartościowymi, przemyślanymi 
spektaklami, kształtuje w młodzieży wrażliwość na „słowo piękne 
i prawdziwe” (Norwid). A bardzo potrzeba tej wrażliwości w dzisiejszych 
czasach kultury obrazkowej, kiedy,  niestety, czytanie książek staje się 
elitarnym zajęciem”.
W Ogólnopolskiej Akcji „Bliżej Teatru” – Teatr 2014 za aktywną dzia-
łalność upowszechniającą teatr jury w składzie: pani Wiesława Syguła  
- nauczyciel bibliotekarz w ZS nr 3 w Olkuszu,  pani Anna Hajduła 
– metodyk i nauczyciel j. polskiego z tejże szkoły oraz dr Przemysław 
Kania - aktor i wykładowca w Szkole Teatralnej,  nagrodziło kolejno: 
SP w Kluczach, SP nr 2 w Olkuszu, Gim. nr 1 oraz wyróżniono SP nr 
3 i SP nr 4 w Olkuszu. Szkoła, organizując wyjazdy do teatrów, spełnia 

ogromną rolę w rozwijaniu osobowości młodego człowieka, w jego 
rozwoju duchowym i kształtowaniu humanistycznych postaw. 
Do XII edycji Małopolskiego Turnieju Wiedzy o Teatrze przystąpiło 
54 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa 
małopolskiego. Zadaniem było rozwiązanie testu, zawierającego pyta-
nia otwarte z dziedziny wiedzy o teatrze i dramacie współczesnym, 
antycznym, elżbietańskim i klasycystycznym. Uczniowie musieli również 
wykazać się znajomością lektur: ,,Antygony" Sofoklesa, ,,Makbeta" W. 
Szekspira oraz ,,Świętoszka" Moliera. Prace ocenione zostały przez 
jury, w skład którego weszli:
nauczyciele poloniści ZS nr 3: pani Agnieszka Goździelska i pani Beata 
Banasiewicz oraz teatrolog, nauczyciel Gim. nr 1 pani Bożena Gęgotek. 
W kategorii uczniów szkół gimnazjalnych I m-ce zajęła Weronika Kajda 
z Gim. nr 3 w Olkuszu(Iwona Lis), II m-ce Piotr Wiśniewski z Gim. nr 3 
(Alinę Rogóż), III m-ce Karolina Nowak  (Gim. nr 2 (Marzenę Gamrot). 
Wyróżnienia otrzymali: Gabriela Stempniewska (Iwona Sośnierz) – 
Gim. w Bolesławiu, Izabela Pięta (Beata Rup) – Gim. nr 4, Bartłomiej 
Kiszka (Magdalena Szlachta) - ZS nr 1 w Sułoszowej, Weronika Curyło 
(Małgorzata Curyło – Maciąg) – Gim. nr 1,  Alicja Banyś (Iwona Boruń) 
– Gim. w Kluczach.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I m-ce Milena Ochenduszko 
(Wanda Cieślik) z IV LO i Aleksandra Pałka (Joanna Łakomiec) z IV 
LO, II m-ce Kamila Amrozy (Agata Majta) z IV LO, III -ce. Jolanta 
Nowak (Dorota Dziurowicz) z ZS nr 4 w Olkuszu.
Wyróżnienia otrzymali: Szymon Żak - ZS nr 3, Oliwia Adamczyk - ZS nr 
3, Barbara Czerwińska (Dorota Dziurowicz ) - ZS nr 4 i Laura Pragnący 
(Joanna Łakomiec) - IV LO w Olkuszu.
Organizatorzy konkursów wszystkim laureatom pogratulowali i skie-
rowali podziękowania do nauczycieli, którzy mimo pośpiechu, charak-
terystycznego dla dzisiejszych czasów 
i rozlicznych obowiązków, potrafią się zatrzymać oraz skłonić młodych 
do skupienia 
i refleksji nad uniwersalnymi wartościami. 
Po części oficjalnej udano się na poczęstunek, który przygotowały 
uczennice Technikum Hotelarstwa z Zespołu Szkół Nr 4  w Olkuszu pod 
opieką pań: Renaty Skubis – Kubańskiej i pani Doroty Dziurowicz.  Przy 
kawie, herbacie i łakociach mile upływał czas, w którym dzielono się 
refleksjami na temat działalności TKT w środowisku i przyszłości STL.

 v Przemysław Kania

UROCZYSTA GALA TOWARZYSTWA KULTURY TEATRALNEJ
Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 27 marca w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu z inicjatywy Towarzystwa Kultury Teatralnej, jak co 
roku, odbyła się uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród teatralnych. Było to wyjątkowe spotkanie, ponieważ działalność wspomnia-
nego oddziału została uroczyście zakończona, a na scenie zaprezentowano logo nowego Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego. 

ZMIANY ORGANIZACYJNE  
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY OLKUSZ

Wśród priorytetów, które Roman Piaśnik wyznaczył sobie wraz z 
objęciem funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, znajduje się 
poprawa wizerunku i organizacji pracy Urzędu oraz optymalizacja 
kosztów zatrudnienia. Listę dotychczasowych decyzji kadrowych 
uzupełnia najnowsza, zgodnie z którą od 1 kwietnia br. w olkuskim 
magistracie zmieniona została struktura Urzędu.

Zmiany obejmują cztery komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu. Zarządzeniem Burmistrza połączone zostały: Wydział Urbanistyki 
i Architektury z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków, przyjmując nową 
nazwę: Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabytków. Naczelnikiem tego wydziału 
została Agnieszka Kaczmarczyk.
Połączone zostały również Wydziały: Drogowy oraz Inwestycyjny, tworząc 
jeden wydział: Drogowo-Inwestycyjny, którego naczelnikiem został Artur 
Kocjan.
- Kompetencje połączonych wydziałów były podobne. Często zdarzało się, że 
podjęcie decyzji przez jeden z dotychczas odrębnych wydziałów, wymagał 
opinii drugiego. Wydłużało to niepotrzebnie czas oczekiwania na ostateczne 
załatwienie sprawy. Liczę, że praca połączonych wydziałów będzie bardziej 
wydajna, na czym skorzystają przede wszystkim Mieszkańcy. – komentuje 
zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Burmistrz Roman Piaśnik.
Nie są to jedyne zmiany kadrowe dokonane przez Burmistrza Romana Piaśnika. 
Miesiąc temu stanowisko Zastępcy Burmistrza ds. Komunalnych objął Paweł 
Pacuń, a  tuż po świętach wielkanocnych konkurs na stanowisko Sekretarza 
Miasta i Gminy Olkusz wygrała Katarzyna Bożek. Powołana została również 
nowa rada nadzorcza OTBS.

Michał Latos
Rzecznik Prasowy

UMiG Olkusz

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

tel. 796-351-499     biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

Zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą na

www.gwarek-nieruchomosci.pl

Reklamy
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MIESZKANIA DOSTĘPNE NA KREDYT MdM

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32 643 03 13

www.pgk.olkusz.pl, e-mail sekretariat@pgk.olkusz.pl

Rok zał. 1951Rok zał. 1951

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej 
w Olkuszu przy ul. Górniczej 32 (naprzeciwko parku – u zbiegu ulic Górnicza i Mickiewicza ) 

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania, 
że w związku z realizowaną nadbudową w latach 2013/2014 w wyniku adaptacji poddasza powstały nowe lokale mieszkalne. 

Do sprzedaży posiadamy cztery mieszkania wraz z pomieszczeniami przynależnymi - piwnice,
powierzchnia mieszkań.: 49,99 m2; 53,35 m2; 63,39 m2; 64,06 m2.

Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Mieszkanie można nabyć za kredyt z do�nansowaniem udzielony w ramach programu MdM (mieszkanie dla młodych). 
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro.

oferuje wykonanie:
• remontów bieżących i kapitalnych
• wylewek cementowych
   agregatem „Mixokret”
• robót elewacyjnych
• robót transportowo-sprzętowych koparko-
   ładowarką, samochód samowyładowczy   
• tynków maszynowych (gipsowych
   i cementowo-wapiennych)       

Olkusz, ul. Osiecka 3a
tel./fax. 32 643 32 61, kom. 604 793 597, 604 437 742

FIRMA BUDOWLANA

AUTO-PLAST Sp. J.AUTO-PLAST Sp. J.

Olkusz, Al. Tysiąclecia 1B • tel. 32 754 76 33, 601 445 721, 695 634 005

• Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych •
• Pomoc drogowa • Diagnostyka komputerowa •

• Naprawy bieżące, części i akcesoria 
do wszystkich typów pojazdów •

• lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki •

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 - 2000 zł
1,7 m - 2150 zł

1,9 m - 2300 zł
2,2 m - 2450 zł
2,5 m - 2550 zł
2,8 m - 2650 zł

blacha 6 mm,
atest,

gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł 2,5 m - 6700 zł

tel. 604-640-687 

POKÓJ
w budynku SILVER

/dawny budynek policji/ 

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

DO WYNAJĘCIA

"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

 

Największa galeria
w okolicy!

Bolesław, ul. Laskowska 71a
Wolbrom, ul. Krakowska 42

Skała, ul. Krakowska 8

tel.  530 222 221

OKNA
ENERGOOSZCZĘDNE i PASYWNE

BRAMY ROLETY
DRZWI

WEWNĘTRZNE i ZEWNĘTRZNE 

60 MODELI 
W EKSPOZYCJI !

30 RODZAJÓW
OKIEN !

Do wynajęcia lokal 89 metrów  
atrakcyjna lokalizacja 

ul. Sławkowska 13 koło Biedronki 
ogólnodostępny parking!!! 

502-545-140 , 502-545-150

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
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„W krainie czarów” - taki podtytuł nadany został szóstej edycji spo-
tkań za sztuką dramatyczną w naszym mieście. Za białym królikiem 
na doroczną Olkuską Noc Teatru przybyło do Miejskiego Domu 
Kultury nieco ponad 300. widzów. Dużo to, czy mało? Jakkolwiek by 
nie oceniać, sala widowiskowa mieści właśnie tyle osób. Wracając do 
królika, to tym razem on właśnie witał zbliżających się do budynku 
przy ul. Nullo 29 gości, i to patrząc na nich z dość nietypowej dla 
gryzoni ptasiej perspektywy.
Królik na szczudłach?!?!?! A cóż w tym niezwykłego? Wszak w świecie 
fantazji, w krainie czarów wszystko jest możliwe. Kolejne baśniowe 
postacie wprowadzały olkuszan przez przystrojony specjalnie na tę 
okazję hol i foyer MDK do miejsca, gdzie razem spędzili kilka szybko 
mijających godzin tej sobotniej nocy.
Jeszcze krótki wstęp dyrektor MOK Grażyny Praszelik-Kocjan, która 
zapoznała publiczność z przesłaniem orędzia Krzysztofa Warlikow-
skiego na Międzynarodowy Dzień Teatru 2015, i zaczęło się. Nie, 
nie, jeszcze nie pierwszy spektakl, a jego zapowiedź. Jaki sens ma 
wspominanie o czymś tak mało znaczącym? Otóż ma, bo w Olkuskich 
Nocach Teatru zapowiedzi są kolejnymi wyjątkowymi elementami 
oprawy, nie po prostu wypowiadanymi przez konferansjera, lecz 
odgrywanymi przez członków grupy Glutaminian Sodu w formie 
oryginalnych krótkich scen.
Pierwsze ich pojawienie się zaanonsowało spektakl pt. „Jutro” w wyko-
naniu grupy Zatrzymać Obrotówkę ze Staromiejskiego Centrum 
Kultury Młodzieży w Krakowie. Scenariusz i reżyseria „Jutra” jest 
efektem współpracy Oli Barczyk z kierowanym przez nią zespołem. 
Z co najmniej kilku powodów zaproszenie tej grupy z tą sztuką było 
trafną decyzją. Po pierwsze ze względu na temat zbyt rzadko i jak-
by niechętnie podejmowany, nie tylko w teatrze. Twórców „Jutra” 
zainspirowały „Minuty. Reportaże o starości” Izy Klementowskiej.
Uczucia niesłusznie przypisywane wyłącznie młodości, próby odnie-
sienia sukcesu, czy wreszcie tak wciąż często spotykana tragedia 
samotności osób w podeszłym wieku – to przykłady treści kolejnych 
scen, które ukazując tak różne scenariusze starości budują prze-
kaz tego spektaklu. Po drugie na uwagę zasługuje pomysł na jego 
zaprezentowanie. Zobrazowany w „Jutrze” temat najprościej byłoby 
oprawić w tradycyjne, klasyczne ramy. Ten wielowymiarowy portret 
starości krakowianie ujęli jednak w sposób im bliższy, młodzieżowy, 
intrygujący zderzeniem treści i formy. Z jakim skutkiem? Ich występ 

zwieńczyły oklaski, których energia i długotrwałość były najlepszą 
odpowiedzią. Wreszcie też dodać należy, że podczas VI Olkuskiej 
Nocy Teatru mieliśmy okazję zobaczyć premierę tego spektaklu.
Gdy w końcu umilkły brawa, okazało się, co też tym razem przygotowa-
li dla swych licznych sympatyków gospodarze. „Ostatnie opowiadanie” 
z jednej strony zdradza symptomy przywiązania Glutaminianu Sodu 
do twórczości Etgara Kereta, na której zespół oparł kolejny już scena-
riusz. Z drugiej strony w inscenizacji tej dostrzec można było ewolucję 
reżyserskich wizji olkuszan. Fani „Glutów” z pewnością zauważyli 
rezygnację z wplatanych we wcześniejsze sztuki scen zrealizowanych 
poprzez teatr cieni. Choć w fabule „Ostatniego opowiadania” bez trudu 
znalazłyby się solidne preteksty do kontynuowania tej konwencji, to 
zaniechanie jej w żaden sposób nie zubożyło spektaklu. Wręcz prze-
ciwnie, pomogło w stworzeniu właściwego klimatu. 
Najnowsze dzieło grupy kierowanej przez Agę Grabowską i Macieja 
Nabiałka zdradza też inne zmiany, a być może nawet nową tendencję. 
Zafascynowani m. in. dokonaniami Witkacego i Tadeusza Kantora 
młodzi twórcy tym razem przenieśli środek ciężkości z awangardowych 
form wyrazu ku dramatycznej klasyce. Tu również usprawiedliwia 
ich narracja „Ostatniego opowiadania”, choć przyznać należy, że 
skwapliwie wykorzystali okazje, jakie dała im do wykorzystania 
talentów w zakresie pantomimy. Podkreślenia wymaga też znakomite 
operowanie światłem i cieniem, podkreślające dramaturgię tak scen 
operujących wyłącznie ruchem, jak i dialogowych. No i gra, szczególnie 
dwóch głównych bohaterów.
Uznanie dla warsztatowych umiejętności byłoby najwłaściwszym 
łącznikiem, pozwalającym przejść od razu do trzeciego i ostatniego 
spektaklu VI Olkuskiej Nocy Teatru. Trzeba jednak uczynić pauzę, 
przerwę maleńką na wspomnienie odwrotnie do niej proporcjonalnego, 
po prostu ogromnego aplauzu, jaki Glutaminianowi Sodu zgotowa-
ła publiczność. Czas na Teatr Maska z Centrum Kultury i Sportu 
w Skawinie. Zespół ów znany jest już w naszym mieście z udziału 
w poprzednich edycjach ONT. „Udział” jest w tym przypadku mało 
stosownym określeniem, gdyż grupa odnosząca kolejne sukcesy pod 
kierunkiem reżysera Andrzeja Morawy i pod opieką artystyczną Marty 
Tyrpy nie bez powodu ma w Olkuszu wielu fanów.
„Łysa śpiewaczka” Eugène Ionesco, którą przedstawił nam zespół 
Maski, stanowi nie lada wyzwanie. To zarazem pierwsza sztuka 
napisana przez genialnego francuskiego dramatopisarza rumuńskiego 

pochodzenia i kamień milowy w historii teatru, bowiem jej premiera 
uznawana jest za początek teatru absurdu. Ale, ale, przecież nie 
o sztuce miało być, a o jej wystawieniu na VI ONT. Sześć skromnych 
kostiumów, tyleż krzeseł, jeden stół i gazeta wystarczyły za dodatki 
do talentów scenicznych, które bez przesady ocenić można, jako pro-
fesjonalne. Nawet krnąbrność wąsów Kapitana Straży Pożarnej nie 
miała najmniejszych szans przyćmić wrażeń, jakie artyści ze Skawiny 
wywarli na olkuskiej publiczności. Kolejne fale braw, kolejne aplauzem 
wyrażane zaproszenia do powrotu zza kulis, do pokazania się widzom 
raz jeszcze i odebrania zasłużonych podziękowań, należy rozumieć 
również, jako zachętę do następnych wizyt Maski w naszym mieście.
Na tym właściwie, z grubsza rzecz biorąc, można by zakończyć rela-
cję z VI Olkuskiej Nocy Teatru. Poza tym, że na koniec wszystkie 
trzy teatralne zespoły otrzymały w blasku scenicznych reflektorów 
pamiątkowe dyplomy i upominki. Podziękowania za wkład w przy-
gotowania oprawy imprezy odebrały także Beata Soboń i Wioletta 
Sarota-Stach - opiekunki Sekcji  Plastycznej i Sekcji Ceramicznej 
MOK. Nie zapomniano też o utrwalającym na fotografiach Olkuskie 
Noce Teatru Krzysztofie Bonieckim oraz współtwórcach portalu 
Olkuszanin.pl. Szczególne wyrazy uznania dyrektor MOK Grażyna 
Praszelik-Kocjan skierowała rzecz jasna do Agi Grabowskiej, Macieja 
Nabiałka oraz członków grupy Glutaminian Sodu. Podziękowania 
należą się też „Glutom” i zaangażowanym w Noc Teatru pracownikom 
MOK za przekąski i napoje przygotowane na antrakt, jak wszystko 
w oprawie rodem z krainy czarów.     

 v MOK Olkusz

VI OLKUSKA NOC TEATRU
Jeśli ktoś chciał zdobyć bilet na doroczne olkuskie święto teatru, bo takim mianem impreza ta jest określana, to kilka dni przed jej terminem mógł liczyć 
wyłącznie na zwroty. O ile ktoś inny zrezygnował z udziału w cieszącym się niesłabnącym zainteresowaniem wydarzeniu. Od sześciu lat młodzi pasjonaci 
sztuki dramatycznej z grupy Glutaminian Sodu, wspierani przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, organizują nocne spektakle, wypełniające salę wido-
wiskową MDK do ostatniego miejsca i długo potem komentowane. Nie inaczej było 28 marca 2015 r.

POLICJA
•	 Powiat	olkuski.	Nietrzeźwy	kierow-
ca		próbował	wręczyć	łapówkę	po-
licjantom    
28-letni pijany kierowca fiata trafił do 
policyjnego aresztu po tym, jak zatrzy-
many przez policjantów z Klucz chciał 
im wręczyć 430 złotych w zamian za 
odstąpienie od czynności służbowych. 
27 marca w Chechle policjanci zatrzy-
mali kierującego fiatem stilo do kontroli 
drogowej. Mężczyzna wyjął z kieszeni 
pieniądze i próbował wręczyć je po-
licjantom mówiąc „aby zapomnieli o 
całej sprawie”. Policjanci natychmiast 
powiadomili  dyżurnego jednostki i za-
bezpieczyli pieniądze. Ponadto okazało 
się, że 28-latek ma sądowy zakaz pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych. 28 
marca 2015 roku usłyszał zarzut z art. 
178§4 kodeksu karnego (prowadzenie 
pojazdu w stanie nietrzeźwości w okre-
sie obowiązywania zakazu prowadzenia 
pojazdów mechanicznych orzeczonego 
przez sąd oraz art. 229§3 kk (wręczenie 
korzyści majątkowej funkcjonariuszowi 
publicznemu).

•	 Olkusz.	Skradziono	dwa	samochody 
Policjanci z Olkusza pracują nad ustale-
niem sprawców kradzieży forda transita 
i volkswagena passata. Samochody te 
zostały skradzione 28 marca w Olkuszu 
z ulicy Krasińskiego i Różanej. Pojaz-
dy należały do mieszkańców Olkusza. 
Kodeks karny za kradzież z włamaniem 
przewiduje karę pozbawienia wolności 
od roku do lat 10.

•	 Zarzut	 kradzieży	 oraz	 oszustwa	
usłyszało	 małżeństwo	 z	 Olkusza 
Policja zatrzymała 33-letniego męż-
czyznę oraz jego żonę, którzy wspólnie 
i w porozumieniu 23 marca 2015 roku 
ukradli artykuły spożywcze, przemysło-
we i alkohol w jednym z sklepów w Ol-

kuszu. 33-latek przekleił metki z droż-
szych produktów na tańsze a jego żona, 
która pracowała jako kasjerka w tym 
sklepie przepuściła część towaru przez 
kasę nie nabijając ceny. Małżeństwo 
ukradło towar o wartości 1061 złotych. 
W trakcie przeszukania ich mieszkania 
policjanci znaleźli przedmioty i artykuły 
pochodzące z kradzieży. Przypuszczal-
nie małżeństwo może mieć na koncie 
więcej podobnych przestępstw. Sprawa 
ma charakter rozwojowy. Małżeństwu 
grozi nawet do  8 lat pozbawienia wol-
ności.

•	 Włamanie	do	samochodu	w	Olkuszu 
24 marca 2015 roku nieustalony do 
chwili obecnej sprawca włamał się do 
samochodu zaparkowanego w Olkuszu 
na ulicy Skalskiej. Skradziono radio 
samochodowe oraz akumulator. Straty 
w wysokości 250 zł poniósł mieszka-
niec Olkusza. Postępowanie w sprawie 
kradzieży z włamaniem prowadzą poli-
cjanci z komendy w Olkuszu.

•	 Włamanie	 do	 domu	 w	 Olkuszu. 
Policjanci ustalają sprawcę kradzieży 
z włamaniem do nowo wybudowane-
go domu w Olkuszu na ulicy Uroczej. 
Skradziono m.in. metalowe przedmioty. 
Straty w ustaleniu. Kodeks karny za to 
przestępstwo przewiduje karę pozba-
wienia wolności do roku do lat 10.

•	 Międzygórze.	 Skradziono	 hondę	
accord    
Policjanci z Bukowna pracują nad usta-
leniem sprawcy kradzieży samochodu 
w miejscowości Międzygórze (gmina 
Bolesław) . Do zdarzenia doszło mi-
nionej nocy (26/27 marca 2015 roku). 
Wartości pojazdu oszacowano na 33 
tysiące złotych. Prowadzone jest do-
chodzenie z art. 279 kk.

KONKURS „POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ”
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia już po raz VIII organizuje konkurs „Policjant, który mi pomógł”. 
Dotychczas zostało wyróżnionych 35 funkcjonariuszy z całego kraju, zarówno ze służby prewencyjnej, jak i kryminalnej. Każdy kto chciałby podziękować policjantowi, który 
pomógł mu w trudnej sytuacji związanej z przemocą w rodzinie, może zgłosić go do konkursu.

Celem konkursu jest:
• podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
• wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
• zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze;
• promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie

Kandydatów do VIII edycji, zgodnie z regulaminem konkursu, mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji) do 31 maja 2015 roku.

Zgłoszenia można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą 
("Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uza-
sadnienie tego wyboru.

Na stronie można zapoznać się między innymi z regulaminem konkursu oraz pobrać formularz zgłoszeniowy.
źródło: www.policjant.niebieskalinia.pl

ASP. JERZY WILK ZNALAZŁ SIĘ WŚRÓD 10 POLAKÓW WYRÓŻNIONYCH PRZEZ KAPITUŁĘ FUNDACJI IM. HANKI BOŻYK 
3 kwietnia 2015 roku asp. Jerzy Wilk odebrał medal i dyplom za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego z 
rąk Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu mł. insp. Włodzimierza Warzechy. Wyróżnienie przyznane 
zostało przez Fundację im. Hanki Bożyk w Warszawie za uratowanie dwuletniego chłopca, który zaginął 
jesienią ubiegłego roku. Aspirant Wilk pełnił wtedy służbę w Komisariacie Policji w Krzeszowicach. Po 
otrzymaniu informacji o zaginięciu dziecka wspólnie z dzielnicowymi z gminy Jerzmanowice i policjantką 
z pionu dochodzeniowo - śledczego natychmiast pojechali do Racławic, gdzie trwały poszukiwania. Kiedy 
chłopiec został odnaleziony, policjant podjął się udzielenia mu pierwszej pomocy. Ukończył bowiem szko-
lenie w zakresie udzielania dzieciom pierwszej pomocy przedmedycznej.

Stan chłopca był bardzo ciężki, jego tętno nie było wyczuwalne, w związku z czym Wilk rozpoczął wykonywanie ma-
sażu serca, który potem był kontynuowany przez przybyłych ratowników medycznych. Akcja ratownicza przedłużała 
się z powodu trudnych warunków pogodowych, przez które helikopter krakowskiego pogotowania nie mógł przyle-
cieć. Wówczas policjant poprosił koordynatora Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego o przysłanie z olkuskiego 
szpitala karetki specjalistycznej, która przyjechała po kilkunastu minutach. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji 
chłopca udało się uratować.

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się 10 lutego 2015 roku w Warszawie.  Z przyczyn osobistych asp. Jerzy 
Wilk nie miał możliwości odebrania wyróżnienia w tym terminie, stąd miało to miejsce dopiero dzisiaj. Przełożeni i 
grono współpracowników składa serdeczne gratuluje Jurkowi. Asp. Jerzy Wilk  pracuje w policji od 11 lat, obecnie 
na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Olkuszu.

Więcej na stronie: http://www.hankabozyk.pl/63-fundacja-nagrodzila-bohaterow-ktorzy-uratowali-cudze-zycie-2015
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ul. Krakowska 22
(obok kancelarii notarialnej)

Rejestracja: 663 608 398

Centrum usług i badań psychologicznych
SPEKTRUM

BADANIA
PSYCHOLOGICZNE 
KIEROWCÓW
oraz w zakresie psychologii pracy

W WOLBROMIU

SPRAWDŹ NAS:

tel. 511 330 636
motoexpertshop@gmail.com 
32-300 Olkusz, ul. Al. 1000-lecia 1
(stara baza PKS)

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

HURTOWNIA
MOTORYZACYJNA

ZAPEWNIAMY NAJNIŻSZE CENY NA:
• CZĘŚCI DO 
   WSZYSTKICH MAREK
• AKUMULATORY
• OLEJE
• AKCESORIA SAMOCHOWOWE

www.motoexpert.olkusz.pl

KAMIENIARSTWO BUDOWLANE

RYCZÓWEK
ul. Kluczewska 1d, tel. 32 645 82 55, kom. 668 233 603 

• SCHODY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE • BLATY 
• PARAPETY • KOMINKI • POSADZKI ITP. •

PRODUKCJA I MONTAŻ
WYROBÓW Z KAMIENIA

[marmur, granit, aglomarmur, trawertyn itp.]

www.tomaks-sill.pl

- SILL

Posiadamy w sprzedaży ponad 50 kolorów kamienia dostępnych od ręki.

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz, 
tel. 32 754 56 70, tel. kom. 608 696 097Ponad 21 lat doświadczenia

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE TANIO

SZYBKO 
SOLIDNIE


