
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
SKLEP

NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI
SZAFYSZAFY

tel./fax  32 641 32 00
kom.     502 26 15 86
tel./fax  32 641 32 00
kom.     502 26 15 86

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

• www.asestravel.pl • tel. 32/ 647 71 07-08 • Salonik Turystyczny •

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

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
dypl. mistrz  kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

( 508 218 110
Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

www.gastronomia-wolbrom.pl luka.luka@neostrada.pl 

Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/
koszt stypy od jednej osoby - 38 zł /w tym obiad, ciasto, napoje zimne i gorące/

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

Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!! 
SKUP ZŁOTA

LOMBARD
32-300 Olkusz, Rynek 24,
tel. 32 643 34 26, 512 777 884
Czynne: 1000-1800

www.lombard.olkusz.pl www.lombard.olkusz.pl 

Marcin Czerniak

www.duodampex.pl

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

duodampex@gmail.com

 PROJEKTOWANIE W 3D
Sprzedaż Węgla

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

Tel: 514 617 132 , 505 576 273, 728 122 613

Rodaki, ul. Rzeka

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

MOTOCYKLE   SKUTERY
ODZIEŻ AKCESORIA CZĘŚCI

tel. 32 643 22 33
kom. 662 331 345
kom. 516 969 700

tel. 32 643 22 33
kom. 662 331 345
kom. 516 969 700

ZAPRASZAMY
pon - pt 900 - 1800

sob 900 - 1400

Olkusz, ul. Wiejska 4
www.motoolkusz.otomoto.pl

www.moto-olkusz.pl

Olkusz , ul. Sikorka 65 
tel./fax 32 647 00 35, kom. 603 463 034 
e-mail: eco-dom1@tlen.pl

SALON KOTŁÓW C.O.SALON KOTŁÓW C.O.

ECO-DOMECO-DOM

DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ 

SKUTERY

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Sprzedaż skuterów nowych i używanych z gwarancją
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu
• Konkurencyjne ceny napraw
• Wypożyczalnia skuterów i motorowerów

SERWIS “U PANA LESZKA”

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

ul. Nullo 2,
32-300 Olkusz
na przeciwko postoju Taxi 

tel/fax: 32 211 03 27,
kom. +48 519 409 079
biuro@polnox.pl
sklep@polnox.pl
pon - pt   9.00 ÷ 18.00, 
sobota    9.00 ÷ 13.00

Profesjonalny serwis:
Usługi związane z pełnym zakresem 

serwisu komputerów, laptopów oraz tabletów.

• Nowoczesne Laptopy • Szybkie Komputery •
• Tanie kasy fiskalne •

• Wszystko, czego potrzebujesz do komputera •

Sprzedaż urządzeń sanitarnych i grzewczych
Autoryzowany Przedstawiciel: 
De Dietrich, Vailant, Junkers, SAS, Imerges

WOBUD

Projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie
instalacji gazowych, CO i Wod-Kan. - Tel 507 108 026

ul.Nullo 23, 32-300 Olkusz,
tel.32 754 26 27, 602 589 437

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ •
• SKUP • 

tel. 662 660 373
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ul. Minkiewicza 2, email: krol@praca.gov.pl, www: www.pup-olkusz.pl
tel. 32 643-05-38, 32 641-34-02;  fax 32 643-43-48;  NIP 637-10-45-891

Wizyta studyjna z woj. świętokrzyskiego
W dniu 28 sierpnia 2013 w siedzibie Powiatowego 
Urzędu  Pracy w Olkuszu  odbyła się pierwsza z dwóch 
wizyt studyjnych zorganizowana przez Akademię 
Przedsiębiorczości ze Starachowic na zaproszenie 
Spółdzielni Socjalnej „OPOKA” z Chechła. 
Wśród zaproszonych gości byli 
przedstawiciele ośrodków pomocy 
społecznej,  urzędów pracy w woje-
wództwa świętokrzyskiego. Celem 
wizyty w  urzędzie były ”Dobre 
praktyki współpracy Powiatowego 
Urzędu Pracy z Ośrodkami Pomocy 
Społecznej i  innymi jednostkami 
w ramach partnerstw”. 
Zaproszonych goście powitała Pani Barbara Adamuszek Z-ca 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, która omówiła aktualną 
sytuację na lokalnym  rynku pracy, rolę urzędu pracy w procesie 
aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przed-
stawiła „dobre praktyki z zakresu współpracy z Ośrodkami Pomocy 
Społecznej z powiatu olkuskiego”.
Pani Barbara Adamuszek podkreśliła konieczność podjęcia kom-
pleksowych działań wobec  wspólnego klienta w codziennej prak-
tyce działania  zarówno urzędu pracy jaki i  ośrodków pomocy 
społecznej. Ważne jest aby działania w ramach partnerstwa się 
uzupełniały a nie powielały”. 

Powiatowy serwis informacyjny

Sołtys Roku 2013 wybrany
W sali konferencyjnej olkuskiego starostwa w piątek 23 sierpnia zgromadziło się 73 sołtysów z naszego powiatu 

na finale konkursu pn. „Ekologiczne Sołectwo Powiatu Olkuskiego – Wybór Sołtysa Roku 2013”. Szefowie sołectw 
mieli za zadanie wybrać tegorocznego laureata spośród siedmiu przedstawionych kandydatur.
Kandydatów do tytułu wybrała dzień wcześniej ze wszystkich zgłoszonych Komisja 
Konkursowa w składzie: Henryk Kieca – wicestarosta , Zdzisław Słomski – radny 
powiatowy i członek Komisji ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 
i Gospodarki Wodnej, Jan Książek – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa oraz szefowie Lokalnych Grup Działania: Barbara Nowakow-
ska-Mossór z LGD „Nad Białą Przemszą” oraz Łukasz Mączka z olkuskiego LGD.
Kandydatami do tytułu Sołtysa Roku 2013 byli: Maciej Jakubski (sołectwo Gol-
czowice, Gmina Klucze), Zofia Lorek (sołectwo Małobądz, Gmina Bolesław), 
Barbara Molęda (sołectwo Krzykawka, Gmina Bolesław), Mieczysław Osuch 
(sołectwo Bogucin Mały, Gmina Olkusz), Jarosław Półtorak (sołectwo Tarnawa, 
Gmina Trzyciąż), Jadwiga Sienkiewicz (sołectwo Krze, Gmina Bolesław) i Piotr 
Żuchowicz (sołectwo Kaliś, Gmina Wolbrom).
Spotkanie z sołtysami oficjalnie otworzył wicestarosta Henryk Kieca. Głos zabrał 
także wójt Gminy Klucze Kazimierz Ściążko. Przy stole prezydialnym obecni byli 
również Ewa Barzycka – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Promocji oraz 
radny powiatowy Zdzisław Słomski.
W głosowaniu tajnym wybrano Sołtysa Roku 2013. Głosy przeliczyła Komisja 
Skrutacyjna, w skład której weszli sołtysi: Ryszard Lasoń, Kazimierz Golda, 
Adam Chmura, Marcin Macek oraz Wiesława Osuszek. Po przeliczeniu wyniki 
przekazano do odczytania wicestaroście Henrykowi Kiecy.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

•	 I	miejsce	–	Piotr	Żuchowicz  
(sołectwo Kaliś, Gmina Wolbrom – 21 głosów)

•	 II	miejsce	–	Mieczysław	Osuch  
(sołectwo Bogucin Mały, Gmina Olkusz – 17 głosów)

•	 III	miejsce	–	Maciej	Jakubski  
(sołectwo Golczowice, Gmina Klucze – 14 głosów)

•	 IV	miejsce	–	Jarosław	Półtorak	 
(sołectwo Tarnawa, Gmina Trzyciąż – 13 głosów)

•	 V	miejsce	–	Barbara	Molęda  
(sołectwo Krzykawka, Gmina Bolesław – 8 głosów)

Zwycięzcy otrzymają nagrody.
Za I miejsce nagroda rzeczowa dla sołtysa o wartości do 500 zł oraz nagroda 
w wysokości 5.000 zł w formie dotacji celowej przekazanej gminie na cele ekolo-
giczne w danym sołectwie.
Za II miejsce nagroda rzeczowa dla sołtysa o wartości do 400 zł oraz nagroda 
w wysokości 4.000 zł w formie dotacji celowej przekazanej gminie na cele ekolo-
giczne w danym sołectwie.

Za miejsce III miej-
sce nagroda rzeczowa 
dla sołtysa o warto-
ści do 300 zł oraz 
nagroda w wysokości 
3.000,00 PLN w for-
mie dotacji celowej 
przekazanej gminie 
na cele ekologiczne 
w danym sołectwie.
Za miejsce IV nagro-
da rzeczowa dla soł-
tysa o wartości do 100 zł oraz nagroda w wysokości 1.000 zł w formie dotacji 
celowej przekazanej gminie na cele ekologiczne w danym sołectwie.
Za miejsce V nagroda rzeczowa dla sołtysa o wartości do 100 oraz nagroda w wyso-
kości 1.000 zł w formie dotacji celowej przekazanej gminie na cele ekologiczne 
w danym sołectwie.
Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone podczas tegorocznych dożynek woje-
wódzkich w Rodakach (gm. Klucze), które odbędą się 8 września.

***
Sołtys Roku 2013 Piotr Żuchowicz (sołectwo Kaliś, Gmina Wolbrom) sprawuje 
swoją funkcję drugą kadencję. Zawodowo był spawaczem konstrukcji stalowych, 
ale w wyniku wypadku musiał przejść na rentę.
Za jeden ze swoich sukcesów sołtys uważa skonsolidowanie wsi oraz wspólne 
działania jego, rady sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich w sprawach dla wsi 
ważnych. Jak mówi, nieważne są dla niego poglądy polityczne, ważne jest, aby 
wspólnie działać na rzecz społeczności lokalnej.
Sołtys Żuchowicz chciałby, aby Kaliś był piękny i ekologiczny. Marzy mu się też coś 
bardzo konkretnego. Zabiega o połączenie drogą utwardzoną Kalisia z Zarzeczem 
oraz o uzyskanie prawa własności dla wsi znajdującego się tam Domu Ludowego.

***
Kaliś to mała wioska położona w Gminie Wolbrom. Jej powierzchnia to 268 ha. 
Ulokowana jest w dolinie Białej Przemszy, na skraju drogi powiatowej łączącej 
drogę wojewódzką Wolbrom – Olkusz z drogą powiatową Wolbrom – Bydlin. 
Liczy 32 gospodarstwa rolne i posiada 42 budynki.
Po więcej informacji o Kalisiu zapraszamy wraz sołtysem Żuchowiczem na stronę 
internetową wsi www.kalis.pl.

GPT

XV Dożynki WojeWóDztWa Małopolskiego 
Program imPrezy:

12:30  Powiatowy Konkurs Wieńców Dożynkowych  
 – eliminacje do wojewódzkiego konkursu 
13:45  Powitanie delegacji wieńcowych - Kościół Parafialny w Rodakach
14:00  Msza Święta Dziękczynna za zbiory
15:15  Oficjalne Obchody Dożynkowe - Plac Przy Osp W Rodakach 
 - obrzęd dożynkowy w wykonaniu dzieci z KGW Rodaki,  
    uczniów SP w Rodakach oraz zespołu Rodaczanie 
 - wojewódzki Konkurs Wieńców Dożynkowych
17:30  Występy Artystyczne
19:00  Gwiazda Wieczoru: Trebunie-Tutki, pokaz sztucznych ogni
20:00  Zabawa biesiadna

Olkuski parlamentarzysta Prawa 
i Sprawiedliwości złożył specjalną 
interpelacją, w której wnioskował 
o ujęcie w przyszłorocznym budże-
cie Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad modernizacji 
przebiegającej przez Olkusz drogi 
krajowej nr 94. – Z roku na rok 
pogarsza się stan nawierzchni na 
drodze krajowej nr 94 w miejsco-
wości Olkusz. Głębokie koleiny, 
przestarzały system sygnalizacji 
świetlnej, nienormatywne skrzy-
żowania oraz brak odwodnienia 
powodują konieczność podjęcia 
przez Pana Ministra zdecydo-
wanych działań zmierzających 
do ogłoszenia przetargu oraz 
rozpoczęcia w 2014 r. przebudo-
wy tego odcinka drogi – napisał 
Jacek Osuch do ministra Sławo-
mira Nowaka. Parlamentarzysta 
zauważył, że doraźne działania 
podejmowane przez GDDKiA 
Oddział w Krakowie, polegające 
na fragmentarycznej wymianie 
nawierzchni lub mechanicznym 
ścięciu kolein, nie będą w kolej-
nych latach „zdawały egzaminu” 
ze względu na coraz stale pogar-
szający się stan techniczny drogi. 
–	 	Inwestycja,	choć	kosztowna,	
podniesie	bezpieczeństwo	zarów-
no	zmotoryzowanych	uczestni-
ków	ruchu	drogowego,	jak	i	pie-
szych.	Jest	ona	niezwykle	ważna	
zarówno	dla	ruchu	tranzytowego,	
jak	i	lokalnego.	W	tym	kontek-

ście	trudno	nie	przywołać	faktu,	
że	DK	94	 jest	 traktem	bardzo	
popularnym	wśród	kierowców,	
a	natężenie	ruchu	na	tym	odcin-
ku	„krajówki”	w	Olkuszu	wyno-
siło	nawet	25	 tys.	pojazdów	na	
dobę.	Jednocześnie	–	jako	trasa	
alternatywna	wobec	autostrady	
A4	–	DK	94	została	dwa	lata	temu	
objęta	systemem	viaTOLL,	co	
powinno	być	dodatkowym	czyn-
nikiem	przemawiającym	za	jak	
najszybszym	przeprowadzeniem	
modernizacji	tego	traktu	drogo-
wego –zauważa poseł Osuch. 
Resort Transportu tłumaczy, że 
potrzeby dotyczące poprawa bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, 
zostały zebrane i ustalone według 
hierarchii ważności w „Planie 
działań na sieci drogowej”. Na 
tej liście jest także przebudowa 
DK 94 w Olkuszu.  Problemem 
jest jednak brak funduszy. Prze-
widywany koszt realizacji całego 
zadania to około 48 mln zł. – Ze 
względu jednak na określone limi-
ty	 finansowe	 opracowywanie	
dokumentacji	dla	ww.	inwestycji	
drogowej	zostało	zakończone	na	
etapie	uzyskania	decyzji	o	środo-
wiskowych	uwarunkowaniach.	
Na	rok	2013	GDDKiA	zaplano-
wała	działania	mające	na	celu	
bieżące	utrzymanie	 istniejącej	
nawierzchni	drogi – poinformo-
wał w odpowiedzi na interpelację 
wiceminister transportu. 

–	Jestem	zdziwiony	biernością	
władz	samorządowych,	zarów-
no	 na	 szczeblu	 wojewódzkim	
jak	 i	 lokalnym,	 gdyż	w	moim	
przekonaniu	nie	wykazują	one	
wystarczającego	zainteresowania	
szerokim	 lobbigniem	na	rzecz	
przebudowy	krajówki	w	Olku-
szu – stwierdza poseł Osuch. Jak 
zaznacza parlamentarzysta PiS, 
powstająca w ciągu drogi woje-
wódzkiej obwodnica Olkusza 
nie przejmie ruchu tranzytowego 
pomiędzy aglomeracją krakow-
ską a Śląskiem. Stąd konieczność 
zadbania o przebudowę „94” w jej 
miejskim odcinku. 
Jedyną dobra wiadomością dla 
kierowców jest informacja, iż 
po licznych interwencjach posła 
Osucha GDDKiA wykona we 
wrześniu i październiku wymianę 
nawierzchni na około 4 kilometro-
wym odcinku pomiędzy kopalnią 
Olkusz, a skrzyżowaniem z ul. 
Kr. K. Wielkiego. Wyremontowa-
ny zostanie prawy pas w kierun-
ku Krakowa. Zmodernizowane 
zostanie także skrzyżowanie wraz 
z sygnalizacja świetlną.

 v Łukasz Kmita 

Co dalej z modernizacją krajówki?
Przed kilkoma dniami na sejmowych stronach inter-
netowych pojawiał się odpowiedź Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej na interpelację 
złożoną przez posła Jacka Osucha dotyczącą ujęcia 
w przyszłorocznym budżecie Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad zadania pn. „Modernizacja i roz-
budowa drogi krajowej nr 94 w Olkuszu".

Informacje
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Jedną z podstaw skutecznej edu-
kacji językowej jest systematycz-
ność. Idealnie byłoby gdybyśmy 
mogli na naukę poświęcić każ-
dego dnia przynajmniej 20 min. 
W dobie internetu, jak nigdy 
wcześniej, możemy korzystać 
z wielu portali językowych, 
audiobooków oraz z rozgłośni 
radiowych i telewizji obco-
języcznych. Ponadto rynek 
wydawniczy oferuje całą gamę 
pomocy językowych na każdym 
poziomie trudności (na początek 
najważniejszy jest dobry słow-
nik). Niestety nawet najdroższe 
pomoce naukowe nic nie dadzą, 
jeśli brakuje nam zapału i moty-
wacji. Dlatego warto zastanowić 
się dlaczego chcemy podjąć się 
tego, niemałego przecież wysił-
ku. Ponadto wyznaczmy sobie 
priorytety, czego chcielibyśmy 
się nauczyć w określonym, nie-
zbyt odległym terminie, w czasie 
tygodnia, czy miesiąca. Oczywi-
ście każdy chciałby mówić płyn-
nie jak najszybciej. Niestety dla 
osoby początkującej jest to zbyt 
odległy cel. Nadmierne oczeki-
wania w stosunku do efektów 
nauki powodują koncentrowanie 
się głównie na tym, czego jesz-

cze nie opanowaliśmy. To z kolei 
prowadzi do zniechęcenia. 
Naturalnie najlepszym sposo-
bem na naukę jest żywy kon-
takt z językiem, jednak ważna 
jest również samodzielna praca. 
Podczas nauki w domu zazwy-
czaj łatwiej się skoncentrować, 
co pomoże nam opanować zasa-
dy gramatyki oraz słownictwo. 
Każdy sam powinien wypraco-
wać najlepsze dla siebie metody 
zapamiętywania nowych słówek 
(poprzez skojarzenia, obrazki, 
schematy, tabele...). Dobrze jest 
ćwiczyć wypowiedzi ustne na 
poznane tematy. Można również 
pisać pamiętnik w języku, które-
go się uczymy. Kiedy pracujemy 
samodzielnie, najlepiej opierać 
się na poznanych już struktu-
rach gramatycznych i zapisywać 
wszystkie ewentualne trudności, 
czy pytania, by omówić je póź-
niej z nauczycielem. Mamy wte-
dy dobrą okazję do sprawdzenia 
tego, co już potrafimy. W nagro-
dę za poniesiony trud, warto od 
czasu do czasu podarować sobie 
jakiś prezent, by nauka dobrze 
nam się kojarzyła. Poza zdobywa-
niem nowej wiedzy, pamiętajmy 
o częstym powtarzaniu wcześniej 

opanowanego materiału. Pozwoli 
to skutecznie ćwiczyć pamięć, 
co jest konieczne w nauce języ-
ków. Bardzo ważne są również 
warunki pracy. Każdy człowiek 
ma swoje indywidualne upodo-
bania, jednym pomaga muzyka, 
innym kompletna cisza. Dlatego 
zastanówmy się kiedy uczymy się 
najefektywniej i co ułatwia nam 
koncentrację. Jeśli uczymy się 
dłuższy czas, dobrze jest robić 
przerwy połączone z ruchem, by 
dotlenić organizm. 
Pamiętajmy, że pozytywne podej-
ście do nauki i silna motywacja 
bardzo pomagają w osiąganiu 
dobrych rezultatów. Kiedy wiemy 
po co się uczymy, podświadomie 
szukamy najprostszych, a zara-
zem najskuteczniejszych sposo-
bów, które pomogą w osiągnięciu 
celu. Na koniec nie pozostaje mi 
nic innego, jak życzyć wszyst-
kim zainteresowanym sukcesów 
w nauce.

 v Monika Rusinek

Felieton

Jak uCzyć się JęzykóW obCyCh?
Dla każdego, kto chce mieć szanse na 
lepszą pracę, czy dobre studia, znajo-
mość języków jest niezbędna. Jednak 
ich opanowanie wymaga dużo czasu 
i wysiłku. Czy można usprawnić i uatrak-
cyjnić naukę języków obcych?

Prawo do nagrody jubileuszo-
wej może wynikać z przepisów 
odrębnych. W przypadku podję-
cia decyzji o prawie do nagro-
dy jubileuszowej szczegółowe 
zasady przyznawania i wypłaty 
powinny być określone w prze-
pisach zakładowych obowiązu-
jących u danego pracodawcy. 
Mogą one wynikać zarówno 
z układu zbiorowego pracy lub 
regulaminu wynagradzania jak 
i z umowy o pracę.
Przy ustalaniu prawa do tego 
świadczenia zaliczeniu mogą 
podlegać okresy pracy pracow-
nika w danym zakładzie lub 
ogółem u wszystkich pracodaw-
ców. Kwestie te powinny jednak 
wynikać z przepisów odrębnych 
lub być szczegółowo uregulowa-
ne w przepisach zakładowych. 
W wielu wypadkach pomocni-
czo stosowane jest zarządze-
nie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ustalania 
okresów pracy i innych okre-
sów uprawniających do nagro-
dy jubileuszowej oraz zasad jej 
obliczania i wypłacania (Mon. 
Pol. z 1989 r. nr 44, poz. 358 
ze zm.). Dotyczy to sytuacji, 

gdy określone kwestie związane 
z wypłatą nagrody jubileuszo-
wej nie zostały wyczerpująco 
uregulowane w przepisach 
odrębnych, zakładowych lub 
w umowie o pracę. Zgodnie z § 
7 ust. 1 zarządzenia, pracow-
nik nabywa prawo do nagro-
dy w zakładzie pracy zatrud-
niającym go w dniu upływu 
okresu uprawniającego do 
nagrody bądź w dniu wejścia 
w życie przepisów wprowadza-
jących nagrody jubileuszowe. 
Jej wypłata powinna nastąpić 
niezwłocznie po nabyciu przez 
pracownika do niej prawa. 
Powyższe kwestie były przed-
miotem rozstrzygnięcia Sądu 
Najwyższego, który w wyroku 
z dnia 11 kwietnia 2006 r. sygn. 
akt I PK 172/05 orzekł, iż: "Na 
podstawie § 7 ust. 1 zarządze-
nia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ustalania 
okresów pracy i innych okre-
sów uprawniających do nagro-
dy jubileuszowej oraz zasad jej 
obliczania i wypłacania w spra-
wie ustalania okresów pracy 
i innych okresów uprawniają-
cych do nagrody jubileuszowej 

oraz zasad jej 
obliczania i wypłacania nie 
można nabyć prawa do nagrody 
jubileuszowej w innym termi-
nie niż w nim wskazany, to jest 
w innym dniu niż dzień, w któ-
rym upływa okres uprawniający 
do nagrody bądź dzień wejścia 
w życie przepisów wprowadza-
jących te nagrody, co oznacza, 
że prawo do niej nie powstaje 
w terminie późniejszym".
W przypadku, gdy poprzednie 
okresy zatrudnienia zalicza 
się do stażu jubileuszowego, 
a pomiędzy nimi występowa-
ły przerwy, wówczas niepełne 
miesiące pracy podlegają sumo-
waniu. Za jeden pełny miesiąc 
zatrudnienia należy uznać 
łącznie 30 dni pracy. W konse-
kwencji, nawet niewielkie prze-
rwy w zatrudnieniu spowodują 
odpowiednie wydłużenie łącz-
nego okresu pracy uprawnia-
jącego do otrzymania nagrody 
jubileuszowej.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

poRaDy pRaWne 

PraWo do nagrody JubileuszoWeJ
Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem przyzna-
wanym za osiągnięcie określonego stażu pracy. 
Nie jest ona jednak świadczeniem wypłacanym 
obligatoryjnie we wszystkich zakładach pracy.

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

Olkusz,  ul. Kościuszki 12
tel. 691 364 130

• numizmatyka • filatelistyka •
• doradztwo• wyceny •

Zapraszam do salonu
kolekcjonerskiego

- również w okresie wakacyjnym!!

Informacje
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SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti, 
Metalfach, UNIA Group, Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny 

rolnicze oraz budowlane JCB.

U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie 
funduszy i dotacji z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie 

dobrać produkt do indywidualnych potrzeb klientów.

Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności 
wprowadziła na rynek ponad 3000 maszyn i urządzeń, oferując 

rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnego rolnictwa. 
Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję 

jednego z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego 
na południu Polski. 

OLKUSZ
Mariusz Bąk
28-130 Stopnica, Szczeglin 30
tel. 501 435 596, 509 971 107

Krzysztof Augustowski
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

STOPNICA

Dlatego:  

inwestujemy w szpital 

poszerzamy zakres świadczonych usług 

dbamy o bezpieczeństwo finansowe szpitala 

zmieniamy się dla pacjentów 

Nowy Szpital w Olkuszu
Chcemy leczyć coraz lepiej, coraz więcej pacjentów

Grupa NOWY SZPITAL to:

13 szpitali

109 oddziałów

212 poradni specjalistycznych

2250 łóżek szpitalnych

3700 pracowników

85 000 hospitalizacji (2012 r.)

655 000 osób objętych opieką medyczną

250 mln zł 
łączna wartość kontraktów z NFZ (2012 r.)

Centrum Dobrych Praktyk Medycznych
Nowe zabiegi operacyjne w Nowym Szpitalu w Olkuszu

Po artroskopii barku przyszedł 
czas na kręgosłup. 
W dniu 13 lipca 2013 r. u pacjen-
ta, który trafił do Oddziału Urazo-
wo-Ortopedycznego Nowego 
Szpitala w Olkuszu przeprowa-
dzono pierwszą operację na krę-
gosłupie. Zabieg vertebroplasty-
ki, który wykonano polegał na po-
daniu cementu kostnego do zła-
manego trzonu kręgu lędźwiowe-
go. W drugiej dobie po zabiegu 
pacjent wyszedł do domu. Ten 

rodzaj zabiegu pozwala na szybki 
powrót do normalnego funkcjo-
nowania pacjentów po złama-
niach kręgosłupa u osób star-
szych i znacznie skraca czas 
leczenia pacjentów. Do tej pory 
przy złamaniach kompresyjnych 
kręgów pacjenci  musieli chodzić 
przez kilka miesięcy w gorsetach.
Jak podaje Ordynator Oddziału 
Urazowo-Ortopedycznego dr 
Krzysztof Dziurowicz vertebrobla-
styka to nie koniec nowości oferty 

naszego Oddziału. W najbliższym 
czasie czekają nas kolejne wy-
zwania i nowe zabiegi takie jak 
osteotomia podkolanowa stoso-
wana u pacjentów ze zmianami 
zwyrodnieniowymi przedziału 
przyśrodkowego kolana,  kolano 
szpotawe czy pourazowa defor-
macja oraz  małoinwazyjne zabie-
gi korekty stopy koślawej.

Informacje, Reklamy
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OLKUSZ
OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

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

WOLBROM
UL. BRZOZOWSKA 2

tel. 32 644 21 42
696 486 469

 Betoniarnia PRO-BET Sp. J.

KONKURENCYJNE

CENY!!!KONKURENCYJNE

CENY!!!

www.pro-bet.com.pl • pro-bet@poczta.onet.pl

CENTRUM BUDOWLANE "GRAFIT"
ul. 20 Straconych 10, 32-300 Olkusz, tel. 32 643 21 89

Zapraszamy pon.-pt. 7-17, sobota 7-14 • www.grafitolkusz.pl

Gonty Matizol skład fabryczny

KOLORY GONTÓW  Imola Cream 45cm x45cm
Firma Halcon

cena 39,90 zł/m2 gatunek I
PRZYKŁADY REALIZACJI

Promocja gontów Matizol
23,90 zł/m2

PROMOCJA

Okaba Bejge 45cm x 45cm 
cena 33,90 zł/m2 gatunek I

Reklamy
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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 •

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

32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32/643 03 13

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

INFORMUJEMY
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 powstaje osiem nowych lokali mieszkalnych o powierzchni od 53 m2 do 108 m2.

Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących 
układu pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 
lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

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

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

• Usługi samochodem typu „Pomoc Drogowa”,
• Wynajem lawety,
• Diagnostyka komputerowa 
    samochodów sprowadzanych z USA i Kanady,
• Wulkanizacja,
• Napełnianie klimatyzacji,
• Wymiana części eksploatacyjnych w samochodach osobowych.
• Wymiana olejów

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

MAXIRENT, ul. Skośna 2, 32-327 Gorenice
Tel. 32 645 61 91, 507 022 650, 508 078 414

www.maxirent.pl     biuro@maxirent.pl

Warsztat mechaniczny:

POLICJA
• 22.08. policjanci z olkusza zatrzymali sprawcę roz-

boju. Olkuszanin zawiadomił policję, iż pobito go i skra-
dziono mu telefon oraz pieniądze. Pokrzywdzony spożywał 
alkohol w  jednym z mieszkań na Osiedlu Pakuska. Kiedy 
opuścił mieszkanie, kompan od kieliszka wyszedł za nim 
i zaatakował go na klatce schodowej. Następnie ukradł mu 
telefon i 50 złotych. Policjanci przeszukali mieszkanie i od-
zyskali skradziony telefon oraz zatrzymali sprawcę rozboju.

• 22.08. ze skradzionym łupem wpadli w  ręce po-
licjantów. jeden ze sprawców był poszukiwany. 
W Olkuszu na ul. Piłsudskiego dzielnicowi zauważyli dwóch 
podejrzanych mężczyzn. Jeden z  nich niósł kaloryfer, 
a  drugi przeskakiwał przez ogrodzenie posesji. Okazało 
się, iż ukradli kaloryfer z domu znajdującego się przy uli-
cy. Zatrzymani to mieszkańcy Bukowna i Gorenic. 45-letni 
mieszkaniec Gorenic był poszukiwany na podstawie nakazu 
doprowadzenia do zakładu karnego za wcześniejsze prze-
stępstwa. Najbliższe półtora roku spędzi za kratkami.  

• 22.08. Uszkodził chłodnię, został zatrzymany. Poli-
cjanci z  olkuskiej patrolówki zatrzymali mężczyznę, który 
uszkodził szklaną pokrywę chłodni w  jednym ze sklepów 
na Osiedlu Młodych. Zgłoszenie o  zniszczeniu pokrywy 
dyżurny otrzymał o 18.10, a już po kilku minutach sprawca 
znajdował się w radiowozie. Był nietrzeźwy. Wstępnie osza-
cowano straty na 300 złotych. 55-letni olkuszanin za swój 
występek odpowie przed sądem. 

• 20.08. kradzieże paliwa w  Witeradowie i  goreni-
cach. Nieustalony do chwili obecnej sprawca włamał się 
do baków z paliwem w maszynach należących do jednej 
z firm budowlanych. Maszyny były zaparkowane w Witera-
dowie. Skradziono ok. 210 litrów paliwa. Następnego dnia 
włamano się do baku samochodu ciężarowego w Goreni-
cach, z którego skradziono paliwo za 825 złotych. 

• 23.08. nietrzeźwa matka opiekowała się dwójką 
dzieci. Policjanci interweniowali wobec pijanej mieszkanki 
Olkusza, która opiekowała się dwójką dzieci w wieku 4 i 12 
lat. O zdarzeniu dyżurny policji został powiadomiony ano-
nimowo. Kobieta miała prawie 3 promile alkoholu w orga-
nizmie. Dwójka dzieci została przekazana pod opiekę babci. 

• 23.08. kradzież na olkuskim targowisku. W Olkuszu 
na placu targowym nieustalony do chwili obecnej sprawca 
ukradł portfel wraz z dokumentami oraz pieniędzmi na szko-
dę mieszkańca Olkusza. Straty pokrzywdzony oszacował na 
kwotę 665 złotych. 

• policjanci z Wolbromia podczas minionego weeken-
du ujawnili 5 kierujących pojazdami  w stanie nie-
trzeźwości lub po użyciu alkoholu

• 23.08. zatrzymany z marihuaną. W parku przy ul. Mic-
kiewicza zatrzymała 23-letniego mieszkańca naszego mia-
sta, u którego w kieszeni znaleziono 0,75 gram marihuany. 
Młody mężczyzna za posiadanie narkotyków odpowie przed 
sądem. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

Trener PersOnALny u CIeBIe W dOmu  
• diety • porady żywieniowe • trening indywidualny • TeL : 796-665-605

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz , tel. 32 754 56 70

Zakres działalności

Świadczymy nasze

usługi od 21 lat!

Sprawy pracownicze 
Szkolenia BHP przez firmę

   z uprawnieniami
Przekształcenia formy

prawnej przedsiębiorstw

Podatkowa księga
przychodów i rozchodów

Ryczałt 
Rejestry VAT

ZUS

Zeznania roczne
Zwrot VAT

na materiały budowlane
Dojazd do Klienta

wliczony w cenę usług

odnaleziono zakopane
zwłoki noworodka

Olkuska policja otrzymała informację ze szpitala, 
że jedna z kobiet, które zgłosiły się tam na badania 
mogła niedawno urodzić dziecko. Nie było nato-
miast wiadomo, gdzie dziecko w obecnej chwili się 
znajduje. Policjanci ustalili, ze rzeczywiście kilka dni 
temu dziewczyna urodziła dziecko i przypuszczalnie 
nastąpiło to w domu. W tej chwili nie wiadomo, czy 
dziecko urodziło się żywe, czy  martwe. Czekamy 
na wyniki sekcji zwłok. Po porodzie dziecko zostało 
zakopane na terenie posesji, gdzie mieszka matka 
dziecka. Wczoraj policjanci zajmujący się tą spra-
wa wykopali ciało noworodka – chłopczyka, które 
znajdowało się w foliowym worku. Obecnie matka 
dziecka z uwagi na powikłania znajduje się w szpi-
talu. Do wyjaśnienia zatrzymano również rodziców 
dziewczyny, gdyż nie można wykluczyć, że to oni po-
magali w ukryciu ciała. Materiały zostały przekazane 
do prokuratury w Olkuszu i po otrzymaniu wyników 
sekcji zwłok prokurator będzie podejmował decyzje 
co do ewentualnych zarzutów.

"Wyglądaj świetnie,
zarabiaj pieniądze

i baw się doskonale"

Kontakt:
Małgorzata
Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

mpoznanska1@vp.pl
www.my.oriflame.pl/matori

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

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA

- NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
- NAPRAWY ZAWIESZENIA
- ROZRZĄDY, HAMULCE
- WYMIANA OLEJU, PŁYNÓW

- NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
- NAPRAWY ZAWIESZENIA
- ROZRZĄDY, HAMULCE
- WYMIANA OLEJU, PŁYNÓW

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1(za stacją diagnostyczną)
tel. 518 391 072, 511 663 583, 602 362 814

Reklamy
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Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie zawsze zgadza się z  pogląda-
mi wyrażanymi na łamach Gwarka Olkuskiego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich ty-
tułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i  nie może być powielane oraz wykorzystywane  
w części lub całości bez jego zgody.

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Olkuszu zaproponowała 
wszystkim chętnym dzieciom wyjąt-
kową formę spędzania wakacji. Przez 
całe wakacje najmłodsi mogli brać 
udział w wielu ciekawych zajęciach 
i warsztatach.
W każdy poniedziałek dzieci brały 
udział w zajęciach „Lato z językiem 
angielskim” prowadzonych przez 
lektorów z Centrum Helen Doron w 
Olkuszu.
W każdy wtorek i środę najmłodsi 
czytelnicy uczestniczyli w „Wakacyj-
nym Turnieju Komputerowym”. Na 
spotkaniach dzieci poznawały m.in. 
ciekawe, edukacyjne gry i zabawy 
komputerowe, a także brały udział w 
konkursach na grafikę komputerową.
W każdy czwartek natomiast odbywa-
ły się zajęcia „Z legendą po Polsce”. 
Projekt, realizowany w ramach akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom”, miał 
na celu zapoznanie najmłodszych 
czytelników z najciekawszymi miej-
scami Polski. Na zajęciach, dzięki 
prezentacjom multimedialnym dzieci 
poznawały perełki polskiej przyrody i 
wspaniałe zabytki, historyczne miasta 
i nowoczesne budowle, nawiedzone 
zamki, tajemnicze jaskinie i bezdenne 
kopalnie. Stałym punktem spotkań 
było również czytanie baśni i legend 
z różnych stron naszego kraju oraz 

warsztaty, w czasie których dzieci 
m.in. rozwiązywały tematyczne krzy-
żówki, rebusy i łamigłówki, bawiły się 
w kalambury oraz wykonywały prace 
plastyczne. Inspiracją do powstania 
zajęć były m.in. książki:  Krzyszto-
fa Seligi „Legendy miast polskich”,  
Barbary Tylickiej „Polskie miasta 
w baśni i legendzie” oraz Andrzeja 
Paulukiewicza „Przewodnik po Pol-
sce”. W tym roku uczestnicy zajęć 
„zwiedzili”: Białystok, Trójmiasto, 
Toruń, Gniezno, Warszawę, Kraków, 
Zakopane i Olkusz. 
W każdy piątek z kolei dzieci brały 
udział w kreatywnych warsztatach 
„Coś z niczego, czyli twórcze wyko-
rzystanie śmieci”. Podczas warsztatów 
dzieci poznały ciekawe formy recy-
klingu, łącząc działania artystyczne 
i wiedzę ekologiczną. Uczestnicy 
zajęć  przyjrzeli się również bliżej 
zjawisku re-designu i artrecyklingu. 
Uczestnicy zajęć mieli też okazję 
stworzyć niepowtarzalne przedmio-
ty użytkowe z surowców wtórnych. 
Szukając nowatorskich form twór-
czego przetwarzania, dzieci dostrze-
gły  także problem nadmiaru śmieci 
wytwarzanych codziennie w naszych 
domach. Wspólnie z uczestnikami 
zajęć opracowane zostały również 
zasady postępowania ekologicznego, 
które każdy z łatwością mógł zastoso-
wać we własnym otoczeniu. Poprzez 

zabawę formą zachęcaliśmy uczestni-
ków warsztatów do odpowiedzialnych 
i świadomych zachowań konsumpcyj-
nych. Inspiracją do powstania zajęć 
była m.in. książka Catherine Woram i 
Polly Wreford „Papier, nożyczki, klej”. 
Uczestnicy eko-warsztatów wykonali 
m.in. z papierowych rolek - stojaki 
na długopisy, tekturowe bransoletki, 
ekologiczną zabawkę – łapacza piłek.
W sobotnie przedpołudnia natomiast 
dzieci (od 5 do 8 lat) wraz z rodzicami 
uczestniczyły w
„Bajkowych sobotach dla rodziny". 
W czasie kreatywnych warsztatów, 
inspirowanych książkami dla dzieci, 
poprzez mądrą, twórczą i inspirują-
cą zabawę, wspieraliśmy wyjątkowe 
więzi między rodzicami a dziećmi 
oraz urozmaicaliśmy monotonię dnia 
codziennego. Na następne zajęcia 
zapraszamy już 21 września 2013 r. 
o godz. 11.00!
W ramach „Lata w Bibliotece” zor-
ganizowano również wiele ciekawych 
spotkań dla dzieci w Filiach PiMBP 
Nr 2 i 3 w Olkuszu oraz w Filiach w 
Zedermanie i Osieku.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
„Lata w Bibliotece” za wspólną zaba-
wę i zapraszamy za rok!. .

 v MBP Olkusz

PodsumoWanie akCJi „lato W biblioteCe”
Nie trzeba wydawać fortuny na dalekie podróże, by spędzić ciekawe wakacje. Przekonały 
się o tym dzieci biorące udział w projekcie „Lato w Bibliotece”. To atrakcyjny sposób na 
spędzenie wolnego czasu, a także doskonała metoda na nudę!

asp. Paweł OmyŁA
rejon: miasto i gmina olkusz

Ulice: Bylicy, Kościuszki, Krakowskie Przedmie-
ście, Króla Kazimierza Wielkiego (od Bylicy do 
Kościuszki) Minkiewicza, Nowa, Nullo, Olewińska, 
Północna, Skalska, Słowackiego, Szpitalna Krótka.

Tel. kom.: 6654 390 534
Telefon: 32 6478248

pawel.omyla@olkusz.policja.gov.pl

mł. asp. Łukasz ZAŃKO
rejon: miasto i gmina olkusz

Ulice: Augustiańska, Basztowa, Biała, Bóźnicza, 
Budowlanych, Dąbrowskiego, Długa, Floriańska, 
Gęsia, Głowackiego, Górnicza, Gwarecka, Gwar-
ków, Harcerska, Hutnicza, Kantego, Kluczewska, 
Kolorowa, Kołłątaja, Kopalniana, Krakowska, Krzy-
wa, Kruszcowa, Metalowa, Mickiewicza, Mieszka I, 
Ołowiana, Parcówka, Pasaż Warszawski, Piaskowa, 
Pomorska, Ponikowska, Powstańców Śląskich, 
Pułaskiego, Rynek, Skarbnika, Sławkowska, 
Sobieskiego, Spółdzielcza, Stary Olkusz, Staszica, 
Szkolna, Szpitalna (od Mickiewicza do Kościusz-
ki), Szybikowa, Wspólna, Zacisze, Żuradzka (od 
Szpitalnej do torów kolejowych).

Tel. kom.: 665 390 535
Telefon: 32 6478248

lukasz.zanko@olkusz.policja.gov.pl

mł. asp. dawid HenC
rejon: miasto i gmina olkusz 

Ulice: Astrów, Batalionów Chłopskich, Bucho-
wieckiego, Cegielniana, Dygasińskiego, Jasna, 
Jaśminowa, Jesionowa, Jurajska, Wyszyńskiego, 
Kasztanowa, Klonowa, Kolberga, Kosynierów, 
Kopernika, Kwiatowa, Lipowa, Makowa, Malinowa, 
Miła, Na Skraju, Niepodległości, Nowowiejska, 
Ogrodowa, Pakuska, Parcze, Plac Konstytucji 
3-go Maja, Piękna, Podgrabie, Polne Wzgórza, 
Rabsztyńska, Rataja, Rzemieślnicza, Różana, 
Ściegiennego, Sikorka, Sienkiewicza, Skalista, 
Storczykowa, Topolowa, Traugutta, Urocza, Witosa, 
Wiejska, Wapienna, Widokowa, Wiśniowa, Wester-
platte, 20-stu Straconych, Zamkowa, Zielona.

Tel. kom.: 665 390 533
Telefon:  32 6478248

dawid.henc@olkusz.policja.gov.pl

sierż. sztab.  
Przemysław PrZeTAKOWsKI

rejon: miasto i gmina olkusz
Ulice: Asnyka, Boczna, Broniewskiego, Dworska, 
Króla Kazimierza Wielkiego (od DK-94 do Byli-

cy), Kocjana, Kolejowa, Korczaka, Krótka, Leśna, 
Łukasińskiego, MOSiR (basen), Na Skarpie, Okrzei, 
Partyzantów, Piłsudskiego, Polna Przemysłowa, 
29-go Listopada, Składowa, Skłodowskiej, Skwer, 
Świętokrzyska, Witeradowska, Zagaje

Tel. kom.: 665 390 531
Telefon: 32 6478248

przemyslaw.przetakowski@olkusz.policja.gov.pl

sierż. sztab. Paweł CHABerKA
rejon: miasto i gmina olkusz

Ulice: Al. 1000-lecia, Armii Krajowej, Biema, 
Chopina, Czarnogórska, Jana Pawła II, Kpt. Har-
dego, Kamyk, Ks. Kan. S. Gajewskiego, Legionów 
Polskich, Mazaniec, Mazaniec-Boczna, Osiecka, 
Parkowa, Płonowskiej, Rydla, Strzelców Olkuskich, 
Sosnowa (domy prywatne), Żuradzka (od torów 
kolejowych do Mazańca).

Tel. kom.: 665 390 532
Telefon: 32 6478248

pawel.chaberka@olkusz.policja.gov.pl

asp. sławomir PATeLA
rejon: miasto i gmina olkusz

Ulice: Baczyńskiego, Kochanowskiego, Konopnic-
kiej, Krasińskiego, Nałkowskiej, Orzeszkowej, Reja, 
Sosnowa (bloki) Tuwima, Żeromskiego.

Tel. kom.: 665 390 529
Telefon: 32 6478248

slawomir.patela@olkusz.policja.gov.pl

st. asp. michał WOŹnIAK
rejon: miasto i gmina olkusz

Ulice: Bogucin Mały, Braciejówka, Czarny Las, 
Gorenice, Kogutek, Kosmolów, Niesułowice, 
Olewin, Osiek, Pazurek, Podlesie Rabsztyńskie, 
Rabsztyn, Sieniczno, Troks, Wiśliczka, Witera-
dów, Zadole Kosmolowskie, Zawada, Zederman, 
Zimnodół Żurada.

Tel. kom.:  665 390 530
Telefon: 32 6478248

michal.wozniak@olkusz.policja.pl

st. asp. Artur dACHOWsKI
rejon: gmina trzyciąż

Miejscowości: Brzozówka, Budzyń, Chełm kol. 
Grabie, Glanów, Imbramowice, Jangrot, Lgota 
Wielka, Małyszyce, Michałówka, Milonki, Podchy-
bie, Porąbka, Poręba Górna, Ściborzyce, Sucha, 
Sulisławice, Szwajcary, Tarnawa, Trzyciąż, Wierz-
chowisko, Zadroże, Zagórowa, Zapielniki, Zasępiec,

Telefon: 32 6493351

sierż. sztab.  
Tomasz GAJOWIeC

rejon: miasto i gmina wolbrom
Miejscowości: Boża Wola, Chełmska, Chrząstowi-
ce, Domaniewice, Dłużec, Jeżówka, Kaliś, Kąpiele 
Wielkie, Kąpiołki, Lgota Wolbromska, Miechówka, 
Nadmłynie, Piaski, Podlesice II, Poręba Dzierżna, 
Stara Wieś, Strzegowa, Suska, Zabagnie, Zarzecze, 
Załęże, Łobzów,

Telefon: 32 6493351

asp. sztab.  
Grzegorz mArCIneK

rejon: miasto i gmina wolbrom
Ulice: 1 Maja, 20 Straconych, 29 Listopada, 3 Maja, 
Boczna, Brzozowska, Cypriana Kamila Norwida, 
Domy Fabryczna, Domy Kolejowe, Fabryczna, 
Garbarska, Górna, Juliusza Słowackiego, Kamienna 
Góra, Kamiennogórska, Kilińskiego, Konopnickiej, 
Kościelna, Krakowska, Krótka, Krzywa, Legionów 
Polskich, Leśna, Marii Mrozowskiej, Młyńska, 
Na stoku, Ogrodowa, Okrzei, Orzeszkowej, :os. 
Skalska, os. XX lecia PRL, os. Łukasińskiego, Plac 
Wolności, Pod Lasem, Polna, Pompka, Rynek, 
Skalska, Sosnowa, Staszica, Stawowa, Strażacka, 
Świerkowa, Szewska, Szosa Olkuska, Słoneczna, 
Wrzosowa, Za Lasem, Żurawia, Żwirki i Wigury, 
Łukasińskiego,

Telefon: 32 6493351

st. asp. Jarosław AnTOs
rejon: miasto i gmina wolbrom

Ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Bolesława Prusa, 
Cmentarna, Dębowa, dworzec PKS, Jabłoniowa, 
Jana III Sobieskiego, Jaśminowa, Jesionowa, Klo-
nowa, Kościuszki, Króla Kazimierza Wielkiego, 
Lipowa, Mariacka, Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
Miechowska, Miodowa, Moniuszki, Nowa, Nowa-
kowskiego, Ordona, Orzechowa, os. Bolesława 
Chrobrego, os. Kapkazy z ulicami Sadowa, Plac 
Targowy, Różana, Targowa, Wąwóz, Wiejska, 
Wiśniowa, Wodna, Wspólna, Wyzwolenia, Wła-
dysława Łokietka z ulicą Kazimierza Jagiellończyka, 
Zygmunta Krasińskiego, Złota,

Telefon:  32 6493351

asp. Tomasz sWĘdZIOŁ
rejon: gmina Klucze

Miejscowości: Klucze Osada, Klucze wieś, os. 
XXX-lecia PRL,

Telefon: 32 6494400
tomasz.swedziol@olkusz.policja.gov.pl

st. asp. Jacek KudŁA
rejon: gmina Klucze

Miejscowości: Bogucin Duży, Bydlin, Cieślin, 
Golczowice, Jaroszowiec, Kolbark, Krzywopłoty, 
Zalesie Golczowskie,

Telefon: 32 6494400
jacek.kudla@olkusz.plicja.gov.pl

asp. dariusz GOrGOŃ
rejon: gmina Klucze

Miejscowości: Chechło, Hucisko, Kwaśniów Dolny, 
Kwaśniów Górny, Rodaki, Ryczówek

Telefon: 32 6494400
dariusz.gorgon@olkusz.policja.gov.pl

st. asp. robert KArPIŃsKI
rejon: miasto i gmina Bukowno

Ulice: Dworcowa, Górnicza, Kolejowa, Leśna (do 
przejazdu kolejowego), Manifestu Lipcowego, 
Mickiewicza, Niepodległości, Nowa, Poprzeczna, 
Powstańców Śląskich, Starczynowska, Szkolna, 
Tłukienka, Wojska Polskiego, Wygiełza, Wyzwo-
lenia, Zwycięstwa,

Telefon: 32 6493309

asp. Ireneusz mÓL
rejon: miasto i gmina Bukowno

Ulice: 1-go Maja, Bór Biskupi, Brzozowa, Bucz-
ka, Bukowno Stare, Cicha, Dworcowa, Długa, 
Grabowa, Graniczna, Karola Miarki, Kościuszki, 
Krasickiego, Krótka, Ks. Zelka, Leśna (od przejazdu 
kolejowego), Międzygórze, Mostowa, Młyńska, 
Ogrodowa, Olchowa, Olkuska, Pocztowa, Podlesie, 
Przeń, Przymiarki, Puza, Reymonta, Sawickiej, 
Sierszecka, Sosnowa, Spacerowa, Sławkowska, 
Słowackiego, Topolowa, Wapienna, Wiejska, 
Wodąca, Zielona

Telefon: 32 649309

st. sierż. Paweł dudA
rejon: gmina Bolesław

Miejscowości: Bolesław, Hutki, Kolonia, Krze, Krzy-
kawa, Krzykawka, Laski, Małobądz, Międzygórze, 
Podlipie, Ujków Nowy,

Telefon: 6493309

poliCja

dZIeLnICOWI W OLKusZu 
Wydarzenia kulturalne

rePerTuAr KInA „ZBysZeK”  
wrZeSieŃ 2013

• 06 - 10 iX   goDz. 19.00 „DaRy anioła: Miasto koŚCi”  
DRAMAT, FANTASY, PRZYGODOWY PROD. NIEMCY, USA

• 13 - 17 iX   goDz. 19.00 „ilUzja”  KRYMINAŁ, THRILLER PROD. USA
• 20 - 24 iX   goDz. 17.00 „saMoloty”  

ANIMACJA, FAMILIJNY, PRZYGODOWY PROD. USA
• 20 - 24 iX   goDz. 19.00 „RiDDiCk”  

THRILLER, AKCJA, SCI-FI PROD. USA/WLK. BRYTANIA
• 27 iX - 1 X   goDz. 17.00 „BlUe jasMine” DRAMAT PROD. USA
•  27 iX - 1 X   goDz. 19.00 „elizjUM” AKCJA, SCI-FI PROD. USA

mOK W OLKusZu wrZeSieŃ 2013
• 7.09. goDz. 13.00 Dożynki gMinne oRaz 700 leCie kosMoloWa
• 12 - 15.09. URoCzyste otWaRCie RynkU 

PREZENTACJE ARTYSTYCZNE DZIECI I MŁODZIEŻY, WARSZTATY, GRY I ZABA-
WY DLA RODZIN, KONFERENCJE POPULARNO - NAUKOWE, NOCNE ZWIEDZA-
NIE STARÓWKI, DYSKOTEKA /DJ ANGELO MIKE/, KONCERTY: „AFROMENTAL” I 
„ZAKOPOWER”, POKAZ SZTUCZNYCH OGNI ORAZ WIELE INNYCH ATRAKCJI

•  17.09. „spotkania z astRonoMiĄ” 
PROGRAM EDUKACYJNY DLA MŁODZIEŻY

• 18.09. goDz. 17.00 zapisy Do sekCji Mok
• 20.09. goDz. 18.00 otWaRCie WystaWy „naRoDziny MoDeRnizMU” 

W 150 ROCZNICE URODZIN PREKURSORA MODERNIZMU GUSTAVA KLIMTA
• 21.09. goDz. 17.00 WyjazD Do teatRU  

WYJAZD DO TEATRU IM. J. SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE  
NA SPEKTAKL „PUŁAPKA NA MYSZY”

•  28.09. goDz. 19.00 konCeRt zespołU „CHaotiC splUtteR” 
/WSPÓŁORGANIZACJA: BASZTA/ 

narodowe czytanie. aleksander Fredro
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu serdecznie 
zaprasza do wzięcia udziału w Narodowym Czytaniu. W tym 
roku czytane będą utwory Aleksandra Fredry – wybitnego 
polskiego komediopisarza, poety, znakomitego obserwatora, 
niezrównanego mistrza ciętej riposty, twórcy, potrafiącego 
uchwycić i wyjątkowo atrakcyjnym, dowcipnym językiem 
opisać najważniejsze cechy Polaków.
Narodowe Czytanie wybranych utworów Aleksandra Fredry 
odbędzie się 7 września 2013 r. o godz. 11.00 w Czytelni 
Biblioteki.

Serdecznie zapraszamy!

Sprzedam dom w stanie surowym zamkniętym 162 m2 z garażem 
w Baczynie k/Sanki  na ładnej działce 13 a.  Cena 320 tys. zł.

tel. 516 025 595

Sprzedam dom

Informacje, Reklamy
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POKRYCIAPOKRYCIA
dachowe
WOLBROM 32-340
ul. Olkuska (obok Stacji Paliw)

tel./fax: 32 611 04 93
tel. kom. 697 226 037

BEZPIECZNY DACH TWOJEGO DOMU

gwarancja do 40 lat

www.dachcenter.plwww.dachcenter.pl

Zajmujemy się naprawą każdego rodzaju elektroniki użytkowej m.in.:
• GSM - Telefony komórkowe
• GPS - Nawigacje,
• Aparaty Fotograficzne,
• Komputery,
• Sprzęt biurowy,
• Telewizory oraz piloty
• drobne AGD
itp. 

Wstępna diagnoza GRATIS !!
!! Naprawiamy również po innych serwisach!!

Gwarantujemy profesjonalną pomoc techniczną oraz atrakcyjną cenę. 

Kościuszki 9 (w podwórzu),  Olkusz
Tel. 603-654-993       Sklep czynny: 900 -1700

SERWIS SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZAPRASZA

NAJTAŃSZENAPRAWY !!! 

AKCESORIA I CZĘŚCISERWISOWE

SPRZEDAM HALĘ!
Rudawa 
500 m2

 tel: 796-351-499

Prestiżowy dom dla wymagających
Tel. kontaktowy: 516-025-595

Oferujemy do sprzedaży
PIĘKNY, LUKSUSOWY DOM

położony nad samym Zalewem Kryspinów-Budzyń

• Przeszklony salon
• System wentylacyjny
• Najwyższej jakości materiały
   użyte do budowy domu
• 209 m kw, działka 23 a
Cena 1 650 000 PLN

Reklamy


