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UWAGA WYBORY - II TURA - WYBIERAJ!!!
SALON KOTŁÓW C.O.

OLKUSZ,
UL. SKŁADOWA 2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ

(BUDYNEK DWORCA PKP)

TEL. 32 754 60 20

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

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

ECO-DOM

www.system-olkusz.pl

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/

koszt stypy od jednej osoby - 38 zł /w tym obiad, ciasto, napoje zimne i gorące/

www.gastronomia-wolbrom.pl

luka.luka@neostrada.pl

( 508 218 110

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

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

• CZĘŚCI DO WSZYSTKICH
MAREK SAMOCHODÓW
• SPRZEDAŻ OPON ZIMOWYCH
• ATRAKCYJNE CENY OLEJÓW
I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH,
FILTRÓW

KONKURENCYJNE CENY, WYSOKIE RABATY, GRATISY

PROMOCJA AKUMULATORÓW TOPLA , BOSCH

PROJEKTOWANIE W 3D
ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 728-820-552
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00
www.knapczyklukasz.bazarek.pl

OPTYK

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

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

Sprzedaż Węgla
MEBLE OGRODOWE

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

POLNOX - Dystrybutor Kas i Drukarek Fiskalnych POSNET i NOVITUS
Jesteś Przedsiębiorcą, Prowadzisz szybko rozwijającą się Firmę Zapraszamy do Naszego Salonu. Pomożemy w wyborze Kasy lub
Drukarki Fiskalnej, która będzie najlepiej pasowała do specyfiki
Państwa działalności. Zajmujemy się dostarczaniem rozwiązań
ułatwiających sprzedaż, obsługę klienta oraz prowadzenie
magazynu. Nasze wieloletnie doświadczenie w sprzedaży kas
i drukarek fiskalnych POSNET i NOVITUS pomaga racjonalnie
dopasować urządzenie fiskalne oraz sprzęt komputerowy dla
Państwa potrzeb i możliwości finansowych. Konkurencyjne
ceny, stałe rabaty oraz szybka pomoc serwisowa.
Zakres przygotowania sprzetu fiskalnego obejmuje:
• Programowanie bazy towarowej
• Szkolenie osób prowadzących sprzedaż na urządzeniu
fiskalnym
• Fiskalizację oraz przygotowanie dokumentów do US
• Instalację urządzenia oraz usługi związane z pełnym zakresem
serwisu zainstalowanych urządzeń.

ul. Nullo 2, 32-300 Olkusz (naprzeciwko postoju Taxi)
tel/fax: 32 211 03 27, kom. +48 519 409 079
www.polnox.pl • biuro@polnox.pl • sklep@polnox.pl
pon - pt 9.00 ÷ 18.00, sobota 9.00 ÷ 13.00

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

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

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

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

TECHNOLOGIE BUDOWLANE
• systemy ciepłych budynków thermodom
• zestawy zasilania fotowoltaicznego
• pompy ciepła, wentylacja z rekuperacją
• klimatyzacja
• badania szczelności budynków
• badania termowizyjne
• pomiary elektryczne

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz (budynek HERMES)
tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl

Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

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

Rodaki, ul. Rzeka

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

WiREX

JUŻ OTWARTE!!! ZAPRASZAMY

Do każdego
badania
upominek
gratis

K UPON RABATOWY
n a s ło d k o

LODY • K AWA • CIACHO
Z KUPONEM!
KAWA 3 ZŁ, CIASTKO TORTOWE 3 ZŁ
ZAMÓWIENIA NA WYPIEKI DOMOWE

OLKUSZ, UL. FRANCESCO NULLO 23/3
(NAPRZECIWKO EKONOMIKA)

TEL. 792 356 610
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Informacje

Niech Dobra Nowina i życzliwe słowa
głoszone w czasie Świąt Bożego Narodzenia
napełnią nasze serca Wiarą, Nadzieją i Miłością,
a Nowy Rok 2015 przyniesie
zdrowie, radość i pomyślność.
Jednocześnie po raz kolejny dziękujemy
za zaufanie i wsparcie,
którego doświadczyliśmy w tym kończącym się roku.
W sobotę, 20 grudnia od godz. 14-stej
zapraszamy na olkuski rynek wszystkich Mieszkańców
na tradycyjne Świąteczne Spotkanie Wigilijne.

ŁUKASZ KMITA

JACEK OSUCH

Dyrektor Biura
Poselskiego

Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY

Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu
w czwartek, 13 listopada br. uczestniczyli w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w spotkaniu inicjującym
Partnerstwo na rzecz osób młodych. Chęć współpracy
zadeklarowało prawie 50 małopolskich instytucji.

Problem ludzi młodych na rynku pracy jest wyzwaniem
dla wielu środowisk, dlatego do jego rozwiązania należy
zaangażować różne instytucje. „Musimy pracować
razem. W ten sposób łatwiej zdefiniujemy problemy
i wypracujemy rozwiązania. Deklaruję, że weźmiemy
pod uwagę każdy głos. Partnerstwo jest otwarte.
Jeżeli są jeszcze instytucje, do których nie dotarliśmy, a których głos byłby znaczący dla problemu czekamy na nie" - zaznaczył Andrzej Martynuska - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
Małopolska propozycja partnerstwa i wspólnego wypracowania wytycznych do konkursów ogłaszanych
na pomysły wspierające młodzież, okazała się najlepsze w ocenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
i wskazana do naśladowania przez inne województwa.
Podczas spotkania partnerzy zapoznali się z założeniami Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny
i Rynek Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programem Gwarancje dla Młodzieży.
W formie warsztatów wypracowywali zasady współdziałania w ramach zawiązywanego Partnerstwa na
rzecz młodych. Przedstawili swoje oczekiwania wobec współpracy dotyczące m.in. wymiany doświadczeń,
informacji na temat realizowanych projektów. Omawiane były również zagadnienia związane z kreowaniem
poczucia odpowiedzialności młodzieży za swój rozwój, stworzenia szacunku dla pracy. Instytucje widzą
w Partnerstwie szansę na bliską współpracę, która przyczyni się do stworzenia głębszej diagnozy sytuacji
osób młodych. We współpracy widzą możliwość szerokiego włączenia pracodawców i pokazania im korzyści
z zatrudniania ludzi młodych. Instytucje młodzieżowe i działające na rzecz młodzieży zobowiązały się do
aktywności, podejmowania wspólnych działań, wymiany doświadczeń oraz wspólnej promocji Programu
Gwarancje dla Młodzieży. Kolejnym krokiem w zawiązywaniu Partnerstwa będzie zawarte między instytucjami porozumienie, które uwzględniać będzie wszystkie zasady i ustalenia ze spotkania inaugurującego.
Po analizie potrzeb i oczekiwań młodzieży, partnerzy będą wspólnie szukać rozwiązań w zakresie skutecznej
aktywizacji i poprawy sytuacji osób młodych na małopolskim rynku pracy. Ich działania przyczynią się do
opracowania wytycznych do konkursów, które w 2015 r. będzie ogłaszał Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Pełnych radości
Świąt Bożego
Narodzenia
naszym
Czytelnikom
życzy
redakcja
Gwarka
Olkuskiego

Informacje
PORADY PRAWNE

TWÓJ SAMOCHÓD ZOSTAŁ USZKODZONY W WYNIKU
KOLIZJI, WYNAJMIJ POJAZD ZASTĘPCZY Z OC SPRAWCY
Jeżeli twój samochód został uszkodzony w wyniku zdarzenia
drogowego, spowodowanego z wyłącznej winy innego kierowcy,
jesteś uprawniony do żądania zwrotu od jego ubezpieczyciela,
kosztów poniesionych tytułem najmu pojazdu zastępczego.

Podstawą roszczenia stanowią
przepisy: art. 822 § 1 Kodeksu
cywilnego w zw. z art. 34 ust.
1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w nawiązaniu do
uchwały Sądu Najwyższego
z dnia 17 listopada 2011r., sygn.
III CZP 5/11. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż poszkodowany może dochodzić nie tylko
kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu ale również zwrotu
poniesionych opłat na wynajęcie
pojazdu zastępczego.
Poszkodowany uprawniony jest
do korzystania z pojazdu zastępczego w okresie od wyrządzenia szkody do dnia naprawienia
uszkodzonego samochodu. Przy
czym konieczne jest uwzględnienie w każdym indywidualnym przypadku uwarunkowań
związanych z przywróceniem
pojazdu do stanu poprzedniego
jak również z przeprowadzeniem
postępowania likwidacyjnego.
Przykładowo okolicznościami
wydłużającymi czas naprawy
będzie przedłużające się oczekiwanie na przeprowadzenie
oględzin przez ubezpieczyciela,
jego opieszałość w akceptacji kalkulacji kosztów naprawy czy też
konieczność zamówienia i czas
dostawy niezbędnych do naprawy
części samochodowych (tak: Sąd
Okręgowy w Gdańsku, wyrok
z dnia 09.11.2009r., sygn. XII Ga
374/09; Sąd Rejonowy w Olsztynie, wyrok z dnia 09.04.2010r.,
sygn. X C 546/09; Sąd Okręgowy w Szczecinie, wyrok z dnia
08.09.2009r., sygn. II Ca 445/09).

Najem pojazdu zastępczego nie
jest zarezerwowany wyłącznie
dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Poszkodowany ma prawo dysponować
sprawnym pojazdem przez czas
naprawy swojego samochodu
niezależnie od tego do jakich
celów służył mu uszkodzony
pojazd. W świetle aktualnego
orzecznictwa samochód nie jest
obecnie traktowany jako dobro
luksusowe, a standard cywilizacyjny i może być niezbędny także
dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tak Sąd
Okręgowy w Warszawie, wyrok
z dnia 17.09.2010r., sygn. XXIII
Ga 408/10). Toteż przykładowo
żądane przez ubezpieczycieli
wykazywanie do jakich celów
użytkowany był pojazd uszkodzony jak i zastępczy nie znajdują
podstawy prawnej.
Powszechną praktyką jest korzystanie przez poszkodowanych
z usług firm specjalizujących się
w najmie pojazdów zastępczych,
niemniej jednak możliwe jest
również zawarcie umowy najmu
z osobą fizyczną, nieprowadzącej działalności w tym zakresie.
Co istotne ubezpieczyciel nie
ma uprawnienia do wskazania
konkretnej wypożyczalni, którą poszkodowany winien bezwzględnie wybrać, by możliwe
było uznanie jego roszczeń za
zasadne.
By zawrzeć umowę najmu pojazdu zastępczego zazwyczaj wymagane jest przedłożenie dowodu
osobistego, dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy, danych sprawcy wypadku oraz oświadczenia
sprawcy wypadku lub notatki
policyjnej, o ile była sporządzona.

Wy p oż ycz a jąc samochód
należy pamiętać o wyborze auta
o podobnej klasie do tego który
został uszkodzony. Powyższe
może mieć istotne znaczenie
dla określenia wysokości stawki najmu, a w konsekwencji dla
uniknięcia ewentualnego kwestionowania przez ubezpieczyciela zasadności wypłaty odszkodowania w żądanej wysokości.
Wysokość dobowej stawki nie
powinna w sposób istotny odbiegać od tej obowiązującej na rynku
lokalnym dla pojazdów o podobnym standardzie.
Zazwyczaj stosowaną zapłatą za
najem pojazdu, niewymagającą
angażowania własnych środków
pieniężnych poszkodowanego,
jest zawarcie z wypożyczalnią
umowy cesji. Cesja powoduje
przeniesienie na rzecz wypożyczalni uprawnienia do żądania
odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy. Wówczas to wypożyczalnia dochodzi roszczeń na
drodze postępowania sądowego,
nie angażując w to poszkodowanego. W toku procesu ubezpieczyciele najczęściej kwestionują
wysokość stawek za wynajem
oraz długość okresu naprawy,
toteż warto te kwestie mieć na
uwadze przy korzystaniu z najmu pojazdu zastępczego i zadbać
o precyzyjne udokumentowanie
procesu naprawy.

vv Radca prawny
Agnieszka Kulig-Gęgotek

Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl

PRZEMYŚLENIA WYBORCZE

Szanowni Państwo! Po wyjątkowo długich oczekiwaniach ogłoszone
zostały oficjalne wyniki tegorocznych wyborów samorządowych. Poznaliśmy nazwiska nowo wybranych przedstawicieli władz.
W związku z otrzymaną propozycją, po raz pierwszy zdecydowałam
się na złożenie swojej kandydatury
w wyborach samorządowych, ubiegając się o mandat radnej Rady Powiatu.
Ponieważ uważam, że nie tylko osoby
pełniące funkcje polityczne potrafią
działać na rzecz naszej społeczności,
po przemyśleniu podjęłam to wyzwanie, by móc wykorzystać swoją wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie
zarówno zawodowe, jak i życiowe
w tym zakresie. Mając możliwość
bliższej obserwacji całokształtu zjawiska wokół-wyborczego chciałabym
podzielić się z Państwem własnymi
spostrzeżeniami i skłonić do refleksji.
Już na wstępie muszę przyznać, iż
totalny chaos i zamieszanie towarzyszące tejże tematyce powoduje
zniesmaczenie. Podsumowując tegoroczne – budzące liczne kontrowersje wybory samorządowe w naszym kraju
nasuwają się różne wnioski. Wydawać
by się mogło, że wszystko odbywało się w majestacie prawa, zgodnie
z obowiązującą regulacją w postaci
Konstytucji oraz Kodeksu wyborczego, mimo wszystko jednak można by
i tu dopatrzyć się luk prawnych.
Jak widać sama świadomość wyborców odnośnie sposobu oddawania
głosów była niestety znikoma, czego
odzwierciedleniem była ogromna
ilość nieważnie oddanych głosów.
Skąd taka dezorientacja? Gdzie zatem
tkwi błąd? Ktoś powie, że podczas
głosowania należało pytać lub czytać
ze zrozumieniem. Z pewnością należy jednak przyznać, że w tego typu
wyjątkowych sytuacjach zabieganemu
i zmęczonemu społeczeństwu należy
się jasna, klarowna i dokładna interpretacja przepisów, zasad i procedur.
Nasuwa się też kolejne pytanie: czy
nie rozsądnym i zasadnym byłoby
ustanowienie wyższych, aniżeli te,
które uregulowane są ustawowo
barier wiekowych dopuszczających
osoby kandydujące do piastowania tak
odpowiedzialnych stanowisk samorządowych? Być może nie byłoby
błędem wprowadzenie stosownej
regulacji w tej dziedzinie. Z pełnym

KULTURA

NOWE EKSPONATY W OLKUSKIM MUZEUM AFRYKANISTYCZNYM

W przyszłym roku zwiedzający Muzeum Afrykanistyczne im. dra Bogdana Szczygła i Bożeny Szczygieł-Gruszyńskiej będą mogli obejrzeć 31 nowych eksponatów. Rytualne maski, instrumenty muzyczne, broń i przedmioty codziennego użytku ludów Czarnego Lądu stanowią kolekcję zmarłego dwa lata temu dra hab. nauk medycznych
Zygmunta Łazowskiego, a przekazane zostały do olkuskich zbiorów przez jego żonę dr Stefanię Łazowską.
Dr Stefania Łazowska osobiście wręczyła je w Warszawie
zastępcy dyrektora MOK Waldemarowi Czarnocie (oboje na
zdjęciu ze spotkania w Warszawie). Zapewniła też, że podejmie
starania zmierzające do dalszego
wzbogacania olkuskich zbiorów
afrykanistycznych. Kolekcję
przekazaną przez dr Stefanię
Łazowską zgromadził jej mąż
dr hab. Zygmunt Łazowski podczas pobytu w Ghanie w latach
1964-68, 1970-73 oraz w Nigerii
w latach 1982-87. W Ghanie pracował jako ordynator oddziału
dziecięcego i ośrodka szkolenia podyplomowego szpitala
w Sekondi, zaś w Nigerii był
profesorem uniwersytetu i kierownikiem kliniki dziecięcej
w Jos.
W Polsce pracował na Uniwersytecie Warszawskim oraz w klinice pediatrii w Zabrzu. Był autorem 40 prac naukowych, a także
autorem i redaktorem 6-tomowego wydawnictwa poświęconego
Nigerii oraz Afryce Zachodniej,

przez wiele lat aktywnie działał w Towar z yst wie Polsko -Nigeryjskim. Zmarł
15 czerwca 2012 rok
w wieku 87 lat. Pozostawił po sobie opinię oddanego chorym
dzieciom prawdziwego lekarza, prawego
człowieka, a także
przyjaciela Afryki.
Z tej ostatniej życiowej pasji powstała
kolekcja, która dzięki
hojności żony dra hab. Zygmunta
Łazowskiego wzbogaciła olkuskie zbiory Muzeum Afrykanistycznego i w przyszłym roku
zostanie udostępniona zwiedzającym.
Więcej informacji o Muzeum
Afrykanistycznym w Olkuszu
znaleźć można na stronie internetowej www.mok.olkusz.pl
w dziale Muzea.
vv MOK Olkuszx
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szacunkiem dla każdego człowieka,
w tym także dla osób młodych, osoba kandydująca na stanowisko wójta,
burmistrza, prezydenta miasta czy
radnego poza dostatecznym doświadczeniem, powinna posiadać już pewną „mądrość życiową” i w jakimś
stopniu mieć ukształtowane poglądy
na sprawy polityczne, społeczne czy
gospodarcze, by potrafić bardziej
rozsądnie i racjonalnie podejmować
decyzje, nie kierując się przy tym
wyłącznie emocjami.
Kolejna kwestia, to wynagrodzenie
radnych. Czy pęd kandydowania nie
wiąże się wyłącznie z czysto finansowymi zakusami? Czy nie skuteczniej,
z większym poświęceniem w dbałości o dobro ogółu wykonywałyby
swoje obowiązki osoby działające
społecznie?
Zastanawia również, a przy tym bardzo dziwi, czym w większości kierują
się wyborcy dokonując weryfikacji
kandydatów. Jak można zauważyć,
spełniając swój obywatelski obowiązek niejednokrotnie nie zastanawiamy
się nad wyborem właściwego kandydata, dając tym samym szansę zupełnie przypadkowym osobom. W dużej
mierze głosujemy również na osoby,
które są po prostu znane i popularne,
jak aktorzy, sportowcy, artyści - słowem celebryci - nie analizując przy
tym, czy takie osoby, poza tym, czym
zajmują się na co dzień, potrafią odnaleźć się w zupełnie innym „świecie”
jakim jest samorząd.
Jak Państwo sądzicie, czy taka osoba
swój cenny czas poświęci w większej
mierze obowiązkom zawodowym czy
samorządowym? Czy w ogóle znajdzie niezbędny czas na pełnienie tak
odpowiedzialnej funkcji? Ponad to,
czy osoby, które dotąd nie miały żadnego kontaktu z tematyką samorządową potrafią zapanować nad wielością
trudnych spraw bez podejmowania
niewłaściwych decyzji, których potem
możemy żałować wszyscy?
Mówi się również o kadencyjności
stanowisk wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast. Społeczeństwo
wyraźnie opowiada się za zasadnością

takiego rozwiązania. Można by jednak
i tu wyliczać wady i zalety. Należy
wziąć pod uwagę, że na sprawowanie
władzy składa się wiele czynników,
a każdy przypadek jest inny. W obliczu demokratycznego państwa i równości szans decyzja o wyborze kandydata na takie stanowisko powinna
być świadoma i wyważona.
Przede wszystkim powinniśmy brać
czynny udział w głosowaniu. Frekwencja wyborców oddających głos
mówi sama za siebie. Lubimy zatem
narzekać, a nic, bądź niewiele robimy
aby to zmienić.
Wracając do tegorocznych wyborów
budzących niesmak, brak zaufania
oraz wywołujących liczne komentarze
dotyczące spotów wyborczych czy
systemu zliczania głosów, który w tak
ważnym momencie zawiódł, pojawia
się zatem następne pytanie: czy Polak
- w myśl porzekadła - zawsze musi
być mądry po szkodzie? Czy w ogóle
porażki i doświadczenia życiowe uczą
pokory? Nad tymi i wieloma innymi
pytaniami należałoby się pochylić,
pogrążyć w głębokiej refleksji i wyciągnąć stosowne wnioski. Jednakże jednego możemy być pewni – tegoroczne
wybory samorządowe z pewnością
przejdą do historii.
Niezależnie od wszystkich przemyśleń
tu przedstawionych składam gratulacje wszystkim liderom. Jednocześnie serdecznie dziękuję Wszystkim
Wyborcom za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie Państwo oddając liczne
głosy na moją osobę. Jestem również
wdzięczna za wszelkie oznaki sympatii okazane w trakcie trwania kampanii wyborczej. Pomimo, iż nie udało
mi się uzyskać wystarczającej ilości
głosów, aby wstąpić w szeregi radnych
Rady Powiatu olkuskiego, pozostaję nadal tą samą osobą wrażliwą na
krzywdę ludzką i jeszcze bardziej
otwartą na współpracę z Państwem
na rzecz miasta Bukowna i naszego
regionu.

vv Z wyrazami szacunku,
Lilla Kula

„BEZPIECZEŃSTWO SENIORA”
DEBATA SPOŁECZNA W OLKUSZU

3 grudnia br. w auli Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu przeprowadzono debatę społeczną na temat „Bezpieczeństwa seniora”. W debacie
wziął udział I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu
nadkom. Jarosław Klich, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp. szt. Artur Czarnota, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
i Ruchu Drogowego asp. szt. Tomasz Domagała, nadkom. Agnieszka
Fryben, asp. Katarzyna Matras oraz sierż. Marika Guzik-Gajda.
W debacie udział wzięli również
zaproszeni goście: radni, słuchacze
Uniwersytetu III Wieku w Olkuszu członkowie Centrum Seniora
z Klubu „Przyjaźń” w Olkuszu.
Debatę rozpoczęto powitaniem
gości przez I Zastępcę Komendanta
Powiatowego Policji w Olkuszu
nadkom. Jarosława Klicha oraz
omówieniem programu i przebiegu debaty. Następnie Naczelnik
Wydziału prewencji i Ruchu Drogowego asp. szt. Artur Czarnota
wraz z nadkom. Agnieszka Fryben
przedstawili prezentację dotyczącą bezpieczeństwa osób. Przedstawiono w niej strukturę miejscowej jednostki Policji, metody
działania sprawców wobec osób
starszych (m.in. oszustwa metodą
na wnuczka, kradzieże kieszonkowe), przepisy dotyczące ruchu
pieszych z położeniem akcentu na
elementy odblaskowe.
Po zakończonej prezentacji wywiązała się dyskusja dotycząca prezentowanej problematyki.
Podsumowując, wypracowano

następujące wnioski:
• przewodniczący rady osiedla centrum zaproponował, aby tematyka związana z bezpieczeństwem
osób starszych została rozpropagowana wśród mieszkańców
podczas zebrań rad osiedla,
• jeden z radnych z kolei wystąpił
z wnioskiem o systematyczne
przekazywanie mediom lokalnym apeli i komunikatów policji
z zakresu prewencji kryminalnej.
Na zakończenie Naczelnik
Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego poprosił uczestników
debaty o wypełnienie ankiety,
której wyniki zostaną wykorzystane przez policjantów podczas
organizacji kolejnych tego typu
przedsięwzięć. Naczelnik zapewnił
również uczestników, że wnioski
wypracowane w trakcie trwania
spotkania zostaną zamieszczone na
łamach Przeglądu Olkuskiego oraz
na stronie internetowej olkuskiej
Policji wraz z informacją o poziomie ich realizacji.
vv Policja Olkusz
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Informacje

Szanowni Wyborcy Powiatu Olkuskiego,
Chrzanowskiego i Oświęcimskiego
Serdecznie dziękuję Państwu za każdy oddany głos
na kandydatów do Sejmiku Małopolskiego z listy SLD
LEWICA RAZEM, oraz poparcie mojej kandydatury.
Uzyskany przeze mnie wynik nie dał mi szansy
na mandat, ale przyjmuję
zaufanie Państwa
z wdzięcznością. Jestem przekonana, że gdyby
nie „zwyciężały” głosy nieważne to wynik byłby
zdecydowanie korzystniejszy.
Dziękuję przyjaciołom i wszystkim osobom
wspierającym mnie w kampanii wyborczej. Gratuluję
zwycięzcom i jestem gotowa do współpracy dla
dobra Małopolski, a w szczególności naszego
zachodniego regionu, by żyło się nam wszystkim
łatwiej i przyjemniej.
Mariola Wesołowska
KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

LEKKO SŁONY
SOS KARMELOWY

Lekko słony sos karmelowy to moje
kolejne odkrycie na najprostszy
przepis :). Oj tak, wystarczy kilkanaście minut i już możemy się cieszyć
błogim smakiem karmelu. Mniam,
tylko należy uważać, bo uzależnia:)
A teraz jeszcze pomyśl - święta już
niedługo, usiądziesz rano do śniadania świątecznego, a tu babka, a tu
sos... i szczęście już jest :)
Lekko słony sos karmelowy
• 15 dkg cukru
• 1/2 łyżeczki soli
• 7,5 dkg masła
• 125 ml śmietanki 30%
Cukier wsypujemy do garnuszka i stawiamy na
malutkim gazie i czekamy, aż cukier się rozpuści i zrobi przeźroczysty, wtedy dodajemy
masło w małych kawałeczkach oraz sól i wszystko
porządnie mieszamy, po chwili dodajemy śmie-

tankę i ponownie mieszamy. Gotujemy przez
ok. 5 minut, aż wszystko się porządnie połączy
i zagotuje. Przelewamy do miseczki i zjadamy:)
Możemy mocniej odparować całość i wtedy
będzie mieć smarowidło do pysznej bułeczki.

vv Ulla Pałka

Ten i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl oraz na profilu na facebooku:
www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

PIESKI SZUKAJĄ DOMU

PIEĆ SZCZENIAKÓW

Poszukujemy dobrych odpowiedzialnych domów dla pięciorga
dwumiesięcznych szczeniąt po mamie średniej wielkości. Maluchy
są rezolutne, radosne i dobrze zsocjalizowane. Zostały odpchlone,
odrobaczone i za kilka dni będą zaszczepione. Nie wydajemy psów
na łańcuch. Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.
Kontakt: 534 884 174.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu w sprawie zwierzaków, mamy nadzieję, że dzięki Państwu ich los wkrótce się odmieni...

PORADY PRAWNE

DODATKOWY URLOP DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U 1997 nr
123 poz. 776 z późn. zm) osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10
dni roboczych w roku kalendarzowym. Przywilejem tym nie są więc objęte osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności.
Uprawnienie do pierwszego urlopu
dodatkowego osoba niepełnosprawna
nabywa po przepracowaniu jednego
roku. Czas ten liczony jest od dnia zaliczenia jej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
Orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
wydają powiatowe oraz wojewódzkie
zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Wymiar urlopu dla uprawnionego pracownika niepełnosprawnego ustala się
przez obliczenie łącznego wymiaru
tego urlopu, a więc do urlopu wypoczynkowego danego pracownika
niepełnosprawnego dodaje się 10 dni
urlopu dodatkowego. Tym samym taki
pracownik ma prawo do 30 bądź 36 dni
urlopu wypoczynkowego w danym roku
kalendarzowym.
W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna uprawniona jest do urlopu
wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub
do urlopu dodatkowego na podstawie
odrębnych przepisów, to urlop dodatkowy na podstawie ww. ustawy tej osobie
nie przysługuje. Jeżeli natomiast urlop
dodatkowy jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje
urlop dodatkowy na podstawie ustawy
o rehabilitacji.
Udzielając urlopu wypoczynkowego
pracownikom niepełnosprawnym
w stopniu znacznym lub umiarkowanym, należy pamiętać, że jeden dzień
urlopu odpowiada 7 godzinom pracy
(od 1 stycznia 2012 r. do 9 lipca 2014
r. tylko w przypadku posiadania przez
pracownika zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu
pracy). Natomiast w pozostałych przypadkach (w odniesieniu do pracowników

niepełnosprawnych w stopniu lekkim
oraz pracowników nieposiadających
zaświadczenia o skróceniu normy czasu pracy do 7 godzin) 1 dzień urlopu
wypoczynkowego odpowiada 8 godzinom pracy.
Istotną kwestią jest to, że pracownik
nabywa prawo do urlopu, nawet jeżeli
nie wykonywał pracy z powodu choroby
i pobierał w tym czasie zasiłek chorobowy (dotyczy to także świadczenia
rehabilitacyjnego) bowiem znaczenie
ma pozostawanie w stosunku pracy, a nie
jej świadczenie. Wyjątki w tym zakresie
to pozostawanie na urlopie bezpłatnym,
wychowawczym, nieświadczenie pracy
w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności bądź odbywaniem
służby wojskowej;
Gdyby osoba zaliczona do znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności utraciła status osoby niepełnosprawnej lub też została zaliczona do
lekkiego stopnia niepełnosprawności,
nie traci prawa do urlopów, do których
nabyła prawo przed utratą tego statusu
lub zmianą stopnia niepełnosprawności
na lekki - zarówno zaległych, jak i tych
bieżących. Utrata bądź zmiana stopnia
niepełnosprawności powoduje tylko
utratę prawa do kolejnego dodatkowego
urlopu wypoczynkowego.
W wyroku z dnia 29 czerwca 2005 roku
sygn. akt II PK 339/04 Sąd Najwyższy
przyjął, iż prawo do dodatkowego urlopu
wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, chociażby nie wystąpił do pracodawcy o przyznanie takiego urlopu.
Przepisy prawa nie uzależniają prawa
do urlopu wypoczynkowego od wniosku osoby uprawnionej. Pracodawcy,
który nie ze swojej winy nie dowiedział

się o przysługującym osobie niepełnosprawnej urlopie, nie można zarzucić
zawinionego niewykonywania zobowiązania do udzielenia urlopu zgodnie
z przepisami prawa pracy.
Należy pamiętać, że dodatkowy urlop
wypoczynkowy przechodzi na rok
następny – należy go udzielić najpóźniej
do końca trzeciego kwartału następnego
roku kalendarzowego, zaś roszczenia
ze stosunku pracy, w tym dotyczące
udzielenia dodatkowego urlopu wypoczynkowego, ulegają przedawnieniu
z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Trzyletni
termin przedawnienia prawa do urlopu
rozpoczyna się najwcześniej w ostatnim
dniu roku kalendarzowego, w którym
pracownik nabył to prawo.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na
to, iż wskazane w przepisach prawo do
dodatkowego urlopu wypoczynkowego
oraz płatne zwolnienie z pracy z powodu wyjazdu na turnus rehabilitacyjny
podlegają łączeniu w ograniczonym
zakresie. Łączny wymiar dodatkowego
urlopu wypoczynkowego oraz zwolnienia na turnus rehabilitacyjny nie może
przekroczyć 21 dni roboczych w roku
kalendarzowym. Tak więc, jeżeli pracownik niepełnosprawny w danym roku
uczestniczy w turnusie rehabilitacyjnym,
który trwa 14 dni roboczych, to nie może
tym samym skorzystać z dodatkowego
urlopu wypoczynkowego w jego pełnym
wymiarze, gdyż może tylko wykorzystać
pozostające mu w tym przypadku 7 dni
dodatkowego urlopu.

vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

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

Reklamy
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Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

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

Oferujemy również gamę
prefabrykatów z wibroprasy:
•
•
•
•
•
•

ogrodzenia betonowe
płytki chodnikowe
płyty ażurowe
bloczki fundamentowe
korytka ściekowe
kręgi

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną.

Jesteśmy największym przedsiębiorstwem produkującym beton w powiecie olkuskim.
Należymy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.

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

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

Profesjonalne wylewki

Miksokretem
zacierane maszynowo

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

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2
tel. 32 644 21 42; 696 486 469
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PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
Rok zał. 1951

32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32 643 03 13
www.pgk.olkusz.pl, e-mail sekretariat@pgk.olkusz.pl

MIESZKANIA DOSTĘPNE NA KREDYT MdM
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 pięć mieszkań wraz z pomieszczeniami przynależnymi - piwnice,
powierzchnia mieszkań.: 49,99 m2; 53,35 m2; 63,39 m2; 64,06 m2; 71,33 m2.
Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Mieszkanie można nabyć za kredyt z dofinansowaniem 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

DO WYNAJĘCIA

WYDARZENIA KULTURALNE

POKÓJ

PROGRAM IMPREZ MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W OLKUSZU GRUDZIEŃ 2014
• 3 XII GODZ. 17.00 – WYKŁAD, PORADY – MAŁGORZATA PIECZYRAK
„MODELOWANIE NA MANEKINIE I FIGURZE”

• 12 XII GODZ.17.00 – WYJAZD DO TEATRU „GROTESKA” W KRAKOWIE NA
SPEKTAKL „KANDYD” VOLTAIRE`A

• 4 XII GODZ. 10.00 – V TARGI WOLONTARIATU „POTRZEBUJESZ MNIE WIĘC
JESTEM” (ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE „RES SACRA
MISER”, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE W OLKUSZU)

• 13 XII GODZ.10.00 - XXI GWIAZDKOWY TURNIEJ SZACHOWY DZIECI I
MŁODZIEŻY OLKUSZ 2014

• 4 XII GODZ. 17.00 – PROF. EWA JĘDRZEJKO „KOBIETA W KULTURZE
POLSKIEJ” – WYKŁAD W RAMACH OLKUSKIEGO UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU
• 5 XII GODZ. 8.30 , 11.00 – KINO MIKOŁAJKOWE NA ZAMÓWIENIE SZKÓŁ „PINOKIO”
• 6.XII GODZ. 11.00 - MIKOŁAJKI DLA DZIECI W PROGRAMIE: „CHOINKA
NIEDŹWIADKA TOLKA” BAJKA W WYKONANIU TEATRU EDUKACJI I
PROFILAKTYKI „MASKA” W KRAKOWIE, MALOWANIE BUZIEK, ZABAWY
ANIMACYJNE
• 10 XII GODZ. 9.00 – ELIMINACJE REJONOWE XXI MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK BEDZIN 2014
• 10 XII GODZ. 17.00 – „WARSZTATY URODY” – PROWADZENIE KOSMETYCZKI
Z SALONU L`OREAL W OLKUSZU
• 11 XII GODZ. 12.30 – „FILMOWA PRZYGODA CZYLI JEDZ WARZYWKA”
(ORGANIZATOR: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W OLKUSZU”

w budynku SILVER
/dawny budynek policji/

• 14 XII - TURNIEJ TAŃCA UTW współfinansowany ze środków Ministra Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

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

• 15 XII GODZ. 8.30 – SEANS NA ZAMÓWIENIE SZKÓŁ „BOGOWIE”
• 17 XII GODZ. 17.00 – SPOTKANIE I PROMOCJA TOMIKU BARBARY
LITARSKIEJ „SZEPTY”
• 18 XII GODZ. 18.00 – SPOTKANIE KOŁA ASTRONOMICZNEGO
• 18 XII GODZ .8.30 – SEANS NA ZAMÓWIENIE SZKÓŁ „BOGOWIE”
• 18 XII GODZ. 17.00 –WYKŁAD W RAMACH OLKUSKIEGO UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU

tel. 604-640-687

• 19 XII GODZ. 18.00– WYSTAWA JUBILEUSZOWA INSTRUKTORÓW PLASTYKI
DOMU KULTURY W OLKUSZU (CENTRUM KULTURY UL.SZPITALNA 32)
• 21 XII GODZ. 9.00 – JARMARK BOŻONARODZENIOWY (RYNEK)

• 11 XII GODZ.17.00 – REŻYSER I SCENARZYSTA JAROSŁAW MAŃKA
WYKŁAD ORAZ PROJEKCJA FILMU „PORWANI” W RAMACH OLKUSKIEGO
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

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

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

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA
WYMIANA OPON OD 40 zł

Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702;
email:
mpoznanska1@vp.pl

-

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

ZAPRASZAMY
DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI
W PROMOCYJNEJ CENIE

www.twoje-ori.olkusz.pl

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1(za stacją diagnostyczną)
tel. 518 391 072, 511 663 583, 602 362 814
DO SPRZEDANIA działka budowlana o pow. 700 m kw.
w Nowej Górze (gm. Krzeszowice), 3 km od Lgoty.
Wszystkie media w drodze przy działce.
Cena: 44 tys. PLN.
DO SPRZEDANIA mieszkanie na krakowskich Bielanach.
Ponad 47 m kw. (dwa pokoje z kuchnią)
plus piwnica i niewielki ogródek.
Cena 240 tys. PLN.
DO SPRZEDANIA drewniany dom 110 m kw.
na widokowej działce 8 a w Czernej.
Stan surowy z dachem,
rozprowadzona instalacja elektryczna,
środek częściowo wykończony płytami regips.
Cena: 175 tys. PLN.

WIĘCEJ OFERT NA:

www.gwarek-nieruchomosci.pl

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

FIRMA BUDOWLANA

oferuje wykonanie:

• remontów bieżących i kapitalnych
• wylewek cementowych
agregatem „Mixokret”
• robót elewacyjnych
• robót transportowo-sprzętowych koparkoładowarką, 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

AUTO-PLAST Sp. J.
• Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych •
• Pomoc drogowa • Diagnostyka komputerowa •
• Naprawy bieżące, części i akcesoria
do wszystkich typów pojazdów •
• lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki •

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

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

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

- 1650 zł
- 1800 zł
- 2000 zł
- 2150 zł

1,9 m
2,2 m
2,5 m
2,8 m

- 2300 zł
- 2450 zł
- 2550 zł
- 2650 zł

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł
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ZIEMIA ŚWIĘTA W MOK

ELEGANCJA I INTYMNOŚĆ W OBRAZACH OLGI BOZNAŃSKIEJ –
WYSTAWA W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE - CZĘŚĆ 2

Ostatni listopadowy wykład w Olkuskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku przeniósł słuchaczy w miejsca, które bez wątpienia warto odwiedzić, ale też przed
wyprawą należy dobrze poznać, by zwiedzanie nie było wyłącznie bezmyślnym
spacerem. W wiedzę niezbędną do świadomego odkrywania Ziemi Świętej
oraz praktyczne wskazówki przydatne tam turystom wyposażył słuchaczy
dr hab. Wacław Cabaj, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Na krakowskiej wystawie prezentowanych jest aż
173 obrazy. Wśród nich znalazła się miedzy innymi
najbardziej znana „Dziewczynka z chryzantemami”.
inspirowały. Dzięki takiemu założeniu i międzynarodowej współpracy,
widzowie mają
okazję podziwiać
w y pożyczoną
z Luwru „Infantkę” Velazqueza,
oraz dzieła udostępnione przez
Muss d’O rsay
m.in. „Por t ret
Berth Morisot”
Eduarda Maneta,„Autoportret”
samej Berth Morisot, a z Madrytu
„Neapolitanke”
Jamesa McNeilla
Whistlera.
Jest też wiele autoportretów,
Nie zabrakło również polskich
oraz dzieł, które poraz pierwartystów, których prace pokazyszy pokazywane są w Polsce.
wane są w kontekście twórczości
Przykładem jest „Dziewczynka
Boznańskiej. Są zatem obrazy
z białą chusteczką” oraz „BretonJacka Malczewskiego, Edwarda
ka”. Są także dzieła odnalezione
Trojanowskiego i Meli Muter.
w prywatnych kolekcjach, a także
Wystawa jest również okazją do
nieliczne pejzaże i martwe natury
zaobserwowania efektów zabie. Ekspozycja zorganizowana jest
gów konserwatorskich, jakim
z dużym rozmachem, we współzostało poddanych wiele obrapracy z największymi muzeami
zów. O Boznańsakiej mówiono
Europy. Kuratorami wystawy
często „szara malarka”. Rzesą: Ewa Kozakowska – Zaucha
czywiście była mistrzynią przyoraz dr Ewa Bobrowska z Paryża.
gaszonej palety, eleganckich,
Obok prac Boznańskeij można
delikatnych tonów. Po zabiezobaczyć dzieła mistrzów, któgach konserwatorskich można
re Polka podziwiała, i które ją

w pełni podziwiać piękno barw
jej malarstwa.
Przestrzeń wystawiennicza
została dodatkowo wzbogacona przedmiotami codziennego
użytku należącymi do artystki.
Są klamerki do włosów, lusterka,
naparstek, modlitewnik, ołówki,
stalówki, palety malarskie oraz
fotel i zegar z jej pracowni.
Ekspozycja odbywa się pod honorowym patronatem małżonki prezydenta RP Anny Komorowskiej.
Do 1 lutego będzie prezentowana
w Krakowie, później zostanie
przeniesiona do Muzeum Narodowego w Warszawie. Zachęcam
gorąco do zwiedzenia tej wspaniałej wystawy. Jest to niezwykła okazja, aby zobaczyć dzieła
Boznańskiej, Malczewskiego,
Velzaqueza i Maneta w jednym
miejscu. Boznańska jest postacią godną miejsca w panteonie
europejskich artystów. Wszystkim zainteresowanym polecam
zachwycić się Boznańską.

Dr hab. Wacław Cabaj pracuje
w Zakładzie Turystyki i Badań
Regionalnych Instytutu Geografii, a na dodatek, co sam przyznał,
geografia turystyczna jest jego pasją.
Jak każdy pasjonat z każdej podróży
przywozi wiele zdjęć, na których
oczywiście pojawiają się współtowarzysze wypraw, ale przede
wszystkim uwiecznione są zabytki, krajobrazy, wyjątkowe miejsca.
Swój wykład w Olkuszu dr hab.
Wacław Cabaj zilustrował dziesiątkami takich właśnie, wyświetlanych
na ekranie kinowym zdjęć. Obok
najatrakcyjniejszych obiektów
i ciekawostek znalazły się na nich
szczegółowe mapy regionów, miast,
a także plany zabytkowych budowli.
Fotografie były jednak jedynie
dopełnieniem dla opowieści pełnej
ważnych informacji i mało znanych
ciekawostek. Wykładowca zaczął
od tego, co kryje się pod pojęciem
Ziemia Święta, słusznie kojarzącym się z wydarzeniami opisanymi w biblii. To przede wszystkim
obszar obecnego Izraela oraz
Palestyny, choć wiążąc geografię
ze Starym i Nowym Testamentem
należałoby dołączyć doń części
Jordanii, Libanu, Syrii oraz Egiptu. Wbrew dość powszechnemu
przekonaniu określenie Ziemia
Święta nie jest używane wyłącznie przez chrześcijan. Miejsca te

vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

są bowiem bardzo ważne również
dla wyznawców judaizmu i islamu.
Stąd też sąsiadują tam ze sobą świątynie różnych religii, a na ulicach
mieszają się tłumy ludzi odzianych
w szaty charakterystyczne dla ich
ortodoksyjnych przedstawicieli.
Owa mozaika religii i kultur jest
przykładem pozytywnej koegzystencji. Do wyjątków należą przypadki braku tolerancji dla odmiennych poglądów, jak choćby napis
przed jednym z świętych miejsc
zabraniający wstępu innowiercom.
Wykład dra hab. Wacława Cabaja
wyposażył słuchaczy w znacznie
więcej wiedzy o najatrakcyjniejszych trasach wycieczek i miejscach, których pominąć nie wolno,
a także o miejscowych zwyczajach,
których znajomość może ułatwić

i uprzyjemnić pobyt na Bliskim
Wschodzie. Wiele miejsca poświęcił historiom zabytków najważniejszych dla chrześcijaństwa, archeologicznym odkryciom, związanym
z nimi ciekawostkom. Z pewnością
okażą się bardzo przydatne tym,
którzy planują podróż do Ziemi
Świętej, zaś dla tych, którzy już tam
byli stanowiły miłe wspomnienie
przeżytych w kolebce chrześcijaństwa chwil.
vv MOK Olkusz

POLICJA
Uwaga na złodziejki, które pod różnymi pretekstami pukają do naszych domów
Dwie kobiety, które odwiedziły 29 listopada br. mieszkankę gminy Olkusz okradły ją z biżuterii i pieniędzy. Podobne zdarzenie Policja odnotowała zaledwie kilka dni temu, bo 25 listopada br.
w Wolbromiu. I w tym przypadku złodziejki wykorzystały nieuwagę starszej kobiety i ukradły kosztowności oraz znaczną sumę pieniędzy. Olkuska Policja po raz kolejny apeluje, szczególnie do
osób starszych, aby zachować szczególną ostrożność w kontaktach z osobami obcymi, które chcą wejść do mieszkań czy domów.

Policyjna akcja „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” oraz „Pasy”
W czwartek (4 grudnia 2014 roku) policjanci z zespołu ruchu drogowego olkuskiej komendy prowadzili działania prewencyjno – kontrolne „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, oraz „Pasy”. W działania zaangażowanych
było 16 policjantów, w tym 11 z ruchu drogowego. W tym dniu policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowanie właściwych relacji kierujący - pieszy, a także na zgodne z przepisami poruszanie się pieszych.
Policjanci ukarali 9 kierowców, głównie za niezapięte pasy bezpieczeństwa. Na taryfę ulgową nie mogli liczyć również piesi. Policjanci obserwując skrzyżowania, przejścia dla pieszych i główne ciągi komunikacyjne pouczyli
wprawdzie 18 pieszych, jednakże gdy stwierdzili rażące naruszenie przepisów wypisywali pieszym mandaty. Takich przypadków było 56. Działo się tak, gdy piesi wchodzili wprost pod nadjeżdżający samochód, przechodzili przez
jezdnię na czerwonym świetle lub przechodzili w miejscu niedozwolonym.
Polskie drogi nie są bezpieczne dla pieszych. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji w 2013 roku odnotowano 9,5 tysiąca wypadków z udziałem pieszych, w których zginęło blisko 1,2 tysiąca osób, a 9 tysięcy odniosło
obrażenia. Aż 3,4 tysiąca wypadków miało miejsce na przejściach dla pieszych.
Pieszy jest tzw. niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, ponieważ w trakcie "zderzenia" z pojazdem nic go nie chroni. Kierowca może liczyć na poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa etc. Pieszy jest narażony na
najpoważniejsze konsekwencje już przy prędkościach pojazdu 20-30 km/h. Przy prędkości 50 km/h pieszy ma około 50 procent szans na przeżycie, ale już przy prędkości około 80 km/h jego szanse na przeżycie są bliskie zeru.
Przypominamy, że głównymi przyczynami wypadków spowodowanych przez pieszych jest najczęściej nieostrożne wejście na jezdnię, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, wejście na jezdnię zza pojazdu.

• Włamanie do domu w Olkuszu

30 listopada 2014 roku w Olkuszu na ulicy
Cegielnianej nieustalony do chwili obecnej
sprawca włamał się do niezamieszkałego
domu wyważając drzwi. Z domu nic nie
skradziono. Dochodzenie prowadzą policjanci z Olkusza. Kodeks karny za kradzież
z włamaniem przewiduje karę pozbawienia
wolności od roku do lat 10.

• 6 osób rannych w wypadku drogowym
w Zadrożu			

Dzisiaj (5 grudnia 2014 roku) w godzinach
rannych na drodze wojewódzkiej 794 w
Zadrożu doszło do wypadku drogowego z
udziałem 4 pojazdów. Ze wstępnych ustaleń
Policji wynika, że mieszkaniec Wilczowoli
kierujący VW transporterem na łuku drogi
najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do panujących warunków, zjechał na
przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo
z toyotą. Jadące za volkswagenem - renault
traffic i citroen berlingo najechały na te dwa
pojazdy. Wszyscy kierujący byli trzeźwi. Do
szpitala w Olkuszu przewieziono kierującą
toyotą. Jest to mieszkanka Trzyciąża. Do krakowskich szpitali trafił kierowca transportera
oraz 4 obywateli Ukrainy.

• Olkusz. Kradzież samochodu

1 grudnia 2014 roku z parkingu na ulicy Orzeszkowej w Olkuszu skradziono hondę accord.
Wstępnie oszacowano straty. Wynoszą one
40000 złotych. Sprawą zajmują się policjanci
zwalczający przestępczość przeciwko mieniu.

• Olkusz. Kradzież akumulatorów i paliwa

Z 3 samochodów ciężarowych zaparkowanych w Olkuszu przy ulicy Wspólnej skradziono akumulatory i paliwo. Kradzież miała miejsce 2 grudnia 2014 roku. Łączna suma strat
6 tysięcy złotych. Policjanci ustalają sprawcę
tych kradzieży. Grozi mu kara pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

• Włamanie do gabinetu w poradni
w Olkuszu		

2 grudnia 2014 roku nieustalony do chwili
obecnej sprawca wyłamał zamek w drzwiach

gabinetu jednej z poradni w Olkuszu i ukradł
torebkę z dokumentami, biżuterię i pieniądze. Straty na szkodę mieszkanki Olkusza
w ustaleniu.

• Akcja „Andrzejki” i 2 nietrzeźwych
kierujących		

W miniony weekend w ramach wzmożonych
działań prewencyjno–kontrolnych policjanci
przebadali 2006 kierowców. 2 z nich było
pod wpływem alkoholu. Ponadto jeden z nietrzeźwych kierujących miał zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych. Podczas akcji policjanci wykorzystywali nowoczesne urządzenia
do badania stanu trzeźwości o nazwie AlcoBlow,
które umożliwiają przebadanie wielu kierujących w krótkim okresie czasu. Efekt badań to
2 kierowców, którzy niedopuszczeni zostali do
dalszej jazdy. Jeden z nich miał 1, 89 promila
alkoholu w organizmie. Drugi, w prawdzie mniej,
bo 1,14 promila, ale jechał aż z Jeleniej Góry.
Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
grozi im zakaz prowadzenia pojazdów do 10 lat
oraz grzywna, ograniczenie wolności lub kara
więzienia do dwóch lat.

• Seria włamań w Olkuszu

W miniony piątek (28 listopada 2014 roku)
nieustalony do chwili obecnej sprawca włamał się do domu jednorodzinnego na osiedlu
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Słowiki w Olkuszu. Zamiar kradzieży został
udaremniony, gdyż włamywacz został spłoszony
przez jednego z domowników.
Do pomieszczenia z automatami do gry włamano się 29 listopada 2014 roku na osiedlu
1000 – Lecia. Sprawca wyłamał zamek w
drzwiach, wszedł do środka i uszkodził maszyny
do gier. Straty w oszacowaniu.
Policjanci ustalają sprawcę kradzieży z włamaniem do pomieszczenia gospodarczego
w Podgrabiu, która miała miejsce 29 listopada 2014 roku. Skradziono dwa agregaty
prądotwórcze, grzejnik, butlę gazową, lampy
halogenowe. Straty w wysokości 2500 złotych poniósł mieszkaniec Olkusza.
Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia
wolności od roku do lat 10.

KOMUNIKAT
Policja szuka sprawcy uszkodzenia ogrodzenia posesji w Zimnodole, które miało miejsce 26 listopada
2014 roku około godz. 23.00. Uszkodzenia spowodował kierowca fiata cinquecento najprawdopodobniej w kolorze białym. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt
z prowadzącym postepowanie, nr tel. 326478237.

POLICYJNY TURNIEJ STRZELECKI

28 listopada 2014 roku na policyjnej strzelnicy w Olkuszu
odbył się turniej strzelecki o puchar przechodni Komendanta
Powiatowego Policji w Olkuszu. Była to już 7 edycja tego
turnieju. W zawodach wzięło udział dziesięć 3 - osobowych
drużyn. Każdy z uczestników turnieju startował w dwóch
konkurencjach, strzelanie dokładne i strzelanie szybkie.
Najlepszym strzelcem okazał się
st. asp. Tomasz Mosur z Wydziału
Prewencji i Ruchu Drogowego.
Drugim w kolejności, sierż. Szt.
Mariusz Wąsiel z komisariatu
w Bukownie, na trzecim uplasował
się policjant z wydziału kryminalnego – st. asp. Robert Szatan.
W klasyfikacji drużynowej największą liczbę punktów zdobyli
policjanci z komisariatu w Bukownie w składzie: kom. Rafał Grondal, asp. szt. Sławomir Kamionka, sierż. szt. Mariusz Wąsiel. II
miejsce zajęli policjanci pionu

dochodzeniowego – kom. Barbara
Kozłowska, st. asp. Paweł Czarnik, st. asp. Robert Szatan. Na III
miejscu uplasowała się drużyna
kierownictwa – podkom. Marek
Kalarus, asp. Szt. Artur Czarnota,
st. asp. Tomasz Mosur.
Zwycięzcy otrzymali nagrody
ufundowane przez komendanta
powiatowego i związki zawodowe.
Puchar przechodni Komendanta
Powiatowego Policji w Olkuszu
otrzymała drużyna z komisariatu
w Bukownie.
vv Policja Olkusz

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie,
Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka
Olkuskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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TELEFONY • KOMPUTERY • GPS • ALKOMATY

Salon • Serwis • Akcesoria
CENY JAK NA ALLEGRO!!!
Olkusz ul. Kościuszki 16, tel.: 502-815-535
: aukcje_netcom

PROMOCJE!!!
KARTA
PAMIĘCI 64 GB
49,00 zł

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

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

SŁUCHAWKA BLUETOOTH
SAMSUNG HM 1200
49,99 zł

Kompra
B I U R O R A C H U N KO W E

Świadczymy
nasze usługi
od 21 lat!

Zakres działalności:
• Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
• Ryczałt
• Rejestry VAT
• ZUS
• Sprawy pracownicze
• Szkolenia BHP przez ﬁrmę
z uprawnieniami

• Przekształcenia formy
prawnej przedsiębiorstw
• Zeznania roczne
• Zwrot VAT
na materiały budowlane
Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług
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