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KUCHNIEKUCHNIE
NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI

SZAFYSZAFY

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

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

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

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

montaż
8% VAT

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

tel. 728 122 613

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

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

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

WYPOŻYCZALNIA VANÓW I BUSÓW 
• 6,7,8,9 osobowe
• busy do 3,5 tony
• wynajem krótko i długoterminowy
• kraj, zagranica

tel. 531 270 166

Oferujemy również przewozy okolicznościowe, 
także z naszym kierowcą.
Zarezerwuj już dziś na Święta, ferie 
i Sylwestra samochody z napędem 4x4!!

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

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

Zadzwoń 601 500 500

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

50% zostaje
w Twoim portfelu

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

Teraz Szybka Pożyczka 50% taniej!

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

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
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego 
   lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 9 cm, 11.1 cm i 13 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 drzwiCzynne:

pon. - piątek 9.00 - 17.15  
           sobota 9.00 - 13.00  
32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP) • tel. (32) 754 60 10 • biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl

WSZYSTKO Z DREWNA"U GÓRALA" U NAS NAJTANIEJ !!

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Zapraszamy na piętro MEBLE POKOJOWE

MEBLE OGRODOWE

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 102
tel. 503 505 662 • biuro@abisa.pl • www.abisa.pl

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

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2 • tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079 • www.polnox.pl
Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 13.00

PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW

STAŁA
OPIEKA

SERWISOWA

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

kupuj na stronie odbieraj w salonie • www.polnox.pl

SPRZEDAŻ 
KOMPUTERÓW 

SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH
Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich do rodzaju prowadzonej działalności

Novitus Nano E POSNET ERGO

1586,70 PLN
1428,03 PLN
Nowa niższa cena!

1536,27 PLN
1382,64 PLN
Nowa niższa cena!
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Nad ustaleniem kryteriów i właściwym przebiegiem prac nad 
rankingiem czuwała  Kapituła rankingu w skład której wchodzą 
przedstawiciele trzech ważnych środowisk edukacyjnych, m.in. 
przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, 
dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie 
Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich. Ranking „Perspektyw” został przygotowany 
w oparciu o sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury 
z przedmiotów obowiązkowych (25%) i z przedmiotów dodatko-
wych (45%). Źródłem danych były protokoły komitetów głównych 
olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) 
z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów 
dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. Dzięki 
wiarygodnym i porównywalnym danym na temat egzaminów 
maturalnych ranking jest precyzyjną „fotografią” polskich szkół 
ponadgimnazjalnych. 
Cieszy nas fakt, że od lat zdawalność oraz wyniki matur absolwentów 
I LO są dużo wyższe w porównaniu ze średnimi wynikami osią-
ganymi w kraju, województwie czy też powiecie. To one bowiem 
decydują o tym, na jakie studia dostaną się absolwenci, od nich 
zależy przyszłość młodzieży. Jesteśmy dumni z wyników egza-
minu maturalnego ubiegłorocznych absolwentów. W maju 2016r. 
do tegoż egzaminu przystąpiło ich aż 225 (najwięcej w powiecie 
olkuskim) i zgodnie z danymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
zdawalność wynosi 100 %.
Szczególne gratulacje należą się także uczniom, którzy w roku 
szkolnym 2015/2016 odnieśli sukcesy w olimpiadach. Są to: Mał-
gorzata Kucia – finalistka LXII Olimpiady Chemicznej, Marek 
Kiełtyka – finalista I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Spo-
łeczeństwie, Dominik Gołębiowski i Piotr Janczyk – laureaci III 
stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” 
w zakresie matematyka, Łukasz Hawrylak – laureat III Olimpiady 
Bibliologicznej i Informatologicznej.
Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych nie jest jednakże 
jedyny, w którym I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Olkuszu zostało wyróżnione. 

I LO jest również Laureatem Nagrody Jakości Nauczania SAPERE 
AUSO 2016 w kategorii szkoła ponadgimnazjalna. 25 października 
2016 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczy-
sława Karłowicza w Krakowie odbyła się uroczysta Gala Nagrody 
Jakości Nauczania Małopolskiej Fundacji Stypendialnej SAPERE 
AUSO podczas której Prezes Fundacji Aleksander Palczewski, 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu 
i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego Pani Barbara 
Dziwisz oraz  Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Usta-
wicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
Pan Dariusz Styrna wręczyli laureatom statuetki i certyfikaty. 
Warto dodać, że ta prestiżowa nagroda została ustanowiona celem 
uhonorowania placówek oświatowych, klubów sportowych i insty-
tucji kultury, mających niezaprzeczalny dorobek wychowawczy 
w kształtowaniu nowego pokolenia Małopolan, posiadających 
wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą. W tegorocznej edycji 
konkursu I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, zostało uznane za 
taką właśnie szkołę i jako jedyne w powiecie olkuskim  znalazło się 
w gronie 10 placówek województwa małopolskiego wyróżnionych 
tym zaszczytnym tytułem.
Wiarygodne i przydatne informacje o efektywności nauczania w szkole 
dostarcza też Edukacyjna Wartość Dodana (EWD). Wyróżniamy 
się również pod tym względem. EWD pokazuje, że nasze I Liceum 
nie spoczywa na laurach i nie marnuje potencjału uczniów. 
Jednolitość przyjętych kryteriów w rankingach i różnorodnych bada-
niach pozwala zobaczyć, jak dana szkoła prezentuje się w zestawieniu 
z innymi, czy i w jakim zakresie od nich się odróżnia, a nade wszystko 
– jakie są jej najmocniejsze strony. Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 
Perspektyw jest więc źródłem wiedzy dla gimnazjalistów i ich rodziców, 
którzy stoją przed podjęciem ważnej decyzji: jaką wybrać szkołę, by 
odpowiadała zarówno oczekiwaniom jak i uwarunkowaniom ucznia. 
I chociaż poszczególne kryteria rankingu nie obejmują wszystkich 
aspektów funkcjonowania szkoły, to wzięte łącznie pozwalają uznać, 
iż w najlepszych rankingowych liceach młodzież zdolna, pracowita 
i otwarta na pomoc ze strony swych nauczycieli-mistrzów, ma stworzone 
najlepsze warunki dla rozwijania swoich talentów.

I LO to nie tylko miejsce przygotowań 
do matury. To szkoła z pasją, rozwi-
jająca zainteresowania młodych ludzi, 
podejmująca ciągle nowe wyzwania. 
Potwierdzeniem sukcesów na tej płasz-
czyźnie są liczne certyfikaty m.in.: 
Szkoła z Klasą, Szkoła Odkrywców 
Talentów, Szkoła Dialogu, Najlepiej 
Zaprojektowana Szkoła. Powodem do 
dumy są również osiągnięcia uczniów 
w różnych dziedzinach nauki zarówno 
ścisłych, przyrodniczych jak i huma-
nistycznych. Młodzież ma możliwość 
rozwijania swoich zdolności językowych 
i artystycznych. Jako dowód uznania za zaangażowanie w rozwija-
nie talentów i zainteresowań uczniów oraz za wysokie osiągnięcia 
w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych liceum otrzymało 
certyfikat Szkoły Łowców Talentów.
Liczba zajęć dodatkowych, projektów, wymian międzynarodowych, 
wycieczek, warsztatów językowych, spotkań z ciekawymi, znanymi 
ludźmi najlepiej świadczy o tym, że każdy w I Liceum znajdzie coś 
dla siebie i będzie miał szansę w przyjaznej atmosferze zdobywać 
wiedzę i umiejętności.
Zależy nam na zapewnieniu młodzieży jak najlepszego startu 
w dorosłe życie. Aby przygotować uczniów do funkcjonowania 
w środowisku wyższych uczelni nawiązaliśmy współpracę z Uni-
wersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytetem Śląskim 
w Katowicach i Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Młodzież 
ma możliwość uczestniczenia w zajęciach uniwersyteckich, wykła-
dowcy goszczą także w I LO. 
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego 
w Olkuszu to nowoczesna szkoła ze stuletnią tradycją, której 
celem jest rzetelne przekazywanie wiedzy, zaspokajanie ambicji 
młodzieży oraz zapewnienie uczniom optymalnych warunków dla 
ich wszechstronnego rozwoju. 

Zapraszamy na Dzień Otwarty 23 maja 2017 roku.

I LO PONOWNIE NAJLEPSZE W POWIECIE OLKUSKIM
10 stycznia 2017r. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2017. 
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu widnieje od lat wśród najlepszych liceów w Polsce i w tym roku 
ponownie jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną naszego powiatu, która została wyróżniona. Znajduje się w czołówce 20 najlepszych 
liceów  w województwie i 500 w kraju, zajmując odpowiednio 15 miejsce w Małopolsce i 194 w Polsce. Potwierdzeniem wysokiej 
jakości pracy szkoły jest również przyznany tytuł honorowy  „Srebrna Szkoła 2017”. 

Blisko 120 tysięcy wolontariu-
szy zbiera pieniądze, rozliczane 
następnie w około 1600 sztabach, 
w tym w kilkudziesięciu zlokali-
zowanych w wielu miejscach na 
świecie. O godzinie 20.00 zapra-
szamy wszystkich do udziału 
w happeningu pt. „Światełko do 
Nieba”. W tej jednej chwili prosi-
my wszystkich, którym bliskie są 
idee WOŚP, o wysłanie w stronę 
nieba, czyli w kierunku Dobrych 
Aniołów, światełka w postaci 
np. zapalonej zapałki, świeczki, 
pochodni czy sztucznych ogni.
Przez cały dzień w studiu tele-
wizyjnym, trwa Licytacja Naj-

bardziej Hojnych Darczyńców 
(popularnie zwana licytacją Zło-
tych Serduszek). Kulminacyjny 
moment, czyli licytacja Serduszka 
nr 1, zaczyna się około godziny 
23.00. Po północy podajemy 
wstępne, szacunkowe wyniki 
naszej zbiórki.
Podczas trwania Finału dokład-
nie rozliczamy nasze poprzed-
nie zakupy i przede wszystkim 
dokładnie tłumaczymy cel naszej 
aktualnej zbiórki. Warszawskie 
studio telewizyjne tego dnia 
odwiedza kilka tysięcy osób. Kilka 
razy więcej bawi się na Placu Defi-
lad, przy Pałacu Kultury i Nauki, 

gdzie odbywa się koncert, a pokaz 
sztucznych ogni przechodzi każ-
dorazowo do historii, jako piękne 
widowisko.
Występujący tego dnia artyści 
proszeni są, aby nie pobierali 
żadnych honorariów. Tego dnia 
staramy się, aby jak najwięcej 
wydarzeń artystycznych, czy też 
związanych z przeprowadzeniem 
Finału, odbywało się bez ponosze-
nia żadnych kosztów.
W ciągu poprzednich 24 Finałów 
WOŚP Orkiestra zebrała i przeka-
zała na wsparcie polskiej medy-
cyny sumę ponad 720 mln PLN.

 v www.wosp.org.pl 

WOŚP 25. FINAŁ  
- LETNIA ZADYMA W ŚRODKU ZIMY

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Całość pokazywana jest w bezpośredniej transmisji 
telewizyjnej. Składają się na to bloki, czyli wejścia na żywo rozmieszczone w cało-
dziennej ramówce Programu. Równocześnie w całej Polsce odbywa się największa 
w naszym kraju zbiórka publiczna.

Zarząd PZN OM Koła Powiatowego w Olkuszu 
serdecznie zaprasza członków oraz sympatyków

na coroczne Spotkanie Opłatkowe.
18.01.2016 godzina 11:00 - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów 14 na Os. Pakuska

Serdecznie zapraszamy 
Prezes PZN w Olkuszu - Anna Gałecka

APEL O PRZEKAZANIE 1% PODATKU DOCHODOWEGO
Zarząd  Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Olkuszu w imieniu swoich 
członków zwraca się do ludzi dobrej woli i wielkiego serca o przekazanie 1% podatku 
dochodowego na rzecz naszej organizacji.
PZN Koło Powiatowe w Olkuszu od 66 lat zajmuje się rehabilitacją podstawową, spo-
łeczną i zawodową osób niewidomych i słabowidzących.

Zamiast Fiskusowi podaruj swój 1% Związkowi!
Nazwa organizacji: PZN Koło Powiatowe w Olkuszu, nr KRS : 0000088851, 

dopisek: cel szczegółowy PZN Koło Powiatowe w Olkuszu
Przyszłym ofiarodawcom serdecznie dziękujemy

Informacje
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Niestety, tak naprawdę wszystko zależy 
od miejsca i okoliczności zdarzenia, 
a każdy przypadek jest indywidual-
ny. W zależności bowiem od tego 
czy konkretny wypadek miał miejsce 
przed blokiem czy na posesji, na drodze 
czy na chodniku, na terenie budowy, 
a może w pracy lub w drodze do niej, 
jak również od tego czy miał on miej-
sce na skutek zalegającego lodu czy 
też na skutek np. śniegu spadającego 
z dachu – zasady odpowiedzialności 
jak i podmioty odpowiedzialne mogą 
być różne, a sama droga do uzyska-
nia odszkodowania trudniejsza bądź 
łatwiejsza gdyż z mocy prawa na naszą 
korzyść lub niekorzyść działają okre-
ślone domniemania prawne.
Adwokat lub radca prawny z pewno-
ścią pomoże Państwu w doborze jak 
najprostszej i najskuteczniejszej ścieżki 
do uzyskania rekompensaty, jak rów-
nież najbezpieczniejszej linii obrony 
w przypadku gdy to Państwo jesteście 
stroną pozwaną. Możemy więc szukać 
sprawiedliwości pozywając jeden lub 
kilka podmiotów, a w zależności od 
obranej drogi dochodzenie odszkodo-
wania bądź zadośćuczynienia może być 
łatwiejsze lub bardziej uciążliwe. Zbyt 
pochopne wystąpienie z powództwem 
przeciwko niewłaściwemu podmiotowi 
niepotrzebnie tylko narazi Państwa na 
koszty.
Punktem wyjścia są uregulowania 
zawarte w Ustawie z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 
j.t. z dnia 2016.02.29 z późn. zm.) i tak 
co do zasady utrzymanie czystości 
i porządku należy do obowiązkowych 

zadań własnych gminy. Gminy zapew-
niają czystość i porządek na swoim 
terenie i tworzą warunki niezbędne 
do ich utrzymania poprzez zbieranie 
i pozbywanie się, błota, śniegu, lodu 
oraz innych zanieczyszczeń uprząt-
niętych z chodników przez właścicieli 
nieruchomości. Zwracam jednak Pań-
stwa uwagę, że obowiązki powyższe 
na drogach publicznych należą już do 
zarządu drogi, co dotyczy również 
chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera 
opłaty z tytułu postoju lub parkowania 
samochodów. Ale uwaga – jeżeli to 
gmina pobiera opłaty to odpowiedzial-
ność znowu przechodzi na gminę. Jak 
więc Państwo widzicie - problematyka 
ta jest niezwykle złożona i decydujące 
znaczenie mogą mieć z pozoru nie-
istotne detale. 
Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 
Ustawy, to już nie gmina lecz właściciele 
nieruchomości mają obowiązek uprząt-
nięcia błota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości. Właściciele 
nieruchomości nie są jednak obowiązani 
do uprzątnięcia chodnika, na którym 
jest dopuszczony płatny postój lub par-
kowanie. Może być jednak tak, że rada 
gminy w drodze uchwały stanowiącej 
akt prawa miejscowego przejmie od 
właścicieli nieruchomości wszystkie 
albo wskazane obowiązki. W takim 
wypadku znowu wraca odpowiedzial-
ność gminy.
Na terenie budowy utrzymanie porząd-
ku w tym zakresie należy do wykonawcy 
robót budowlanych. Powyższa regulacja 
koresponduje z treścią art. 652 Kodeksu 
Cywilnego.

Nadzór nad wykonywaniem obowiąz-
ków sprawuje wójt, burmistrz lub pre-
zydent miasta, który w drodze decyzji 
nakazuje wykonanie obowiązku, która 
to decyzja podlega następnie egzekucji.
Niewykonanie powyższych obowiąz-
ków i wystąpienie szkody na skutek 
nieusunięcia śniegu lub lodu, wiąże się 
oczywiście z możliwością dochodze-
nia odszkodowania i zadośćuczynienia 
przed sądem na drodze cywilnoprawnej. 
Problematyka ta jest jednak na tyle zło-
żona i obszerna, że zostanie ona poru-
szona w jednym z kolejnych artykułów. 
Kończąc wskażę jeszcze, że zachowania 
powyższe mogą wypełniać znamiona 
wykroczeń, zgodnie bowiem z art. 101 
Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks 
wykroczeń (Dz.U.2015.1094 j.t. z dnia 
2015.08.04 z późn. zm.) uchylanie się 
od obowiązku oczyszczania i usuwania 
z odcinków dróg publicznych o twardej 
nawierzchni, przechodzących przez 
obszary o zabudowie ciągłej lub sku-
pionej poza miastami i osiedlami, błota, 
śniegu lub lodu, podlega karze grzywny 
do 1000 złotych albo karze nagany. 
Z kolei zgodnie z art.  86 kw, Kto na 
drodze publicznej, w strefie zamiesz-
kania lub strefie ruchu, nie zachowując 
należytej ostrożności, powoduje zagro-
żenie bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym, podlega karze grzywny. Wreszcie 
na mocy art. 90 kw, osoba tamującą lub 
utrudniająca ruch na drodze publicz-
nej, w strefie zamieszkania lub strefie 
ruchu, podlega karze grzywny albo 
karze nagany.

 v Szymon Dubel
Adwokat

PORADY PRAWNE 
NIEKTÓRE „ZIMOWE” PROBLEMY PRAWNE – GDZIE SZUKAĆ WINNEGO?
Na zewnątrz coraz zimniej - pojawił się śnieg i lód, a w związku z tym spowo-
dowane ich działaniem nieszczęśliwe zdarzenia, którym towarzyszy szereg 
niełatwych do rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, dotyczących zarówno 
prawa administracyjnego, cywilnego, a nawet… karnego.

Powyższy artykuł ma charakter jedynie informacyjny, mający na celu poszerzanie świadomości prawnej społeczności powiatu olkuskiego. 
Należy pamiętać, że celem uzyskania fachowej pomocy prawnej i rzetelnej porady dotyczącej konkretnej sprawy z uwzględnieniem jej 
specyfiki oraz indywidualnego charakteru należy udać się do profesjonalisty w osobie adwokata lub radcy prawnego.

Serdecznie zapraszam Państwa do wysyłania na adres e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl nurtujących Państwa zagadnień z zakresu 
prawa, które to sugestie będą mogły zostać następnie poruszone na łamach „Gwarka Olkuskiego”.

Począwszy od 1 stycznia 2017 roku 
pracodawca nie będzie zobowią-
zany do wydania świadectwa pra-
cy pracownikowi, jeśli zamierza 
nawiązać z nim kolejny stosunek 
pracy w ciągu 7 dni od rozwiąza-
nia lub wygaśnięcia poprzedniego. 
Zniesiony został także obowiązek 
wydawania świadectw pracy za 
zakończone okresy zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę na 
okres próbny lub na czas okre-
ślony u danego pracodawcy po 
upływie 24 miesięcy zatrudnienia. 
Przepisy przejściowe zobowiązują 
natomiast pracodawców do wyda-
nia pracownikom, zatrudnionym 
1 stycznia 2017 roku na podstawie 
kolejnej umowy o pracę zawartej na 
okres próbny lub na czas określony 
u danego pracodawcy, świadectw 
pracy za zakończone do 1 stycznia 
2017 roku okresy zatrudnienia, za 
które dotychczas nie wydano świa-
dectwa pracy. Termin na realizację 
tego obowiązku mija 30 czerwca 
2017 roku.
Od 1 stycznia 2017 roku obowią-
zuje nowy wzór świadectwa pracy 
wprowadzony rozporządzeniem 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie świadectwa 
pracy z dnia 30 grudnia 2016 roku 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2292).
Ponadto ustawa ujednolica i wydłu-
ża terminy odwołania od oświad-

czenia pracodawcy  o rozwiązaniu 
umowy o pracę i oświadczenia 
o odmowie przyjęcia do pracy. 
Terminy te dotychczas wynosiły 7 
dni w przypadku wypowiedzenia 
i 14 dni w przypadku rozwiązania 
umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Po nowelizacji termin na odwołanie 
wynosi 21 dni liczonych odpowied-
nio od dnia doręczenia pisma pra-
codawcy wypowiadającego umowę 
o pracę albo zawiadomienia o roz-
wiązaniu umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia lub o odmowie przyjęcia 
do pracy. W szczególności należy 
zwrócić uwagę na przepisy przej-
ściowe, które mogą mieć znaczenie 
w przypadku wypowiedzenia lub 
rozwiązania bez wypowiedzenia 
umowy o pracę w ostatnich dniach 
grudnia 2016 roku, gdyż w takiej 
sytuacji, jeżeli dotychczasowy, 
krótszy termin na odwołanie biegł 1 
stycznia 2017 roku, uległ on odpo-
wiedniemu wydłużeniu do 21 dni.
Kolejna istotna zmiana, która 
weszła w życie od 1 stycznia 2017 
roku dotyczy obowiązku wpro-
wadzenia regulaminów pracy 
i wynagradzania, która spoczywa 
na pracodawcach zatrudniających 
co najmniej 50 pracowników, jeżeli 
nie są oni w tym zakresie objęci 
układem zbiorowym pracy. Do 
tej pory taki obowiązek ciążył na 
pracodawcach zatrudniających co 

najmniej 20 pracowników.
Po nowelizacji przepisów praco-
dawca zatrudniający co najmniej 
20, ale mniej niż 50 pracowników, 
może wprowadzić takie regulami-
ny, a jest do tego zobowiązany, gdy 
z takim wnioskiem wystąpi zakła-
dowa organizacja związkowa. Ana-
logiczne zasady dotyczą obowiązku 
tworzenia zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. Pracodaw-
cy zatrudniający co najmniej 50 
pracowników w przeliczeniu na 
pełne etaty, według stanu na dzień 
1 stycznia danego roku, są zobo-
wiązani do tworzenia funduszu. 
Pracodawcy którzy zatrudniają co 
najmniej 20, ale mniej niż 50 pra-
cowników w przeliczeniu na pełne 
etaty, muszą obowiązkowo utwo-
rzyć fundusz na wniosek zakłado-
wej organizacji związkowej.
Powyższa ustawa wprowadza 
także zastrzeżenie formy pisem-
nej pod rygorem nieważności dla 
umów o współodpowiedzialności 
materialnej za mienie powierzo-
ne. Zmiana ta nie dotyczy umów 
zawartych przed 1 stycznia 2017 
roku. Takie umowy, nawet zawarte 
bez zachowania formy pisemnej, 
pozostają ważne.  

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 
ZMIANY W PRAWIE PRACY OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU
Od 1 stycznia 2017 roku zmieniły się przepisy w prawie pracy. Ustawa z dnia 
16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia 
prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255) wprowadza szereg 
zmian w prawie pracy, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku.

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

Podczas obrad sejmu 16 grudnia 
2016r. poseł PO Michał Szczer-
ba wszedł na mównicę z kartką 
„WOLNE MEDIA”, by poru-
szyć sprawę planowanych zmian 
dotyczących pracy dziennikarzy 
w sejmie. Z powodu niereagowa-
nia na upomnienia i kilkukrotne 
polecenie opuszczenia mównicy, 
Marszałek Kuchciński wykluczył 
go z obrad. Podczas przerwy grupa 
posłów Platformy Obywatelskiej 
i .Nowoczesnej, w ramach pro-
testu, weszła na mównicę, blo-
kując dalsze prace parlamentu. 
Nie będę się skupiał na tym, kto 
miał rację, gdyż kwestii spornych 
było wiele. Chcę zwrócić uwagę 
na inną sprawę - PO i .N swoimi 
działaniami całkowicie ośmieszyły 
się w oczach większości Polaków, 
przez co mimowolnie odwróciły 
uwagę od istoty problemu. Nikt nie 
mówi już kwestiach prawnych czy 
o regulaminie sejmu, tylko o robie-
niu sobie selfie, śpiewaniu „nie 
pucz kiedy odjadę” na mównicy 
i grzebaniu w osobistych rzeczach 
posła Prawa i Sprawiedliwości. 
Pomimo, że tytułowa „opozycja 
totalna” deklaruje, że walczy ze 
złymi rządami PiS, to tak napraw-
dę tylko umacnia pozycję partii 
rządzącej, gdyż teraz każda osoba, 
która stanie naprzeciw działaniom 

władzy w feralny, grudniowy wie-
czór, stawia się jednocześnie tym 
samym w jednym rzędzie z tymi 
wszystkimi „wybrykami” .Nowo-
czesnej i PO. 
Donald Tusk z okazji Nowego 
Roku napisał na swoim koncie na 
Twitterze: "W nowym 2017 roku 
-Ojczyznę wolną od zła i głupo-
ty, Panie". Jak mówi przysłowie - 
uważaj czego sobie życzysz. W cią-
gu zaledwie kilku pierwszych dni 
nowego roku na jaw wyszło, że, 
wbrew zaprzeczeniom, Mateusz 
Kijowski, lider KODu, pobrał 
wypłatę 90 000 zł z datków zbie-
ranych na działanie organizacji od 
jej sympatyków. Choć "opozycja 
totalna" twierdzi, że codziennie, 
nawet w Boże Narodzenie, pro-
testuje, okupując Sejm, Ryszard 
Petru wraz z posłanką .Nowo-
czesnej, Joanną Schmidt poleciał 
sobie na "prywatny wyjazd" do 
Portugali, a Grzegorz Schetyna 
w tym czasie miał być na nartach 
w Austrii. PiS nie mógł sobie 
wymarzyć lepszego prezentu 
noworocznego. Głosy "opozycji 
merytorycznej", czyli środowisk 
wolnościowych i proobywatelskich 
giną, nikt nie mówi o rekordowym 
zadłużeniu, licznych podwyżkach 
podatków, ograniczaniu swobód 
obywatelskich, ustawach pisanych 

na kolanie, błędach dyplomatycz-
nych. Media pełne są informacji 
o kolejnych kompromitacjach 
"opozycji totalnej", przez co wła-
dza ma spokój - nie dość, że nie 
musi odnosić się do trudnych 
tematów, to jeszcze opozycja 
w Polsce jest utożsamiana z wpad-
kami Petru i aferami Platformy. 
Zgodnie z moją tezą - nieważne 
ile "pracy” PO i .Nowoczesna wło-
żą krytykę PiS. Należą oni do tej 
właśnie grupy osób, które lepiej 
by zrobiły dla dobra sprawy, gdy-
by działać przestały. Po ostatniej 
awanturze w Sejmie notowania 
"opozycji totalnej" zmalały, a partii 
rządzącej jeszcze zwiększyły.

Rafał Ziemkiewicz, dziennikarz, 
publicysta polityczny i ekono-
miczny, napisał, że najlepszym 
argumentem przeciwko PiS jest 
ich program, natomiast najlep-
szym argumentem za PiS są ich 
przeciwnicy. Z perspektywy czasu 
okazuje się, że miał rację. Jeśli lide-
rem opozycji będziemy nazywać 
Ryszarda Petru, a główną opozycją 
PO i .Nowoczesną, to PiS będzie 
chyba rządził wiecznie.

 v Michał Pasternak

O CIAMAJDANIE PRZEPROWADZONYM 
PRZEZ  "OPOZYCJĘ TOTALNĄ"

Reprezentując jakąś ideę lub walcząc o jakiś cel trzeba się najpierw zastanowić, 
czy na pewno lepiej dla tej idei będzie, jeśli będziemy ją publicznie głosić. Wiele 
bowiem osób lepiej by zrobiło dla swoich wartości... gdyby ich nie głosiło. Jeśli 
istnieje osoba, która nieważne o jak szczytny cel walczy, ale ciągnie się za nią 
niejasna przeszłość lub na światło dzienne wychodzą jakieś machlojki z nią 
związane, to taka osoba jedynie tej idei szkodzi, nieważne jak wiele pracy w jej promocję 
wkłada. Przy okazji ostatniej awantury w Sejmie mieliśmy tego dobitny przykład. 

Informacje
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KĄCIK KULINARNY

Jest to przepis pochodzący od Ami-
szów - chrześcijańskiej wspólnoty 
protestanckiej wywodzącej się ze 
Szwajcarii, konserwatywnego odłamu 
anabaptystów.
Pyszne bułeczki  
majonezowe
•	 2	kubki	mąki	pszennej
•	 1	łyżka	proszku		
do	pieczenia	

•	 1	łyżeczka	soli	
•	 1/4	kubka	majonezu		
(u	mnie	Kielecki)

•	 1	kubek	mleka	2%
•	 2	łyżeczki	cukru
Przepis jest banalnie prosty:) W jednej 
misce mieszamy mąkę, proszek do 
pieczenia i sól. W drugiej misce mie-
szamy majonez, mleko i cukier. Do 
suchych składników wlewamy mokre 
i mieszamy ( ja to zrobiłam mikserem 
) dlatego ciasto było bardziej płynne 
i dokładniej wymieszane. 
Na formę wyłożoną papierem do 
pieczenia nakładamy łyżką masę, 
formując bułeczki. 
Wstawiamy formę do piekarnika 
rozgrzanego do 180 st. na 20 minut 
i gotowe:) 
Ciepłe bułeczki na śniadanie 
podane. 

Pyszne bułeczki majonezowe... Ten przepis wpadł mi w oczy, gdy nad 
ranem obudzona przez wariujące po ciemku koty zostałam obudzo-
na;) I tak mignął mi gdzieś ten przepis na FB... Rano go odnalazłam 
i zrobiłam dzieciom na śniadanie. Zakochały się i powiedziały, że od 
dzisiaj tylko takie bułeczki będą jeść ;)

PYSZNE BUŁECZKI MAJONEZOWE

 v Ulla Pałka
Te i więcej przepisów na stronie:  www.kuchnianawzgorzu.pl  

oraz na profilu na facebooku:  www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

Sala kawiarni Miejskiego Domu Kul-
tury, w której zwykle odbywają się 
spotkania autorskie, tego wieczoru 
wypełniła się gośćmi dosłownie po 
brzegi. Jeszcze na kwadrans przed 
rozpoczęciem dostawiano dodat-
kowe krzesła. Najbliższych i znajo-
mych obojga twórców, a także wielu 
bywalców wydarzeń kulturalnych, 
w imieniu dyrekcji i własnym powitał 
Michał Mączka, kierownik Działu 
Artystycznego MOK. On też przed-
stawił prowadzącą spotkanie – Irenę 
Włodarczyk, poetkę, laureatkę wielu 
nagród, wśród nich Olkuskiej Nagrody 
Artystycznej, a także... kolekcjonerkę 
aniołów. Autorka m. in. wydanego 
w 2009 r. tomiku wierszy pt. „Nocne 
z Aniołami rozmowy”, posiada ponad 
300 figurek, witraży i w najróżniej-
szych innych technikach wykonanych 
postaci uskrzydlonych niebiańskich 
istot. Któż zatem lepiej mógłby popro-
wadzić „Wieczór Aniołów”?
To właśnie dzięki wspomnianej wyżej 
kolekcjonerskiej pasji Irena Włodar-
czyk poznała Piotr Kitę i jego żonę 
Justynę. On za pomocą dłuta wyczaro-
wuje anioły z lipowego drewna, a ona 
zdobi farbami wyrzeźbione przez 
męża postacie. Oboje są nadzwyczaj 
skromni, zgodnie twierdzą, że nie 
uważają się za artystów, że ich prace są 
sztuką prymitywną, czy naiwną. Nie 
bacząc na to doceniająca ich twórczość 
przyjaciółka-poetka doprowadziła do 
zorganizowania wystawy. Zaintere-
sowanie prezentacją tą potwierdziło, 
jak słuszną była konsekwencja Ireny 
Włodarczyk w zrealizowaniu planu, 
by mimo oporu autorów pokazać ich 
dokonania szerszej publiczności.

I tak każde dostępne w kawiar-
ni MDK miejsce zasiedliły anioły. 
Na zaaranżowanej przez Wiolettę 
Sarotę-Stach wystawie zobaczyć 
można rzeźby, płaskorzeźby i obrazy 
na drewnie. Są one rozmaicie zdo-
bione, a nierzadko wyposażone też 
w różnorodne przedmioty, jak np. 
instrumenty muzyczne. U jednej ze 
znanych w Olkuszu dentystek mieszka 
anioł autorstwa Piotra Kity z wielką 
szczoteczką do zębów. Podobnymi 
rzeźbami, przedstawiającymi skrzy-
dlatych „patronów” innych zawodów 
i pasji, małżonkowie Piotr i Justyna 
obdarowali licznych przyjaciół i zna-
jomych z naszego miasta oraz innych 
zakątków kraju. Oczywiście najwięcej 
jest ich w domu autorów, tam zdobią 
każde nadające się do tego miejsce.
W ciągu czterech lat, od kiedy zro-
dziło się to niezwykłe hobby, spod 
rąk tworzących razem małżonków 
wyszło ponad trzysta wyobrażeń 
aniołów. A zaczęło się niewinnie. 
Jak opowiadał na spotkaniu w MDK 
Piotr Kita, po budowie domu pozo-
stało sporo drewna, z którym nie 
bardzo wiedział co zrobić. Kiedy 
żona i córka wykorzystały deski do 
namalowania aniołów, urzeczony 
efektami postanowił rzeźbić. Nie 
posiada jednak ani artystyczne-
go wykształcenia, ani twórczych 
doświadczeń, zawodowo zajmuje 
się finansami, stąd zapewne pierwsze 
próby tak dalece rozczarowały go, 
że ich owoce zgromadził w... piecu. 
Jednak przecież każda wytrwałość 
zostaje wcześniej lub później nagro-
dzona. I tak nieustępliwy twórca 
z czasem odnalazł w swej nowej pasji 

satysfakcję. A także uznanie, czego 
dowodem jest wystawa w olkuskim 
MDK i zainteresowanie ze strony 
licznych uczestników środowego 
„Wieczoru Aniołów”.
Zasadniczą część tego spotkania 
stanowiły rozmowy, dzięki którym 
goście mieli okazję zaczerpnąć wiedzę 
o twórczości Piotra Kity i Justyny Bal-
dy-Kita oraz o nich samych. Przerwy 
między podejmowanymi tego wieczo-
ru tematami wypełniły wiersze Ireny 
Włodarczyk, czytane przez autorkę 
i zarazem prowadzącą spotkanie, 
a także równie gorąco oklaskiwane 
kolędy. Bożonarodzeniowe pieśni 
wykonały młode wokalistki z Ogni-
ska Muzycznego DodiArt: Zuzan-
na Głowacka, Martyna Krawczyk 
i Aleksandra Radko, które wspierali 
muzycy i pedagodzy: Dorota Sta-
chowicz-Mączka (śpiew, gitara) oraz 
Michał Mączka (altówka).
„Wieczór Aniołów” zakończył się 
dla Piotra Kity i Justyny Baldy-Kita 
istnym oblężeniem przez tłum pra-
gnących pogratulować im i wręczyć 
kwiaty gości spotkania. Wszystkie-

mu temu cierpliwie przyglądały się 
wszechobecne anioły. Nadmienić 
należy, że autorka aranżacji wysta-
wy Wioletta Sarota-Stach obecna 
tam była wraz ze swymi podopiecz-
nymi z Pracowni Plastycznej MOK. 
Dwie jej uczennice, stosownie do 
okoliczności przebrane, rozdały 
wśród publiczności wydrukowane 
na ozdobnych kartkach wiersze Ire-
ny Włodarczyk. To był ze wszech 
miar anielski wieczór.  

POETYCKO I Z KOLĘDAMI POŚRÓD USKRZYDLONYCH NIEBIAŃSKICH POSTACI
Z wielu powodów niecodziennym było wydarzenie, które 4 stycznia 2017 r. zgromadziło w olkuskim MDK nadspodziewanie liczną 
publiczność. Stanowiło bowiem połączenie wernisażu ze spotkaniem autorskim. Wystawie rzeźb współtworzonych przez Piotra Kitę 
i Justynę Baldy-Kitę towarzyszyły takie jak podczas spotkań autorskich rozmowy o twórcach i ich twórczości, zaś między kolejnymi 
podejmowanymi tematami czytane były wiersze i śpiewane kolędy. Wszystko to nawiązywało do niemniej niecodziennej tematyki 
spotkania, którego tytuł brzmiał: „Wieczór Aniołów”.

WODA I ŚCIEKI BĘDĄ 
TAŃSZE W 2017 ROKU

Znamy już ceny wody i odbioru ścieków, które będą obo-
wiązywały w przyszłym roku. Mieszkańców z pewnością 
ucieszy fakt, że radni Rady Miejskiej w Olkuszu przyjęli 
zaproponowaną przez burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 
uchwałę o dopłatach do usług wodno-kanalizacyjnych, 
co oznacza obniżenie od 1 stycznia 2017 r. opłat z 2016 
r. odpowiednio o 29 groszy za 1m3 wody oraz 8 gr za 
1m3 odprowadzanych ścieków.
- Prace nad weryfikacją cen 
wody i ścieków na 2017 rok 
prowadzone były niemal przez 
cały rok. W konsekwencji pro-
gnozowane jeszce na początku 
tego roku stawki zdecydowanie 
obniżono. Dzięki temu dziś 
jesteśmy w stanie zapropo-
nować dopłatę do cen wody 
i odbioru ścieków, dzięki której 
ceny tych usług na rachunkach 
mieszkańców naszej gminy 
będą niższe – argumentował na 
chwilę przed głosowaniem rad-
nych burmistrz Roman Piaśnik.
Obecnie mieszkaniec Gmi-
ny Olkusz, po uwzględnieniu 
obowiązującej dopłaty Gminy 
Olkusz do cen wody i odbioru 

ścieków, wynoszącej 3 mln zł, 
na rachunku otrzymuje kwoty:
•	 6,06 zł brutto za 1 m3 wody 

oraz
•	 7,50 zł brutto za 1 m3 odpro-

wadzonych ścieków.
Dopłata w 2017 roku kwoty 
3,6 mln zł pozwoli na obniże-
nie mieszkańcom rachunków za 
wodę i ścieki do poziomu
•	 5,77 zł brutto za m3 wody oraz
•	 7,42 zł brutto za m3 odprowa-

dzonych ścieków.
Uchwała została jednogłośnie 
przyjęta przez siedemnastu rad-
nych. Oznacza to, że pierwszy 
raz od 1994 r. ceny wody i odbio-
ru ścieków zostaną obniżone.

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

Oferujemy również gamę 
prefabrykatów z wibroprasy:

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

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

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

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

tel. 32 644 21 42; 696 486 469

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

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

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

• lokal nr 33  o powierzchni użytkowej  71,33 m2   cena 265 000 zł.

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania (dostępnego  również na kredyt MdM)
że posiada do sprzedaży przy ul. Górniczej 32 w Olkuszu nowy dwupoziomowy lokal mieszkalny 

      z dwoma balkonami i z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą):

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

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

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania (dostępnego  również na kredyt MdM)
że posiada do sprzedaży przy ul. Skalskiej 4 w Olkuszu (dawny budynek mieszkalny banku PKO BP) 

nowe lokale mieszkalne z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):

Informacje
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Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

Redaktor naczelna:
Anna Przetacznik

Skład i łamanie:
Justyna Kurdyła
Druk: 
Polska Press Sp. z o.o., 
Oddział Poligrafia, 
Drukarnia w Sosnowcu.

Humana Anna Przetacznik

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

510 190 038

gwarekolkuski@wp.pl

Wydawca: 

www.gwarek-olkuski.pl

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

POLICJA

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

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

Do każdego badania upominek gratis 

WiREX
Pn - Pt  700 - 2000 
Sob       700 - 1400  

ADWOKAT  SZYMON  DUBEL
kom. 795 11 75 74

e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl
www.adwokat-dubel.pl

RIO GRAPPLING CLUB Olkusz 
zaprasza wszystkich 

na treningi Brazylijskiego Jiu-Jitsu 
bez względu na wiek!

Zajęcia prowadzone są 
w II LO w Olkuszu.

 tel. 692-499-755 
1 trening gratis do zobaczenia!

KRONIKA POLICYJNA
• Olkusz. Kolizja drogowa na DK 94
10 lutego 2016 roku około godziny 13.25, na drodze kra-
jowej nr 94 w pobliżu Bolesławia, zderzyły się dwa samo-
chody: tir i samochód osobowy. 
Jak ustalili policjanci, kierujący pojazdem ciężarowym 
marki DAF z naczepą, nie zachował bezpiecznej odległości 
pomiędzy pojazdami i uderzył w tył Forda Focusa.  Kierow-
ca tira obywatel Ukrainy, został ukarany mandatem karnym 
gotówkowym.

• Olkusz. Kolizja na DK 94
W niedziele 08.01.17r. około godziny 14:35 na drodze 
krajowej nr 94 w kierunku Dąbrowy Górniczej doszło do 
kolizji drogowej, w której uczestniczyły trzy pojazdy. Kie-
rujący samochodem osobowym marki Kia nie dostosował 
prędkości do panujących na drodze warunków i uderzył 
w tył Mercedesa, który to z kolei najechał na Toyotę.  Kie-
rujący Kią, za spowodowanie kolizji drogowej, został uka-
rany  mandatem karnym.

• Kolonia. Włamanie do domu jednorodzinnego
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bukownie zajmu-
ją się sprawą kradzieży z włamaniem do domu jednoro-
dzinnego w Kolonii. Do zdarzenia doszło w okresie od 
29.12.2016 do 6.01.2016 roku Sprawca wszedł do miesz-
kania, wyłamując zamek w drzwiach tarasowych i po splą-
drowaniu pomieszczeń, ukradł pieniądze. 
Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozba-
wienia wolności od roku do lat 10.

• Olkusz. Wybito szyby w kamienicy
6 stycznia 2017 roku w Olkuszu, w jednej z   kamienic   
nieznany sprawca wybił dwie szyby w oknach. Właściciel 
mieszkania wstępnie starty oszacował na kwotę 2000 zło-
tych.  Sprawa zajmują się policjanci z komendy. 

ZAGINĄŁ 55-LETNI ZDZISŁAW SKORUPKA  
TRWAJĄ POSZUKIWANIA MĘŻCZYZNY

APEL
WYSTARCZY TELEFON, BY  URATOWAĆ CZYJEŚ ŻYCIE

UWAGA NA DROGACH ŚLISKO I NIEBEZPIECZNIE

Funkcjonariusze  z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu prowadzą poszukiwania 55-letniego 
Zdzisława Skorupka, który zaginął 28 listopada 2016 roku.
Osoby, które widziały zaginionego mężczyznę i mogą mieć informacje, gdzie przebywa, proszone 
są o kontakt telefoniczny z nr tel. 32-6478-284, 32-6478 286  lub  997  i  112.

Rysopis zaginionego:
wzrost: 161-165 cm,

waga: około 50-59 kg, szczupła sylwetka,
kolor oczu: jasne

włosy: krótkie, proste, ciemno-szpakowate, uczesane na przedziałek,
twarz: szczupła, cera blada,

uzębienie: widoczne ubytki uzębienia,

http://zaginieni.policja.pl/zag/form/r26608211,SKORUPKA-ZDZISLAW.html

Niskie temperatury powodują, że w ostatnim czasie, w kraju   odnotowano kilka  przypadków zgonów zwianych 
z wychłodzeniem organizmu. 5 stycznia 2016 roku w Olkuszu zmarł 43-letni mężczyzna. Przyczyną jego śmierci było 
wychłodzenie organizmu.
Policjanci apelują aby nie pozostawać obojętnym wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji zagrażającej życiu. Na ryzyko 
związane z wychłodzeniem organizmu narażone są, nie tylko osoby bezdomne oraz znajdujące się pod wpływem alkoholu, ale 
także starsze i samotne, które mają trudności z radzeniem sobie z w codziennych czynnościach.
Gdy widzisz lub znasz osobę, której może grozić zamarzniecie, nie bądź obojętny, reaguj wystarczy telefon pod numer 
alarmowy 112 lub 997.

Okres zimowy to trudny czas zarówno dla kierowców jak i pieszych. Często bywa sprawdzianem umiejętności, zwłaszcza 
wtedy, gdy trzeba zmierzyć się trudnymi warunkami atmosferycznymi, często  z opadami marznącego deszczu lub  śniegu. 
Kierujący pojazdami powinni zachować szczególną ostrożność na wzniesieniach, dolinach, mostach, wiaduktach, w pobliżu 
lasów i zbiorników wodnych. W tych miejscach droga często bywa oblodzona.
Apelujemy również do pieszych by nosili elementy odblaskowe. Kamizelka odblaskowa, breloczek, opaska, czy nawet 
zwykła latarka sprawią, że poruszając się przy słabo oświetlonej drodze będą lepiej widoczni dla nadjeżdżającego kierowcy.

Niska temperatura, opady marznącego śniegu powodują, że na drogach jest ślisko i niebezpiecznie. Lód,     który 
miejscami występuje na drodze bardzo utrudnia jazdę. W takich warunkach łatwo o wypadek.

www.duodampex.pl

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

duodampex@gmail.com

 PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

Reklamy
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KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

www.kotlyosiek.pl

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

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

blacha 6 mm,
atest,

gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł 2,5 m - 6700 zł

"Wyglądaj świetnie, 
zarabiaj pieniądze 

i baw się doskonale"

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

email:
mpoznanska1@vp.pl

www.twoje-ori.olkusz.pl

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

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

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

Świat należy
do kobiet

SKLEP TECHNIK
Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi

SKLEP TECHNIK
Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi
- serwis elektronarzędzi (części zamienne)
- ostrzenie pił widiowych
- ostrzenie łańcuchów do pił
- narzędzia spawalnicze
- narzędzia pneumatyczne

Oferujemy narzędzia:
skrawające, gwintujące i pomiarowe.
Olkusz ul.Mickiewicza 16 tel: 535 19 07 12 
e-mail: technik@elektronarzedzia-olkusz.pl 

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

Prywatna Praktyka Dentystyczna

APOLONIA
dr n.med. Joanna Zappa-Gawłowska
Specjalista chirurgii stomatologicznej

Zapraszamy: 
 poniedziałek, środa, piątek 1000-1200 i 1600-2000

• Zabiegi również w sedacji wziewnej 
   (podtlenek azotu  tzw. ”gaz rozweselający”).

• Pełny zakres usług  w zakresie chirurgii 
   stomatologicznej i implantologii 
• Finansowanie zabiegów medycznych 
  możliwe w systemie ratalnym

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

GABINET  LOGOPEDYCZNY

Olkusz, ul. M. C. Skłodowskiej 16

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

mgr Ewa Kania pedagog logopeda 
tel. 512 301 127

Leczenie schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego 

PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY

• fala uderzeniowa (Storz Medical Masterpuls - Szwajcaria)
• Laser (Felas Medical Laser - Niemcy) 

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz, 
Rejestracja telefoniczna od 1200 - 1700 • tel. 786 866 820 

przyjmuje wtorek, środa, czwartek, piątek: 1400-1700

dr n. med. Manfred Zappa
specjalista II st.chirurgii ortopedycznej

DLACZEGO WARTO
DO NAS DOŁĄCZYĆ?

• 22 TYS. GAZET NA KAŻDE WYDANIE
• ZASIĘG NASZEGO KOLPORTAŻU: 
   Bogucin Duży, Bogucin Mały, Bolesław, Braciejówka, 
   Bukowno, Bydlin, Chechło, Chełm, Cieślin, Dłużec, 
   Domaniewice, Gołaczewy, Gorenice, Jangrot, 
   Jaroszowiec, Kaliś, Klucze, Kogutek, Kolbark, 
   Kosmolów, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, 
   Krzywopłoty, Niesułowice, Olewin, Olkusz, Osiek, 
   Pazurek, Podchybie, Podlesie, Rabsztyn, Rodaki, 
   Ryczówek, Sieniczno, Troks, Trzyciąż, Witeradów, 
   Wolbrom, Załęże, Zarzecze, Zawada, Zederman, Żurada.

• MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA 
   REKLAMY O POWIAT ZAWIERCIAŃSKI 
   I 5 PODKRAKOWSKICH GMIN 
• DARMOWY PROJEKT GRAFICZNY 
• REKLAMA JUŻ OD 45 ZŁ

 gwarekolkuski@wp.pl
 698 805 242

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

Czynne: 
pn. - pt. 800-1800, sob. 900 - 1300

PROMOCJA NA
AKUMULATORY W SPRZEDAŻY:

www.motoexpert.olkusz.pl

Najniższe ceny w regionie!

BADANIE ORAZ MONTAŻ GRATIS !!

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29, 32-300 Olkusz 
tel. 32 754 56 70Ponad 20 lata doświadczenia

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE TANIO

SZYBKO 
SOLIDNIE

marzanna.edu.pl   • tel. 698 280 488

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

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

WARSZTAT SAMOCHODOWY

UBEZPIECZENIA
880 452 840

SPRAWDZANIE
I KALIBRACJA

TACHOGRAFÓW

GEOMETRIA KÓŁ / KLIMATYZACJA
OSOBOWE, DOSTAWCZE, CIĘŻAROWE

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 71d
DO KAŻDEGO PRZEGLĄDU GRATIS

www.oskpogrodzieniec.pl
606 788 011

9-osobowy 
Opel Vivaro 
9-osobowy 
Opel Vivaro 
Do wynajęcia na wakacje, imprezy okolicznościowe, 

wyjazdy integracyjne. 
Wynajem krótko i długoterminowy 

bez limitu kilometrów. 
Najwyższa jakość w niskiej cenie.

Do wynajęcia na wakacje, imprezy okolicznościowe, 
wyjazdy integracyjne. 

Wynajem krótko i długoterminowy 
bez limitu kilometrów. 

Najwyższa jakość w niskiej cenie.

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

www.wynajmij-mi-busa.pl

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

www.wynajmij-mi-busa.pl

Lokalizacja - Jaroszowiec koło Olkusza

AGENCJA REKLAMOWA

www.mobioos.pl     •     biuro@mobioos.pl

600 424 117

Filmy korporacyjne i reklamowe 

Reklamy


