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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 

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

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

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

• naprawiamy wszystkie 
   uszkodzenia!
• wymiana układów BGA
• wymiana matryc
• instalacja systemu 
   operacyjnego
• czyszczenie 
   i konserwacja
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32-310 Klucze

 ul. Boleslawska 53A
796-720-700
602-574-450
www.lawendowy-dworek.pl

kontakt@lawendowy-dworek.pl

wesela • komunie • chrzciny 
imprezy okolicznosciowe, firmowe • inne

/lawendowy-dworek

LAWENDOWY DWOREK

organizacja imprez okolicznościowych chrzciny, urodziny, komunie i inne 

tel: 516 195 693    •    caffeterka@wp.pl

OLkusz, ul. Górnicza 9
godziny otwarcia

pn-pt 1000-2100 sob-nd 1200-2200

WALENTYNKI
Dla każdej zakochanej pary
słodka niespodzianka gratis!
(promocja obowiązuje od 11.02 do 14.02)

ZAPRASZAMY!

TRIASOWA I JURAJSKA ZAMIAST KOPALNIANEJ CZYLI HISTORIA NOWEJ WODY
Olkuskie Wodociągi piszą nowy rozdział na kartach historii regionu. Od 25 stycznia 2017 roku w kranach mieszkańców Gmin: Olkusz, 
Bukowno, Klucze i Bolesław płynie wysokiej jakości triasowa i jurajska woda ujmowana z nowych studni głębinowych a nie jak 
jeszcze niedawno woda z odwodnienia kopalni Olkusz-Pomorzany tzw. „kopalniana”.

Zapraszamy do śledzenia naszej nowej strony internetowej www.pwik.olkusz.pl

Dwie zmodernizowane i trzy nowe studnie, o których 
Spółka już we wcześniejszych artykułach informowała, 
zapewnią mieszkańcom wodę bogatą w szereg mikroele-
mentów i dobrze zmineralizowaną m. in. o:

•	 wapń (ok. 75 mg/l), który wchodzi w skład materiału 
budulcowego kości i szkliwa,

•	 magnez (ok. 15 mg/l), który spełnia ważną rolę w prze-
kazywaniu informacji między mięśniami i nerwami,

•	 żelazo (10 µg/l), które jest składnikiem czerwonego 
barwnika krwi (hemoglobiny), 

•	 fluor (ok. 0,10 mg/l), który zapobiega występowaniu 
próchnicy, zmniejsza rozpuszczalność szkliwa,

•	 fosfor	(0,01 mg/l P2O5), który bierze udział w budowie 
i utrzymaniu prawidłowego stanu zębów i kości; 

•	 chlor	w	postaci	chlorków (15 mg/l), który uczestniczy 
w regulacji gospodarki wodnej w organizmie oraz rów-
nowagi kwasowo zasadowej.

Z ogromnym sentymentem 1	lutego	2017 roku Przedsię-
biorstwo wyłączyło z eksploatacji Stację Uzdatniania Wody 
w Olkuszu („Fabrykę wody”), która przez 39 lat służyła 
firmie i mieszkańcom. To przełomowa chwila dla firmy jak 
i regionu olkuskiego. Nowy system zaopatrzenia w wodę 
wymuszony był przez planowane zamknięcie kopalni. 
Zmiany w naszej ocenie będą zmianami na lepsze. Rozwój 
Firmy i zadowolenie mieszkańców to nasze priorytety.

Poniżej	przedstawiamy	kilka	dodatkowych	faktów.		
Zachęcamy	do	lektury.	

Z dniem 25 stycznia 2017 roku wdrożyło ostatni etap zmiany systemu 
zaopatrzenia w wodę swoich odbiorców; polegający na zasileniu sieci 
wodociągowych zlokalizowanych w gminie Bukowno oraz Bolesław 
w wodę, z nowo wykonanych ujęć głębinowych (zlokalizowanych 
w gminie Klucze) w ramach Kontraktu W11 – „Budowa systemu 
zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław 
i Klucze po likwidacji ujęcia wody w kopalni ZGH „Bolesław” S.A. 
w Bukownie”, który jest częścią projektu pn. "Porządkowanie gospo-
darki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, 
Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I".
Przedsiębiorstwo po przeprowadzaniu stosownych prób technologicz-
nych, rozruchów, badań oraz przygotowania istniejącej infrastruktury 
do zmiany kierunku przepływu wody na pewnych odcinkach magistrali, 
wdrożyło systemu zmiany zaopatrzenia w wodę czterech Gmin: Olkusz, 
Bukowno, Bolesław, Klucze.
Zmiana systemu podzielona została na kilka etapów z wydzieleniem 
obszarów zasilania tj. 
•	 Etap I – zasilanie część gminy Klucze – miejscowości Bydlin, Kolbark, 

Golczowice, Zalesie Golczowskie, Kwaśniów, Hucisko, Chechło, 
Rodaki, Ryczówek, Jaroszowiec – rozpoczęcie zasilania z dniem 
05.09.2016 r.

•	 Etap II   – zasilanie gminy Klucze, – rozpoczęcie zasilania z dniem 
04.10.2016 r.

•	 Etap III  – zasilanie miasta i gminy Olkusz – rozpoczęcie z dniem 
04.01.2017 r.

•	 Etap IV – zasilanie miasta i gminy Bukowno oraz Bolesław – rozpo-
częcie z dniem 25.01.2017 r. 

Podczas zmian zasilania Przedsiębiorstwo prowadzi stały dodatkowy 
monitoring jakości wody – przeprowadzane są badania jakościowe 
wody a wyniki przedstawiane są do wiadomości Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu.
Przeprowadzane badania potwierdzają wysoką jakość wody ujmowanej 

z nowo wykonanych stud-
ni która spełnia wszelkie 
normy jakościowe okre-
ślone w Rozporządze-
niu Ministra Zdrowia 
w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi.  Woda którą 
obecnie dostarcza PWiK, 
pochodzi z trzech studni 
triasowych Kolbark, Cie-
ślin C2, C3 oraz jednej 
jurajskiej w Bydlinie.
Obecnie PWiK prowadzi uzdatnienie wody zapewniające właściwe 
bezpieczeństwo jakościowe wody, aby przeciwdziałać wtórnym zanie-
czyszczeniom które mogą wystąpić w istniejącej niezmodernizowanej 
infrastrukturze wodociągowej rozmieszczonej na obszarze czerech 
gmin a mającej ok. 665 km.
Otrzymane niezmienne, zadawalające wyniki badań wody w okresie 
najbliższego kwartału spowodują podjęcie działań dotyczących zmniej-
szenia dozowania środków uzdatniających, tak aby nie wpływały one 
na walory smakowe wody.
Priorytetem Spółki jest aby zminimalizować proces uzdatniania wody 
do możliwości wyłącznie okresowego chlorowania.
Realizacja I etapu zmiany system zaopatrzenia wodę zapewniła zapo-
trzebowanie w wodę mieszkańców na poziomie ok 14 000 m3/dobę, 
kiedy to możliwości produkcyjne Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu 
były na poziomie 21 000 m3/dobę, w związku z czym PWiK wraz 
z gminami Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze przygotował kolejny 
etap inwestycji zasilania w wodę, tak aby w pełni zabezpieczyć swoich 
mieszkańców w dostawę wodę w odpowiedniej ilości oraz jakości. 

Na bieżąco będziemy Państwa informować  
o realizacji wszystkich działań.

SZLACHETNE SERCA GMINY OLKUSZ
W piątkowy wieczór 20 stycznia odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne przedstawicieli 
samorządu Gminy Olkusz, środowisk biznesowych, organizacji pozarządowych i instytucji 
publicznych. Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie przez burmistrza Romana 
Piaśnika nagród Cordis Nobilis, przyznawanych Szlachetnym Sercom, czyli osobom i organiza-
cjom, wyróżniającym się aktywną i bezinteresowną pracą na rzecz innych.
Coroczne spotkania, połączone 
z galą Cordis Nobilis, cieszą się 
niesłabnącą popularnością. Na 
zaproszenie burmistrza Romana 
Piaśnika odpowiedzieli przedsta-
wiciele duchowieństwa, samorządu, 
organizacji pozarządowych, lokalne-
go biznesu oraz laureaci tegorocznej 
i poprzednich edycji nagród Cordis 
Nobilis. Powitał ich Roman Pia-
śnik, wyrażając ogromne uznanie 
dla działalności Szlachetnych Serc 
Gminy Olkusz.
- Jako gospodarz Miasta i Gminy 
Olkusz jestem dumny, że wśród 
nas są ludzie, którzy z potrzeby 
serca bezinteresownie niosą pomoc 
osobom najbardziej potrzebują-
cym, starszym, niepełnosprawnym 
i pokrzywdzonym przez los. Czynią 
to bez rozgłosu i poklasku, nie żąda-
jąc nic w zamian. Ich pomoc jest nie-
oceniona, bo to nie tylko materialne 
wsparcie, ale także dobre słowo, czas 
poświęcony i wnoszone iskry nadziei 
na lepsze życie – doceniał laureatów 
Cordis Nobilis włodarz Olkusza.
W VIII edycji nagrody zostały przy-
znane w pięciu kategoriach: Orga-
nizacja, Filantrop, Wolontariusz, 
Nauczyciel, Osoba. O ich podziale 
decydowała Kapituła, w skład której 
weszli przedstawiciele Rady Miej-
skiej w Olkuszu, Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu, organizacji 
pozarządowych, sołectw i osiedli, 
osoby reprezentujące nauczycieli 
oraz dyrektorzy jednostek organiza-
cyjnych Gminy Olkusz. Wręczenia 
nagród dokonał Burmistrz Miasta 

i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, 
a laudacje odczytał Naczelnik 
Wydziału Spraw Społecznych Jacek 
Imielski.
W kategorii Organizacja nagrody 
przyznawane są dla organizacji 
pozarządowej za najwartościowsze 
przedsięwzięcia służące budowaniu 
wspólnego dobra. Laureatem zosta-
ło Stowarzyszenie Dobroczynne 
RES SACRA MISER w Olkuszu, 
a wyróżnienie przyznano Stowa-
rzyszeniu Piłki Ręcznej w Olkuszu.
W kategorii Filantrop nagrody 
przyznawane są dla darczyńców 
i sponsorów za finansowe wspieranie 
działalności społecznej. Laureatem 
nagrody w tej kategorii został Pan 
Andrzej Maksymowicz, a wyróżnie-
nie otrzymał Pan Roman Chłosta.
W kategorii Wolontariusz nagrody 
przyznawane są osobom stawiającym 
pierwsze kroki w pracy społecznej. 
Laureatką tegorocznej edycji nagro-
dy została Pani Barbara Czerwińska.

W kategorii Nauczyciel nagroda 
przyznawana jest za działalność 
na rzecz wychowania dzieci i mło-
dzieży, wykraczająca poza zwykłe 
obowiązki. Laureatkami nagrody 
Cordis Nobilis w kategorii w  tej 
kategorii zostały Panie Małgorzata 
Dachowska i Małgorzata Żurek.
W kategorii Osoba nagroda przy-
znawana jest za długoletnią, bezinte-
resowną działalność na rzecz innych 
osób. W tym roku laureatką nagrody 
Cordis Nobilis w kategorii Osoba 
została Pani Anna Skręt, a wyróż-
nienie otrzymała Pani Barbara Sta-
nek-Wróbel. Galę Cordis Nobilis 
uświetnił występ duetu instrumen-
talnego w składzie: Michał Mączka 
– skrzypce, altówka oraz Marcin 
Wiercioch – akordeon.
Pomoc w organizacji spotkania 
noworocznego z galą Cordis Nobilis 
zapewnił Miejski Ośrodek Kultury 
w Olkuszu.

Informacje
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W pierwszej kolejności musimy 
podjąć udokumentowaną próbę polu-
bownego rozwiązania zaistniałego 
sporu. Brzmi skomplikowanie ale 
tak naprawdę wystarczy skierować 
pisemne wezwanie do zapłaty. 
W sądzie należy bowiem wskazać, 
że z naszej strony miała miejsce ini-
cjatywa przedsądowego zakończenia 
sporu. Zgodnie z art. 187 § 1 pkt 3 
Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz.U.2016.1822 j.t. z dnia 2016.11.09 
z późn. zm.), w pozwie obligatoryjnie 
winniśmy umieścić informację, czy 
strony podjęły taką próbę, a w przy-
padku gdy zaniechano takich czynności 
wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.
Po co to wszystko? Otóż jeżeli doszło-
by do sytuacji w której skierowaliśmy 
sprawę do sądu bez podjęcia powyż-
szych działań to przy uznaniu naszego 
roszczenia przez przeciwnika zosta-
niecie Państwo obciążeni kosztami 
procesu z uwagi na brak powodu do 
wytoczenia sprawy. Zgodnie bowiem 
z art. 101 kpc, Zwrot kosztów należy 
się pozwanemu pomimo uwzględnie-
nia powództwa, jeżeli nie dał powodu 
do wytoczenia sprawy i uznał przy 
pierwszej czynności procesowej 
żądanie pozwu. W takim wypadku 
poniesiemy koszty sądowe, które, np. 
przy uwzględnieniu kosztów zastęp-
stwa prawnego przeciwnika mogą być 
niemałe i w ostatecznym bilansie i tak 
wyjdziecie Państwo „na zero”.
Ponadto, przy pewnego rodzaju świad-
czeniach wezwanie do zapłaty jest rów-
nież konieczne z uwagi na potrzebę 

postawienia należności w stan jej 
wymagalności, gdyż zgodnie z art. 
455 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. 
z dnia 2016.03.22 z późn. zm.), Jeże-
li termin spełnienia świadczenia nie 
jest oznaczony ani nie wynika z wła-
ściwości zobowiązania, świadczenie 
powinno być spełnione niezwłocznie 
po wezwaniu dłużnika przez wierzy-
ciela do jego wykonania.
Po upływie terminu płatności dłuż-
nik popada w opóźnienie. W takim 
wypadku jako wierzyciel możemy 
oprócz samej należności głównej żądać 
również odsetek za czas opóźnienia, 
nawet jeżeli nie ponieśliśmy żadnej 
szkody i chociażby opóźnienie było 
następstwem okoliczności, za które 
dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. 
Dla odmiany, jeżeli dłużnik ponosi 
winę za nieuregulowanie zobowią-
zania w terminie, mamy do czynie-
nia z opóźnieniem kwalifikowanym 
czyli zwłoką i możemy oprócz samych 
odsetek domagać się naprawienia 
szkody na zasadach ogólnych okre-
ślonych w art. 361 i nast. kc.
Jeżeli próbę polubownego rozwią-
zania sporu mamy za sobą i nadal 
nie odnotowaliśmy wpłaty na kon-
cie bankowym winniśmy rozważyć 
skierowanie powództwa. Kodeks, 
przewiduje m.in. sprawną proce-
durę postępowania uproszczonego 
dotyczącego roszczeń wynikają-
cych z umów, gdzie sporna należ-
ność nie przekracza 10.000 złotych, 
a w sprawach o roszczenia wynikające 
z rękojmi, gwarancji jakości lub z nie-

zgodności towaru konsumpcyjnego 
z umową sprzedaży konsumenckiej, 
jeżeli wartość przedmiotu umowy 
nie przekracza tej kwoty. Postępo-
wanie to dotyczy również zapłaty za 
czynsz najmu lokali mieszkalnych 
i opłat obciążających najemcę oraz 
opłat z tytułu korzystania z lokalu 
mieszkalnego w spółdzielni mieszka-
niowej. Natomiast w bardziej poważ-
nych sprawach musimy jednak liczyć 
się z tradycyjną procedurą.
Jeżeli dochodzimy roszczenia pie-
niężnego, a przytoczone przez nas 
w pozwie okoliczności nie budzą wąt-
pliwości organu orzekającego, mamy 
szanse uzyskać tzw. nakaz zapłaty, 
który jest wydawany na posiedzeniu 
niejawnym bez naszego udziału jak 
również bez udziału dłużnika. Jeżeli 
w terminie 2 tygodni od otrzymania 
nakazu nasz przeciwnik nie wnie-
sie sprzeciwu, orzeczenie to staje się 
prawomocne i po nadaniu klauzuli 
wykonalności możemy przystąpić do 
egzekucji naszej należności. Jeżeli zaś 
wniesiono sprzeciw sprawa toczy się 
na zasadach ogólnych.
Oprócz powyższego należy zastano-
wić się czy w danym przypadku nie 
padliśmy ofiarą oszustwa. Winniśmy 
więc rozważyć złożenie na ręce orga-
nów ścigania zawiadomienia o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa. 
Również w takim wypadku może-
my domagać się orzeczenia przez sąd 
środka karnego w postaci obowiązku 
naprawienia szkody.

 v Szymon Dubel
Adwokat

PORADY PRAWNE 

BRAK ZAPŁATY - I CO DALEJ?
Sytuacja stara jak świat: wykonaliśmy usługę lub wydaliśmy towar, wystawiliśmy 
fakturę, a nie otrzymaliśmy zapłaty. Nasz dłużnik unika kontaktu lub jest niedostęp-
ny, a na naszym koncie bankowym nadal brak wpłaty. Odpowiem dziś na pytanie 
jak powinniśmy postąpić w takiej sytuacji celem odzyskania naszych należności.

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 zobowiąza-
ny 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 określony 
u danego pracodawcy po upływie 
24 miesięcy zatrudnienia. Przepi-
sy przejściowe zobowiązują nato-
miast pracodawców do wydania 
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 odwoła-
nie wynosi 21 dni liczonych odpo-
wiednio od dnia doręczenia pisma 
pracodawcy wypowiadającego 
umowę o pracę albo zawiadomie-
nia o rozwiązaniu umowy o pracę 
bez wypowiedzenia lub o odmowie 
przyjęcia do pracy. W szczegól-
ności należy zwrócić uwagę na 
przepisy przejściowe, 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 odpowiedniemu 
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 regula-
miny, a jest do tego zobowiązany, 
gdy z takim wnioskiem wystąpi 
zakładowa organizacja związkowa. 
Analogiczne zasady dotyczą obo-
wiązku tworzenia zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych. 
Pracodawcy zatrudniający co naj-
mniej 50 pracowników w prze-
liczeniu na pełne etaty, według 
stanu na dzień 1 stycznia danego 
roku, są zobowiązani do tworze-
nia funduszu. Pracodawcy którzy 
zatrudniają co najmniej 20, ale 
mniej niż 50 pracowników w prze-
liczeniu na pełne etaty, muszą obo-
wiązkowo utworzyć fundusz na 
wniosek zakładowej 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.

Kto jeździ komunikacją miejską 
w  powiecie olkuskim? Głów-
nie osoby, które nie mają innej 
alternatywy poruszania się, nie 
mają samochodu. A w darmowej 
komunikacji miejskiej chodzi 
właśnie o  to, by przekonać kie-
rowców samochodów osobowych 
do przesiadki w środki transpor-
tu zbiorowego. Jednak należałoby 
przyjrzeć się temu, czemu na co 
dzień osoby posiadające samochód 
wolą się nim poruszać, zamiast 
wydać 4,00 zł w strefie miejskiej 
lub 7,20 zł poza gminą Olkusz na 
bilet w obie strony czy też zakupić 
za 60/110 zł bilet miesięczny, by 
codziennie dojeżdżać do pracy. 
Ceny te są z pewnością konkuren-
cyjne do kosztów paliwa, jednak 
pomijając komfort, chodzi o coś 
z czym olkuska komunikacja sobie 
zdecydowanie nie radzi – czas 
dojazdu. Komunikacja zbiorowa 
jest uprzywilejowana na drogach 
(ma pierwszeństwo przy wyjeździe 
z zatoczki) i czasem łatwiej dotrzeć 
za jej pomocą w te części miasta, 
gdzie ciężko zaparkować. Jeśli 
jedziemy linią bezpośrednią, któ-
rej trasa przejazdu z miejscowości 
A do B jest taka sama, jak trasa 
przejazdu tej trasy samochodem, 
wydłużona jedynie o wjechanie 
na zatoki autobusowe, to problem 

wydłużonego czasu dojazdu nie 
jest bardzo odczuwalny. Jednak 
wiele linii autobusowych jeździ 
trasami okrężnymi, gdzie czas 
dojazdu wydłuża się dwu- lub 
trzykrotnie. Ponadto problemem 
jest częstotliwość kursowania 
autobusów. Osoby dojeżdżające 
na inne godziny, niż 6:00 czy 8:00 
i kończące o  innych godzinach, 
niż 14:00 lub 16:00, mogą mieć 
problem z  dojazdem „na  czas”, 
a nie godzinę wcześniej do pracy. 
Zwłaszcza, że system przesiad-
kowy na terenie powiatu olku-
skiego jest słabo zorganizowany, 
jak również brak połączeń mię-
dzy gminami poza Olkuszem, np. 
Bolesław-Klucze.
Największymi problemami 
olkuskiej komunikacji miejskiej 
są jednak: brak otwartości na 
zmiany w rozkładach jazdy oraz 
tzw. „pluralizm komunikacyjny”. 
W przypadku pierwszego nale-
żałoby gruntownie przebudować 
rozkłady tak, by dotrzeć do pozy-
skania nowych pasażerów z kie-
rowców, którzy może i chcieliby 
dojeżdżać do pracy za pomocą 
transportu zbiorowego, ale nie jest 
on dopasowany do ich potrzeb. 
Niektóre linie są zawieszane lub 
skracane na czas ferii czy wakacji, 
co udowadnia, że ZKG„KM” nie 

celuje we wszystkie grupy poten-
cjalnych pasażerów. Jeśli chodzi 
o drugi problem, stojąc na przy-
stanku i czekając na hipotetyczny 
darmowy autobus podczas dnia 
z przekroczoną normą zanieczysz-
czeń powietrza, można natrafić na 
wiele kursów prywatnych busów, 
co mogłoby doprowadzić do niepo-
rozumień, ponieważ ktoś mógłby 
je uznać za komunikację miejską 
i chcieć pojechać nimi za darmo. 
W powiecie olkuskim konkurencja 
busów prywatnych jest dość spo-
ra i w niektórych gminach więcej 
kursów należy do przewoźników 
prywatnych, niż do ZKG„KM”, 
co może powodować dezorien-
tację wśród niedoświadczonych 
pasażerów.
Co w  takim razie miasto może 
zrobić, by walczyć ze smogiem? 
Ogrzewać należące do niego 
nieruchomości w sposób zgodny 
z zaleceniami poprzez najmniej 
szkodliwy dla środowiska opał. 
Powinno również pilnować planów 
zagospodarowania przestrzenne-
go, by mogły funkcjonować kanały 
wentylacyjne miasta, pozwalają-
ce na przepływ wiatru i  szybsze 
wynoszenie dymu oraz spalin poza 
jego teren.

 v Aleksandra Powaga

DLACZEGO DARMOWA KOMUNIKACJA  
PODCZAS „ALARMU SMOGOWEGO”  

NIE MA SENSU W OLKUSZU?
Kiedy dopuszczalne normy pyłu zostają przekroczone, wiele miast w Polsce 
ogłasza darmową komunikację miejską. Pojawiają się sugestie, by również 
w Olkuszu zwolnić z opłat za transport zbiorowy osoby posiadające dowo-
dy rejestracyjne samochodów osobowych w dniach, gdy smog dokucza 
najbardziej. Czy wynikają one z realnych obserwacji czy tylko z nagonki 
na poprawę wizerunku miasta?

lub zadzwoń
(12) 349 86 37 w godz. 08:00-14:00 

Auchan Bronowice ul. Stawowa 61,
31-644 Kraków 
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Warto zaznaczyć, że poziom 
sportowy w OYAMA PFK jest 
bardzo wysoki i wyrównany, 
o czym świadczą wyniki na 
ME. Polscy OYAMA Kara-
tecy zwyciężali ze świetnymi 
zawodnikami z Rosji, Gruzji, 
Belgii i innych państw, Polacy 
drużynowo byli w ścisłej czo-
łówce. Olkuszanie również mie-
li w tym swój znaczący udział. 
Znakomite starty Olkuskich 
zawodniczek i zawodników 
na Otwartych Mistrzostwach 
Europy Tezuka Group Kyoku-
shinkai i Mistrzostwach Polski 
w Kumite i Kata dały bardzo 
wysoką pozycję 
w rankingu Klubów zrzeszonych 
w OYAMA Polskiej Federacji 
Karate. Indywidualnie drugie	
miejsce zajęła Patrycja	Gut	2	
kyu - Senior w kategorii Mło-
dziczek i Juniorek Młodszych 
10-14 lat. 
Tuż za podium znaleźli się 
Grzegorz Furgaliński 2 kyu- 
Senior, Kinga Kowal 2 kyu, 
Lena Pater 2 kyu-Junior, Miłosz 

Milej 2 kyu, Karolina Pasek 3 
kyu- Senior oraz Sensei Kinga 
Skalniak. Trenerem kadry był 
Sensei Kazimierz Skalniak 4 
Dan przy współpracy z Sensei 
Kingą Skalniak 1 Dan.
Punkty dla Jurajskiego Klubu 
OYAMA Karate w Olkuszu 
wywalczyli następujący zawod-
nicy: Sensei Kinga Skalniak, 
Weronika Furman, Jakub Jur-
czyk, Patrycja Gut, Grzegorz 

Furgaliński, Lena Pater, Emilia 
Świechowska, Kinga Kowal, 
Miłosz Milej, Alicja Milej,Ka-
rolina Pasek, Anna Piechowicz, 
Weronika Juras, Oskar Janawa, 
Karolina Szwagierczak, Amelia 
Grzanka, Natalia Stach, Jan Tracz.

JURAJSKI KLUB OYAMA KARATE  
W OLKUSZU WŚRÓD NAJLEPSZYCH KLUBÓW 

I SPORTOWCÓW ZWIĄZKU SPORTOWEGO 
OYAMA PFK W 2016 ROKU !!!

REKORD SZTABU WOŚP  
W OLKUSKIM MOK  
JESZCZE WIĘKSZY

Bardzo wysokie VIII miejsce zajął Jurajski Klub OYAMA Karate w Olkuszu 
w Rankingu  Najlepszych Klubów w 2016 roku OYAMA Polskiej Federacji Karate. 
Olkuszanie uplasowali się w ścisłej X. I miejsce zajął bardzo duży Śląski Klub 
Karate Goliat - Katowice, II miejsce -Piotrkowski Klub Oyama Karate WASHI – 
Piotrków Trybunalski, III miejsce –Krakowski Klub OYAMA – Kraków. 

Niedawno cieszyliśmy się z wyniku 25. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w sztabie Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Olkuszu. Radość ta okazała się jesz-
cze większa po oficjalnym potwierdzeniu zebranej u nas 
kwoty przez organizatora akcji. Różnica wynika z kursów 
walut obcych, do puszek naszych wolontariuszy trafiały 
bowiem również zagraniczne pieniądze. Tak więc w nie-
dzielę, 15 stycznia 2017 r., faktycznie zebraliśmy 61.609 
zł. Zaledwie 241 zł więcej, niż pierwotnie sądziliśmy, ale 
radość nasza jest znacznie większa. Wszak dla ratowania 
zdrowia i życia dzieci i seniorów liczy się każdy grosz. 
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wolontariuszom 
(na zdjęciu nasi rekordziści: Dariusz Słaboński i Rafał 
Węgrocki), hojnym darczyńcom i wszystkim pracującym 
przy 25. Finale WOŚP w Olkuszu. Sie ma!

SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM ZAWODNIKOM JURAJSKIEGO KLUBU
A RODZICOM DZIĘKUJEMY ZA OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ,  OSU!

XI KONCERT CHARYTATYWNY
Koncerty, spektakle, wystawy, konkursy, zajęcia grup artystycznych – z działań tych znane jest olkuskie Stowarzyszenie 
Wszyscy dla Wszystkich. Jednak na rozwijaniu talentów i promowaniu uzdolnionych mieszkańców naszego miasta nie 
kończy się jego aktywność. Rokrocznie, od ponad dekady, organizuje również imprezy szczególne, bo służące finansowa-
niu dobroczynnych przedsięwzięć. Celem XI Koncertu Charytatywnego, który odbył się 21 stycznia 2017 r. w MDK i przy 
wsparciu Miejskiego Ośrodka Kultury, było zgromadzenie środków na rehabilitację dzieci i młodzieży.
Na wstępie Urszula Bednarz - wice-
prezes Stowarzyszenia Wszyscy dla 
Wszystkich wraz z Marcinem Wier-
ciochem - kierownikiem Działu 
Organizacji i Obsługi Imprez MOK 
przywitali gości i podziękowali im 
za liczne przybycie. Była to też dobra 
okazja do przedstawienia celu i spo-
sobu realizacji charytatywnej kwe-
sty. - Dzisiaj rozpoczynamy zbiórkę, 
która trwać będzie przez cały rok. Jej 
podsumowanie nastąpi podczas XII 
Koncertu Charytatywnego, wówczas 
poinformujemy państwa o wynikach 
naszej akcji – powiedziała Urszula 
Bednarz. Natomiast Marcin Wier-
cioch podkreślił radość i satysfakcję 
z tego, że Miejski Ośrodek Kultury 
został zaproszony do tej inicjatywy 
i ma swój udział w tak szlachetnym 
przedsięwzięciu.
Bywalcy Koncertów Charytatywnych 
doskonale wiedzą, że każdorazowo 
mogą liczyć nie tylko na muzyczne 
atrakcje. Lecz to one właśnie koncert 
czynią koncertem. W sobotnie popo-
łudnie oczywiście ich nie zabrakło, grą 
oraz śpiewem raczyli publiczność pod-
opieczni Franciszka Dudka z grupy 
instrumentalno-wokalnej Stowarzy-
szenia Wszyscy dla Wszystkich. Pod-
czas XI Koncertu Charytatywnego na 
scenie sali widowiskowej Miejskiego 
Domu Kultury wystąpili: Anna Tom-
sia (śpiew), Bartosz Boniecki (śpiew, 
gitara), Klaudia Figurska (gitara), 
Przemysław Arnold (gitara), Kazi-
mierz Specjał (gitara basowa), Mateusz 
Syguła (akordeon), Maria Kordaszew-
ska (śpiew), Leszek Lubiecki (śpiew), 

Henryk Trzcionkowski (instrumenty 
klawiszowe), Jagoda Wojdyła (śpiew, 
gitara).
Jak już zostało zasygnalizowane, poza 
muzyką organizatorzy przygotowa-
li też inne atrakcje, a wśród nich aż 
dwie premiery teatralne. Pierwszy 
z wystawionych tego popołudnia 
spektakli nosił tytuł „Książę szuka 
żony”, a powstał w ramach projektu 
Teatr z Udziałem Osób Niepełno-
sprawnych 2016. Talenty aktorskie 
w tej wyjątkowo zabawnej komedii 
zaprezentowali: Olga Berkowicz, 
Kinga Cieluch, Kacper Fedorowicz, 
Julia Grzebinoga, Agnieszka Kostul-
ska, Patrycja Krymula, Karol Kura, 
Anna Nawara, Krzysztof Pęgiel, Julia 
Przetakowska, Maria Sioła i Kornelia 
Szlachta.
Drugi z premierowych spektakli 
wystawionych podczas XI Koncertu 
Charytatywnego nosił tytuł „Takie 
życie...”. Zrealizowany został rów-
nież dzięki projektowi podjętemu 
przez Stowarzyszenie Wszyscy dla 
Wszystkich, w tym przypadku pod 
nazwą Centrum Seniora w integracji 
z młodzieżą 2016. W „Takim życiu...”, 
stworzonym z fragmentów twórczo-
ści Agnieszki Osieckiej, widzowie 
mieli okazję zobaczyć: Marię Bień, 
Franciszka Dudka, Annę Kostulską, 
Mariana Kostulskiego, Grzegorza 
Ludwiczaka, Ewę Pogan, Barbarę 
Sikorę oraz Irenę Włodarczyk.
Oba te gorąco przyjęte przez publicz-
ność spektakle wyreżyserował dr 
Przemysław Kania, aktor, reżyser, 

wykładowca wrocławskiej PWST 
i aktywny animator olkuskiego życia 
kulturalnego. On też opracował muzy-
kę, projekty kostiumów i scenografii, 
a wspierała go w tym Olga Śladow-
ska. Realizatorem dźwięku był Kacper 
Żurek. Obydwa projekty koordyno-
wały: Olga Śladowska, Mirosława 
Drapacz i Barbara Orkisz.
Muzyka, teatr... i jeszcze taniec. Pro-
gram koncertu obejmował bowiem 
także pokaz dziecięcej grupy tańca 
nowoczesnego pod kierunkiem Elż-
biety Kajdy-Piegzik. Urozmaico-
nych, a sądząc po reakcjach również 
poruszających publiczność wrażeń 
nie brakowało. Jak zwykle zresztą, 
ilekroć wydarzenie takie przygotowują 
szczerze oddani nie tylko kulturze, ale 
i dobroczynności pasjonaci.
Wszyscy dla Wszystkich ma też 
w swych szeregach grono młodych 
wolontariuszy, tego dnia kwestują-
cych i obsługujących dwa stoiska. 
Na stoiskach tych nabyć można było 
wydawnictwa sponsorowane przez 
stowarzyszenie: tomiki wierszy, 

książki, kalendarze i płyty z poezją 
olkuskich autorów śpiewaną przez 
podopiecznych Franciszka Dudka. 
Dochód z ich sprzedaży wesprze rzecz 
jasna szlachetne cele koncertu.
Na koniec wszyscy występujący 
i organizatorzy zaproszeni zostali na 
scenę. Były podziękowania, kwiaty, 
pamiątkowe zdjęcia i gromkie oklaski, 
a nawet owacje na stojąco.
Konferansjerem koncertu był Michał 
Mączka ze Stowarzyszenia Wszyscy 
dla Wszystkich.
XI Koncert Charytatywny, pod patro-
natem Burmistrza Miasta i Gminy 
Olkusz oraz Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, zorganizowany 
został przez Stowarzyszenie na rzecz 
oświaty, kultury i pomocy społecznej 
Wszyscy dla Wszystkich, przy współ-
pracy z Gimnazjum z Oddziałami 
Integracyjnymi Nr 1 w Olkuszu, Pol-
skim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Olkuszu oraz Miejskim Ośrodkiem 
Kultury w Olkuszu.

Na powitanie Przemysław Winnic-
ki wykonał mozaikę fragmentów 
nieśmiertelnych przebojów muzyki 
poważnej. Była to pierwsza z wie-
lu tego popołudnia okazji do roz-
smakowania się w nieprzeciętnych 
umiejętnościach i talencie pianisty. 
Wkrótce potem dołączył do niego 
Leszek Solarski, znakomity bas 
i uzdolniony satyryk. Nie tylko 
śpiewał popularne arie, ale też 
zabawiał publiczność wesołymi 
komentarzami, skeczami i mimi-
ką, których pozazdrościć mógłby 
mu niejeden kabaretowy artysta. 
W konwencję tę wpisywały się też 
teksty wykonywanych przez niego 
pieśni, zmienione zgodnie z zasy-
gnalizowaną w podtytule koncertu 
formułą: Muzyka klasyczna z przy-
mrużeniem oka.
Arię katalogową Leszek Solar-
ski wykonał prezentując widzom 
ilustrowany zdjęciami katalog... 
kochanek tytułowego bohate-
ra opery Don Giovanni W. A. 
Mozarta. Jedną z wybranek nie-
stałego szlachcica wypatrzył nawet 
na widowni. La donna è mobile 
z Rigoletta G. Verdiego stała się 
z kolei okazją do rozważań męż-
czyzny prowadzącego samochód. 
Z niewiastą na fotelu obok, w roli 
niesfornego pasażera. Pozostaje 
mieć nadzieję, że ta interpretacja 
słynnej arii nie wpłynie na właściwe 
rozumienie jej tytułu i treści przez 

słuchaczy. Wszak F. M. 
Piave, autor libretta, 
zawarł w nim nie jakieś 
tam motoryzacyjne 
kwestie, lecz słuszną 
ze wszech miar myśl 
o zmienności natury 
kobiecej.
Jeśli na widowni byli 
początkujący melomani, 
to z pewnością miał dla 
nich koncert ten walory  
edukacyjne. Wyłącza-
jąc przykład mobilnej la 
donny. Leszek Solarski 
nie szczędził publicz-
ności informacji o tytu-
łach, autorach oraz 
treści wykonywanych utworów. 
A było to na przemian wokalno-
-instrumentalne i interpretowane 
wyłącznie przez pianistę kompozy-
cje. Wśród tych drugich olkuszanie 
usłyszeli m. in. wirtuozersko zagra-
ną II Rapsodię węgierską F. Lisz-
ta, a także dynamiczne, tchnące 
optymizmem wersje nostalgicznych 
i melancholijnych dzieł F. Chopina. 
Choć zdaje się to wręcz niemożli-
we, także jeden z nokturnów udało 
się autorom Opery na wynos uczy-
nić dalece odmiennym w nastroju 
od oryginału.
Za nic mając intencje przyświe-
cające twórcom, i to najwybitniej-
szym w historii muzyki klasycz-
nej, „przerobili” również Taniec 

węgierski nr 5 J. Brahmsa. Tym 
razem popularną melodię okrasili 
tekstem zachwalającym potra-
wy, z których słyną różne naro-
dy. Motywem przewodnim owej 
kulinarnej pieśni był gulasz, rzecz 
jasna węgierski. Długo wymieniać 
można by wielkie dzieła wybitnych 
kompozytorów, za pomocą których 
dwaj artyści odziani we frak, garni-
tur i trampki bawili olkuszan w nie-
dzielne popołudnie. Nie psujmy 
jednak rozrywki tym, którzy będą 
mieli okazję wziąć udział w kon-
cercie Opera na wynos w innym 
mieście. Polecamy!
Więcej informacji o Operze na 
wynos i jej autorach znaleźć można 
na stronie internetowej operana-
wynos.pl.

OPERA NA WYNOS, CZYLI MUZYKA 
KLASYCZNA Z PRZYMRUŻENIEM OKA

Operę na wynos stworzyli, jak sami twierdzą, dla przyjemności i by dawać przyjemność. 
Leszek Solarski i Przemysław Winnicki, autorzy i wykonawcy tego muzyczno-kabaretowego 
przedstawienia, wystąpili w olkuskim MDK w niedzielę, 5 lutego 2017 r. Czy wizyta ta spełniła 
wspomniane wyżej cele? Wielekroć rozlegające się na sali widowiskowej gromkie brawa, 
śmiech i zaproszenia do bisów świadczyły o zadowoleniu olkuszan. Sądząc po rozradowa-
nych twarzach i podziękowaniach za ciepłe przyjęcie, również naszym gościom wieczór ten 
sprawił niemałą przyjemność.

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.

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

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
że posiada do sprzedaży przy ul. Górniczej 32 w Olkuszu nowy dwupoziomowy lokal mieszkalny 

      z dwoma balkonami i z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą):

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  w Olkuszu
informuje zainteresowanych, że posiada do wynajęcia 

przy ul. Sławkowskiej 12A (teren placu targowego) dwa lokale handlowe o pow. 26 m2 i 23 m2 
Wyposażone w media (energia elektryczna, woda). 

Pomieszczenia przystosowane do sprzedaży artykułów spożywczych, mięsa, wędlin, drobiu oraz innych artykułów.

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. Kradzieże  z włamaniem
Olkuska Policja ustala sprawców kradzieży z włamaniem, do których 
doszło na początku lutego br. Pierwsza z nich miała miejsce 2 lutego 
2017 roku około godziny 18.00 w jednym ze sklepów przy ul. Sław-
kowskiej w Olkuszu. Nieznany sprawca włamał się poprzez wyważe-
nie drzwi do sklepu z odzieżą i skradł pieniądze w szacowanej przez 
właściciela sklepu kwocie 630 złotych. Tego samego dnia również na 
ul. Sławkowskiej w Olkuszu, sprawca wyważył drzwi do sklepu, lecz za 
nimi znajdowała się dodatkowa krata zabezpieczająca i nie udało mu 
się wejść do środka. Właściciel poniósł straty w kwocie 200 zł. Kolejna 
kradzież z włamaniem miała miejsce dwa dni później tj. 5 lutego na ul. 
Kosynierów w Olkuszu. Tym razem nieznani do chwili obecnej spraw-
cy dokonali włamania do samochodu marki VW Passat, skąd ukradli: 
nawigację samochodową, panel sterujący, zestaw głośno mówiący, 
ładowarkę do telefonu komórkowego, kluczyki do samochodów: BMW 
oraz Citroen. Ogólne straty, jakie poniósł właściciel to 30.000 złotych. 
Kradzież z włamaniem jest zagrożona karą pozbawienia wolności od 
roku do 10 lat.

• Wolbrom. Kradzież portfela
4 lutego 2017 roku w jednym ze sklepów na ul. Krakowskiej w Wol-
bromiu nieznany sprawca skradł ekspedientce portfel z dokumentami. 
Złodziej wszedł do sklepu i wykorzystując nieuwagę zabsorbowanej 
wydawaniem towaru klientom, sięgnął za ladę sklepu i skradł 71-latce 
portfel, który znajdował się w torebce. Kobieta straciła dowód osobi-
sty i pieniądze w kwocie około 300 złotych. Sprawą zajmują się poli-
cjanci z komisariatu.

• Policyjny pościg za nietrzeźwym kierowcą
Policjanci z Klucz zatrzymali nietrzeźwego kierującego skodą, który 
nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać. W organizmie 
mieszkańca woj. śląskiego znajdowało się ponad 3,5 promila alkoholu.
Około godziny 18.00 w Chechle (gm. Klucze) policjanci z Klucz zauwa-
żyli skodę poruszającą się „wężykiem”. Kierujący samochodem zigno-
rował sygnały nakazujące zatrzymanie pojazdu i zaczął nim uciekać. Po 

kilkukilometrowym pościgu mężczyzna zatrzymał samochód, a kiedy 
policjanci wysiadali z radiowozu, aby zatrzymać kierowcę, skoda gwał-
townie ruszyła do przodu uderzając w policyjny radiowóz uszkadzając 
go. Policjanci zmuszeni byli użyć siły fizycznej, aby schwytać krewkie-
go kierowcę.   Po sprawdzeniu stanu trzeźwości mężczyzny okazało 
się, że w jego organizmie znajduje się ponad 3,5 promila alkoholu. 
40-letni mieszkaniec pow. zawierciańskiego nie posiadał ponadto 
uprawnień do kierowania samochodem. Trafił do policyjnego aresztu. 
Wkrótce odpowie za popełnione przestępstwo i wykroczenia.  
Kradzież ciągnika siodłowego
W okresie pomiędzy 21 a 22 stycznia br. dokonano kradzieży zapar-
kowanego na ul. Spółdzielczej w Olkuszu ciągnika siodłowego wraz 
z naczepą. Właściciel zespołu pojazdów oszacował jego wartość na 
kilkaset tysięcy złotych. Sprawcy kradzieży grozi kara 5 lat pozbawie-
nia wolności.

• Złodzieje sklepowi zatrzymani.
Policjanci z Klucz zatrzymali dwie osoby dokonujące kradzieży skle-
powych.  Kobieta i mężczyzna ukradli w kilku sklepach towar o łącznej 
wartości około 680 złotych.
20 stycznia br. kluczewscy policjanci zatrzymali dwie osoby, które do-
konały kradzieży w trzech sklepach mieszczących się na terenie gminy 
Klucze. Schemat działania mieszkających w woj. śląskim sprawców był 
prosty. Po zrobieniu zakupów kobieta opuszczała sklep z towarem, za 
który zapłacić miał stojący przy kasie mężczyzna. Ten jednak prosił 
sprzedawczynię o podanie jeszcze jednej, bądź kilku rzeczy. Chwilę 
później okazywało się, że portfel z pieniędzmi zabrała kobieta, która 
wyszła ze sklepu z zakupami.  Mężczyzna obiecywał, że pójdzie tylko 
po pieniądze i zaraz wróci, niestety za każdym razem kłamał. Kobieta 
i mężczyzna usłyszeli już zarzut dokonania kradzieży, za który grozi im 
kara 5 lat pozbawienia wolności.

ZLIKWIDOWANO NIELEGALNĄ UPRAWĘ KONOPI

KOLIZJA DROGOWA W BOLESŁAWIU

Olkuscy kryminalni zatrzymali 40 letniego olkuszanina, który 
uprawiał konopie indyjskie. Policjanci zabezpieczyli m.in. 168 
krzewów konopi, 0,5 kg suszu marihuany oraz specjalistyczny 
sprzęt służący do ich uprawy. Mężczyzna trafił do aresztu 
olkuskiej komendy.
25 stycznia 2017 r. W ręce olkuskich kryminalnych wpadł 40 letni 
mieszkaniec Olkusza, który trudnił się uprawą konopi oraz posiadał mari-
huanę. W trakcie przeszukań dwóch domów oraz mieszkania policjanci 
zabezpieczyli 168 krzewów konopi indyjskich, 0,5 kg marihuany oraz 
specjalistyczny sprzęt do ich uprawy wentylatory, lampy oraz urządzenia 
nawadniające rośliny, a także dwa namioty uprawowe do planowanych 
kolejnych nielegalnych upraw. Mężczyźnie przedstawiono zarzut uprawy 
konopi innych niż włókniste oraz posiadania środków odurzających w postaci marihuany, a także zastosowano wobec niego 
środki zapobiegawcze w postaci dozoru i poręczenia majątkowego.  Policjanci dokonali ponadto tymczasowego zajęcia mienia 
ruchomego na kwotę 76.200 zł. Sprawcy przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Fot. KPP Olkusz

Policjanci ustalają przyczyny i okoliczności zdarzenia drogo-
wego do którego doszło 20 stycznia 2017 roku około godziny 
6 w Bolesławiu.
Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z ulicą Wyzwolenia, w pobliżu 
sygnalizacji świetlnej,   zderzyły się dwa samochody osobowe : Opel 
Insygnia i Mitsubishi Galant.
Na miejsce wezwano strażaków. Technik kryminalistyki zabezpieczył 
ślady, wykonał szkic sytuacyjny i zdobił zdjęcia.
Kierujący pojazdami byli trzeźwi.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

Do wynajęcia na: 
• IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE •

• IMPREZY SPORTOWE • WYJAZDY INTEGRACYJNE •
Wynajem krótko i długoterminowy bez limitu kilometrów

tel. 577-769-884
biuro-wynajmijmibusa@wp.pl   •    www.wynajmij-mi-busa.pl

9-osobowy
OPEL VIVARO 

Najwyższa jakość w niskiej cenie

Lokalizacja: Jaroszowiec koło Olkusza

SIŁOWNIA    •    FITNESS    •    INDOOR CYCLING    •    CROSS TRAINING
Treningi wprowadzające na siłownię

Treningi obwodowe dla kobiet i mężczyzn
Stała opieka trenera na siłowni

Możliwość konsultacji dietetycznych co tydzień
Zajęcia dla mam z dziećmi oraz kobiet w ciąży

Sala zabaw dla dzieci

Osiek 58c, 32-300 Olkusz          tel: (32) 647 10 81, 883 770 210
e-mail: recepcja@pridefitness.pl             www.pridefitness.pl

Usługi instalacyjne:
• wymiana kotłów (dotacje)
• ogrzewanie podłogowe
• kanalizacja i woda
• przyłącza gazowe.

HURTOWNIA
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

AGENCJA REKLAMOWA

www.mobioos.pl     •     biuro@mobioos.pl

600 424 117

Filmy korporacyjne i reklamowe 

Reklamy


