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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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CENTRUM OGRODNICZECENTRUM OGRODNICZE

Godz. otwarcia: Pon. - Pt. 800 - 1800  Sob. 800 - 1600

ACZERACZER

OLKUSZ, ul. Zagaje 48 www.aczer.com.pl

tel.
662 121 525

tel.
662 121 525 ZNAKOMICI OLKUSZANIE POKAZALI 

WIELKĄ KLASĘ NA XXIII MP OYAMA PFK
Jurajscy zawodnicy OYAMA Karate z Olkusza  25.03.2017 roku w Turku na XXIII Mistrzo-
stwach Polski  OYAMA PFK w Kata  osiągnęli wielki sukces - zdobyli 8 medali : 5 złotych, 
3 srebrne. Największą wygraną  została Kinga Kowal, która decyzją sędziów, otrzymała 
okazały puchar jako Najlepsza zawodniczka Mistrzostw Polski. 
Zawodników przygotował Sen-
sei Kazimierz Skalniak 4 dan, 
kierownikiem kadry była Sensei 
Kinga Skalniak 1 dan, startującym 
zawodnikom zdjęcia robiła Pani 
mgr Marta Skalniak.  W zawo-
dach udział wzięło blisko 180 
zawodników z 27 klubów z całej 
Polski. Organizatorem był Tur-
kowski Klub Karate z Sensei Wło-
dzimierzem Rygiertem 4 dan na 
czele. Współorganizatorem zawo-
dów był Urząd Miejski w Turku. 
Patronat nad Mistrzostwami objęli: 
Burmistrz Miasta Turku oraz Pre-
zes OYAMA Polskiej Federacji 
Karate Hanshi Jan Dyduch.  
 Zawody rozegrano systemem 
pucharowym. Poziom współza-
wodnictwa sportowego był bar-

dzo wysoki i wyrównany. Ton 
rywalizacji tradycyjnie nadawały 
ekipy z Olkusza, Katowic Goliata,  
Rzeszowa i Piotrkowa Trybunal-
skiego.  Złoto w Kata zdobyli: Kin-
ga Kowal, Miłosz Milej, Karolina 
Szwagierczak.  Złoto w  Kobudo: 
Kinga Kowal, Miłosz Milej.  Srebr-
ne medale zdobyli: Grzegorz Fur-
galiński, Jan Tracz, Amelia Grzan-
ka,  IV miejsce: Kinga Skalniak. Po 
pięknych prezentacjach do strefy 
medalowej bardzo często decyzją 
sędziów 2:3 nie dostali się: Lena 
Pater, Oskar Janawa, Weronika 
Juras, Emilia Świechowska, Natalia 
Stach, Norbert Szwagierczak.                                     
Gratulujemy wszystkim podjęcia 
wyzwania a medalistom osiągnię-
tych sukcesów.  

Przed nami Otwarte Mistrzo-
stwa Regionalne OYAMA Kara-
te o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Wolbrom,  30.04.2017 
roku w Wolbromiu. Współorga-
nizatorem Dom Kultury w Wol-
bromiu zarządzany przez Dyrek-
tora Piotra Gamrota. Patronat nad 
Mistrzostwami objął Burmistrz 
MiG Wolbrom Adam Zielnik. 
 

 

BARDZO DZIĘKUJEMY 
WSZYSTKIM RODZICOM 

I OPIEKUNOM ZA OWOCNĄ 
WSPÓŁPRACĘ, OSU !!!

ORYGINALNE BATERIE DO TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH!
Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

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

NAKLEJANIE SZKIEŁ HARTOWANYCH NA TELEFONY!

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!

KOMPUTER PC DO GIER   
4x 3.8 GHz

959 zł !!!

Galę rozpoczęła dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu 
Beata Soboń, oddając głos gospodarzowi miasta – burmistrzowi 
Romanowi Piaśnikowi, który powitał zaproszonych gości. Salę 
widowiskową wypełnili przedstawiciele duchowieństwa, władz 
samorządowych i przedsiębiorców. Liczną reprezentację stanowili 
również lokalni artyści – laureaci obecnej oraz poprzednich edycji 
Olkuskiej Nagrody Artystycznej. Do nich właśnie zwrócił się bur-
mistrz słowami Jana Pawła II: „Niech piękno, które tworzycie, ma 
moc wzbudzania w przyszłych pokoleniach zachwytu!”. Podkreślił, 
że to artyści, twórcy piękna, kreatorzy estetycznych doznań, pracują 
z myślą o dobru całej społeczności. – Gratuluję nagrodzonym i życzę, 
aby owoce tej pracy stały się ponadczasowe i inspirowały innych do 
działania – mówił włodarz Olkusza w uznaniu dla bogatego arty-
stycznego dorobku tegorocznych laureatów.
Po – nagrodzonym brawami – wezwaniu burmistrza „Kochajmy 
naszych artystów!”, przewodniczący kapituły Olkuskiej Nagrody 
Artystycznej Jacek Włodarczyk odczytał protokół o wyłonieniu 
laureatów za 2016 rok.
Jako pierwszy statuetkę ONA otrzymał Jan Kućmierczyk. Laureat 
w kategorii „całokształt twórczości” nie ukrywał swojej wdzięczno-
ści dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego wyróżnienia oraz 
wspierali go w dotychczasowej działalności artystycznej.
Jan Kućmierczyk od 25 lat jest dyrygentem Chóru Parafialnego 
„Hejnał” przy Bazylice św. Andrzeja Apostoła oraz dyplomowanym 
nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Olkuszu. 
Dzięki wieloletniej pracy na polu muzycznym przyczynia się do 
promocji kultury w Olkuszu, a jego uczniowie zostają laureatami 
konkursów muzycznych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Za 
sukcesy w pracy dydaktycznej Jan Kućmierczyk otrzymał od dyrek-
tora Centrum Edukacji Artystycznej nagrodę „za szczególny wkład 
w rozwój edukacji artystycznej w Polsce”. Z występami solowymi 
i w zespołach odwiedził sceny w Niemczech, Dąbrowie Górniczej, 
Chechle i Kluczach.
Statuetkę w kategorii „animator kultury” otrzymał dr Przemysław 
Kania. Kapituła wskazała go po raz drugi w historii Nagrody, bowiem 
za swoją pracę w 2010 r. otrzymał ją w kategorii „młody twórca”.
Przemysław Kania jest doktorem w dziedzinie sztuk teatralnych, 
aktorem i nauczycielem akademickim, wykładowcą na Wydziale 
Aktorskim PWST Filii we Wrocławiu, a od 2012 r. adiunktem tej 

uczelni. W Olkuszu działa aktywnie jako wiceprezes okręgowego 
oddziału Towarzystwa Kultury Teatralnej oraz prezes Stowarzyszenia 
Teatralno-Literackiego. Swoją karierę związał z Teatrem Zagłębia 
w Sosnowcu. Jego drugą pasją jest praca pedagogiczna z dziećmi 
i młodzieżą. Uczestniczy w happeningach, warsztatach teatralnych 
oraz prowadzi spotkania metodyczne z nauczycielami.
W kategorii „młody twórca” laureatką została Natalia Jajkiewicz – 
niezwykle energiczna dziewczyna, która od najmłodszych lat rozwija 
w sobie dwie pasje: taniec i śpiew. Ten drugi talent szlifuje pod czujną 
opieką innego laureata ONA i jednocześnie instruktora w Miejskim 
Ośrodku Kultury – Wiesława Barana.
Natalia Jajkiewicz wielokrotnie reprezentowała Olkusz na przeglą-
dach, festiwalach i imprezach okolicznościowych w całej Polsce, 
zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. główną nagrodę 
w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki RMF FM czy w Talentach 
Małopolski. Działalność artystyczną godzi ze studiami na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym w Katowicach.
Zebrani w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury mogli 
zapoznać się bliżej z talentami artystycznymi tegorocznych laureatów 
dzięki ich prezentacjom. Janowi Kućmierczykowi towarzyszył Chór 
Parafialny „Hejnał” oraz uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej 
I st. W Olkuszu. Niezwykłą artystyczną podróż zaproponował Prze-
mysław Kania, porywając publiczność swoim pełnym dramaturgii 
występem. Najmłodsza z tej trójki Natalia Jajkiewicz zaskakiwała 
publiczność prezentując się w trzech różnych kreacjach, hipnotyzując 
najpierw głosem, a później tańcem.
Tradycyjnie już Jacek Majcherkiewicz (również laureat ONA) przy-
gotował wspólną karykaturę trójki artystów nagrodzonych w tym 
roku. Po pamiątkowym zdjęciu w hallu Miejskiego Ośrodka Kul-
tury rozpoczęła się mniej oficjalna część uroczystości. Tam, oprócz 
słodkiego tortu, na laureatów czekały kolejki gratulujących, którzy 
nie szczędzili ciepłych słów, wręczali kwiaty oraz drobne upominki.
Od 2006 r. organem wyłaniającym kandydatów Olkuskiej Nagrody 
Artystycznej jest Kapituła Olkuskiej Nagrody Artystycznej w skład 
której wchodzą dotychczasowi laureaci Olkuskiej Nagrody Artystycz-
nej w kategoriach: za całokształt twórczości i dla animatora kultury, 
1 osoba wskazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, oraz 1 
osoba wskazana przez Przewodniczącego Komisji Kultury, Promocji 
i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Olkuszu.

Prawo zgłaszania kandydatów do Olkuskiej Nagrody Artystycznej 
przysługuje: radnym Rady Miejskiej w Olkuszu, stowarzyszeniom, 
instytucjom kultury, szkołom artystycznym, środowisku twórcze-
mu lub grupom osób z danego środowiska twórczego. Od 2006 r. 
organem wyłaniającym kandydatów Olkuskiej Nagrody Artystycz-
nej jest Kapituła Olkuskiej Nagrody Artystycznej, w skład której 
wchodzą dotychczasowi laureaci Olkuskiej Nagrody Artystycznej 
w kategoriach: za całokształt twórczości i dla animatora kultury, 1 
osoba wskazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz 1 
osoba wskazana przez Przewodniczącego Komisji Kultury, Promocji 
i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Olkuszu.

KOCHAJMY NASZYCH ARTYSTÓW!
Lista laureatów Olkuskiej Nagrody Artystycznej systematycznie się powiększa. Wyróżnienie to przyznawane jest co rok twórcom i animatorom kultury w uznaniu ich 
osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej. W sobotni wieczór 18 marca Nagrody z rąk burmistrza Romana Piaśnika otrzymali: Jan Kućmierczyk – kompozytor, 
dyrygent i zawodowy skrzypek, Przemysław Kania – doktor sztuk teatralnych, aktor i prezes Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Olkuszu oraz Natalia Jajkiewicz 
– finalistka licznych konkursów, łącząca talent wokalny z tańcem.

Informacje
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Truizmem jest stwierdzenie, że stan 
nietrzeźwości w przypadku niektó-
rych przestępstw, a w szczególności 
przestępstw przeciwko bezpieczeństwu 
w komunikacji, powoduje zaostrzenie 
odpowiedzialności karnej. 
Tytułem przykładu wskazać można, 
że skazując sprawcę, który w stanie 
nietrzeźwości spowodował wypadek 
komunikacyjny w którym zmarła 
inna osoba albo chociażby odniosła 
uszczerbek na zdrowiu, sąd orzeka karę 
pozbawienia wolności w wysokości od 
dolnej granicy ustawowego zagroże-
nia do górnej granicy zwiększonych 
aż o połowę.
W pierwszej kolejności należałoby 
jednak precyzyjnie wyjaśnić od jakie-
go momentu możemy mówić o stanie 
nietrzeźwości. Otóż, stan nietrzeź-
wości w rozumieniu kodeksu karnego 
zachodzi, gdy zawartość alkoholu we 
krwi przekracza 0,5 promila albo pro-
wadzi do stężenia przekraczającego 
tę wartość lub gdy zawartość alkoho-
lu w 1 dm3 wydychanego powietrza 
przekracza 0,25 mg albo prowadzi do 
stężenia przekraczającego tę wartość. 
Jeżeli zatem alkomat podczas kontroli 
drogowej odnotuje taką wartość należy 
z całą pewnością liczyć się z pociągnię-
ciem nas do odpowiedzialności karnej.
Oprócz wyżej wspomnianego wypad-
ku komunikacyjnego, spowodowane-
go przez osobę znajdującą się w stanie 
nietrzeźwości kodeks karny penalizuje 
już samo prowadzenie pojazdu w tym 
stanie. Odpowiedzialność tę reguluje 
art. 178a § 1 kk, a karą grożącą w takim 
przypadku jest grzywna, kara ograni-
czenia wolności a nawet kara pozba-
wienia wolności do lat 2.
Sama kara to nie wszystko. W razie 
skazania sprawcy za takie przestępstwo 

sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie 
pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpe-
nitencjarnej w wysokości co najmniej 
5.000 zł do nawet 60.000 zł.
To jeszcze nie koniec. Co istotne - 
szczególnie dla osób na co dzień uży-
wających samochodu - sąd w takim 
przypadku obligatoryjnie orzeka, na 
okres co najmniej 3 lat, zakaz prowadze-
nia wszelkich pojazdów albo pojazdów 
określonego rodzaju. Zakaz ten może 
zostać orzeczony nawet do 15 lat. Sąd 
nakłada obowiązek zwrotu dokumen-
tu uprawniającego do prowadzenia 
pojazdu, a do chwili wykonania tego 
obowiązku okres, na który orzeczono 
zakaz, w ogóle nie biegnie. Okres ten 
nie biegnie również w czasie odbywania 
kary pozbawienia wolności, nawet orze-
czonej za zupełnie inne przestępstwo.
W powyższym kontekście warto jednak 
podkreślić, że gdyby udało się zamiast 
wyroku skazującego uzyskać wyrok 
warunkowo umarzający postępowanie 
karne to możemy liczyć na łagodniejsze 
potraktowanie naszej osoby i możliwość 
orzeczenia zakazu prowadzenia pojaz-
dów na krótszy okres, a wynoszący już 
od roku do maksymalnie 2 lat. Jeżeli 
zatem przekroczenie dopuszczalnych 
norm było nieznaczne warto spróbować 
ubiegać się o takie dobrodziejstwo.
Najgorzej rzecz ma się jeżeli byliśmy 
już karani za tego typu przestępstwo. 
Zgodnie bowiem z art. 178a § 4 kk, 
Jeżeli sprawca czynu był wcześniej 
prawomocnie skazany za prowadzenie 
pojazdu mechanicznego w stanie nie-
trzeźwości albo za np. wypadek w stanie 
nietrzeźwości albo dopuścił się takiego 
czynu w okresie obowiązywania zakazu 
prowadzenia pojazdów orzeczonego 
w związku ze skazaniem za przestęp-

stwo, podlega karze 
pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do 5 lat.
W takim wypadku również minimalna 
wysokość świadczenia pieniężnego na 
rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzo-
nym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
wzrasta do kwoty 10.000 złotych, a śro-
dek karny w postaci zakazu prowadze-
nia wszelkich pojazdów mechanicz-
nych zostaje obligatoryjnie orzeczony 
w wymiarze dożywotnim.
Ponadto, co do sprawcy przestępstwa 
z art. 178a § 4 kk, sąd może warunkowo 
zawiesić wykonanie kary jedynie w szcze-
gólnie uzasadnionych wypadkach. 
Na marginesie wskażę, a z czego nie 
każdy zdaje sobie sprawę, że nawet 
„siadanie za kółkiem” przy ilościach 
alkoholu mniejszych niż wyżej wymie-
nione już stanowi wykroczenie, któ-
rego konsekwencje nie są wcale mniej 
rygorystyczne. Stan po użyciu alkoholu 
zachodzi bowiem, gdy zawartość alko-
holu w organizmie wynosi lub prowadzi 
do stężenia we krwi od 0,2 promili do 
0,5 promili alkoholu albo obecności 
w wydychanym powietrzu od 0,1 mg 
do 0,25 mg w 1 dm3.
Nie bądźmy również bierni jako posia-
dacze pojazdów i odpowiedzialnie prze-
kazujmy „kluczyki”, gdyż właściciel, 
posiadacz, użytkownik lub prowadzący 
pojazd, który na drodze publicznej, 
w strefie zamieszkania lub strefie ruchu 
dopuszcza do prowadzenia pojazdu 
osobę znajdującą się w stanie po uży-
ciu alkoholu podlega karze grzywny 
w rozumieniu Kodeksu Wykroczeń.

 v Szymon Dubel
Adwokat

PORADY PRAWNE 
PROWADZENIE POJAZDU MECHANICZNEGO W STANIE NIETRZEŹWOŚCI
Przed nami wiele okazji do świętowania - miejmy jednak na uwadze, że prowa-
dzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości to przestępstwo, którego 
nie tylko prawne konsekwencje mogą być tragiczne.

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”.

Na podstawie powołanego przepisu, 
pracownik może rozwiązać umowę 
o pracę bez wypowiedzenia, w sytuacji 
gdy wydane zostało orzeczenie lekar-
skie stwierdzające szkodliwy wpływ 
wykonywanej pracy na zdrowie pra-
cownika, a pracodawca nie przenie-
sie go w terminie wskazanym w tym 
orzeczeniu do innej pracy. Wymienio-
na praca powinna być odpowiednia ze 
względu na stan zdrowia i kwalifikacje 
zawodowe zainteresowanego. Pra-
cownik może skorzystać z upraw-
nienia, jeśli otrzyma zaświadczenie 
lekarskie stwierdzające konieczność 
przeniesienia do pracy na innym sta-
nowisku ze względu na stwierdzenie 
szkodliwego wpływu wykonywanej 
pracy na jego zdrowie. Orzeczenie 
to lekarz przekazuje zarówno pra-
cownikowi, jak i pracodawcy. Obie 
strony mogą w ciągu 7 dni od daty 
wydania orzeczenia lekarskiego 
wystąpić z wnioskiem o przeprowa-
dzenie ponownego badania. Badanie 
to przeprowadza się w wojewódzkim 
ośrodku medycyny pracy. 
Drugą podstawą do rozwiązania 
przez pracownika umowy o pracę 
w trybie natychmiastowym jest cięż-
kie naruszenie obowiązków wobec 
pracownika przez pracodawcę.
Istotnym w tej sytuacji jest okolicz-
ność, iż oświadczenie woli pracowni-
ka o rozwiązaniu umowy o pracę bez 
wypowiedzenia powinno nastąpić na 
piśmie z podaniem przyczyny w cią-
gu jednego miesiąca od uzyskania 
wiadomości o okoliczności uzasad-
niającej rozwiązanie stosunku pracy. 
Jednym z najczęstszych przypadków 

ciężkiego naruszenia obowiązków pra-
codawcy jest postępowanie niezgodne 
z regulacją zawartą w art. 94 pkt 5 
kodeksu pracy tj. nieterminowe i niepra-
widłowe wypłacanie wynagrodzenia.
Należy jednak zaznaczyć, że ocena 
czy rozwiązanie przez pracownika 
umowy o pracę w trybie natych-
miastowym było uzasadnione jest 
zależna od całokształtu okoliczności 
każdej indywidualnej sprawy, a także 
ujemnych skutków tego naruszenia 
lub zagrożenia ich powstania. Tym 
samym każdy przypadek naruszenia 
podstawowego obowiązku praco-
dawcy wymaga indywidualnej oceny 
zarówno w odniesieniu do samego 
zawinienia, jak i stopnia winy. Powyż-
sze potwierdza orzecznictwo Sądu 
Najwyższego, który w wyroku z 5 
czerwca 2007 roku w sprawie sygn. 
akt III PK 17/07 uznał, iż „ Nie należy 
jednakowo traktować pracodawcy, 
który w ogóle nie wypłaca wynagro-
dzenia, oraz pracodawcy, który wypła-
ca je częściowo. W obu wypadkach 
jest to naruszenie przez pracodawcę 
podstawowego obowiązku, ale w razie 
wypłacenia części wynagrodzenia nie 
zawsze jest to naruszenie ciężkie” 
Rozwiązanie umowy o pracę przez 
pracownika bez wypowiedzenia 
z powyższych przyczyn pociąga za 
sobą skutki, jakie przepisy prawa 
wiążą z rozwiązaniem umowy przez 
pracodawcę za wypowiedzeniem. 
Pracownikowi, który rozwiązał umo-
wę o pracę w trybie art. 55 kodeksu 
pracy przysługuje odszkodowanie 
w wysokości wynagrodzenia za 
okres wypowiedzenia, natomiast 

przy wypowiedze-
niu 2 tygodniowym 
przy umowach zawartych na czas 
określony lub na czas wykonywania 
określonej pracy - odszkodowanie 
w wysokości dwutygodniowego 
wynagrodzenia. 
W wypadku rozwiązania przez 
pracownika umowy o pracę bez 
wypowiedzenia, pracodawca winien 
niezwłocznie wydać pracownikowi 
świadectwo pracy – tak stanowi art. 
97 § 1 kodeksu pracy.
Istotnym jest również, że Sąd Naj-
wyższy w uchwale z 2 lipca 2015 
roku sygn. akt III PZP 4/15 uznał, 
że rozwiązanie umowy o pracę przez 
pracownika na podstawie art. 55 § 
1(1) kp z powodu ciężkiego naru-
szenia przez pracodawcę podstawo-
wych obowiązków wobec pracownika 
uprawnia pracownika do nabycia pra-
wa do odprawy pieniężnej, o której 
mowa w art. 8 w związku z art. 10 
ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 
r. o szczególnych zasadach rozwią-
zywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pra-
cowników (jednolity tekst: Dz.U. 
z 2015 r., poz. 192 ze zm.), jeżeli 
przyczyny te stanowią wyłączny 
powód rozwiązania stosunku pracy.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ 
PRACOWNIKA BEZ WYPOWIEDZENIA

Pracownik ma prawo rozwiązać swoją umowę o pracę bez wypowiedzenia,  
co zostało wskazane przez ustawodawcę w przepisie art. 55 kodeksu pracy.

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

Zanim nastąpiło to niecodzien-
ne wydarzenie, Adrianna Borek, 
Tomasz Marciniak i Kamil Piróg do 
łez rozśmieszali olkuszan przez bli-
sko półtorej godziny. Oznaki weso-
łości zagłuszane były oklaskami, 
potem salwy śmiechu przewyższały 
donośnością brawa i tak na prze-
mian. Oczywiście z przerwami na 
skecze zielonogórskiego tria, które 
zresztą wywoływało całe to hałaśli-
we zamieszanie, wypełniające salę 
widowiskową MDK niedzielnym 
wieczorem dnia 26 marca.
Nowaki specjalizują się w humo-
rze obyczajowym, akcent polityczny 
pojawił się bodaj jeden raz podczas 
tego występu, a trwał tylko tyle, 
ile trzeba żeby wymówić dwu-
krotnie imię Donald. Dwukrotnie 
ze względu na dwóch posiadaczy 
tego imienia, tym bardziej godnych 
odróżnienia, że poza zawodem nic 
ich raczej nie łączy. Tak więc tyle 
było o wybrańcach narodów, za to 
o nas, zwykłych zjadaczach chle-
ba, i o naszych słabostkach Nowa-
ki mieli zdecydowanie więcej do 
powiedzenia. I dobrze, tym się róż-
nimy od „wielkich” tego świata, że 
mamy do siebie dystans i potrafimy 
z siebie się pośmiać.
Słynne scenki małżeńskie i w ogóle 
damsko-męskie, jak ta w marke-
cie budowlanym, czy polonijno-
-amerykańskie love story, bawiły, 
bawią i będą bawić, wszak połą-
czenie dwóch skrajnie odmiennych 
natur jest niewyczerpanym wręcz 

źródłem śmieszności. A jakby tak 
jeszcze w roli kursanta zdającego 
na prawo jazdy postawić księdza, 
a do towarzystwa egzaminatora 
i duchownego dołączyć gosposię 
z plebanii? Mieszanka wyszła z tego 
iście wybuchowa! Na takie pomysły 
wpaść mogli wyłącznie Nowaki.
Po zakończeniu programu, owa-
cjach nagradzających, dziękujących 
i zachęcających artystów do wyj-
ścia na bis choćby z tylko jeszcze 
jednym skeczem, troje satyryków 
zaskoczyło olkuszan… konkursem. 
Najpierw w wyniku losowania wyło-
niona została szczęśliwa niewiasta. 
Rzecz jasna od razu zaproszono ją 
na scenę, gdzie usadowiono wygod-
nie na krześle i zasłonięto oczy. Od 
pełnego zwycięstwa dzieliło ją już 
tylko jedno zadanie. Posługując się 
wyłącznie zmysłem dotyku miała 

rozpoznać podany jej przedmiot. 
Okazała się nim róża. Dopiero po 
zdjęciu opaski z oczu zrozumiała, że 
kwiat ten był fragmentem całkiem 
sporego zestawu. Bukiet trzymał 
w dłoniach klęczący u stóp i pro-
szący o jej rękę chłopak.
O ile do tego momentu wszystko 
było kabaretem, to ta ostatnia scena, 
powyżej w skrócie opisana, bynaj-
mniej nie została wyreżyserowana. 
Chyba, że za reżysera uznamy tu 
życie. Co prawda ksiądz zdający 
egzamin na prawo jazdy nie został 
jeszcze poproszony o udzielenie sto-
sownego sakramentu, ale świadka-
mi oświadczyn i ich przyjęcia było 
300 osób. Młodym narzeczonym 
życzymy szczęścia, zaś Nowakom 
dziękujemy za znakomitą rozrywkę.

 v MOK Olkusz

NOWAKI Z… OŚWIADCZYNAMI
W tym roku obchodzą jubileusz 10-lecia istnienia. Tym bardziej miło, że przyjechali do 
Olkusza, by nas zabawić. A rozśmieszać potrafią, jak mało kto, o czym świadczą m. in. 
nagroda publiczności i pierwsze miejsce na kultowym festiwalu PaKA. Tak więc cieszą się 
uznaniem tak znawców sztuki kabaretowej, jak też widzów. I to jakim! Podczas występu 
w olkuskim MDK jeden z fanów Nowaków w ich towarzystwie, na scenie, wyznał miłość 
swej wybrance i poprosił ją o rękę.

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

Auchan Bronowice ul. Stawowa 61,
31-644 Kraków 
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Miewam niekiedy wrażenie, 
że coś takiego, jak dobro oby-
wateli, jest jedynie nic niezna-
czącym drobiazgiem. Podczas 
dyskusji na temat danej ustawy 
słyszę bowiem ciągłe zarzuty 
o bycie przystawką PO lub 
PiS - w zależności od tego czy 
popierana przeze mnie opcja 
zagłosuje za czy przeciw. Bar-
dzo rzadko zdarza się, że dys-
kusja o jakiejś ustawie dotyczy 
jej treści. Przykładem może być 
np. klub Kukiz'15, który przez 
ostanie półtora roku został już 
kilkudziesięciokrotnie przypi-
sany po stronie jednych i dru-
gich. Co gorsza, każda próba 
podkreślenia, że spór pomiędzy 
partiami Jarosława Kaczyń-
skiego i Grzegorza Schetyny 
jest jedynie walką partiokracji 
o pieniądze i władzę, kończy się 
słowami: "Dobra, dobra, opo-
wiedz się wreszcie po którejś 
ze stron".
Nie wiem czy wynika to z fak-
tu braku zainteresowania sta-
nowionym prawem (w końcu 
liczy się tylko to, by zagłosować 
inaczej niż PO/PiS), ale obec-
ny rząd jest chyba najgorszym 
w historii pod względem jako-

ści przyjmowanych ustaw. Ilość 
bubli prawnych może budzić 
przerażenie - prawie żadna 
ustawa nie jest przyjmowana 
"raz, a dobrze". Ciągłe noweli-
zacje niewątpliwie przyczyniają 
się do faktu zajmowania przez 
Polskę niechlubnego 1 miejsca 
w rankingu najbardziej zbiu-
rokratyzowanych państw na 
świecie. Pod względem mery-
torycznym nie jest wcale lepiej, 
przez co wiele dobrych pomy-
słów zostaje zmarnowanych. 
Weźmy pod uwagę np. ustawę 
o karaniu przestępców podatko-
wych. Sama idea uszczelnienia 
polskiego systemu podatkowego 
oraz karania oszustów jest jak 
najbardziej słuszna. Szkoda 
tylko, że cała ustawa zosta-
ła zepsuta przez zapisy co do 
wysokości kar. Osobie, która 
dopuści się oszustwa na kwotę 
10 milionów zł. grozi teraz kara 
25 lat więzienia - tyle samo, co 
za gwałt zbiorowy na nieletniej 
ze szczególnym okrucieństwem. 
Co więcej, jest to kara identycz-
na do tej, która grozi za zabój-
stwo. Co powinna więc zrobić 
osoba, którą urzędnik przyłapie 
na oszustwie podatkowym na 

kwotę 10 mln zł? Skoro kara 
za zabójstwo urzędnika oraz 
dobrowolne oddanie się w ręce 
wymiaru sprawiedliwości jest 
taka sama, to czy nie warto 
zaryzykować zabójstwa, w celu 
ukrycia nieprawidłowych fak-
tur? W takiej sytuacji nie ma się 
bowiem nic do stracenia. 
Można się tylko zastanawiać 
ile zyskałaby jakość polskiej 
polityki, gdyby energię prze-
znaczoną na walkę o wybor-
ców partie przeznaczyły na 
pokazanie, że jest się lepszym 
od przeciwnika, a nie, że to 
przeciwnik jest gorszy. No 
cóż, Napoleon Bonaparte nie 
pomylił się najwyraźniej gdy 
powiedział, że w polityce głu-
pota nie stanowi przeszkody... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 v Michał Pasternak

CZY TREŚĆ USTAW  
JEST W OGÓLE ISTOTNA?

Od dawna mamy do czynienia z polaryzacją polskiej sceny politycznej. 
Wydawać by się wręcz mogło, że wszystko sprowadza się do wojny Prawa 
i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską. Sytuacja zaszła jednak już 
tak daleko, że wątpliwa staje się nawet istotność stanowionego prawa. 
Ani PiS-u, ani PO nie obchodzi już chyba treść ustaw, gdyż stały się one 
jedynie narzędziem do walki politycznej. 

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

W ofercie fachowe doradztwo 
techniczne z dojazdem 

do klienta gratis.

"Estrich-Specjal" Bis

Profesjonalne wylewki 

Miksokretem
zacierane maszynowo

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

Poszukujemy domu dla Czesterka- 
wspaniałego, kochanego, przemiłego 
psiaka, który od wielu miesięcy prze-
bywa pod naszą opiekę. Czesterek 
jest super miły, kochany, przyjazny. 
To psiak, który pokocha czowieka bez-
warunkowo. Będzie oddanym, najlep-
szym i najwierniejszym przyjacielem. 
Osoba, która da dom Czesterkowi nie 
pożałuje swojej decyzji. Czesterek 
jest mądry, grzeczny i posłuszny. Jest 
wpatrzony w człowieka, wykonuje bez 
wahania polecenia, jest bardzo uro-
czy. Podaje łapkę, czeka cierpliwie na 
opiekuna, ładnie spaceruje na smyczy, 
utrzymuje stały kontakt z opiekunami. 
To psiak, który potrzebuje człowieka 
do życia. Nie jest niezależny, brakuje 
mu miłości, troski i opieki. To praw-
dziwy łasuch. Za przysmaki zrobi 
wszystko :).
Czesterek z całą pewnością dogada się 
na przykład z suczką. Może przebywać 
w rodzinie z dziećmi, nie wykazuje 
najmniejszej agresji do ludzi, jest bar-
dzo łagodny.
Czesterek ma około 8 lat, ale jest 
w dobrej kondycji. Waży około 10 kg. 
Przed nim jeszcze wiele lat. Wierzy-
my, że nie będą to lata spędzone za 
schroniskowymi kratami :(.

Poszukujemy aktywnego domu dla 
dwóch wesołych i radosnych, ale bar-
dzo fajnych i przyjaznych psiaków, któ-
re od wielu miesięcy czekają na dom..
Werba i Klassi to psy przyjazne do 
ludzi, bardzo przyjazne do siebie, ale 
takie, które potrzebują sporo ruchu 
i aktywności. Na pewno nie nadają 
się na psy, które dniami i nocami będą 
samotnie przesiadywać na podwórku 
patrząc na przelatujące nad nimi ptaki. 
Prędzej zrobią wszystko, aby wyjść 
z posesji i za nimi pobiegać ;). Wer-
ba i Klassi bardzo dobrze się ze sobą 
dogadały. Werba na spacerze podąża 
za Klassim krok w krok. Chce być blisko 
niego i zachowuje się jakby znała do 
od zawsze. Werba i Klassi kochają spa-
cery. Uwielbiają czuć wiatr w uszach 
i faflach, pięknie razem spacerują. 
Może znajdzie się ktoś, kto zaoferuje 
tym dwóm wspaniałym psiakom dobry 
dom. Psiaki muszą mieszkać w domu 
z porządnym, wysokim ogrodzeniem 
i mieć możliwość dużo spacerować, 
ale dzięki temu, że pojechałyby razem 
właściciel mógłby cieszyć oko patrząc 
na psiaki, które razem się bawią, turlają 
i stróżują. To super psiaki, które bardzo 
potrzebują domu.
Werba i Klassi ważą około 23-25 kg, 
Klassi ma około 4 lat, Werba 5. Przed 
nimi wiele wspaniałych lat. Prosimy 
o dom dla tych dwóch czworonogów.

Poszukujemy doświadczonego domu 
dla Matadora - młodego (2-3 lata), 
dostojnego i postawnego psa, który 
od kilku tygodni przebywa pod naszą 
opieką. Gdy Matador przybył do nas 
był dość dominujący i sprawiał wra-
żenie agresywnego, ale przy konse-
kwentnym, spokojnym i opanowanym 
prowadzeniu okazuje się, że Matador 
dobrze współpracuje z ludźmi i nie 
jest złym psem. Pies musi mieć jasno 
postawione granice i zasady, ale gdy 
nie czuje się zagrożony świetnie 
współpracuje.
Matador jest psem mocno przypo-
minającym owczarki niemieckie. Jest 
mądry, bystry i inteligentny. Przy 
dobrym, zrównoważonym właścicielu 
z którym Matador będzie się czuć bez-
piecznie współpraca gwarantowana.
Matador potrafi ładnie spacerować na 
smyczy. Nie ciągnie i nie szarpie. Pies 
waży około 30 kg.

CZESTEREK WERBA & KLASSI

MATADOR

W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pomiędzy 8:00-20:00.  
Tel kont: 793-993-779 Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Smsów nie otrzymujemy. 

schroniskopsiepole.pl 

Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo zwierzaka, który skradnie Państwa serce pomożemy 
z transportem do nowego domu na rozsądną odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa 
w woj. małopolskim (około 40 km od Krakowa).  Wszystkie zwierzęta z naszego schroniska są przed adopcją 
sterylizowane lub kastrowane i poza względami medycznymi nie ma od tego odstępstwa.

FELIETON
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ŚWIATOWY DZIEŃ WODY
Już po raz dwudziesty piąty, 22 marca na całym świecie obchodzony był Światowy Dzień Wody. Tegorocznemu świętu przyświecało 
hasło towarzyszące „ścieki”, które ma uświadomić zależność pomiędzy stanem i jakością ekosystemów wodnych a ściekami.

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

Światowy Dzień Wody ustanowiła Organizacja Narodów Zjedno-
czonych na Zgromadzeniu Ogólnym. Świętu przyświeca corocznie 
inne hasło towarzyszące. Tegoroczne hasło zwraca uwagę na to jak 
ważną rolę odgrywa racjonalne zarządzanie gospodarką ściekową 
w życiu codziennym.  Ścieki, wbrew powszechnemu poglądowi, 
to cenny zasób, który można skutecznie redukować i ponownie 
wykorzystywać.
Olkuskie Wodociągi zrealizowały wielomilionową inwestycję 
między innymi w zakresie sieci kanalizacyjnej i modernizacji 
oczyszczalni ścieków ze środków własnych i przy wsparciu fundu-
szy unijnych. W ramach realizowanego projektu powstało prawie 
70 km kanalizacji. Nowo powstała kanalizacja zapewniła odpro-
wadzenie ścieków z istniejącej zabudowy mieszkalnej i usługowej.
Uszczelnienie systemu kanalizacyjnego jest istotne, ze względu na 
zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego środowiska natural-
nego. Odprowadzenie ścieków systemem kanalizacji zmniejsza 
ryzyko skażenia wód podziemnych, podstawowego źródła wody 
pitnej dla mieszkańców regionu olkuskiego. Z podłączenia do 
nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej skorzystało już 8 876 
osób i liczba ta ciągle rośnie.
Inwestycja miała bezpośredni wpływ na podniesienie komfortu 
życia mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno, Klucze i Bolesław 
oraz poprawę stanu środowiska naturalnego.
Chcąc  przybliżyć tak istotny temat, tegoroczne obchody Światowe-
go Dnia Wody dwuetapowo. 22 marca odbyła się na Oczyszczalni 
Ścieków w Olkuszu konferencja poświęcona tematowi zarówno 
wody jak i ścieków był której organizatorem  był Państwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny w Olkuszu oraz Zarząd Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu. Honorowym gościem był 
Prezes Stowarzyszenia „Szansa Białej Przemszy” Pan Józef Nie-
wdana. Uczestnikami konferencji byli uczniowie olkuskich szkół 
ponadgimnazjalnych z Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 4, 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5, Liceum Ogólnokształcącego 
nr II i Zespołu Placówek Oświatowych wraz z pedagogami.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu - lek. med. 
Agata Knapik poruszała w tym roku tematy dotyczące problemów 
globalnych, jak i regionalnych w zakresie zasobów wody pitnej, 

zużycia wody jako surowca, a także wody jako najzdrowszego 
napoju. Dodatkowym elementem było przedstawienie uczestni-
kom konferencji procesu pozyskiwania wody w gminie Olkusz 
i jej uzdatniania. Uczestnicy spotkania poprzez ścieżkę eduka-
cyjno-ekologiczną, która znajduje się na Oczyszczalni Ścieków 
w Olkuszu, poznali procesy oczyszczania ścieków oraz zostali 
dodatkowo uświadomieni, że codzienne zachowanie każdego 
z nas w zakresie korzystania z wody i odprowadzania ścieków ma 
duży wpływ, na jakość oraz ochronę otaczającego nas środowiska 
naturalnego.
31 marca w Starostwie Powiatowym w Olkuszu odbyła się konfe-
rencja pod nazwą Chrońmy źródła wody , której organizatorami byli 
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu 
wraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 
w Olkuszu oraz Starostą Powiatu Olkuskiego. Celem spotkania 
było uświadomienie jak ważnym tematem jest ochrona źródeł 
wody w kontekście nielegalnych zrzutów nieczystości. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu - Agata 
Knapik zaprezentowała najważniejsze tematy dotyczące proble-
mów zagospodarowania ścieków pochodzących z gospodarstw 
domowych, które w dużej ilości ciągle wracają do środowiska 
bez oczyszczenia, co jest powodem groźnych zanieczyszczeń 
wody. Przedstawione zdjęcia obrazowały zgromadzonym wysoką 
rangę problemu.
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Olkuszu składa szczególne podziękowania Państwowemu 
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Olkuszu - Agacie 
Knapik a także Staroście Powiatu Olkuskiego – Pawłowi Piasne-
mu i Wicestaroście Powiatu Olkuskiego – Janowi Orkiszowi za 
współpracę oraz merytoryczne uświetnienie konferencji.
Zorganizowana konferencja okazała się wspaniałym momentem 
aby ogłosić laureatów I edycji konkursu literecko-plastyczno-

-ekologicznego „Chrońmy źródła wody”, którego organizatorami 
było Stowarzyszenie Teatralno-Literackie działające przy Zespole 
Szkół nr 3 im. A. Kocjana w Olkuszu oraz Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu. Konkurs 
przeznaczony był dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, 

gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i seniorów z Miasta i Gminy 
Olkusz, Miasta Bukowno, Gminy Klucze i Gminy Bolesław. 
Wybór laureatów okazał się nie lada zadaniem dla Kapituły 
konkursu a ilość złożonych prac konkursowych przewyższył 
najśmielsze oczekiwania. Organizatorzy jeszcze raz serdecznie 
gratulują wszystkim zwycięzcom oraz zachęcają do udziału w kolej-
nych edycjach konkursu.  Ogromne podziękowania płyną także 
do wszystkich placówek, które włączyły się do wspólnej zabawy. 
Zapraszamy do galerii w której można podziwiać nagrodzone prace 
na stronie internetowej Spółki – www.pwik.olkusz.pl.
Prezes Olkuskich Wodociągów na ręce Pana Przemysława Kani  

- Prezesa Stowarzyszenia złożył serdecznie podziękowania za 
współpracę, inicjatywę i zaangażowanie wszystkich członków 
Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego, a szczególnie Pani Mał-
gorzacie Dachowskiej oraz życzył dalszych sukcesów i nagród, 
które niewątpliwie się Stowarzyszeniu jak i jego członkom należą. 

Pamiętajmy, każdy z nas ma wpływ na środowisko naturalne  
i może przyczynić się do ochrony ekosystemów wodnych!

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

Informacje
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Wszystkim mieszkańcom Olkusza;
 a szczególności naszym klientom 
zdrowych, radosnych, pogodnych, 

Świąt Wielkanocnych, 
spędzonych w rodzinnej atmosferze,

oraz smacznego  jajka

życzy
Zarząd, Rada Nadzorcza 

i pracownicy PGK Sp. z o.o.

Wszystkim mieszkańcom Olkusza;
 a szczególności naszym klientom 
zdrowych, radosnych, pogodnych, 

Świąt Wielkanocnych, 
spędzonych w rodzinnej atmosferze,

oraz smacznego  jajka

życzy
Zarząd, Rada Nadzorcza 

i pracownicy PGK Sp. z o.o.

Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 
W IMIENIU WŁASNYM ORAZ PRACOWNIKÓW 

OLKUSKIEGO TOWARZYSTWA 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.,

ŻYCZĘ 

WSZYSTKIM NASZYM MIESZKAŃCOM, 
PARTNEROM I PRZYJACIOŁOM,

WSZYSTKIEGO CO NAJLEPSZE I NAJPRZYJEMNIEJSZE,
RODZINNEJ ATMOSFERY, SZCZĘŚCIA OSOBISTEGO, 

POGODY DUCHA, SMACZNEGO ŚWIĘCONEGO JAJKA 
I SUTO ZASTAWIONYCH STOŁÓW.

Czesław Żak
Prezes Zarządu

Jan Kucharzyk
Przewodniczący

Rady Miejskiej w Olkuszu

Roman Piaśnik
Burmistrz

Miasta i Gminy Olkusz

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy serdeczne życzenia zdrowia, 

pomyślności, wszelkich łask i pogody ducha.

Niech ten wyjątkowy czas upłynie 
w rodzinnej atmosferze pełnej wzajemnej miłości, 
dając tym samym energię do realizowania marzeń.

Informacje
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Ciepłych i radosnych
Świąt Wielkanocnych
oraz spokoju i pogody ducha
na codzień życzą:

Zarząd i Pracownicy
ALBA MPO Sp. z o.o.

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy naszym Klientom i Czytelnikom,

aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary,  nadziei i miłości, 
a spotkania w gronie najbliższych 

upływały w miłym, wiosennym nastroju.
życzy  Redakcja Gwarka Olkuskiego 

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
ŻYCZYMY WSZYSTKIM ODBIORCOM, 

BY TE DNI TRIUMFU ŻYCIA NAD ŚMIERCIĄ 
PRZYNIOSŁY OPTYMIZM I NOWE SIŁY  

NA TRUDY ŻYCIA I PRACY.

NIECH CZAS SPOTKAŃ W GRONIE NAJBLIŻSZYCH 
UPŁYNIE W ATMOSFERZE SPOKOJU I RADOŚCI, 

A BUDZĄCA SIĘ WIOSNA NAPEŁNI NAS  
NADZIEJĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.

PRACOWNICY I ZARZĄD PRZEDSIĘBIORSTWA 
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. 

Z SIEDZIBĄ W OLKUSZU

Informacje
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www.ops.olkusz.pl

PRZEMOC W RODZINIE NARUSZA PODSTAWOWE PRAWA CZŁOWIEKA,  
W TYM PRAWO DO ŻYCIA I ZDROWIA ORAZ POSZANOWANIE GODNOŚCI OSOBISTEJ

Zjawisko przemocy w rodzinie prowadzi do poważnego naruszenia zasad współżycia rodzinnego, społecznego, norm moralnych i prawnych, także do tragicznych 
skutków psychologicznych powodujących znaczne spustoszenia w psychice ofiary i sprawcy przemocy, prowadzi do poważnych okaleczeń a w skrajnych przypadkach 
do poważnych urazów. Przemoc w rodzinie jest jednym z dominujących obecnie problemów społecznych.

Nie bądź obojętny. Reaguj na przemoc! 

Masz prawo się bronić i szukać pomocy u profesjonalistów 
mogących pomóc rozwiązać Twoje problemy, jednak od Cie-
bie zależy decyzja o poszukiwaniu pomocy. Nie zwlekaj, im 
szybciej zaczniesz działać, tym szybciej uzyskasz pomoc. 
Przemoc nigdy nie skończy się sama.

Pomóż sobie i swoim bliskim zgłoś się po pomoc!   
Jesteśmy tu aby Ci pomóc!

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu funkcjonuje Punkt In-
formacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w 
Rodzinie, zarówno osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy 
domowej jak i sprawców przemocy.

W Punkcie dyżurują specjaliści: prawnik, psycholog i pracownik 
socjalny. 

Tu uzyskasz:

• konsultacje psychologiczne i prawne,
• wsparcie psychologiczne,
• wiedzę na temat zjawiska przemocy domowej,
• informacje na temat placówek udzielających pomocy 

osobom krzywdzonym,
• możliwości uzyskania pomocy przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej.
Dyżury w Punkcie odbywają się dwa razy w tygodniu: w każdy 
wtorek - dyżur prawnika i pracownika socjalnego, oraz każdy 
czwartek - dyżur psychologa, w godzinach popołudniowych tj. 

• wtorek: godz. 15.00 - 17.00
• czwartek: godz. 15.00 – 17.00

WSZYSTKIE PORADY SĄ BEZPŁATNE. 

CO POMAGA WYJŚĆ Z PRZEMOCY?

Możemy zmieniać myślenie i nasze postawy dotyczące prze-
mocy – z takich, które usprawiedliwiają i podtrzymują przemoc 
na takie, które będą sprzyjać w nieakceptowaniu przez nas i u 
siebie samego stosowania przemocy.

Możemy nauczyć się inaczej wyrażać uczucia przeżywane jako 
nieprzyjemne: zamiast krzyczeć  i bić, możemy nauczyć się mó-
wić o nich w sposób nie zagrażający innym.

Możemy nauczyć się wyrażać uczucia przeżywane jako przy-
jemne i wyrobić nawyk mówienia o nich, w stosunku do na-
szych bliskich i nie tylko bliskich.

Możemy nauczyć się zachowań asertywnych: są to zachowania, 
które pomagają nam wyrazić siebie (to, co myślimy, czujemy, 
pragniemy, potrzebujemy), w sposób, który szanuje zdanie, 
uczucia – drugiej osoby.

Możemy nauczyć się prosić o to czego nam potrzeba i negocjo-
wać z innymi swoje prawa, zamiast wymuszać.

Możemy wreszcie zaakceptować to, że aby żyć z innymi czasem 
trzeba z czegoś zrezygnować lub odpuścić.

Słyszysz czyjś płacz?
Widzisz, że ktoś z Twoich znajomych,

sąsiadów doznaje przemocy ?
Zgłoś! lub Zadzwoń!

TELEFON ZAUFANIA - BEZPŁATNA INFOLINIA 

800 17 00 77 
telefon czynny jest w godzinach pracy Ośrodka tj. od wtorku do 
piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, a w poniedziałki od 7.00 
do 17.00; oraz w godzinach pracy Punktu.

ŚWIADEK PRZEMOCY  
TO NIEZWYKLE WAŻNA OSOBA.  

CZĘSTO JEDYNA, KTÓRA MOŻE POMÓC PRZERWAĆ PRZEMOC.

Przemoc domowa ukrywa się w czterech ścianach. Sprzyja 
temu także bierność świadków. Ty możesz spowodować, że 
instytucje odpowiedzialne za pomoc osobom doświadcza-
jącym przemocy domowej dotrą do ludzi, którzy tej pomocy 
potrzebują. 

Świadkami mogą być różne osoby:

• same poszkodowane ofiary,
• świadkowie bezpośredni, czyli osoby które widziały akt 

przemocy albo jednoznaczne jego skutki,
• świadkowie pośredni – czyli osoby, które coś słyszały, 

albo osoba doznająca przemocy im opowiadała o tym, 
co ją spotkało.

 

Ponadto, przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, 
działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie powołany Zarządzeniem Burmistrza Mia-
sta i Gminy Olkusz. Podejmowanie przez Zespół Interdy-
scyplinarny lub Grupę Roboczą interwencji w środowisku 
wobec rodziny dotkniętej przemocą, odbywa się w oparciu 
o procedurę „Niebieskie Karty”.

Co roku, wczesną wiosną poradnie dietetyczne mają pełne ręce roboty. Pacjenci „budzą 
się” przed sezonem bikini, pragnąc zrzucić zbędne kilogramy i nagromadzone przez zimę 
boczki. Przychodzą uzbrojeni w wiedzę, oraz już wcześniej wdrażane na własną rękę 
przekonania żywieniowe. Zazwyczaj wyglądają one tak: „Zdrowo się odżywiam, mam już 
w lodówce produkty typu light i fit, nie jem chleba, ziemniaków, makaronów, słodyczy  
i cukru – jedynie słodziki. Jem mało, dużo ćwiczę i nic nie udało mi się schudnąć. ”Brzmi 
sensownie? Spójrzmy na to chłodnym okiem dietetyka.

PUŁAPKA PRODUKTÓW LIGHT,  
FIT, FITNESS, SLIM…

Powszechna opinia głosi „to tłuszcz 
i cukier są winne Twojej nadwagi, więc 
nie można ich spożywać”. Idąc tym tro-
pem przemysł spożywczy dopadł nasze 
soki, jogurty, chleby, twarogi, majonezy, 
sosy i odciągnął z nich tłuszcz, a niektó-
rych z nich pozbawił nawet cukru. Tylko 
dlaczego mają one wciąż taki sam smak 
co ich nieodtłuszczone odpowiedni-
ki? Skoro coś nie ma tłuszczu, np. taki 
jogurt 0% tłuszczu, to nie powinno mieć 
konsystencji niemalże stałej, a ma!I tu 
poznajemy moc sztucznych zagęstni-
ków, pektyn, skrobi oraz słodzików, 
które nie mają obojętnego wpływu na 
nasze zdrowie. Mało tego, skoro nie ma 
tłuszczu, to nie ma też witamin w nim 
rozpuszczalnych, więc i wartość odżyw-
cza jest wielce wątpliwa. Pamiętajmy, że 
prawdziwą wartość odżywczą organizm 
jest w stanie czerpać z żywności a nie 
z syntetycznych składników.  Niestety 
dzisiejszy rynek żywności to swoista 
wolna amerykanka. Dzieciom poleca 
się płatki czekoladowe na dobry począ-
tek dnia, namawia się do picia soków 
zagęszczonych będących w zasadzie 
samym cukrem, a dla sportowców 
i osób chcących schudnąć opracowuje 
się całą gamę produktów fit, które są 
naładowane węglowodanami prosty-
mi i syntetycznymi witaminami. Aby 
zrozumieć sens zdrowego odżywiania 
warto czytać ze zrozumieniem etykiety 
produktów. To co potocznie wygląda na 
„dietetyczne” jest w rzeczywistości prze-
ładowane cukrem i sztucznymi dodat-
kami.  Zerknij na pierwsze z brzegu 
opakowanie batonika muesli w polewie 
jogurtowej. W takim zwykłym batoniku 

cukier goni cukier i chemią pogania. Co 
gorsza takich produktów jest cała masa. 
Przyjrzyjmy się napojom i sokom typu 
light. Nie mają cukru, mają niewiele 
kalorii, można pić do woli! Oczywiście, 
że można, jeśli chcesz się naprawdę źle 
poczuć. Tego typu napoje zawierają naj-
częściej syntetyczne słodziki: aspartam, 
acesulfam K, sukraloza, cyklaminian 
sodu i inne. Czasami w jednym napoju 
czy soku można znaleźć je wszystkie. 
Spożywanie w nadmiernej ilości mogą 
przyczyniać się do powstawania wielu 
rodzajów chorób nowotworowych, pro-
blemów z zaśnięciem, sensacji żołądko-
wych , bólów mięśniowych i głowy, na 
niesmaku w ustach kończąc.
Nie zawsze produkty light są niskokalo-
ryczne, na półkach sklepowych znaleźć 
można takie, które przewyższają kalo-
rycznością tradycyjne ich odpowiedni-
ki. Najczęściej są to produkty opatrzone 
zwrotami innymi niż „light” np.: 0%, 
lekki, fitness, fit. Są to popularne triki 
producentów, którzy chcą obejść roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie oświadczeń żywie-
niowych i zdrowotnych dotyczących 
żywności. Według tego zapisu żywność 
o obniżonej wartości energetycznej, czy-
li light, to taka, która ma co najmniej 30 
% kalorii mniej w porównaniu z tra-
dycyjną. Produkty o niskiej wartości 
energetycznej nie powinny zawierać 
więcej niż 40 kcal/100 g produktu sta-
łego, lub 20 kcal/100 ml produktu płyn-
nego. Po co zatem zagłębiać się w każde 
opakowanie „lekkich”, „lightowych” 
wytworów przemysłu spożywczego, 
skoro można wybrać coś, co nie spo-

woduje wzrostu naszej wagi i będzie 
zdrowsze? Co to może być? Wszystko 
- byle nie light.
Kolejną pułapką, w jaką wpadają osoby 
odchudzające się jest rezygnacja z węglo-
wodanów w postaci kasz, ryżu, maka-
ronów a także chleba. Węglowodany 
złożone, to źródło energii nie tylko dla 
mięśni ale przede wszystkim dla mózgu. 
Są one niezbędnym składnikiem diety, 
także tej odchudzającej.  Najlepszym 
wyborem są produkty pełnoziarniste 
lub o niskim indeksie glikemicznym, 
takie, które nie powodują gwałtownego 
wzrostu glukozy we krwi. Np. maka-
ron razowy, sojowy, ryż dziki, komosa 
ryżowa, ryż basmati brązowy, ryż brą-
zowy, chleby na zakwasie pełnoziarniste 
czy orkiszowe. Wielkość porcji też ma 
znaczenie, np. ilość obiadowa węglo-
wodanów nie powinna przekraczać 
rozmiaru pięści osoby spożywającej 
posiłek. Zmniejszając niebezpiecznie 
udział węglowodanów w diecie moż-
na narazić się na obniżenie nastroju, 
destrukcję mięśni i zmniejszenie funkcji 
poznawczych mózgu. Jeśli chodzi o spa-
dek wagi przy zminimalizowaniu racji 
węglowodanowej jest to temat dysku-
syjny. Liczne badania pokazały, że to 
właśnie węglowodany złożone odgry-
wają dużą rolę w kontroli masy ciała.
Jak zatem chudnąć i pozostać w dobrym 
zdrowiu? Jedz prawie wszystko i z umia-
rem. Uprawiaj regularnie sport. Kieruj 
się zdrowym rozsądkiem.

 v  Magdalena Górska  
Dietetyk,  „PerfectSlim”

KĄCIK KULINARNY

Zupa z dorszem i mlekiem 
kokosowym oraz tofu 
•	 40 dkg dorsza (u mnie  

mrożony) 
•	 1 mieszanka chińska 750 gram 
•	 1 opakowanie pasty Tom Yum 

30 gram (następnym razem 
sama zrobię pastę!) 

•	 2 łyżki sosu sojowego 
•	 1 tofu 
•	 3 litry wody 
•	 1 puszka mleka kokosowego 
•	 pęczek świeżych liści kolendry 
Do garnka wlałam wodę, dodałam 
mieszankę chińską i dorsza i całość 
zagotowałam. Dodałam pastę Tom 
Yum, całość zagotowałam, dopra-
wiłam sosem sojowym i dodałam 
mleko kokosowe. Znowu całość 
przez chwilę się gotowała, do po-
łączenia smaków.  Tofu pokroiłam 
w kosteczkę, wrzuciłam do zupy. 
Kolendrę pokroiłam i posypałam 
nią zupę. 
Ja zupę podawałam samą, ale mo-
żesz ją podać z dodatkowym maka-
ronem. Możesz też, jeśli tylko masz 
pod ręką, dodać kilka krewetek - to 
na pewno dobrze zrobi tej zupie.

Zupy nadal goszczą u nas w domu w dużych ilościach, codzien-
nie kilka różnych i to naprawdę różnych smakowo, więc nudno 
nie jest. Program przemian wg Moniki Honory dalej trwa, trwać 
będzie jeszcze długo, bo kilogramów do zrzucenia trochę mamy, 
ale szczerze mówiąc, bardzo nam jedzenie zup odpowiada. 
Ostatnio szalejąc w kuchni, zrobiłam z rozpędu i tą zupę i powiem 
Wam, że zniknęła tak szybko, jak się ją robi :)

ZUPA Z DORSZEM I MLEKIEM 
KOKOSOWYM ORAZ TOFU

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

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

Informacje
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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

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG 
SERWISU SKUTERÓW W JERZMANOWICACH:

• działamy w branży motoryzacyjnej nieprzerwanie od 1985 r.
• zdobyliśmy niezbędne doświadczenie pracując na rzecz serwisów
   skuterów i motocykli m.in. w Krakowie, Olkuszu, Wolbromiu i Krzeszowicach
• jako jedyny serwis w okolicy serwisujemy wszystkie chińskie, tajwańskie 
   i koreańskie marki skuterów z silnikami 2T i 4T do 125cm³ pojemności 
   chłodzonym powietrzem
• dysponujemy kilkoma podnośnikami, co umożliwia naprawę kilku skuterów 
   jednocześnie, skracając czas naprawy
• w sezonie od kwietnia do października pracujemy od poniedziałku 
   do soboty od 6.00 do 23.00
• wykonujemy przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne, sezonowe 
   i remonty kapitalne silników skuterów 2T i 4T
• zajmujemy się wszelkimi przeróbkami i tuningiem silników 2T i 4T
• skutery wykorzystywane do dojazdu do pracy naprawiamy ekspresowo 
   poza kolejnością, oferując jednocześnie skuter zastępczy na czas naprawy
• oferujemy transport skutera do serwisu w cenie kosztów paliwa
• lakierujemy motocykle i skutery zapewniając wysoką jakość i rozsądną cenę
• w procesie naprawy oprócz części nowych, oferujemy bogaty zestaw 
   części używanych idealnej jakości w korzystnych cenach
• w wolnych chwilach wykonujemy renowacje pojazdów zabytkowych marki 
   WSK 125, WSK 175, ROMET, OGAR 200, 205, KADET 
   oraz motorynek STELLA i PONY
• dysponujemy częściami używanymi do wszystkich polskich motocykli
   i motorowerów z PRL
• w przyszłym roku rusza budowa drugiego serwisu naszej firmy 
   ukierunkowanego na serwis chińskich motocykli klasy 125cm³; 
   w planach również serwis sprzętu ogrodniczego.

Zapraszamy do serwisu wszystkich fanów chińskich skuterów.
Więcej o Firmie: 

Google LM. SKUTERY Przemysław Mrozowski MAŁOPOLSKA 

Z naszych obserwacji ostat-
nich 6 miesięcy, czyli od czasu 
wzrostu składek OC, wyni-
ka, że kwoty proponowanych 
odszkodowań mimo wzrostu 
składek nie wzrosły a wręcz 
paradoksalnie nieznacznie spa-
dły w stosunku do rzeczywiste-
go rozmiaru szkody. Z końcem 
2016 roku, wzrosła też liczba 
bezpodstawnych odmów wypłat 
odszkodowań. 
Nie wymaga chyba uzasadnie-
nia fakt, że zakłady ubezpie-
czeń są dużymi firmami. Jak 
każda firma, istnieją po to aby 
zarabiać pieniądze, a nie po to 
aby przynosić straty. Ostatnie 
10 lat, to okres wojny cenowej 
pomiędzy dużymi firmami taki-
mi jak PZU, WARTA i Ergo 
Hestia. Mniejsze f irmy aby 
nie zniknąć z rynku, musiały 
się więc dostosować do stawek 
narzuconych przez najwięk-
szych graczy na rynku. 
Zaniżanie stawek, spowo-
dowało, że cały sektor obo-
wiązkow ych ubezpieczeń 
komunikacyjnych generował 
gigantyczne straty na poziomie 
jednego miliarda złotych rocz-
nie. To blisko dwa razy więcej 
niż 10 lat temu. Przyczyna jest 
dość prosta - jeździmy coraz 
nowszymi i droższymi samo-
chodami. Samochodów jest 
coraz więcej. Jest coraz więcej 

stłuczek i wypadków których 
likwidacja pochłania coraz wię-
cej pieniędzy. Żadna z firm nie 
podnosiła stawek za ubezpie-
czenia, bo ludzie przeszliby do 
konkurencji. Firmy ubezpie-
czeniowe same zapędziły się 
w przysłowiowy kozi róg z któ-
rego nie za bardzo wiedziały jak 
wyjść. Przynosiły straty, jednak 
bały się podwyżek w obawie 
o spadek obrotów a więc jeszcze 
większe straty.
Pomocną dłoń wyciągnęła do 
ubezpieczycieli Komisja Nad-
zoru Finansowego. Doszła ona 
do wniosku, że odszkodowania 
są tak niskie, że nie da się napra-
wiać samochodu za przyznawane 
odszkodowania. Zaleciła więc 
zakładom ubezpieczeń wypłatę 
wyższych odszkodowań. Pogro-
żono też im palcem, że sztucznie 
zaniżają ceny i ma się to zmienić. 
Zalecenia te wydano w formie 
tzw. wytycznych. Wytyczne to 
tylko instrukcja której możemy 
przestrzegać lub nie. Tak też 

się stało. Zakłady ubezpieczeń 
zastosowały się do wspomnia-
nych wytycznych tylko częścio-
wo, podnosząc tylko stawki polis 
obowiązkowych. Media szeroko 
komentowały te drastyczne pod-
wyżki, dając jednak nadzieję na 
wyższe odszkodowania. Nie-
stety, do tej części wytycznych 
już firmy ubezpieczeniowe się 
nie zastosowały. Odszkodowa-
nia jak były niskie, tak nadal są 
niskie, a o sprawie już dawno 
przestano mówić bo płacić trze-
ba i nic się na to nie poradzi.  
Finał tej całej sytuacji jest taki, 
że drastycznie wzrosły składki 
OC ale odszkodowania pozo-
stają nadal na tym samym lub 
minimalnie niższym poziomie. 
Kto więc zyskał na podwyżkach? 
Odpowiedź jest oczywista....   
  

 v Marta Piotrowska
Młodszy specjalista d/s  

likwidacji szkód komunikacyjnych
zawiercie@kolizja.eu 

SKŁADKI OC W GÓRĘ I CO Z TEGO?
 W ostatnim czasie każdy właściciel czterech kółek odczuł wzrost składki OC. Przy-
czyną tego stanu rzeczy są wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, która doszła 
do wniosku, że odszkodowania są zbyt niskie, aby można było naprawić uszkodzony 
samochód. Jest w tym sporo prawdy, ale czy faktycznie wzrost składek OC dopro-
wadził do wyższych odszkodowań?  Nie do końca! 

Informacje
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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

KRONIKA POLICYJNA

• Skradziono ciągnik rolniczy
W czasie prac wykonywanych  na terenie Pustyni Błędowskiej 
w Kluczach, skradziono ciągnik rolniczy marki Zetor. Właściciel 
oszacował straty na kwotę około 20.000 złotych.  Do zdarzenia 
doszło 2 kwietnia 2017 roku.

• Zdarzenie drogowe w Porębie Górnej
4 osoby, w tym dwóch kierowców i dzieci w wieku 4 i 5 lat, 
zostały ranne w wyniku wypadku drogowego, do którego do-
szło 31 marca 2017 roku około godziny 12.30 w miejscowości 
Poręba Górna.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 57-letni mieszkaniec 
Sosnowca - kierujący Fordem Focusem z nieustalonych przy-
czyn, na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu. Jadący 
z przeciwnego kierunku, kierowca Citroena C5, chcąc uniknąć 
czołowego zderzenia z tym pojazdem, podjął manewr wymija-
nia i zjechał na przeciwny pas ruchu, lecz w tym  samym mo-
mencie, kierowca Forda  wrócił na swój pas.
W wyniku zderzenia tych pojazdów ranne zostały 4 osoby, kie-
rowcy i dzieci w wieku 4 i 5 lat.  Poszkodowani zostali przewie-
zieni do szpitali w Olkuszu, Miechowie i Krakowie.
Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem technika 
kryminalistyki. Policja ustala dokładne  okoliczności i przyczy-
ny tego zdarzenia drogowego.

• Olkusz. Zatrzymany z marihuaną
Funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego z Komen-
dy Powiatowej Policji w Olkuszu zatrzymali mężczyznę, który 
posiadał marihuanę. 35-letni olkuszanin wpadł w ręce poli-
cjantów,  gdy w miejscu publicznym spożywał alkohol. 35-latek 
nie dość, że został ukarany mandatem karnym za wykroczenie, 
to usłyszał zarzuty z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Do zdarzenia doszło 30 marca 2017 roku około godziny 17.30 
na osiedlu Młodych w Olkuszu. Patrolujący rejon służbowy po-
licjanci zauważyli dwóch mężczyzn, którzy  w miejscu publicz-

nym spożywali alkohol. Funkcjonariusze natychmiast podjęli 
interwencje i wylegitymowali obu mężczyzn. Zachowanie jed-
nego z nich wzbudziło zainteresowanie funkcjonariuszy. Pod-
czas legitymowania 35-latek był nerwowy, a jego wygląd wska-
zywał, że może on znajdować się pod wpływem narkotyków. 
Przypuszczenia policjantów potwierdziły się. W czasie kontroli 
osobistej funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli woreczek 
strunowy, w którym znajdował się charakterystyczny zielony 
susz roślinny. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony 
na komendę. Przeprowadzone testerem badanie wykazało, że 
zabezpieczony susz, to marihuana. Mężczyzna jeszcze tego sa-
mego dnia usłyszał zarzut z art. 62 ust. 1   Ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii tj. posiadania środków odurzających. Za 
to przestępstwo przewidziana jest kara pozbawienia wolności 
do lat 3.

• Olkusz. Skradziono europalety
29 marca 2017 roku w Olkuszu na ulicy Przemysłowej nieusta-
lony na chwilę obecną sprawca ukradł 30 sztuk europalet,  na 
szkodę mieszkańca Zawiercia.   Wartość skradzionych palet 
właściciel oszacował na kwotę 1500 złotych. Kodeks karny za 
kradzież przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5.

•  Wolbrom. Kradzież telefonu na targowisku
29 marca 2017 roku na targowisku w Wolbromiu skradziono 
telefon komórkowy. Złodziej wykorzystał okazję i ukradł za-
absorbowanej zakupami   kobiecie, telefon komórkowy marki 
Huawei, który znajdował się w kieszeni jej kurtki.
Dochodzenie w tej sprawie prowadzą  policjanci z komisariatu 
w Wolbromiu.

• Olkusz. Skradziono telefon
Mieszkaniec Olkusza straciła telefon komórkowy. Kradzież 
miała miejsce 29 marca 2017 roku w jednym z marketów  na 
ulicy Jana Pawła II w Olkuszu. Dochodzenie w tej sprawie pro-
wadzą funkcjonariusze z olkuskiej komendy. 

• Stracił prawo jazdy za brawurę na drodze
Policjanci  ruchu drogowego zatrzymali prawo jazdy motocykli-
ście, który w terenie zabudowanym przekroczył prędkość o 57 
km/h.
28 marca 2017 r. Policjanci ruchu drogowego podejmowali 
interwencje wobec motocyklisty. Dbając o bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym, na drodze krajowej nr 94 w Bolesławiu,   
policjanci prowadzili kontrole prędkości.  W pewnym momen-
cie, tuż obok funkcjonariuszy, z dużą prędkością przejechał 
motocyklista. Kierujący Suzuki został zatrzymany w Olkuszu. 
26-latek w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograni-
czenie prędkości do 50 km/h, jechał ponad 100 km/h.
Za brawurę na drodze, policjanci zatrzymali motocykliście pra-
wo jazdy. Mężczyzna został również ukarany mandatem kar-
nym.

• Dwie osoby ranne w wypadku drogowym w Sienicznie
W sobotę 25 marca 2017 roku na drodze krajowej nr 94 w Sie-
nicznie doszło do zderzenia dwóch pojazdów: Renault Megane 
i Forda Mondeo. Ranne w wypadku zostały dwie osoby,  4-letni 
chłopiec i 89-letnia kobieta.
Do zdarzenia doszło około godziny 15. Jak wstępnie ustalili 
policjanci, kierujący Renault, 61-letni mieszkaniec Dąbrowy 
Górniczej, jadąc od Krakowa w stronę Olkusza, zjechał na prze-
ciwległy pas ruchu i uderzył w Forda Mondeo.  W wyniku tego 
zdarzenia do szpitala w Sosnowcu został przewieziony 4-letni 
pasażer Forda. 89-latka, pasażerka  Renault, trafiła do szpitala 
w Olkuszu. Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Na miejscu wy-
padku obecny był technik kryminalistyki, który zabezpieczył 
ślady, wykonał szkic sytuacyjny i zrobił zdjęcia. Sprawą wypad-
ku zajmują się policjanci z komendy w Olkuszu.

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

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!

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

PRODUCENT

BLACHY
RABSZTYN
PRODUKCJA BLACH DACHOWYCH
• CIĘCIE BLACH NA DOWOLNY WYMIAR
• OBRÓBKI BLACHARSKIE (do 6 m.b. )
• PARAPETY ZEWNĘTRZNE (do 6 m.b.)

• TRAPEZOWANIE BLACH
• OBMIARY DACHÓW
• SPECJALISTYCZNE DORADZTWO
• WŁASNY TRANSPORT

RABSZTYN 32 b
tel. 32 645 83 76, 602 52 63 02

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

Karnety poranne dla studentów i seniorów od 55 zł

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

• SKUP WSZYSTKICH 
   SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ 

• SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH

• BEZPŁATNY ODBIÓR WŁASNYM 
   TRANSPORTEM - LAWETA 3,5 TONY

• WYREJESTROWANIE SAMOCHODU 
   I SPRZEDAŻ CZĘŚCI (OPONY, SZYBY)

BIURO:  32 67 32 148  • skupzlomu.jerzy@onet.pl
CZĘŚCI: 601 422 448 • 601 440 161

CZYNNE :  Pon. - Pt. - 700 - 1700, Sob. 700 - 1300

Kościus
zki

Kierunek

KIELCE

Kierunek

SIEWIERZ

Kierunek
Józefów

Kierunek

Oczyszczalnia

OGRODZIENIEC

NAJLEPSZE CENY ZA ZŁOMOWANIE POJAZDU!

OGRODZIENIEC, UL. KOŚCIUSZKI 107e

facebook.com/noconzlom

Reklamy


