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CENTRUM OGRODNICZE

ACZER

• Orzech I
• Orzech II
• Kostka
SPRZEDAŻ • Groszek
WĘGLA
• Ekogroszek
tel. 728 122 613 • Miał

9-OSOBOWY OPEL VIVARO
Wynajmij busa na imprezy okolicznościowe, imprezy sportowe,
wyjazdy służbowe, weekend albo wakacje.
Wynajem krótko i długoterminowy
bez limitu kilometrów.
Najwyższa jakość w niskiej cenie.
Możliwość podstawienia
busa do klienta.

tel. 577-769-884

biuro-wynajmijmibusa@wp.pl

tel.

662 121 525
Godz. otwarcia: Pon. - Pt. 800 - 1800 Sob. 800 - 1600

OLKUSZ, ul. Zagaje 48

SKUTERY

www.system-olkusz.pl

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

www.aczer.com.pl

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
800 – 2200
• 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

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2 • tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079 • www.polnox.pl

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 13.00

SERWIS
LAPTOPÓW

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM
Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 102

tel. 503 505 662 • biuro@abisa.pl • www.abisa.pl

Czynne: pon.-pt. 7.00 - 16.00

www.polnox.pl

"U GÓRALA" WSZYSTKO Z DREWNA

Czynne:

pon. - piątek 9.00 - 17.15
sobota 9.00 - 13.00

• naprawiamy wszystkie
uszkodzenia!
• wymiana układów BGA
• wymiana matryc
• instalacja systemu
operacyjnego
• czyszczenie
i konserwacja

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 drzwi
MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ !!

Zapraszamy na piętro MEBLE POKOJOWE

MEBLE OGRODOWE

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

Stosujemy najnowocześniejsze metody:
McKenzie, terapia manualna IFOMPT,
PNF, Cyriax, taping medyczny

Kompleksowa fizjoterapia
• ortopedyczna
• poudarowa
• terapia chorób kręgosłupa
• reedukacja chodu
• korekcja wad postawy
• fizykoterapia
Ze
t. +48 604 97 33 55
a. ul. Krakowska 21,
Wolbrom
w. www.fizjo-manual.pl

skierowaniem

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!
SPRZEDAŻ, SERWIS (również z dojazdem)
TELEFONÓW, LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW!

KOMPUTER PC DO GIER
4x 3.8 GHz

999 zł !!!

NFZ

-20%

NAKLEJANIE SZKIEŁ HARTOWANYCH NA TELEFONY!
ORYGINALNE BATERIE DO TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH!

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

KONCERT Z UCZUCIEM WESPÓŁ Z ARTYSTAMI OLKUSKIMI
Doroczna wystawa Artyści Olkuscy oraz koncert kwartetu smyczkowego Con Affetto, to wspólne
wydarzenie zorganizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA oraz Miejski Ośrodek Kultury
w Olkuszu. Wernisaż tegorocznej wystawy, należącej do najpopularniejszych w naszym mieście tego
typu wydarzeń, otworzył dyrektor Galerii Stanisław Stach. Do powitań gości dołączyła również Beata
Soboń dyrektor MOK w Olkuszu, która zaprosiła wszystkich gości po wernisażu na koncert kwartetu
smyczkowego. W efekcie wieczór wieńczący niedzielę 4 czerwca przyniósł olkuszanom podwójną dawkę
niezapomnianych wrażeń, bowiem po znakomitym wernisażu kolejną, muzyczną część połączonych
imprez zakończyły bisy i owacje na stojąco.
Gośćmi wydarzenia byli m. in.: wicestarosta Jan Orkisz, zastępca burmistrza
ds. społecznych Bożena Krok i prezes
Stowarzyszenia Wszyscy Dla Wszystkich Barbara Orkisz.

Kwartet smyczkowy Con Affetto,
zaproszony przez Miejski Ośrodek
Kultury w Olkuszu, tworzą absolwentki krakowskiej Akademii Muzycznej:
Angelina Kierońska (I skrzypce), Alicja
Soboń (II skrzypce), Karolina Stasiowska (altówka) oraz Anna Podkościelna-Cyz (wiolonczela). Nazwę dla swego
zespołu zaczerpnęły z języka włoskiego,
w którym „con affeto” znaczy „z uczuciem”. Emocje są dla nich, jak same
twierdzą, główną siłą napędową każdej
wspólnie zagranej nuty. Podkreślają też
znaczenie łączącej cztery energie i cztery
żywioły przyjaźni.
Od 2005 r. prowadzą aktywną działalność artystyczną koncertując m. in.:
w Filharmonii Świętokrzyskiej im.
Oskara Kolberga w Kielcach, Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa
Pendereckiego w Lusławicach, Dworku Ignacego Jana Paderewskiego
w Kąśnej Dolnej, Tarnowskim Teatrze
im. Ludwika Solskiego, krakowskich
„Sukiennicach”, Dworze w Dołędze.
Członkinie zespołu nieustannie rozwijają swoje muzyczne zainteresowania,
uczestniczą w nagraniach płyt, projektach orkiestrowych i teatralnych, a także koncertach gwiazd polskiej sceny
rozrywkowej, współpracując między
innymi z Krzesimirem Dębskim oraz
Piotrem Cugowskim. Wiosną 2015 r.
kwartet wziął udział w produkcji filmowej holenderskiej reżyserki Mieke Bal.
Repertuar Con Affetto obejmuje kano-

„ARLEKIN” LAUREATEM
GRAND PRIX FESTIWALU TEATRALIA 2017

ny muzyki klasycznej, aranżacje muzyki
rozrywkowej, filmowej i musicalowej,
a także muzykę współczesną. Szczególne miejsce na liście kompozycji najchętniej wykonywanych przez zespół
ten zajmują tanga. Myśl przewodnią
programu pierwszego w Olkuszu koncertu kwartetu, odczytać można było
z tytułu: „Obrazy dźwiękiem malowane – największe przeboje srebrnego
ekranu”. Przed publicznością kolejno
wykonane zostały więc przeboje muzyki
rozrywkowe pochodzące z filmów polskich i hollywoodzkich superprodukcji,
ponadto mozaika popularnych utworów
znanych z musicali, a na koniec tanga.
Pawilon przy ul. Szpitalnej 32 rozbrzmiewał tego wieczoru m. in. melodiami z Nocy i dni, Janosika, później
Skrzypka na dachu i My fair lady, zaś
w ostatniej części koncertu tangiem
z filmu Zapach kobiety oraz najsłynniejszym dziełem mistrza tego gatunku
Astora Piazzolli - Liber tango, znanym

również ze srebrnego ekranu. To zaledwie przykłady kompozycji tak przez
Con Affetto wykonanych, że natychmiast po wybrzmieniu ostatnich nut
słuchacze natychmiast powstali, by
nagrodzić je wyjątkowo długimi i gromkimi oklaskami. Nie obyło się rzecz
jasna bez bisu, na który cztery młode
artystki przygotowały instrumentalną
wersję piosenki Sex appeal. Róże wręczone czterem paniom, a po bisie kolejne
gorące brawa, dodatkowo podkreśliły
wrażenia olkuszan, wcześniej wyrażone
owacją na stojąco.

To było jedno z tych wydarzeń, które
chciałoby się przeżywać ponownie. Stąd
wśród opuszczających MOK-Centrum Kultury po recitalu Con Affetto
zasłyszeć można było oprócz takiej,
jak powyższa opinii, również nadzieje na kolejne koncerty tego kwartetu
w naszym mieście.

Wiosna jest w naszym mieście, i nie tylko w nim, porą konkursów dla utalentowanych artystycznie dzieci
i młodzieży. Po przesłuchaniach adeptów żywego słowa, m. in. podczas eliminacji Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego, nadszedł czas na Powiatowy Festiwal Kultury. W jego ramach 17 i 18 maja
w olkuskim MDK odbył się przegląd zespołów dramatycznych Teatralia.
Piętnastu spektaklom zgłoszonym
do tegorocznej edycji festiwalu przyglądało się z najwyższą uwagą jury
w składzie: Magdalena Medyńska - przedstawicielka Starostwa
Powiatowego w Olkuszu; Piotr
Bułka – aktor; Michał Skiba - aktor,
instruktor teatralny i filmowiec; Adam
Radosz – aktor i instruktor teatralny.
Po obejrzeniu wszystkich występów,
oprócz wyłonienia laureatów, jurorzy
dali też wyraz swym ogólnym wrażeniom. Miło nam przekazać ich opinię
o „dużej różnorodności i podwyższającym się poziomie artystycznym
prezentacji”.

Przechodząc do bardziej szczegółowych rozstrzygnięć zauważyć
w pierwszej kolejności należy, dołączając specjalne gratulacje, iż Grand
Prix festiwalu Teatralia 2017 zdobyła

grupa „Arlekin” ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Olkuszu za przedstawienie „Niezwykłe przygody skarpet”.
Zespół ten prowadzą: Jolanta Talaga
i Barbara Tondos. Nagrodą aktorską
tej edycji przeglądu doceniona została
Patrycja Pałka za rolę Wilka w przedstawieniu „Trzy świnki” Teatru Bez
Nazwy w Wolbromiu, działającego pod
kierunkiem Urszuli Marcinkowskiej
i Beaty Wesołowskiej.
W kategorii gimnazjów przyznana
została tylko I nagroda, a tą szczycić
się może dopiero co wspomniany Teatr
Bez Nazwy z Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu, którym opiekują się Urszula
Marcinkowska i Beata Wesołowska.

Za to w kategorii szkół podstawowych lista laureatów jest dłuższa od
standardowej. Na I nagrody zasłużyły

bowiem aż dwa zespoły: „Bajkoludki”
ze SP w Braciejówce (opiekunki: Małgorzata Kocjan i Hanna Matusiak)
i „Słoneczka” ze SP w Osieku (op. Barbara Łuszczek). II nagroda przypadła
„Akrocieniom” ze SP Nr 3 w Olkuszu
(op. Małgorzata Dachowska), zaś III
nagrodą już cieszyć się zespół „W krainie bajek” ze SP Nr 1 w Wolbromiu
(op. Agnieszka Gardeła i Agnieszka
Kołodziej).
Wśród domów kultury najwyższe
uznanie jurorów, czyli I nagrodę zdobył
Zespół Teatralny z DK w Wolbromiu
(instr. Agnieszka Maj - Koryczan).
Zespołowi „Kabaj” z MOK w Bukownie (instr. Beata Deutschman) przyznano II nagrodę, zaś III nagroda
przypadła Teatrowi Jednego Aktora
z GOK w Kluczach (instr. Justyna
Gomułka – Błaszczyk).

Informacje
PORADY PRAWNE

ODPRAWA EMERYTALNA
Odprawa emerytalna to świadczenie, przysługujące pracownikowi w wysokości
jednomiesięcznego wynagrodzenia, spełniającemu warunki uprawniające do
emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na to świadczenie.
Odprawa emerytalna jest świadczeniem jednorazowym, co oznacza, że
pracownik nabywa do niej prawo tylko
raz w ciągu kariery zawodowej.

Warunkiem nabycia uprawnień do
odprawy jest ustanie stosunku pracy
z powodu przejścia pracownika na
emeryturę. Prawo do tej odprawy
wiąże się z ustaniem stosunku pracy niezależnie od tego, czy następuje
to na skutek wypowiedzenia umowy
o pracę czy jej rozwiązania, czy też
rozwiązania wskutek upływu czasu,
na jaki zawarto umowę.
W orzecznictwie sądowym wyrażano
jednak pogląd, że gdy dochodzi do
ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków, to rozwiązanie z takiej przyczyny stosunku
pracy może nie uzasadniać przyznania
prawa do odprawy emerytalnej, na co
wskazał Sąd Najwyższy w wyroku
z 26 listopada 2013 roku sygn. akt
II PK 60/13. Również rozwiązanie
umowy o pracę bez wypowiedzenia
przez pracownika z winy pracodawcy
na podstawie art. 55 § 11 k.p. nie może
być uznane za ustanie stosunku pracy
w związku z przejściem na emeryturę,
wobec czego podwładnemu nie przysługuje odprawa pieniężna, choćby
przed rozwiązaniem stosunku pracy
miał ustalone prawo do emerytury,
na co zwrócił uwagę Sąd Najwyższy
w wyroku z 16 listopada 2000 roku
sygn. akt I PKN 81/00.
Zaistnienie związku pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę jest warunkiem
niezbędnym do uzyskania prawa do
odprawy emerytalnej przewidzianej
w art. 921 k.p.

Związek ten może mieć charakter
czasowy (rozwiązanie stosunku pracy
zbiega się w czasie z nabyciem prawa
do świadczenia), przyczynowy (powodem ustania zatrudnienia jest nabycie
prawa do emerytury) lub mieszany.
Możemy mówić również o związku
funkcjonalnym, w sytuacji, gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło
przed ustaleniem prawa do emerytury,
ale przyznanie tego świadczenia jest
konsekwencją sytuacji bezpośrednio
poprzedzającej ustanie zatrudnienia.
Prawo do odprawy nie zależy też od
charakteru umowy o pracę ani od czasu
trwania umowy terminowej. Istotne
jest bowiem, aby rozwiązanie stosunku
pracy doprowadziło do skorzystania
przez pracownika z przysługujących mu
uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Wystarczające jest więc występowanie określonego następstwa w czasie
między rozwiązaniem stosunku pracy
a uzyskaniem emerytury. Decydujące
znaczenie dla nabycia prawa do odprawy emerytalnej ma zatem przejście na
emeryturę połączone z definitywnym
ustaniem stosunku pracy, czyli zmiana pracowniczego statusu prawnego
na status emeryta przez pracownika,
który w związku z ustaniem stosunku
pracy korzysta z uzyskanych uprawnień emerytalnych, co wynika z wyroku
Sądu Najwyższego z 2 marca 2010 roku
sygn. akt II PK 239/09 i wyrok Sądu
Najwyższego z 6 czerwca 2000 roku
sygn akt I PKN 700/99.
Pracownicy mają zagwarantowane prawo do odprawy emerytalnej w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
Podstawą obliczenia konkretnej kwoty
tego świadczenia są przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki

socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie
sposobu ustalania wynagrodzenia
w okresie niewykonywania pracy oraz
wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw,
dodatków wyrównawczych i innych
należności (Dz.U. nr 62, poz. 289
z późn. zm). Przy czym w myśl § 2
ust. 1 pkt 7 tego rozporządzenia należy w tym przypadku stosować zasady
obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, które z kolei zawarte są w §
14–19 rozporządzenia ministra pracy
i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997
roku w sprawie szczegółowych zasad
udzielania urlopu wypoczynkowego,
ustalania i wypłacania wynagrodzenia
za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz.
14). Dla obliczenia wysokości odprawy emerytalnej będzie więc miała
znaczenie wysokość wynagrodzenia
pracownika w dacie rozwiązania jego
stosunku pracy, po którym przejdzie
on na świadczenie.

Odprawę emerytalną wypłaca się
dopiero w przypadku rozwiązania
umowy o pracę. Kodeks pracy nie
pozwala na wypłatę tego świadczenia w trakcie trwania stosunku pracy,
choćby w tym czasie pracownik otrzymał decyzję z ZUS o przyznaniu mu
emerytury. Jeżeli jednak pracownik po
uzyskaniu prawa do emerytury nadal
pozostaje w zatrudnieniu, to oznacza, że jest on pracującym emerytem.
W takiej sytuacji nie przysługuje mu
prawo do odprawy emerytalnej, gdyż
nie nastąpiło ustanie zatrudnienia
w związku z uzyskaniem emerytury.
vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa.
Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.
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ZNĘCANIE SIĘ JAKO PRZESTĘPSTWO
PRZECIWKO RODZINIE I OPIECE

Dzisiaj słów kilka o znęcaniu się jako jednym z przestępstw przeciwko rodzinie
i opiece uregulowanych w Ustawie z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (Dz.U.2016.1137 t.j. z dnia 2016.07.29 z późn. zm.) oraz o prawnych
możliwościach mających na celu ochronę pokrzywdzonych.
Z własnego doświadczenia zauważyłem, iż ostatnimi czasy niezwykle
„popularnym” w sądach występkiem
stało się przestępstwo znęcania.
Wynika to zapewne z coraz szerszej
świadomości prawnej ofiar przestępstw jak również prowadzonych
w tym zakresie kampanii społecznych, na skutek których pokrzywdzeni częściej ujawniają organom
ścigania, że są ofiarami przestępstw
mających miejsce w ich własnych
domach.
Zgodnie z art. 207 kk, Kto znęca się
fizycznie lub psychicznie nad osobą
najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym
stosunku zależności od sprawcy albo
nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny
lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5. Jeżeli czyn połączony jest ze
stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od roku do
lat 10. W przypadku zaś targnięcia
się pokrzywdzonego na własne życie
odpowiedzialność sprawcy waha się
w przedziale od lat 2 do 12.
Od razu chciałbym zwrócić uwagę
na znamiona przestępstwa w postaci czynności sprawczych „znęcania
się” i uczulić Państwa, że zgodnie
z orzecznictwem sądowym, jed-

norazowe zachowanie sprawcy i to
nawet o bardzo silnym natężeniu
nie wyczerpuje znamion tego czynu
zabronionego. W takim wypadku
ochrony należy szukać np. w oparciu
o treść przepisów art. 156 kk, 157 kk
(dotyczących uszkodzenia ciała), art.
216 kk (dot. zniewagi) czy art. 217
kk (dot. naruszenia nietykalności
cielesnej). Przestępstwo znęcania
ma bowiem charakter wieloczynowy
i jest związane z powtarzalnością
zachowań sprawczych.
Istotnym dla bytu przestępstwa znęcania jest również stosunek zależności pomiędzy sprawcą a ofiarą
przestępstwa, co jednak nie dotyczy przypadku znęcania się nad
małoletnim czy osobą nieporadną.
Stosunek ten może mieć charakter
prawny, ekonomiczny, psychiczny
czy emocjonalny i zachodzi wówczas
gdy pokrzywdzony nie jest zdolny
z własnej woli przeciwstawić się
znęcaniu i znosi je z obawy przed
pogorszeniem swoich dotychczasowych warunków życiowych (np.
utratą pracy, środków utrzymania,
mieszkania, rozłąką lub zerwaniem
współżycia ze sprawcą). W przypadku braku tego stosunku w sytuacji
kiedy stroną pokrzywdzoną nie jest
osoba najbliższa, osoba małoletnia
czy nieporadna nie można mówić
o przestępstwie znęcania się.

Czego mogą domagać się pokrzywdzeni przestępstwem? Przede
wszystkim można zwrócić się do
sądu z wnioskiem o orzeczenie środka karnego w postaci obowiązku
naprawienia wyrządzonej szkody
lub zadośćuczynienia za doznane
krzywdy. Oczywiście dla ofiar
wyżej wymienionych przestępstw
najważniejszym jest uniknięcie dalszego zagrożenia ze strony sprawcy,
a zatem sąd karny ma możliwość
również orzeczenia wobec skazanego zakazu przebywania w określonym miejscu, kontaktowania się,
zbliżania się do określonych osób
lub nakazu opuszczania określonego miejsca pobytu czy okresowego
opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.
Możliwość taka jest przewidziana
w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy w tym
zwłaszcza wobec osoby najbliższej.
Zakaz lub nakaz może być połączony z obowiązkiem zgłaszania
się do Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych
odstępach czasu, a zakaz zbliżania
się do określonych osób - również
kontrolowany w systemie dozoru
elektronicznego.
vv Szymon Dubel
Adwokat

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”.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MAX-TRANS

GOSPODARKA ODPADAMI
Świadczymy usługi dla klientów indywidualnych oraz ﬁrm związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.

Odbieramy odpady:

AZBEST - ETERNIT
GRUZ MIESZANY
GRUZ BETONOWY
GRUZ CERAMICZNY
ODPADOWA PAPA

ODPADY PRODUKCYJNE - PRZEMYSŁOWE
Pełna lista odpadów na naszej stronie internetowej:

www.fhumaxtrans.pl

USŁUGI ASENIZACYJNE

Nasze biuro: Olkusz, ul. Kluczewska 2
Tel./ Fax (32) 74 74 764 • Tel. 537 003 740, 506 160 450

Oferujemy państwu:

SPRZEDAŻ KRUSZYW
Kruszywa te mogą być stosowane jako tańszy zamiennik kruszyw naturalnych.

• Piasek żużlowy „EKO PIASEK”

uziarnienie 0 mm - 8 mm, posiada atest wg. Normy PN - S 02205:1998 “Drogi samochodowe, roboty ziemne”
Zastosowanie: Piasek żużlowy może być zastosowany w budownictwie drogowym samodzielnie lub jako kruszywo
doziarnające do powierzchni twardej nieulepszonej, ulepszania nawierzchni gruntowych, podbudowy pomocniczej
w warstwach dolnych, podsypki wyrównawczej pod drobnowymiarowe elementy betonowe, zasypki.

• Żużel 0 mm - 80 mm

Zastosowanie: Kruszywo przeznaczone do utwardzenia dróg, placów, wypełnianie terenów
niekorzystnie przekształconych, rekultywacji, podbudów dróg.

• Mieszanka Geotechniczna „EKO PIASEK MIX”

uziarnienie 0 mm - 10 mm posiada atest wg. Normy PN - S 02205: 1998 "Drogi samochodowe, roboty ziemne"
Zastosowanie: do ulepszenia właściwości gruntów słabych, przy budowie podłoża nasypów i warstw nasypów, do
wykonania nawierzchni twardej nieulepszonej w technologii nawierzchni stabilizowanej mechanicznie, do podsypek,
obsypek i zasypek sieci infrastruktury podziemnej i do robót ziemnych w budownictwie kubaturowym.

WYNAJEM SPRZĘTU CIĘŻKIEGO DO PRAC BUDOWLANYCH
Dysponujemy sprzętem renomowanych producentów,
aby zagwarantować klientom wygodną, szybką i efektywną pracę.

Do Państwa dyspozycji są:
• KOPARKO-ŁADOWARKA • ŁADOWARKA •
• SAMOCHODY - WYWROTKI •
• CIĄGNIK MASSEY FERGUSSON •
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"Estrich-Specjal" Bis
W ofercie fachowe doradztwo
techniczne z dojazdem
do klienta gratis.

Profesjonalne wylewki

Miksokretem
zacierane maszynowo

tel. 606-753-020, 603-966-442
MIASTO W NIEZWYKŁEJ TONACJI

Co znaczyć może ten tytuł? Przed wyjaśnieniem dodajmy, że nadany został wystawie zdjęć Adama
Sowuli, który jak nikt inny w Olkuszu kojarzony jest z fotografią właśnie. Tytuł zaś mówi to, co już na
pierwszy rzut oka widać na pracach od 1 czerwca 2017 r. prezentowanych w holu Miejskiego Domu
Kultury. Tyle tylko, że nie mówi wszystkiego, bowiem oprócz niezwykłej tonacji zdjęcia te ukazują
również niecodzienne spojrzenie na miasto wciąż nie do końca odkryte, ciągle poznawane, pełne
detali i nastrojów częstokroć w codziennym zabieganiu niedostrzeganych.
W imieniu Beaty Soboń – dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, wystawę otworzyła Wioletta
Sarota Stach – artystka, instruktor
Pracowni Plastycznej MOK. Czyniąc
zadość tradycji przedstawiła autora
zdjęć składających się na cykl „Miasto
w Niezwykłej Tonacji”. Czym zajmuje
się Adam Sowula? To wiedzą w Olkuszu wszyscy, jednak nie każdy ma świadomość, że jest nie tylko instruktorem
Pracowni Fotografii w MOK, ale też
członkiem rzeczywistym Fotoklubu
Rzeczypospolitej Polskiej i posiada
tytuł Artysty Fotografa.
Oprócz tego, że robi zdjęcia i uczy
tego innych, działa również na rzecz
popularyzacji tej sztuki w naszej
lokalnej społeczności. Współtworzył
Olkuski Klub Miłośników Fotografii, zainicjował i organizuje doroczne
wystawy Fotograficy Olkuscy. Ponadto współorganizował wiele plenerów
i wystaw. Jego zdjęcia spotkać można
w prasie, kalendarzach, folderach,
albumach i książkach. Całokształt
dorobku twórczego Adama Sowuli
uhonorowany został Olkuską Nagrodą
Artystyczną 2014.

Tyle o autorze, no a co z „Miastem
w Niezwykłej Tonacji”? Chcąc ujawnić nieco więcej z tajemnicy, jaką dla
czytelnika nieobecnego na wernisażu
wciąż pozostaje treść i forma prac
pokazanych na tej wystawie, najlepiej
posłużyć się opinią eksperta. Antoni
Kreis – wiceprezes Okręgu Śląskiego
Związku Polskich Artystów Fotografików, napisał o nich tak: „Zdjęcia,
które oglądamy na tej wystawie zrobione zostały nie po to aby zaskoczyć
niecodziennym efektem, ale po to aby
przekonać widza do oglądania dobrze

Niejako przy okazji uczy patrzenia inaczej, jakby chciał powiedzieć: spójrz
na odbicie w aluminiowej rurze. Albo
innym razem: zerknij w kałużę, gdzie
kroki dziewczyny mijają znaki drogowe
wskazujące jej alternatywne kierunki
dalszego spaceru. Gdzie indziej pierwszy plan ujęcia kolorowych bloków
tworzy szereg szarych, obskurnych
garaży. Nie omieszkał też Adam

Prawie 2 miliony złotych środków zewnętrznych otrzymała Gmina Olkusz na realizację
multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach olkuskiego ratusza. Oznacza to, że już
niebawem w Srebrnym Mieście powstanie nowoczesny obiekt, dzięki któremu mieszkańcy
i turyści będą mogli poznać bogatą historię Olkusza. Połączenie nowych mediów z artefaktami świadczącymi o przeszłości miasta stanowić będzie interesującą podróż w czasie.
Projekt Gminy Olkusz został oceniony bardzo wysoko i znalazł się na 13.
pozycji spośród 39 projektów, jakie
otrzymały pieniądze w ramach konkursu na dofinansowanie ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego działań skierowanych na rozwój
instytucji kultury i udostępnienie
dziedzictwa kulturowego. Kwota
uzyskanego dofinansowania w tym
konkursie jest jedną z najwyższych
w całym województwie małopolskim.

znanych sobie miejsc
nieco innym wzrokiem. Wzrokiem artysty, który część swoich
emocji towarzyszących
mu podczas procesu
twórczego, jakim jest
niewątpliwie fotografowanie, chce podarować innym”.

Przyjmując recenzję
w ybitnego t wórcy
i znawcy tematu,
pozwólmy sobie na
małe uzupełnienie. Antoniemu Kreisowi, komisarzowi wszystkich edycji
wystawy Fotograficy Olkuscy, a także
prowadzącemu w Olkuszu fotograficzne warsztaty, nasze miasto nie jest
obce. Więcej, co sam podkreśla, czuje
się w nim, jak u siebie w domu. Trudno
jednak, by znał je równie dobrze, co
mieszkańcy. Ci zaś oglądając „Miasto
w Niezwykłej Tonacji” z pewnością
zauważą, że zawiera zarówno rozpoznawalne na pierwszy rzut oka krajobrazy, jak też kadry skłaniające do
pytania, czy aby na pewno w Olkuszu
zostały wykonane. Adam Sowula nie
tylko patrzy innym wzrokiem, ukazując nowe znanych miejsc klimaty, ale
też odkrywa miejsca przez wielu na co
dzień niedostrzegane.

SĄ PIENIĄDZE NA PODZIEMIA RATUSZA!

Sowula pokazać nam serce starówki,
gdzie spotykamy bezludną, kamienną
pustynię przedzieloną niskim murkiem, przed którym przycupnęły
gołębie. Kompozycję tę znakomicie
uzupełnia kłębowisko ciężkich, burzowych chmur nad Rynkiem wiszących.
To zaledwie kilka wybranych przykładów. Warto zobaczyć całe „Miasto
w Niezwykłej Tonacji”. Serdecznie
zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury w Olkuszu przy ul. F. Nullo 29.

Wśród gości otwarcia wystawy obecni
byli m. in.: Barbara Orkisz – prezes
Stowarzyszenia Wszyscy Dla Wszystkich, Wojciech Bloch – były wiceburmistrz Olkusza ds. społecznych,
a także Antoni Kreis – wiceprezes
Okręgu Śląskiego Związku Polskich
Artystów Fotografików.

Wernisaż stosowną piosenką wzbogaciły młode wokalistki, podopieczne
Wiesława Barana z Pracowni Muzycznej MOK.
Wystawę objął patronatem Fotoklub
Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, Członek Operacyjny
Międzynarodowej Federacji Sztuki
Fotograficznej FIAP.

- Mieszkańcy Olkusza i przyjeżdżający goście od kilku lat czekali na
zagospodarowanie reliktów ratusza,
odkrytych podczas rewitalizacji
Starówki. Niezmiernie się cieszę,
że możemy przekazać dobre wiadomości. Już niebawem będziemy
mogli pochwalić się nowoczesnym
obiektem, który nie tylko będzie
źródłem wiedzy dla mieszkańców
o ich mieście, ale także stanowić
będzie atrakcję turystyczną. Obiekt
ma niezwykle duży potencjał promocyjny i jestem pewien, że w połączeniu z innymi, już opracowanymi
projektami, pozwoli nam rozpocząć
nowy rozdział w historii naszego
miasta – komentuje Roman Piaśnik,
burmistrz Olkusza.
Odsłonięte podczas prac rewitalizacyjnych piwnice ratusza pochodzą z przełomu XIV i XV wieku.
Stojący na środku rynku ratusz był
symbolem dużego znaczenia miasta
w skali regionu i Europy. Obradowała w nim rada miejska, ponadto
mieściły się tam m. in. kancelaria,
skarbiec, więzienie, a także prowadzony był wyszynk piwa. Został
rozebrany 200 lat temu. Teraz w jego
podziemiach powstanie unikatowe
muzeum, w którym zaplanowano

sale tematyczne, odnoszące się do
historii górnictwa, wydobycia srebra, słynnych olkuskich astronomów
i wielu innych. Narracja obiektu
będzie skonstruowana tak, że osoby
w każdym wieku będą mogły dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat
przeszłości miasta. Oprócz wystawy
planowane są również recepcja, sanitariaty i sklep z pamiątkami.

Podziemia olkuskiego ratusza już
teraz cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców
i przyjezdnych. Pomimo tego, że
obecnie podziemia ratusza nie są
dostępne do indywidualnego zwiedzania, magistrat wyszedł naprzeciw
potrzebom i umożliwia zwiedzanie
grupowe z przewodnikiem. Kilka
razy do roku organizowane są również akcje zwiedzania dla osób indywidualnych. Podczas Święta Srebra
podziemia obejrzało pół tysiąca osób,
a wejściówki rozeszły się w ciągu
godziny!

Wszystko wskazuje na to, że już
niebawem Olkusz będzie mógł
się pochwalić obiektem na miarę
współczesnej Europy. Planowany

koszt organizacji podziemnej trasy
turystycznej w olkuskim ratuszu to
niespełna 5 mln zł, z czego 2 mln zł
zostanie dofinansowane ze środków
unijnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020. Przypomnijmy, że Gmina
ubiega się o pieniądze na podziemia
ratusza również w ramach projektu
„Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie
multimedialnej trasy turystycznej
w podziemiach ratusza”. Projekt
przeszedł pozytywnie weryfikację
i znajduje się na drugim miejscu
listy rezerwowej. Ponieważ szanse
na przyznanie pieniędzy również na
ten projekt są duże, okaże się niebawem, w ramach którego podziemia
zostaną zrealizowane.

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:
•
•
•
•
•
•

ogrodzenia betonowe
płytki chodnikowe
płyty ażurowe
bloczki fundamentowe
korytka ściekowe
kręgi

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną.

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

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

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2
tel. 32 644 21 42; 696 486 469

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.
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):

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

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

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)
nowy lokal mieszkalny z balkonem i z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą):

• lokal nr 15 o powierzchni użytkowej 114,54 m2 cena 380 000 zł.

Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie firm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.
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Reklamy

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

POLICJA

KRONIKA POLICYJNA

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

WiREX

Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

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

Do każdego badania upominek gratis

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

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

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

www.duodampex.pl

• Zdarzenia drogowe z udziałem pieszych
2 czerwca 2017 roku w Łobzowie samochód osobowy marki Peugeot
potrącił 32-latka. Jak wstępnie ustalili policjanci, mężczyzna wtargnął
na jezdnię, wprost pod nadjeżdżające auto. Ranny 32-latek został przewieziony do szpitala w Olkuszu. Jak się okazało, pieszy był nietrzeźwy
miał około 0,7 promila alkoholu w organizmie. Tragicznie zakończył się
wypadek na drodze krajowej nr 94 pomiędzy Kogutkiem a Zedermanem.
Kierujący oplem astrom, 26-letni mieszkaniec śląska, śmiertelnie potrącił 60-latka. Na miejscu obecny był prokurator. Technik kryminalistyki
przeprowadził oględziny miejsca wypadku, zabezpieczył ślady, wykonał
szkic sytuacyjny i zrobił zdjęcia. Policjanci ustalają dokładnie przyczyny
i okoliczności tego tragicznego zdarzenia drogowego.
Pamiętaj! Stosowanie się do przepisów ruchu drogowego nic nie kosztuje, za ich nieprzestrzeganie można przypłacić najwyższą cenę jaką
jest własne życie.
• Wolbrom. Nietrzeźwe matki
Do zdarzenia doszło w sobotę (3 czerwca br.) około godziny 20 w Wolbromiu. Dyżurny z miejscowego komisariatu otrzymał informację, że
dwie nietrzeźwe kobiety prowadzą wózki dziecięce i wchodzą do jednego z osiedlowych bloków. Policjanci natychmiast udali się we wskazane
miejsce. Ustalili również, dokładny adres i mieszkanie, do którego weszły
obie panie.
W rozmowie z policjantami, kobiety poinformowały, że właśnie wróciły
ze spaceru. Ich zachowanie wskazywało, że są pod działaniem alkoholu, co potwierdziło przeprowadzone przez policjantów badanie alkomatem. 41-latka miała ponad 1,15 promila alkoholu, a jej koleżanka 1,34.
W mieszkaniu - oprócz nietrzeźwych kobiet - znajdowało się sześcioro
dzieci, z których najmłodsze miało 3 lata, a najstarsze 9 lat oraz dwaj konkubenci i dwaj pełnoletni synowie. Ponieważ dalsze sprawowanie opieki
nad małoletnimi przez nietrzeźwych rodziców było niemożliwe, dziećmi
zaopiekowali się trzeźwi członkowie ich rodzin.

• Policjanci z Olkusza zatrzymali dwie osoby, które handlowały
nielegalną odzieżą
Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą w toku prowadzonych
czynności ustalili, że na jednym z targowisk mogą być wprowadzane do
obrotu handlowego produkty opatrzone podrobionymi znakami towarowymi. Podczas przeprowadzonej kontroli funkcjonariusze, ujawnili dwa
stoiska, przy których 31-letnia kobieta i 28-letni mężczyzna oferowali nielegalną odzież, m.in. spodnie koszulki i bluzy, na których widniały
podrobione znaki towarowe znanych firm odzieżowych. W związku z tym,
mundurowi zatrzymali obie osoby i zabezpieczyli łącznie ponad kilkaset
sztuk odzieży. Część zabezpieczonych towarów już wyceniono na kwotę ponad czterdziestu tysięcy złotych. Co do pozostałych marek, trwają
ustalenia strat.
Za obrót towarem nielegalnie oznakowanym markowymi znakami towarowymi, grozi do 2 lat pozbawienia wolności.
• Bolesław. Wypadek na krajówce
Do groźnego wypadku, z udziałem pieszego, doszło w piątek tj. 26 maja
2017 roku około godziny 22, na drodze krajowej nr 94 w Bolesławiu. Jak
wstępnie ustalili policjanci, 51-letni mężczyzna przebiegał przez jezdnię
w nieoświetlonym miejscu, gdy został potracony przez samochód - najprawdopodobniej białe audi. Kierujący tym pojazdem nie zatrzymał się
i odjechał z miejsca wypadku. 51-latek w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala w Olkuszu.
Na miejscu wypadku technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, zrobił
zdjęcia oraz sporządził szkic sytuacyjny. Policja ustala dokładne okoliczności tego wypadku drogowego.

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!

• Olkuscy policjanci po raz kolejny trafili na nielegalny tytoń i
papierosy
Akcja policjantów zakończyła się zabezpieczeniem nielegalnych towarów akcyzowych . Kontrabandę odkryli na jednym z placów targowych.
Funkcjonariusze zarekwirowali tam 620 paczek papierosów (tj. 12.400
sztuk) bez wymaganej akcyzy oraz 1,5 kg tytoniu. Kobieta, która handlowała wyrobami tytoniowymi niebawem usłyszy zarzut z ustawy karano
skarbowej, za co grozi wysoka grzywna.
Funkcjonariusze zapobiegli uszczupleniu Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego na ponad 22 tysiące złotych.

• Wypadek drogowy w Gołaczewach
Do zdarzenia doszło 22 maja po godzinie 18 na drodze wojewódzkiej nr
783. Jak wstępnie ustalili policjanci kierującą fiatem 25-letnia mieszkanka gm. Wolbrom nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu motocykliście,
który jechał od Wolbromia w kierunku Olkusza i doprowadziła do zderzenia z tym pojazdem. Ranny motocyklista został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do Szpitala Górniczego w Sosnowcu.
Jego 51-letnia pasażerkę, karetką pogotowia przewieziono do olkuskiego
szpitala. Pomocy medycznej udzielono również kierującej fiatem, kobieta nie wymagała hospitalizacji.
Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Na miejscu - oprócz policjantów obecni byli strażacy oraz biegły sądowy z zakresu wypadków drogowych.
Zabezpieczono miejsce zdarzenia, pojazdy, wykonano zdjęcia fotograficzne oraz szkic sytuacyjny. Sprawą wypadku zajmują się śledczy z komendy. Policjanci ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia drogowego.
UWAGA NA ZŁODZIEI ROWERÓW - POLICJA OSTRZEGA
Sprzyjająca pogoda zachęca do wycieczek rowerowych. Jest również
okazją dla złodziei, którzy tylko czekają na to, aby właściciele jednośladów pozostawiali je w miejscach ogólnodostępnych, bez zabezpieczeń i jakiegokolwiek nadzoru. W ostatnim czasie Policja odnotował kilka takich kradzieży. W niektórych przypadkach właściciele
sami ułatwiają zadanie złodziejom.
Większość kradzieży rowerów podyktowana jest niewłaściwym jego
zabezpieczaniem. Dlatego inwestując w drogi sprzęt, warto zadbać
o odpowiednie zabezpieczanie jednośladu. Na rynku jest wiele ofert,
które mogą nas ustrzec przed utartą roweru. np. u-locki, czy składane
zapięcia. Są trudne do usunięcia w krótkim czasie i znacznie utrudnią
zadanie złodziejom. Kradzieże rowerów to często przypadkowe okazje. Pozostawienie jednośladu w miejscu ogólnodostępnym np. na
klatce schodowej, przed sklepem, budynkiem itp. jest łatwym celem
dla przestępcy. Toteż ważne jest nie tylko prawidłowe zabezpieczenie roweru, ale również, to gdzie go zostawiamy.
Aby uniknąć przykrych sytuacji związanych z kradzieżą jednośladów, policjanci radzą:
1. nigdy nie przechowuj roweru w pomieszczeniu, które nie jest solidnie
zabezpieczone (dodatkowe zamki, kłódki itp.)
2. ważne jest, aby przy zakupie roweru, w karcie gwarancyjnej znalazł się
numer seryjny jednośladu,
3. nie pozostawiaj niezabezpieczonego roweru w miejscach ogólnodostępnych bez żadnego dozoru (np. przed sklepem, na klatce schodowej),
4. nigdy nie przypinaj roweru za koło, łańcuch lub inne elementy, który
łatwo można odkręcić,
5. zawracaj uwagę na osoby, które przebywają na klatkach schodowych
czy w piwnicach.

ADWOKAT SZYMON DUBEL
kom. 795 11 75 74
e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl
www.adwokat-dubel.pl

Informacje

7

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

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

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy do
Świat należy
Kontakt:
do kobiet
Regionalnego Biura
Małgorzata Poznańska
Oriflame w Olkuszu
tel. 696-052-702;
ul. Kr. K. Wielkiego 57
poniedziałek 1600 - 1800
środa 1300 - 1700
piątek 1200 - 1800

email:
mpoznanska1@vp.pl
www.twoje-ori.olkusz.pl

Prywatna Praktyka Dentystyczna

APOLONIA

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

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

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY

lek. med. Grażyna Żak-Pietras
pediatra specjalista medycyny rodzinnej

tel. 698 941 921
GABINET LOGOPEDYCZNY

mgr Ewa Kania pedagog logopeda
tel. 512 301 127

Olkusz, ul. M. C. Skłodowskiej 16
Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-olkuski.pl

dr n. med. Manfred Zappa

specjalista II st.chirurgii ortopedycznej
Leczenie schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego
• 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
Biuro czynne:

pon. - pt. w godz. 900 - 1500
Redaktor naczelna:

Anna Przetacznik

ul. Króla Kazimierza Wielkiego Skład i łamanie:
Justyna Kurdyła
29 pokój 41, 32-300 Olkusz

510 190 038
gwarekolkuski@wp.pl

Druk:

Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligraﬁa,
Drukarnia w Sosnowcu.

• Pełny zakres usług w zakresie chirurgii
stomatologicznej i implantologii
• Finansowanie zabiegów medycznych
możliwe w systemie ratalnym
Zapraszamy:
poniedziałek, środa, piątek 1000-1200 i 1600-2000

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

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

„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 obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową
lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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Reklamy

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

BADANIE ORAZ MONTAŻ GRATIS !!
W SPRZEDAŻY:

tel.

marzanna.edu.pl • tel. 698 280 488

511 33 06 36
537 39 39 39

motoexpertshop@gmail.com
32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 1

www.motoexpert.olkusz.pl
Najniższe ceny w regionie!

(baza STW)

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

PILAR-KOS Paweł Maroszek
SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI • WYPOŻYCZALNIA

HURTOWNIA
WOD-KAN,
GAZ I C.O.

SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO
WSZYSTKIE TYPY, MARKI I MODELE

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

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

Zapraszamy:

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

tel. 518 718 020

Prowadnice, łańcuchy, oleje, żyłki, części, smary itp.

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1 (Baza PKS)
MICHAŁÓWKA 65
Pn. - Pt. 9.00 - 17.00 • Sob. 9.00 - 13.00

Podchybie 45, 32-353 Trzyciąż
tel. 12 399 49 89, 509 680 171
www.euro-metsiatki.pl
biuroeuromet@gmail.com
euro-met ogrodzenia

PRODUCENT
OGRODZEŃ
LAKIERNIA PROSZKOWA
AUTOMATYKA BRAMOWA
BRAMY • PRZĘSŁA
BALUSTRADY

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 20 lata doświadczenia

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

 Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 Ryczałt  Rejestry VAT  ZUS
TANIO
 Pomoc w rozpoczęciu działalności
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29, 32-300 Olkusz
tel. 32 754 56 70

SZYBKO
SOLIDNIE

