
Obszar miast i gmin: BUKOWNO, BOLESŁAW, KLUCZE, OLKUSZ, TRZYCIĄŻ, WOLBROM

www.system-olkusz.plwww.system-olkusz.pl
OLKUSZ, ul. Sławkowska 22OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl

MEBLE OGRODOWEMEBLE OGRODOWE

 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE
 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP)
tel. (32) 754 60 10

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

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

montaż
8% VAT

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2

Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich 
do rodzaju prowadzonej działalności

tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079
Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 13.00

SPRZEDAŻ KOMPUTERÓW, 
PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW

SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH,
STAŁA OPIEKA SERWISOWA

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

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

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

Pn - Pt  700 - 2000 
Sob       700 - 1400  

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

Do każdego
badania

upominek
gratis 

WiREX

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

Olkusz, K. K. Wielkiego 102, tel. 503 505 662
biuro@abisa.pl • www.abisa.pl

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

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

Sprzedaż Węgla

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

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

Rodaki, ul. Rzeka

WĘGIEL
• orzech I
• orzech II
• kostka
• groszek
• ekogroszek
• miał Wiosenna obniżka cen !!

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

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

SALON KOTŁÓW C.O.SALON KOTŁÓW C.O.

ECO-DOMECO-DOM

DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ 

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!

PRACA FIZYCZNA W NORWEGII
NA 6 TYGODNI

Wynagrodzenie 28 tys. zł
tel. 696 157 881 • biuropracy@interia.eu

AUTOMECHANIKA
BOLESŁAW
Bolesław ul. Główna 28
tel: 691 283 225
• Naprawa bieżąca 
• Wymiana rozrządu 
• Naprawa układu 
   hamulcowego itp.
ZAPRASZAMY!!

KIOSK

WARSZTAT

REMIZA

OSP

ul. Główna

ul. Laskowska

Laski

Bukowno
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Kompensaty może domagać się nie 
tylko ofiara w rozumieniu Ustawy 
z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej 
kompensacie przysługującej ofiarom 
niektórych czynów zabronionych (Dz. 
U. 2016.325 z dnia 2016.03.11), 
czyli osoba która doznała ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, naruszenia 
czynności narządu ciała lub rozstroju 
zdrowia, trwających dłużej niż 7 dni, 
ale również osoba najbliższa dla osoby 
która na skutek czynu zabronionego 
poniosła śmierć. Przez osobę najbliż-
szą rozumiemy małżonka lub osobę 
pozostającą z ofiarą we wspólnym 
pożyciu, wstępnego lub zstępnego 
ofiary oraz osobę pozostającą z ofiarą 
w stosunku przysposobienia.
Kompensatę przyznaje się na wniosek 
osoby uprawnionej lub prokuratora. 
Wniosek o kompensatę powinniśmy 
zgłosić w terminie 3 lat od dnia ujaw-
nienia się skutków czynu zabronione-
go, nie później jednak niż w terminie 
5 lat od dnia jego popełnienia, pod 
rygorem wygaśnięcia uprawnienia 
do żądania kompensaty.
Organem właściwym w sprawach 
o przyznanie kompensaty jest sąd 
rejonowy właściwy ze względu na 
miejsce stałego pobytu osoby upraw-
nionej. W postępowaniu przed 
organem orzekającym w sprawach 
nieuregulowanych w ustawie stosuje 
się przepisy Ustawy z dnia 17 listo-
pada 1964 r. - Kodeks postępowania 
cywilnego (Dz. U. 2014.101 z dnia 

2014.01.21) o postępowaniu niepro-
cesowym. Uczestnikami postępowa-
nia są wyłącznie osoba uprawniona 
i prokurator. W przypadku pozy-
tywnego zakończenia postępowania 
kompensata wypłacana jest w termi-
nie miesiąca od dnia uprawomocnie-
nia się orzeczenia.
Kompensata ma subsydiarny charak-
ter, a zatem możemy domagać się jej 
tylko wtedy, gdy naprawienia szkody 
nie możemy uzyskać bezpośrednio od 
sprawcy lub sprawców czynu zabro-
nionego, z tytułu ubezpieczenia lub 
ze środków pomocy społecznej.
Co ciekawe i bardzo ważne dla osób 
pokrzywdzonych - kompensaty od 
Skarbu Państwa można domagać się 
również w przypadku jeżeli spraw-
ca bądź sprawcy czynu nie zostali 
ustaleni.
Kompensata ma charakter jednorazo-
wy i nie może przekroczyć 25.000 zł, 
a gdy ofiara poniosła śmierć - kwoty 
60.000 zł. Zwracam jednak uwa-
gę, że kompensata może pokrywać 
wyłącznie utracone zarobki lub inne 
środki utrzymania, koszty związane 
z leczeniem i rehabilitacją oraz ewen-
tualne koszty pogrzebu.
We wniosku o kompensatę musi-
my oznaczyć swoje dane, adres oraz 
numer PESEL, ponadto musimy 
wskazać datę i miejsce popełnienia 
czynu zabronionego stanowiącego 
podstawę ubiegania się o kompensatę, 

zwięzły opis oraz wskazanie skutków. 
Pamiętajmy aby podać informację 
o rodzaju i wysokości poniesionych 
kosztów oraz utraconych zarobków 
lub innych środków utrzymania. 
Ułatwieniem będzie dla nas gotowy 
formularz wniosku określony przez 
Ministra Sprawiedliwości z którego 
możemy skorzystać.
Pamiętajmy aby do wniosku o kom-
pensatę dołączyć odpis zawiadomie-
nia o popełnieniu przestępstwa oraz 
odpisy orzeczeń wydanych w postę-
powaniu karnym, odpisy zaświad-
czeń lekarskich lub opinii biegłych 
dotyczących doznania przez ofiarę 
uszczerbku na zdrowiu.
Podkreślam, że kompensaty nie 
przyznaje się gdy czynu zabronio-
nego nie popełniono albo brak jest 
danych dostatecznie uzasadniających 
podejrzenie jego popełnienia bądź też 
nie zawiera on znamion czynu zabro-
nionego. Kompensaty nie przyznaje 
się również w wypadku gdy ofiara 
przyczyniła się do jego popełnienia.
Kończąc zwracam uwagę, że przepisy 
Ustawy mają zastosowanie jedynie do 
przestępstw popełnionych od dnia 
1 lipca 2005 r. W przypadku zatem 
czynów zabronionych popełnionych 
przed tą datą nie możemy domagać 
się kompensaty na ww. zasadach.

 v Szymon Dubel
Adwokat

PORADY PRAWNE 
KOMPENSATA OD SKARBU PAŃSTWA PRZYSŁUGUJĄCA 

OFIAROM CZYNÓW ZABRONIONYCH
W swojej praktyce zauważyłem, że często jako osoba pokrzywdzona przestępstwem spo-
tykamy się z sytuacją w której na skutek niewypłacalności sprawcy czynu zabronionego 
nie jesteśmy w stanie uzyskać od tej osoby środków pieniężnych z tytułu naprawienia 
wyrządzonej nam szkody. Nie każdy wie jednak, że w niektórych wypadkach możemy 
domagać się takiej kompensaty bezpośrednio od ... Skarbu Państwa.

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”.

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 

Jakie wnioski wyciągnęli liderzy sta-
rego kontynentu po zamachach we 
Francji? Żadne. Jakie po masowych 
gwałtach muzułmanów na Niem-
kach w noc sylwestrową? Żadne. Jakie 
wyciągnie teraz? Boję się odpowiedzi 
na to pytanie. Gnuśność bowiem, 
powoli nas zabija. Oczywiście – naj-
pierw była wściekłość na winnych 
zbrodni, wyrazy solidarności i wspar-
cia dla ofiar, ich rodzin i całej Belgii… 
Ale co z tego wyniknie?
Wszystko wskazuje na to, że wielcy 
tego świata znów nie podejmą odpo-
wiednich kroków, i tak jak po Francji, 
tak po Belgii czekać będą na kolejne 
państwo, w które wyceluje swoją 
agresję Państwo Islamskie. Może 
to będzie Polska? Wkrótce przecież 
szczyt NATO w Warszawie i Świato-
we Dni Młodzieży w Krakowie. Jakże 
to smakowity kąsek dla islamistów!
Europa dzisiaj musi uświadomić 
sobie, że jest w stanie wojny. Nie 
takiej klasycznej, konwencjonalnej. 
Obecny konflikt to wojna cywili-
zacyjna, pomiędzy kulturą łacińską 
Europy, a cywilizacją islamu. Jak 
się przed nimi bronić? Po pierw-
sze – zamknąć grancie zewnętrzne 
Unii Europejskiej (a jeśli ona się na 
to nie zdecyduje to Polski!) i pod 
żadnym pozorem nie wpuszczać 
więcej imigrantów. Nie mówię, że 
wszyscy z nich są źli – ale jeśli mamy 
w koszyk cukierków, spośród których 
tylko 10% jest zatrutych – zaryzy-
kujemy poczęstowanie się? Trzeba 
poważnie i z należytą ostrożnością 
potraktować słowa liderów Państwa 
Islamskiego, którzy już w lutym 2015 
grozili: „Wyślemy wam 500 tys. ludzi 
na łodziach, a wśród nich ukryjemy 

terrorystów”. Jak widać – nie były to 
czcze groźby. 
Musimy wrócić do własnych war-
tości i zasad cywilizacyjnych! Czy 
ktoś się zastanawiał, dlaczego ISIS 
z taką łatwością werbuje wojowni-
ków w Ameryce Północnej i Europie? 
Odpowiedź jest prosta i brutalnie 
szczera – ludzie mają potrzebę 
duchowości. Tacy się już urodzili-
śmy – mamy to zapisane w genach. 
Już pierwotne plemiona, nie znają-
ce religii, czciły przyrodę i zjawiska 
atmosferyczne – zastępowały im one 
Boga, wypełniały potrzebę wiary 
i duchowości. Tymczasem Euro-
pa Zachodnia oferuje dziś światu 
tylko relatywizm, sekularyzację, 
zanik wartości i same znaki zapy-
tania – zamiast odpowiedzi. Dziś 
nawet Kościół mówi o zmienności 
i zależności. Jest co prawda Opus 
Dei, niektóre zakony, wspólnoty 
katolickie, organizacje które nie 
boją się nazywać rzeczy po imieniu 
i stawiać twarde granice. Takich jest 
jednak tylko garstka. Młodzi ludzie 
się gubią, a odpowiedzi często pod-
suwają im, piorący mózgi imamowie 
ze wspólnot muzułmańskich. Tam 
nie ma relatywizmu – wszystko jest 
albo białe albo czarne – albo zgodne 
z zasadami wiary, albo nie. Prostsze. 
Europa, jeśli chce przetrwać jako 
kontynent Łaciński, potrzebuje 
zwrotu do swoich zasad cywiliza-
cyjnych. Przypomnę tylko, że są trzy 
podstawowe:
1) Rzymskie prawo,
2) Grecka filozofia i jej pojęcie praw-
dy – jest prawda i fałsz, nie ma nic 
pomiędzy,
3) Etyka chrześcijańska.

Europa znów musi stanąć dumna, 
waleczna i wyprostowana. Twarza-
mi walki z Islamem nie mogą być 
zapłakana, przerażone urzędniczyny. 
Musimy być godnymi potomkami 
naszych ojców, którzy kiedyś dumnie 
patrzyli w oczy Nazizmowi, Stalini-
zmowi, Komunizmowi… czy Isla-
mowi pod Wiedniem. Potrzebujemy 
twardych przywódców i liderów, 
którzy nie będą bali się przywrócić 
kary śmierci dla terrorystów. Ale nie 
taką zwykłą – oni przecież, skusze-
ni obietnicą raju, Allaha i dziewic, 
śmierci się nie boją. Z podstępnym 
wrogiem trzeba walczyć chytrze, 
a kary wymierzane mu, muszą być 
dotkliwe. Inaczej nie mają sensu. 
Nowym liderem Europy na pewno 
nie może być ani miękki Holland, 
ani strachliwy Tusk… Potrzebu-
jemy nowej generacji polityków. 
Takich jak Wiktor Orban, Robert 
Fico oraz David Cameron, którzy 
potrafią przeciwstawić się dyktatowi 
z Brukseli i Berlina. 
Nie czekajmy więc, bo na co? Na 
kolejne krwawe ciosy wymierzone 
w Stary Kontynent? Działać trzeba 
już teraz.  Europa samoczynnie nie 
powróci do równowagi. Nie stanie 
się na nowo bezpieczna i zgodna 
wewnętrznie. To już niestety prze-
szłość. Mamy wrogów, którzy nas 
nienawidzą – naszej kultury, religii, 
cywilizacji… Oni nie okażą nam 
litości. Bądźmy czujni i przy każdej 
okazji naciskajmy na władzę! 

 v Conrad Gadomski
Politolog.  

Prezes stowarzyszenia Pokolenie Wolności.  
Student Uniwersytetu Jagiellońskiego

ZAPŁAKANA TWARZ EUROPY
Po ostatnich zamachach terrorystycznych w Brukseli zastanawiałem się jaka 
jest dzisiaj twarz Europy. Jakże trafną odpowiedź przyniosły mi prędko media. 
Oglądając transmisję zobaczyłem twarz szefowej unijnej dyplomacji – Pani 
Mogherini. Zapłakana, przerażona, bezradna – to wszystko wypisane było 
na jej twarzy. Tak. Właśnie taka jest dzisiejsza Europa.

Informacje
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Wobec dłużnika prowadzonych 
było wiele egzekucji komor-
niczych, niektóre z nich, jak 
mniemał na podstawie uzyska-
nych wiadomości, zakończyły się 
pełną ściągalnością zadłużenia. 
W niniejszym przypadku dłuż-
nik otrzymał z Zakładu Ubez-
pieczeń  Społecznych informację, 
iż „Wobec zakończenia potrąceń 
w danym postępowaniu egzeku-
cyjnym [tutaj wskazana została 
sygnatura akt komorniczych] 
świadczenie  wypłacane będzie 
w kwocie określonej poniżej”. 
W tożsamej sprawie dłużnik 
otrzymał od komornika posta-
nowienie, w którym wskazano 
przepis procedury cywilnej oraz 
zamieszczono wzmiankę o umo-
rzeniu prowadzonego postępowa-
nia. Treść pism została poczytana 
jako potwierdzenie definitywnego 
zakończenie postępowania. 
W przedmiotowej sprawie po ana-
lizie dokumentacji okazało się, iż 
postępowanie egzekucyjne w rze-
czywistości zostało umorzone, jed-
nak nie ze względu na ściągnięcie 
całości zadłużenia. Podstawą 
umorzenia stanowił przepis art. 
824 § 1 pkt 3 Kodeksu postępo-
wania cywilnego stanowiący, iż: 
Postępowania umarza się w całości 

lub części z urzędu (…) jeżeli jest 
oczywiste, że z egzekucji nie uzy-
ska się sumy wyższej od kosztów 
egzekucyjnych”. 
Tak więc czy wobec dłużnika może 
być prowadzona w późniejszym 
czasie ponowna egzekucja? To 
pytanie można postawić również 
w ten sposób: co dalej dzieje się 
z długiem, gdy egzekucja okazała 
się bezskuteczna? Zwrócić nale-
ży uwagę na trzy przepisy prawa, 
zamieszczone w tytule VI Kodek-
su cywilnego. Zgodnie z pierw-
szym z nich, a to przepisem art. 
125 Kodeksu cywilnego: „Rosz-
czenie stwierdzone prawomocnym 
orzeczeniem sądu (…) jak również 
stwierdzone ugodą zawartą przed 
sądem, przedawnia się z upływem 
lat dziesięciu (…)”. Tak więc, co do 
zasady mamy 10-letni termin na 
prowadzenie egzekucji. Jednak art. 
123 Kodeksu cywilnego stanowi, 
że bieg przedawnienia przerywa się 
przez każdą czynność przed orga-
nem powołanym do egzekwowania 
roszczeń danego rodzaju, czyli 
przed komornikiem. Toteż wsz-
częcie postępowania egzekucyjne-
go w okresie 10-letniego terminu 
biegnącego od uprawomocnienia 
się orzeczenia stanowiącego jego 
podstawę, przerywa ów termin. 

Ostatni z istotnych w tej sprawie 
przepisów to art. 124 Kodeksu 
cywilnego, zgodnie z którym, „Po 
każdym przerwaniu przedawnie-
nia biegnie ono na nowo”. Dzień 
zakończenia postępowania 
egzekucyjnego, z zastrzeżeniem 
oczywiście przypadku, w którym 
nastąpiło całkowite zaspokojenie 
roszczenia, należy na potrzeby 
komentowanej regulacji określić 
jako dzień uprawomocnienie się 
postanowienia o umorzeniu i od 
tej daty termin 10-letni biegnie 
na nowo. Czynności polegające 
na przerwaniu biegu przedawnie-
nia nie są limitowane, co ozna-
cza, że wierzyciel pilnując terminu 
10-letniego, będzie uprawniony 
do prowadzenia kolejnych egze-
kucji w wyniku bezskuteczności 
poprzednich.      
Reasumując wobec dłużnika 
z sytuacji opisanej na wstępie 
może być prowadzona ponowna 
egzekucja komornicza.   

 v Radca prawny  
Agnieszka Kulig-Gęgotek 

Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl

ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice
GSM: +48 794 173 444

PORADY PRAWNE 

CZY ZAKOŃCZENIE POTRĄCEŃ Z EMERYTURY 
OZNACZA SPŁATĘ CAŁOŚCI ZADŁUŻENIA?

Udzielając nieodpłatnych porad prawnych spotkałam się z proble-
mem błędnego odczytywania przez dłużników informacji uzyskanych 
o zakończeniu potrąceń dokonywanych przez komornika ze świad-
czenia emerytalnego. Stan faktyczny przedstawiał się następująco: 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje 
ubezpieczonemu zwolnionemu 
od wykonywania pracy z powodu 
konieczności osobistego sprawo-
wania opieki nad zdrowym dziec-
kiem w wieku do lat 8 – w ściśle 
określonych przez ustawodawcę 
sytuacjach, chorym dzieckiem 
w wieku do ukończenia 14 lat, 
innym chorym członkiem rodziny.
Stanowi o tym art. 32 ust. 1 ustawy 
z dnia 25.06.1999 roku o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpiecze-
nia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 roku 
poz.159 z późn. zm.), zwanej usta-
wą zasiłkową, która jednocześnie 
w kolejnych przepisach przewidu-
je ograniczenia w prawie do tego 
świadczenia.
Za członków rodziny, nad który-
mi opieka uprawnia do skorzysta-
nia z zasiłku opiekuńczego, uważa 
się: małżonka, rodziców, teściów, 
rodzica dziecka, ojczyma, maco-
chę, dziadków, wnuki, rodzeń-
stwo oraz dzieci w wieku powyżej 
14 lat. Przy czym dodatkowym 
warunkiem jest ich pozostawa-
nie we wspólnym gospodarstwie 
domowym z ubezpieczonym 
w okresie sprawowania opieki.
Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje 
jednak, i to zarówno z tytułu opieki 

nad dzieckiem, jak i innym cho-
rym członkiem rodziny, jeżeli poza 
ubezpieczonym są inni członkowie 
rodziny pozostający we wspólnym 
gospodarstwie domowym, mogący 
zapewnić tę opiekę. Nie dotyczy to 
jedynie opieki sprawowanej nad 
chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.
Ustawodawca określił również limit 
dni należnego zasiłku opiekuń-
czego, które można wykorzystać 
w danym roku kalendarzowym. 
Zgodnie z art.33 ustawy zasiłkowej 
świadczenie to przysługuje przez 
okres zwolnienia od pracy z powo-
du konieczności osobistego sprawo-
wania opieki, przy czym nie dłużej 
niż przez 60 dni w roku kalenda-
rzowym - gdy opieka sprawowana 
jest nad dziećmi: zdrowymi w wie-
ku do lat 8 i/lub chorymi do lat 14 
i 14 dni w roku kalendarzowym 
- jeżeli opieka sprawowana jest nad 
innymi chorymi członkami rodzi-
ny, w tym nad dziećmi w wieku 
powyżej 14. roku życia.
Co więcej, łącznie na opiekę nad 
dziećmi i innymi chorymi człon-
kami rodziny można wykorzystać 
w danym roku kalendarzowym 
maksymalnie 60 dni zasiłku opie-
kuńczego i to niezależnie od liczby 
osób uprawnionych do tego świad-
czenia oraz bez względu na liczbę 

dzieci i innych członków rodziny 
wymagających opieki. Dlatego też 
przed wypłatą zasiłku opiekuńcze-
go należy dokładnie ustalić, czy 
w danym roku kalendarzowym nie 
został już wykorzystany limit dni 
tego świadczenia.
Okres należnego zasiłku opie-
kuńczego liczony jest od nowa 
z początkiem kolejnego roku kalen-
darzowego.
Odnośnie wspomnianych wcze-
śniej okoliczności mających wpływ 
na prawo do zasiłku opiekuńczego 
oświadczenie składa sam ubezpie-
czony w formularzu ZUS Z-15. 
Obowiązek złożenia tego doku-
mentu wynika z § 21 rozporzą-
dzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie określenia 
dowodów stanowiących podstawę 
przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. 
U. z 2014 roku poz.1594).
Oświadczenie to powinno być 
przedłożone odpowiednio płat-
nikowi składek lub ZUS wraz 
z dowodami potwierdzającymi 
prawo do zasiłku, wymienionymi 
w art. 53 ust.1 ustawy zasiłkowej 
oraz § 22 i 23 wspomnianego roz-
porządzenia. Ich brak może skut-
kować odmową prawa do zasiłku.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE 
PRZYZNANIE ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

Osoba, podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu w razie konieczności 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny 
może skorzystać z zasiłku opiekuńczego, który częściowo zrekompensuje 
utracone zarobki. Prawo do tego świadczenia jest jednak ograniczone i to 
nie tylko w zakresie liczby dni jego wykorzystania.

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

Radca prawny Agnieszka Kulig-Gęgotek została wyznaczona uchwałami Rady Okręgowej Izby  
Radców Prawnych w Katowicach o numerach: 1837/IX/2015, 1843/IX/2015, z dnia 12.11.2015 r.,  

do udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach: Jaworzno oraz Chrzanów.

Szukasz Pracy? ...znajdź ją w Auchan!

Aplikowanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

 niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Auchan Polska Sp. z o.o. zgodnie 

z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101. poz. 926

 z późniejszymi zmianami).

W Auchan stawiamy na rozwój współpracowników, 
dlatego zwracamy się do Was z propozycją pracy na stanowisku:

PRACOWNIK HALI
Miejsce pracy: Auchan Bronowice 

Charakter pracy:
 • Obsługa i doradztwo dla Klienta zgodnie z zasadami firmy,
 • Zatowarowanie i oznakowanie działu,
 • Kontrola etykiet cenowych,
 • Zapobieganie powstawaniu stratom.

 Oczekujemy:
 • Umiejętności współpracy z ekipą,
 • Odpowiedzialności i zaangażowania,
 • Samodzielności i odporności na stres.

Oferujemy:
 • Zatrudnienie na umowę o pracę,
 • Stabilną pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Nowoczesne wyposażenie i standardy pracy
 • Szkolenia oraz realne możliwości rozwoju zawodowego,
 • Opiekę medyczną i atrakcyjne świadczenia socjalne, 
 • Akcjonariat pracowniczy. 

Zainteresowanych pracą zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur poprzez wysłanie
CV na adres rekrutacja.bronowice@auchan.pl

Wybrane osoby zostaną umówione na rozmowy kwalifikacyjne.

Szukasz Pracy? ...znajdź ją w Auchan!

Aplikowanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

 niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Auchan Polska Sp. z o.o. zgodnie 

z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101. poz. 926

 z późniejszymi zmianami).

W Auchan stawiamy na rozwój współpracowników, 
dlatego zwracamy się do Was z propozycją pracy na stanowisku:

KASJER (NIEPEŁNY ETAT)
Miejsce pracy: Auchan Bronowice 

Charakter pracy:
 • Przyjęcie i obsługa Klienta zgodnie z zasadami firmy,
 • Obsługa kasy fiskalnej,
 • Rozliczanie środków płatniczych,
 • Zapobieganie powstawaniu strat.

 
Oczekujemy:
 • Umiejętność współpracy z ekipą,
 • Odpowiedzialności i zaangażowania,
 • Samodzielności i odporności na stres,
 • Mile widziana aktualna książeczka Sanepidu. 

Oferujemy:
 • Zatrudnienie na umowę o pracę,
 • Stabilną pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Nowoczesne wyposażenie i standardy pracy,
 • Szkolenia oraz realne możliwości rozwoju zawodowego,
 • Opiekę medyczną i atrakcyjne świadczenia socjalne,
 • Akcjonariat pracowniczy.

Zainteresowanych pracą zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur poprzez wysłanie
CV na adres rekrutacja.bronowice@auchan.pl

Wybrane osoby zostaną umówione na rozmowy kwalifikacyjne.

Informacje
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Projekt rozpoczął się już w czerwcu 
2015 r., kiedy to grupa 69 dzieci w wie-
ku od 6 do 14 lat została podzielona na 
sześć zespołów kuratorskich. Dzieci 
przez pół roku na cotygodniowych, 
czterogodzinnych spotkaniach pozna-
wały zakamarki i zbiory muzeum. 
Miały one niezwykłą okazję zoba-
czyć muzealne magazyny i archiwa. 
Zespoły pracowały nad ekspozycją. 
Opracowywały scenariusze, doko-
nywały wyboru eksponatów a także 
wymyślały koncepcję multimediów 
i scenografię wystawy, projektowały 
druki edukacyjne, nagrały audio-
przewodniki, przygotowały podpisy 
i wybrały dzieła do celów promocji. 
Na kolejnych etapach przygotowa-
nia wystawy, dzieciom pomagała cała 
ekipa muzeum. Swoją radą służyli 
kuratorzy, konserwatorzy, specjaliści 
od marketingu i promocji.
Na wystawie można zobaczyć łącznie 
blisko 300 eksponatów. Prezentowane 
są dzieła ze wszystkich kolekcji: obiek-
ty sztuki starożytnej i orientalnej, 
rzemiosło artystyczne, rzeźby daw-
ne i współczesne, fotografie, rysunki 
i grafiki, monety, medale, ubiory 
oraz obrazy z różnych epok. Wiele 
z tych dzieł, nigdy nie była pokazy-
wana publiczności. Dzieci, niczym 
poszukiwacze skarbów, odnalazły je 
i wydobyły na światło dzienne.
Dzięki temu, że główna myśl, 
koncepcja i wybór eksponatów to 
zasługa dzieci, powstała wystawa 
nieszablonowa zupełnie zaskakująca 
i ciekawa, zwłaszcza dla młodego 
odkrywcy muzeum. Dzieci i dorośli, 
którzy odwiedzają ekspozycję muszą 
zmierzyć się  z różnymi zadaniami 
i zaszyfrowanymi wiadomościami. 
Wystawa podzielona jest na sześć 
tematycznych części. Każdą z nich 
przygotował inny zespół dziecięcy. 

•	 LAS – Tematem ekspozycji jest 
świat zwierząt. Jego tajemnice 
ukazane są w niezwykłym zesta-
wieniu takich dzieł jak indyjskie 
posągi, mumie zwierząt, porcela-
nowe figurki z Miśni oraz obrazy 
Poznańskiej, Wyczółkowskiego 
oraz twórców współczesnych.

•	 TANIEC MINOTAURA – kon-
cepcja tej części wystawy polegała 
na stworzeniu labiryntu w którym 
spotyka się sztuka najdawniejsza 
z tą całkiem nową. Przewodnika-
mi są zwierzęta ze sztuki starożyt-
nej i współczesnej. 

•	 POKÓJ Strachów – To mroczna 
przestrzeń, w której znajdziemy 
niepokojące dzieła Jacka Mal-
czewskiego, Adama Chmielew-
skiego czy Zdzisława Beksiń-
skiego. Nastrój wzmacnia postać 
szalonego kolekcjonera oraz inte-
raktywna projekcja z ożywającymi 
elementami obrazów i dźwiękami 
grozy. 

•	 GRA W BOHATERA – Tu pre-
zentowanych jest 32 bohaterów, 
wybranych przez dzieci. Kluczem 
do wyboru postaci były cechy, któ-
re zespół uznał za ważne czyli: 
odwaga, wytrwałość, nietuzinko-
wość. W centrum sali znajduje się 
multimedialna krzyżówka, której 
rozwiązanie wyjawi główne hasło 
tej części wystawy.

•	 SKARBIEC – W tej części można 
podziwiać 50 zupełnie wyjątko-
wych przedmiotów, które młodzi 
odkrywcy uznali za skarb. Są tam 
figury bóstw z różnych kręgów 
kulturowych, biżuteria, ale tak-
że porcelanowy serwis dla lalek. 
Mnóstwo srebra, złota i kamieni 
szlachetnych. Tu także można 
dowiedzieć się, co dla dzieci jest 
bezcennym, życiowym skarbem.

•	 ZMIANY – 
moda i jej prze-
miany, fanaberie, dziwactwa 
a także okrutne praktyki stosowane 
w imię kanonu piękna. Można tu 
zobaczyć oryginalne epokowe suk-
nie, śmieszne elementy garderoby 
czy cudaczne starożytne fryzury. 
Mamy tu również możliwość 
przymiarek elementów garderoby. 

We wszystkich przestrzeniach 
wystawy można odnaleźć interak-
tywne zabawy, multimedia, które 
wzmacniają nasze wrażenia, a także 
eksponaty, które można dotknąć a nie 
tylko podziwiać za szybą. 
Już po zapoznaniu się z tematyką 
ekspozycji można stwierdzić, że 
dzieci nie próżnowały i udało im 
się zrealizować projekt, który dowo-
dzi, że wizyta w muzeum może być 
zaskakującą, pouczającą i wciągają-
cą przygodą. To wystawa ciekawa 
zarówno dla dzieci jak i dla doro-
słych. Wymaga zaangażowania, 
bawi, wychodzi poza sztywne ramy, 
a przy tym nie jest infantylna, czy 
płytka. Brawa dla pomysłodawczyni 
(Agnieszka Morawińska Dyrektor 
MN w Warszawie), brawa dla dzie-
ci. Oby takich projektów było jak 
najwięcej. Wystawa dostępna jest 
dla zwiedzających do 8 maja 2016 r. 
Gorąco polecam

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

CZY W MUZEUM MOŻNA SIĘ ŚWIETNIE BAWIĆ?
Kto na to pytanie odpowiada NIE koniecznie musi zapoznać się z najnow-
szym projektem Muzeum Narodowego w Warszawie. „W muzeum wszystko 
wolno” – to tytuł wystawy – uwaga – PRZYGOTOWANEJ PRZEZ DZIECI!.

 

 

CCzzyymm  cchhcceemmyy  CCiięę  zzaacchhęęcciićć..  
ZZnnaajjddźź  ccoośś  ddllaa  SSiieebbiiee..  

 Szkoła ze 100-letnią tradycją (1916-2016) 
 Przyjazna atmosfera i bezpieczeństwo sprzyjające 

wszechstronnemu rozwojowi naszych uczniów 
 Stała obecność w czołówce najlepszych liceów 

w Polsce – jedyna szkoła ponadgimnazjalna 
w powiecie olkuskim w Rankingu Liceów 
Ogólnokształcących 2016 opublikowanym przez 
Fundację Edukacyjną Perspektywy 
(16 miejsce w Małopolsce, 210 miejsce w Polsce) 

 Wysoki poziom kształcenia: liczne sukcesy 
w okręgowych, ogólnopolskich oraz 
międzynarodowych konkursach i olimpiadach, 
najwyższa zdawalność i najwyższe wyniki 
egzaminu maturalnego w powiecie, najwyższy w powiecie i jeden z najwyższych w Małopolsce wskaźnik EWD 

 Wysoki procent absolwentów przyjętych na studia i z powodzeniem studiujących 
 Liczni stypendyści: MEN, Prezesa Rady Ministrów, Starosty Olkuskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz;  

największa liczba stypendiów w powiecie olkuskim w ramach Małopolskiego Programu Stypendialnego 
 Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych rozwijających zainteresowania i pasje uczniów m.in.: 

zajęcia z fizyki, chemii, filmoznawcze, warsztaty teatralne, zajęcia z historii sztuki, z ekonomii i przedsiębiorczości, 
koło j. rosyjskiego, przygotowanie do uzyskania certyfikatu ECDL 

 Udział w projektach: Spotkania z Parlamentem Europejskim, Projekt z Klasą, Szkoła Dialogu, Enter Your Future, World 
Talks, EuroWeek – Szkoła Liderów, Spotkania z Teatrem Brytyjskim, Lokalna Akademia CISCO (IT Essentials PC 
Hardware & Software, CCNA Routing & Switching), IT Szkoła (Multimedia, grafika i technologie internetowe), 
Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu, Małopolska Pamięta, Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku 

 Atrakcyjne wycieczki krajowe i zagraniczne oraz wymiany ze szkołami w Niemczech (PNWM) i Izraelu (I & EYE) 
 Stała współpraca z uczelniami wyższymi m.in. z UJ i UŚ, zajęcia na uczelniach i w szkole z wykładowcami 
 Warsztaty z języka angielskiego w Londynie, bezpłatne przygotowanie do egzaminu FCE organizowanego w naszej 

szkole we współpracy z LINCOLN - centrum egzaminacyjnym Cembridge ESOL, przygotowanie do egzaminu CAE 
 Warsztaty z języka niemieckiego prowadzone przez wykładowcę Uniwersytetu Wiedeńskiego – absolwentkę naszego 

liceum 
 Certyfikaty: Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła z Klasą, Najlepiej Zaprojektowana Szkoła, Szkoła Łowców Talentów 
 Liczne imprezy okolicznościowe m. in.: Juwenalia, mikołajki, Dzień Tańca, rajdy integracyjne, noce filmowe, jasełka, 

koncerty, dyskoteki szkolne 
 Działalność społeczna – wolontariat, profilaktyka 
 Zajęcia sportowe: koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, tenis stołowy, badminton, taniec towarzyski, 

cheerleaders, fitness, wyjazdy na narty, lodowisko; sukcesy w zawodach sportowych 
 Zajęcia z wychowania fizycznego w dwóch salach gimnastycznych 
 Dobrze wyposażona biblioteka i czytelnia szkolna 
 Nowoczesny radiowęzeł oraz rozbudowana baza medialna (tablice interaktywne, komputer+TV w salach lekcyjnych, 

światłowodowe łącze stałe z Internetem, WiFi) 
 Nauka na jedną zmianę 

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej: www.lo1.olkusz.pl 

Dzień Otwarty dla Gimnazjalistów w dniu 22 kwietnia 2016 roku  – serdecznie zapraszamy! 
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I Liceum
Ogólnokształcące
im. Króla Kazimierza Wielkiego

I Liceum
Ogólnokształcące
im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Olkuszu 1916-2016

OFERTA EDUKACYJNA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

1E   matematyczno-informatyczna
rozszerzenie: , ,  lub matematyka informatyka fizyka geografia
patronat: , Instytut Fizyki UJ Wydział Nauk o Ziemi UŚ

1D   matematyczno-chemiczna
rozszerzenie: , ,  lub matematyka chemia biologia fizyka

1C   biologiczno-chemiczna
rozszerzenie: , , biologia chemia j. angielski

1B   humanistyczno-przyrodnicza
rozszerzenie: ,  lub ,  lub j. polski historia geografia biologia wos
patronat: Wydział Nauk o Ziemi UŚ

1A   matematyczno-fizyczna
rozszerzenie: , , matematyka fizyka j. angielski
patronat: , Instytut Fizyki UJ klasa akademicka SGH

www.lo1.olkusz.pl lo1olkusz

lo1@lo1.olkusz.pl

I Liceum Ogólnokształcące

im. Króla Kazimierza Wielkiego

ul. Polna 8, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie

tel/fax: (32)6431490

Zapraszamy na dzień otwarty naszego Liceum w dniu 22 kwietnia 2016 roku

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

Oferujemy również gamę 
prefabrykatów z wibroprasy:

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

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

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

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

tel. 32 644 21 42; 696 486 469

godz. otwarcia: pn - pt: 600 - 2200, soboty: 600 - 1400

Informacje
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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

tel. 604-640-687 

POKÓJ
w budynku SILVER

/dawny budynek policji/ 

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

DO WYNAJĘCIA

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

Redaktor naczelna:
Anna Przetacznik
Druk:
POLSKA PRESS Sp. zo.o.

Humana Anna Przetacznik

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

510 190 038

gwarekolkuski@wp.pl

Wydawca: 

www.gwarek-olkuski.pl

"Gwarek Olkuski" jest kolportowany na terenie powiatu olkuskiego w miejscowościach: Bogucin Duży, Bogucin Mały, Bolesław, Braciejówka, 
Bukowno, Bydlin, Chechło, Chełm, Cieślin, Czarny Las, 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, oraz Żuradę. Gazeta jest 
kolportowany do wszystkich firm, sklepów oraz instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na terenie całego powiatu olkuskiego.
"Gwarek Olkuski" współpracuje z "Gwarkiem Małopolskim" bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym na 
obszarze miast i 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 Małopolskiego". 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.

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

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

• lokal nr 10  o powierzchni użytkowej  63,39 m2   cena 235 000 zł.
• lokal nr 22  o powierzchni użytkowej  53,35 m2   cena 197 000 zł.
• lokal nr 33  o powierzchni użytkowej  71,33 m2   cena 265 000 zł.

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
(dostępnego  również na kredyt MdM)

że posiada do sprzedaży przy ul. Górniczej 32 w Olkuszu
nowe dwupoziomowe lokale mieszkalne

z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):

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

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

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
(dostępnego  również na kredyt MdM)

że posiada do sprzedaży przy ul. Skalskiej 4 w Olkuszu
(dawny budynek mieszkalny banku PKO BP) nowe lokale mieszkalne

z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):

DOCIEPLENIA I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
Stefan Szymański 

autoryzowany wykonawca firmy KABE i Ceresit 

tel: 600 518 804 - Jaroszowiec, ul. Leśna 38/7
stefan1958@poczta.onet.pl

www.docieplenia-szymanski.nri.pl

POLICJA
• Dwóch braci kierowało bez uprawnień i po alkoholu! 

04.04. około godziny 16:30 w Braciejówce funkcjonariusze Policji z 
Olkusza zatrzymali do kontroli Opla Vectrę. Okazało się, że 47-letni 
mieszkaniec tej miejscowości, prowadzi auto w stanie nietrzeźwo-
ści. Przeprowadzone badanie wykazało ponad 3 promile alkoholu w 
organizmie. Ponadto kierował oplem nie mając do tego uprawnień 
- mężczyzna stracił dokumenty za jazdę po alkoholu!  
Jeszcze tego samego dnia, gdy policjanci kontynuowali swoją dalszą 
służbę, zauważyli jak ulicą Michałówki porusza się ten sam pojazd, 
który wcześniej zatrzymali do kontroli drogowej. Sposób jazdy kie-
rowcy zwrócił szczególną uwagę mundurowych. Ich przypuszczenia 
okazały się trafne, albowiem kierujący tym pojazdem był nietrzeźwy 
i miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie! Tym razem kierowcą 
opla był 55-letni brat pijanego 47-latka, który również nie posiadał 
uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

• Policjantki z komendy w Olkuszu rozmawiały z młodzieżą o dopa-
laczach i narkotykach     
Tym razem mury olkuskiej komendy odwiedzili uczniowie z kla-
sy V ze Szkoły Podstawowej w Bolesławiu. Młodzież zapoznała 
się z zawodem policjanta i funkcjonowaniem Komendy Powia-
towej Policji w Olkuszu. Zaprezentowano  sprzęt policyjny, m. in. 
środki przymusu bezpośredniego i wyposażenie funkcjonariusza. 
Tematem wiodącym tego spotkania była problematyka związana 
z dopalaczami i narkotykami. Prowadzące spotkanie sierż. szt. Mał-
gorzata Chojnacka i st. sierż. Marika Guzik-Gajda omówiły czym są 
środki odurzające, podały konkretne przykłady prowadzonych spraw. 
Wyjaśniły przy tym jak bardzo jest niebezpieczne zażywanie takich 
substancji i jednocześnie przypominały o tragicznych skutkach za-
truć dopalaczami. Duże wrażenie na uczestnikach  wywarł  film, w 
którym bohaterowie - młodzi ludzie, przedstawiali swoje historie, wy-
powiadali się o tym jak rozpoczęli swoją „przygodę” z dopalaczami i 
jakie były konsekwencje ich zażywania. Ponadto policjantki z zespołu 
ds. Nieletnich i Patologii omówiły zasady odpowiedzialności prawnej 
osób nieletnich w związku z popełnieniem czynów karalnych w myśl 
Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także przepisy zawarte w 
Ustawie o postepowaniu w sprawach nieletnich.

• Sieniczno. Skradziono samochód  
W piątek (01.04.br.) na ulicy Jaworowej w Sienicz-
nie skradziono samochód osobowy marki Opel 
Insygnia. Auto zaparkowane było przed posesją. 
Właściciel pojazdu straty wycenił na 30 tysięcy 
złotych. Za kradzież z włamaniem kodeks karny 
przewiduje karę  pozbawienia wolności od roku 
do lat 10.

• Olkusz. Kradzież portfela w autobusie  
Mieszkaniec Olkusza powiadomił Policję, że w miejskim autobusie 
skradziono mu portfel z dokumentami. Do kradzieży doszło pod ko-
niec ubiegłego tygodnia. Właściciel stracił dowód osobisty, prawo 
jazdy i dowód rejestracyjny. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą 
policjanci z komendy.

• Mieszkaniec Olkusza  stracił telefony  
W dniu 30 marca 2016 roku w Olkuszu nieznani do chwili obecnej 
sprawcy skradli z autobusu dwa telefony komórkowe Samsung na 
szkodę mieszkańca Bolesławia. Kodeks karny za kradzież przewidu-
je karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

KOMUNIKATY
• Olkuska policja poszukuje świadków uszkodzenia szyby w drzwiach 

wejściowych w  bloku znajdującym się na ulicy Armii Krajowej w 
Olkuszu. Do uszkodzenia doszło w  okresie od dnia 28-29 marca 
2016 roku. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w tej 
sprawie proszone są o kontakt z prowadzącą sprawę policjantką,  
nr. tel. 32-6478 235 lub 997.

• Znaleziono komplet kluczy (10 szt. kluczy typu Yeti) wraz z trzema 
pilotami. Właściciel proszony jest o kontakt z policjantem, nr.tel. 
665-390-534 lub 997.  

Reklamy
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"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

REKLAMA JUŻ OD
40 PLN!

PRZEGLĄD
KLIMATYZACJI 
z uzupełnieniem czynnika 

MYCIE
SAMOCHODU • • • • • • • • • • • • • • • • • •       15 zł

MYCIE SZYB • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •      10 zł

ODKURZANIE • • • • • • • • • • • • • • • • • • •       10 zł

WOSKOWANIE • • • • • • • • • • • • • • • •                5 zł

OZONOWANIE
GENERATOREM  • • • • • • • • • • • • • •         40 zł

PAKIET RAZEM  • • • • • •• • • • • • • • • • •.     100 zł

AUTO-MYJNIA - Krze
przy trasie E94

(Olkusz - Dąbrowa Górnicza)
Umów się, tel. 508 212 003

20 zł

ADWOKAT  SZYMON  DUBEL
kom. 795 11 75 74

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

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 

Akcja skierowana jest do czytelników 
przeszło 40 bibliotek publicznych 
z powiatu olkuskiego i powiatów 
ościennych z terenu Małopolski, Ślą-
ska i Zagłębia. Jej celem jest zachęcenie 
mieszkańców miejscowości w pobliżu 
Olkusza do zwiedzania Srebrnego 
Miasta, promocja olkuskich muzeów, 
placówek i atrakcji turystycznych oraz 
wspieranie czytelnictwa. - Czasami 
nie znamy ciekawych miejsc w swojej 
najbliższej okolicy, dlatego zapraszamy 
do Olkusza, gdyż chcemy podzielić się 
tym, z czego jesteśmy dumni. Mam 
wielką nadzieję, że wolne popo-
łudnie lub weekend nasi sąsiedzi 

zechcą spędzić w Srebrnym Mieście 
i lepiej poznać jego bogatą historię 
oraz atrakcje turystyczne – zachęca 
Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.
W ramach akcji można zwiedzać 
z biletem ulgowym osiem olkuskich 
muzeów i galerii oraz zamek Rabsztyn. 
Biorąc udział w akcji można taniej 
zwiedzić: Muzeum Afrykanistycz-
ne, Muzeum Regionalne PTTK, 
Muzeum Twórczości Władysława 
Wołkowskiego, Kolekcję Minerałów 
Ziemi Olkuskiej i Skamieniałości 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olku-

skiej, Galerię Sztuki Współczesnej 
Biuro Wystaw Artystycznych, a także 
Zamek Rabsztyn i nową placówkę, 
czyli „Chatę Kocjana” w Rabsztynie. 
Aby zwiedzić te placówki z biletem 
ulgowym, trzeba przy jego zakupie 
pokazać kartę biblioteczną lub zakład-
kę do książki wydaną w ramach akcji. 
Wydane w ramach akcji zakładki pre-
zentujące olkuskie muzea są dostępne 
w bibliotekach. Szczegółowe infor-
macje na temat akcji  można znaleźć 
na stronie internetowej olkuskiego 
Urzędu Miasta i Gminy (www.olkusz.
eu) w zakładce „Czytasz. Zwiedzasz. 
Zapraszamy do Olkusza”.

Organizatorem akcji „Czytasz. Zwie-
dzasz. Zapraszamy do Olkusza” jest 
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 
(Biuro Promocji i Informacji Publicz-
nej) w partnerstwie z Miejskim Ośrod-
kiem Kultury w Olkuszu, olkuskim 
oddziałem PTTK, Ochotniczą Stra-
żą Pożarną w Olkuszu oraz Galerią 
Sztuki Współczesnej Biurem Wystaw 
Artystycznych w Olkuszu.
Szczegóły akcji na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz: http://www.umig.olkusz.pl/
index.php?option=com_content&vie-
w=article&id=4761 

KTO CZYTA, TEN ZWIEDZA – ZAPRASZAMY DO OLKUSZA 
Przez trzy miesiące, od kwietnia do końca czerwca, czytelnicy bibliotek publicznych mogą zwiedzać olkuskie 
muzea oraz zamek Rabsztyn z biletami ulgowymi. Taki jest cel akcji „Czytasz. Zwiedzasz. Zapraszamy do 
Olkusza”, jaką przygotował olkuski magistrat.

CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI KALENDARZ WYDARZEŃ

 v "7 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE O FACETACH" 
Produkcja: Polska, 2D, czas: 1 h 55 min.,  
komedia, od lat 15  
1-2, 4-6 IV godz. 17.00, 3 IV godz. 10.00

 v "SPOTLIGHT" 
Prod.: USA/Kanada, 2D, napisy, czas: 2h 8 min., dramat 
biogr./thriller, bez ograniczeń wiekowych 
1-2, 4-6 IV godz. 19.15, 3 IV godz. 12.15

 v "ZOOLANDER NO. 2" 
Prod.: USA, 2D napisy, czas: 1h 42 min.,  
komedia, bez ograniczeń wiekowych) 
8-11, 13 IV godz. 17.00, 12 IV godz. 19.00 

 v "ZMARTWYCHWSTAŁY" Prod.: USA, 
2D napisy, czas: 1 h 47 min., kino akcji, dramat 
przygodowy, bez ograniczeń wiekowych 
8-11, 13 IV godz. 19.00, 12 IV godz. 21.00

 v "KUNG FU PANDA 3" Prod:. USA/Chiny,  
3D dubbing, czas: 1 h 35 min., animowany, 
 film przygodowy, bez ograniczeń wiekowych 
15-16, 18-20 IV godz. 17.00, 17 IV godz. 19.00

 v "BATMAN V SUPERMAN: ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI" 
Prod.: USA, 3D napisy, czas: 2 h 31 min.,  
kino akcji, fantastyczno-przygodowy,  
bez ograniczeń wiekowych. 
15-16, 18-20 IV godz. 19.00, 17 IV godz. 21.00

REPERTUAR KINA „ZBYSZEK” - KWIECIEŃ 2016

IMPREZY
 v Do 30.04.2016 r. Wystawa „Fotograficy Olkuscy” 

(Centrum Kultury MOK, ul. Szpitalna 32)

 v 3.04. godz. 18.00 Bartosz Kalicki – koncert fortepianowy 
pt. „Fortepian nie do końca na poważnie”

 v 6.04. Musicale w wykonaniu „Teatru Moich Marzeń”  
w Chorzowie, godz. 8.30, 10.00 – musical pt.  
„O Czerwonym Kapturku”, godz. 11.50 – musical pt.  
„W 80 dni dookoła świata”

 v 6.04. godz. 18.00 Wieczór autorski Kazimiery Jańczy 
promujący tomik pt. „Nim zatrzyma mnie czas”

 v 7.04. godz. 17.00 Krzysztof Figarski „Globalne 
ocieplenie – przyczyny, konsekwencje i możliwości 
zapobiegania” wykład w ramach Olkuskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 v 8.04. Miejsko-Gminny Konkurs Plastyczny „Eko-Plast” 
godz. 9.00 – szkoły podstawowe – wykonanie pracy 
plastycznej na temat „Zamieńmy śmieci na kwiaty”; 
godz. 12.30 – gimnazja i szkoły średnie - wykonanie 
pracy plastycznej na temat „Leśnym szlakiem”

 v 8.04. godz. 18.00 „Obiektyw na siebie czyli autoportret” 
-  warsztaty fotograficzne, prowadzący: Beata Mendrek-
Mikulska, Antoni Kreis

 v 11–13.04. godz. 9.00 Małopolskie Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Szachach (szkoły podstawowe, gimnazja, 
szkoły średnie)

 v 12.04. III Olkuski Konkurs Perkusyjny „Młody 
perkusista” w ramach VII Olkuskich Spotkań z Perkusją 
„Oblicza perkusji” (organizator: Państwowa Szkoła 
Muzyczna I Stopnia w Olkuszu)

 v 14.04. godz. 17.00 „Piosenka jest dobra na wszystko...” 
program w wykonaniu zespołów GOK w Kluczach dla 
słuchaczy Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 v 15-17.04. Gminne rozpoczęcie sezonu turystycznego 
(organizatorzy: Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, MOK  
w Olkuszu oraz Biuro Promocji i Informacji Publicznej)

 v 15.04. godz. 11.00 Konferencja inaugurująca 
wprowadzenie Znaczków Turystycznych w Olkuszu 
(Centrum Kultury MOK, ul. Szpitalna 32, wejście za 
zaproszeniami)

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

Czynne: 
pn - pt 800-1800, so 900 - 1400

HURTOWNIA OLEJÓW OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

www.motoexpert.olkusz.pl

Najniższe ceny w regionie!

ELF
10W40

56
 zł/4L

PŁYN DO
CHŁODNIC -37°C

21
  zł/5L 

ZIMOWY
ZAPACHOWY PŁYN
DO SPRYSKIWACZY

DO -22°C  

8 zł/5L 
OFERTA DLA FIRM,

TYLKO NA FV

30 BANKÓW
W JEDNYM MIEJSCU 

DORADZTWO
FINANSOWE

TYLKO U NAS
NOWE OFERTY

POŻYCZEK NA RATY

BEZ OPŁAT
WSTĘPNYCH

CENTRUM 9
- kredyty i chwilówki 
w Twoim mieście!

ul. K. K. Wielkiego 33,

32-300 Olkusz
tel. 32 212 69 14

Centrum9 informuje, iż działając jako pośrednik kredytowy współpracuje z: UnilinkCash, Kredytum, Fines, Helikon,Martom, FGP, Idea Pożyczka, 
Gwarant, i w ramach współpracy z każdym z w/w podmiotów jest umocowany do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych 
z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umowy o dany produkt finansowy (umów pożyczki/kredytu).

• MEBLE KUCHENNE
• SZAFY • SPRZĘT AGD
  - producent

• MEBLE KUCHENNE
• SZAFY • SPRZĘT AGD
  - producent

Profesjonalna ekipa monterska  - tel. 572 595 775

do końca kwietnia rabat 5% 

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

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz, 
tel. 32 754 56 70, tel. kom. 608 696 097Ponad 22 lata doświadczenia

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE TANIO

SZYBKO 
SOLIDNIE

Reklamy


