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

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

www.pomocdrogowaolkusz.plwww.pomocdrogowaolkusz.pl
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SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego 
   lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.
800 – 2200

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 9 cm, 11.1 cm i 13 cm.
• Podbitkę pod dachy 
• Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych 
    z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu. 
• Deski podłogowe
• Schody, poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe, 
• Meble oraz drzwiCzynne:

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Zapraszamy na piętro MEBLE POKOJOWE

MEBLE OGRODOWE

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

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

Czynne: pon.-pt. 7.00 - 16.00 

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

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

www.polnox.pl

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

SERWIS
LAPTOPÓW

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

tel. 728 122 613

Rodaki, ul. Rzeka 
Pn.-Pt. 7.30 - 16.00, Sob. 8.00 - 14.00 
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t. +48 604 97 33 55
a. ul. Krakowska 21, 
     Wolbrom
w. www.fizjo-manual.pl

Kompleksowa fizjoterapia
• ortopedyczna
• poudarowa
• terapia chorób kręgosłupa
• reedukacja chodu
• korekcja wad postawy
• fizykoterapia
•                 fala uderzeniowa

Stosujemy najnowocześniejsze metody: 
McKenzie, terapia manualna IFOMPT, 

PNF, Cyriax, taping medyczny

Ze
skierowaniem

NFZ
 -20%

NOWOŚĆ

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

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

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

informuje zainteresowanych, że posiada do wynajęcia 
przy ul. Sławkowskiej 12A (teren placu targowego) 

• dwa lokale handlowe o pow. 26 m2 i 23 m2 wyposażone w media (energia elektryczna, woda). 
Pomieszczenia przystosowane do sprzedaży artykułów spożywczych, mięsa, wędlin, drobiu oraz innych artykułów.

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

• lokal nr 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) 

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

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

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
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):

Złość jako emocja jest nam bardzo 
potrzebna. Uczucie złości informuje 
nas, że coś staje nam na przeszkodzie 
do osiągnięcia celu czy zaspokojenia 
jakiejś potrzeby. Reakcja fizjologiczna 
jaka naturalnie towarzyszy tej emocji 
wyposaża nas w siłę do przezwyciężenia 
przeciwności. W dzisiejszych, nowocze-
snych czasach nie użyjemy jej jednak do 
walki z dzikim zwierzęciem, jak robili to 
nasi praprzodkowie. Energia, pierwotnie 
potrzebna do walki o przetrwanie, dziś 
pożytkowana jest często na ochronę 
swojej godności, przestrzeni osobistej 
czy innych ważnych wartości.
Marzeniem chyba każdego rodzica jest 
to, aby dziecko było w życiu szczęśliwe, 
dobrze mu się wiodło i dawało sobie ze 
wszystkim radę. Być może wielu rodzi-
ców marzy skrycie o tym, aby ich dziecko 
nigdy nie doznawało smutku, złości czy 
przygnębienia. Różne trudne sytuacje, 
stające na drodze dziecka i wywołują-
ce jego złość bywają więc postrzegane 
jako zagrożenie. Warto postawić sobie 
takie pytania: Czego boję się, kiedy moje 
dziecko się złości? Czy tego, że tracę nad 
nim kontrolę, czy tego, że jest / będzie 
nieszczęśliwe, czy obawiam się o słusz-
ność jego wyborów, czy chcę je na siłę 
skłonić do podjęcia drogi, którą ja uwa-

żam za słuszną (np. ubrania kaloszy, a nie 
tenisówek w deszczowy dzień) obawia-
jąc się negatywnych konsekwencji? Czy 
obawiam się, że skoro moje dziecko się 
złości, to ja – jako rodzic - coś zrobiłem/
am nie tak – czy to moja wina?
Poczucie winy w relacjach z dzieckiem, 
które okazuje się nieposłuszne lub łatwo 
wpada w złość to dojmujące uczucie przy-
tłaczające relacje wielu rodziców z wła-
snym potomstwem. Kiedy rozpatrujemy 
relacje głównie z perspektywy tego, co 
jest moją winą, trudno o dialog, zbliżenie 
do perspektywy dziecka i okazanie tro-
ski. Lęk przed poczuciem winy sprawia, 
że skupiamy się na swoich uczuciach, 
a wtedy trudno o nawiązanie relacji 
i zainteresowanie drugim człowiekiem. 
Żyjemy w specyficznym otoczeniu 
popkulturowym, wizerunek rodzica 
jaki jest obecnie promowany  medialnie 
i formowany przez społeczne oddziały-
wania koncentruje się na tym jak „stwo-
rzyć” idealne dziecko (oczywiście dla 
dobra dziecka). Jest więc mnóstwo treści 
adresowanych do rodziców, które często 
wywołują poczucie winy – bo ktoś inny 
robi coś więcej, coś inaczej, bo trzeba 
bardziej, żeby być wystarczająco dobrym. 
Chwila bezmyślności może skutkować 

obrzuceniem błotem przez tysiące użyt-
kowników mediów społecznościowych. 
A tak naprawdę przecież nie ma żadnej 
złotej zasady odnośnie wychowania dzie-
ci, która byłaby zawsze, w każdej sytuacji 
skuteczna i wspierająca. 
Poczucie winy i poczucie krzywdy, to 
uczucia, z którymi często trudno sobie 
poradzić, bywają bardzo destrukcyjne. 
O tym jak radzić sobie z nimi oraz z inny-
mi emocjami porozmawiajmy wspólnie. 
Obiecuję, że nie będzie żadnych złotych 
rad – bo takie po prostu nie istnieją – za to 
próba głębokiego zrozumienia istoty rela-
cji rodzic – dziecko i znalezienia w niej 
przestrzeni na spotkanie dwojga ludzi, 
z całym bagażem emocji i doświadczeń.

Seminaria Rodzicielskie zawsze 
w trzeci wtorek miesiąca o 17.00 

w Krzeszowicach na ul. Szkolnej 3. 
Zapisy pod nr tel. 508 341 423. Koszt: 

30 zł.
Najbliższe spotkanie 17.10.2017 

będzie dotyczyć radzenia sobie z uczu-
ciami rodziców.

O ZŁOŚCI W RELACJI Z DZIECKIEM
Temat radzenia sobie ze złością to temat rzeka. Poczucie „nie radzenia sobie” z własną 
złością, czy złością dzieci to częsta skarga rodziców. Przyglądanie się temu zagadnieniu 
warto zacząć od określenia o jakie „radzenie sobie” nam chodzi. Czasami oczekujemy zja-
wisk nierealnych – złość jest jedną z podstawowych emocji i nie można w zdrowy sposób 
pozbyć się jej z życia. Radzenie sobie ze złością nie oznacza więc, że się jej nie odczuwa 
ani, że nie można jej okazać.

Gabinet Pomocy Psychologicznej 
Emilia Owoc

Psycholog, Psychoterapeuta,  
Seksuolog, Logopeda, Pedagog

tel. 508 341 423
emilia.owoc@gmail.com

www.psychologkrzeszowice.pl

Informacje
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Tak więc prawo do urlopu wycho-
wawczego ma pracownik zatrud-
niony co najmniej sześć miesięcy, 
tj. taki, który wcześniej pozosta-
wał w stosunku pracy co najmniej 
przez taki okres. Nie chodzi tu 
o staż pracy u pracodawcy, któ-
ry ma udzielić tego urlop, gdyż  
do sześciomiesięcznego okresu 
zatrudnienia wlicza się bowiem 
wszystkie poprzednie okresy 
zatrudnienia. Nie ma przy tym 
znaczenia, w jakim wymiarze czasu 
pracy pracownik świadczył pracę, 
a także, w jaki sposób i kiedy ustał 
stosunek pracy.
Ponadto, w wyroku z dnia 18 
czerwca 1998 roku sygn. akt  III 
AUa 296/98, Sąd Apelacyjny 
w Białymstoku uznał, iż do okre-
su zatrudnienia pracowniczego, od 
którego zależy nabycie prawa do 
urlopu wychowawczego, wlicza się 
również okres pobierania zasiłku 
dla bezrobotnych.
Prawo do urlopu wychowawczego 
ma zarówno pracownica – matka 
dziecka, jak i pracownik – ojciec 
dziecka. Jeżeli jednak oboje rodzice 
lub opiekunowie dziecka są zatrud-
nieni, z tego uprawnienia, zgodnie 
z art. 1891 k.p., może korzystać 
jedno z nich, poza wyjątkiem 
zawartym w przepisie art. 186 § 6 
k.p, z którego wynika, że rodzice 
lub opiekunowie dziecka mogą 
jednocześnie korzystać z urlopu 
wychowawczego przez okres nie-
przekraczający 4 miesięcy.

Istotnym warunkiem udzielenia 
urlopu wychowawczego jest wnio-
sek pracownika, gdyż pracodaw-
ca nie może go udzielić z własnej 
inicjatywy. Jest to bowiem urlop 
bezpłatny, tj. w jego okresie nie 
przysługuje ani wynagrodzenie 
za pracę, ani zasiłek z ubezpie-
czenia społecznego. W myśl § 1 
rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z 19 wrze-
śnia 2013 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków udzielania urlopu 
wychowawczego (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1139) wniosek o udzielenie 
urlopu wychowawczego składa się 
pracodawcy w formie pisemnej na 
2 tygodnie przed rozpoczęciem 
okresu, w którym zamierza się 
korzystać z tego urlopu. Jeże-
li wniosek o udzielenie urlopu 
wychowawczego został złożony 
bez zachowania tego terminu, 
zgodnie z ww. rozporządzeniem 
urlopu udziela się nie później niż 
z dniem upływu 2 tygodni od dnia 
złożenia tego wniosku.
Wymiar urlopu wychowawczego 
wynosi do 36 miesięcy, z tym że 
urlop jest udzielany na okres nie 
dłuższy niż do ukończenia przez 
dziecko 5. roku życia. Niezależnie 
od tego urlopu, jeżeli z powodu 
stanu zdrowia (potwierdzonego 
orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub stopniu niepełnosprawności) 
dziecko wymaga osobistej opieki 
pracownika, może być udzielony 
dodatkowy urlop wychowawczy 

w wymiarze do 36 miesięcy – na 
okres nie dłuższy niż do ukoń-
czenia przez dziecko 18. roku 
życia. Zatem w przypadku nie-
pełnosprawnego dziecka pracow-
nicy mogą skorzystać nawet z 72 
miesięcy urlopu wychowawczego.
Od 1 października 2013 roku, 
zgodnie z art. 186 § 4 i 5 k.p.,  
każdemu z rodziców lub opieku-
nów dziecka przysługuje wyłączne 
prawo do 1 miesiąca urlopu wycho-
wawczego. Prawa tego nie można 
przenieść na drugiego z rodziców 
lub opiekunów dziecka. Skorzy-
stanie z urlopu wychowawczego 
w wymiarze co najmniej 1 mie-
siąca oznacza wykorzystanie przez 
rodzica lub opiekuna dziecka tej 
części urlopu. Tak więc prawo do 
36 miesięcy urlopu wychowawcze-
go przysługuje rodzicowi dziecka 
tylko wówczas, gdy: drugi rodzic 
dziecka nie żyje, nie przysługuje 
mu władza rodzicielska, został 
pozbawiony władzy rodzicielskiej 
(także gdy została ona ograniczona 
lub zawieszona). W tych przypad-
kach nie ma bowiem możliwo-
ści, aby drugi rodzic skorzystał 
z nieprzenoszalnej części urlopu. 
Urlop wychowawczy w wymiarze 
do 36 miesięcy przysługuje również 
wtedy, gdy dziecko pozostaje pod 
opieką tylko jednego opiekuna.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 
PRAWO DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Zgodnie z art. art. 186 § 1 k.p. pracownik zatrudniony co najmniej sześć mie-
sięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej 
opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza 
się poprzednie okresy zatrudnienia.

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

tel. 601 464 046

POKRYCIA
DACHOWE
• GONTY Z DOŻYWOTNIĄ 
   GWARANCJĄ!!!
• BLACHY
• OKNA DACHOWE 
• MEMBRANY
• RYNNY
POMIAR I WYCENA U KLIENTA GRATIS!

Olkusz, ul. Składowa 2
tel: 32 726 74 36 • e-mail: biuro@sabram.pl
Pn.-Pt. 9.00 - 17.00, Sob. 9.00 - 13.00

OGRODZENIA 

BRAMY
GARAŻOWE

• Łupane Joniec 
• Aluminiowe Guardi 
• Stalowe Wiśniowski

NAPĘDY DO BRAM • MONTAŻ BRAM ORAZ AUTOMATYKI

OGÓLNOPOLSKIE  SEMINARIUM  
KUMITE W KRAKOWIE – 07.10.2017 R.

W dniu 07.10.2017 r. w Krakowie w Centrum Rozwoju Com-Com Zone 
odbyło się Ogólnopolskie Seminarium OYAMA Karate poświęcone Kumite 
oraz szkolenie sędziowskie Kumite. W seminarium udział wzięli Sensei 
Kazimierz Skalniak 4 dan oraz Sensei Kinga Skalniak 1 dan. Oficjalnego 
otwarcia seminarium dokonał Hanshi Jan Dyduch 8 dan, który serdecznie 
przywitał licznie zgromadzonych uczestników (około 300 osób).
Dynamiczne szkolenie w zakre-
sie zaawansowanych kombinacji 
walki w sposób ciekawy przepro-
wadził Shihan Rafał Majda 5 dan. 
Szkolenie w zakresie sędziowania 
Kumite przeprowadzili  Shihan 
Paweł Pajdak 6 dan oraz Shihan 
Witold Choiński 6 dan.
Seminarium zorganizowane było 
głównie dla szefów klubów, kie-
rowników wyszkolenia technicz-
nego , trenerów , sędziów oraz 
uczestników kursu instruktor-
skiego.
Jurajski Klub OYAMA Karate 
w Olkuszu zaprasza na treningi 
w Olkuszu, Wolbromiu i Zadro-
żu. Prowadzimy również wstęp-
ne zapisy na zimowy i letni obóz 
sportowy. 
Przed nami Puchar Makroregio-
nu Południowego OYAMA PFK 
w konkurencjach: Lekki Kontakt 
i Semi- Knockdown. Dobczyce, 
21.10.2017 r. OSU !!!

Impreza, która już w ubiegłym roku 
odniosła sukces organizacyjny, w tym roku 
przebiegła równie sprawnie. Ta wspaniała 
inicjatywa została podjęta i jest realizowa-
na przez Klub Biegacza Olkuszbiega.pl. To 
nie tylko forma rekreacji i popularyzacji 
sportu, ale także promocja Srebrnego Mia-
sta. Wsparcie organizacyjne zapewnili: 
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski 
Ośrodek Kultury. Głównym sponsorem 
była firma Karolinex. 
W tym roku w różnych formach biegu 
ulicznego wzięło udział ponad 300 uczest-
ników. Każdy mógł dobrać coś dla siebie. 
Oprócz biegu głównego na 10 km ulicami 
miasta był również rekreacyjny – na 5 km, 
były biegi dla dzieci i młodzieży, rodzinny 
Bieg Pokoleń i Sztafeta firm.  
Przed biegiem głównym odbyła się runda 
honorowa ku pamięci Kazimierza Che-
chelskiego - znanego sportowca, trenera, 
pedagoga. 
Biegi rozpoczynali najmłodsi. Profesjo-
nalnie, najpierw rozgrzewka pod okiem 
trenera Ryszarda Jałowca, potem emocje, 
start, pokonanie dystansu uzależnionego 
od grupy wiekowej i znowu emocje wzbu-
dzone przez ducha rywalizacji. Rodzice 
chwalili, pocieszali, przytulali, a wolon-
tariusze rozdawali słodkie bułeczki. Na 
pamiątkę pozostawał medal, z którym 
każdy dumnie paradował. I nie chodziło 
o to, że do pokonania był krótki odcinek. 
Każdy z młodych zawodników podjął 
decyzję o wzięciu udziału, podjął wyzwa-
nie i dobiegł do mety, tym samym osiągając 
osobiste zwycięstwo. 
W Biegu Pokoleń brali udział członkowie 
rodzin – od juniora do seniora, związani 
nie tylko więzią rodzinną, ale i zieloną 
wstążeczką. 
Sztafeta Firm była również okazją do ich 
promowania.
W Biegu Rekreacyjnym na trasie 5 km 
pierwsze do mety dobiegły: Anna Brzeziń-
ska, Agnieszka Walczak i Agata Brożek, 

a z mężczyzn najlepsi byli: Karol Gra-
bowski, Michał Chechelski i Grzegorz 
Majcherkiewicz. 
Srebrną Dziesiątkę wygrali: w katego-
rii kobiet – Kamilia Hayder (37 minut 
5sekund), Janina Malska, Karolina Kwa-
pisz; w kategorii mężczyzn – Bartosz 
Karoń (32 minuty 41 sekund), Tomasz 
Stachowicz, Kacper Piech.
To wyniki formalne, bo w rzeczywisto-
ści wygrali wszyscy, którzy wzięli udział 
w biegach. Wspaniałe było to, że w Srebr-
nej Dziesiątce biegła matka z dzieckiem 
w wózku, w Biegu Rekreacyjnym ojciec 
z synem w wózku... i dali radę! Dla dzieci 
to pierwszy poważny bieg w życiu i na 
pewno nie ostatni. Dla rodziców – duma.
Każdy z uczestników głównych biegów 
otrzymał medal pamiątkowy, a każdy ze 
zwycięzców  również statuetkę, puchar 
i nagrodę. W Srebrnej Dziesiątce wpro-
wadzono dodatkową klasyfikację służb 
mundurowych. Gratulacje zwycięzcom 
składał również Roman Piaśnik - Bur-
mistrz Miasta i Gminy Olkusz.
Dodatkowo wśród uczestników biegu roz-
losowano wiele nagród, z których głów-
ną, 32- calowy telewizor, wygrała Dorota 
Bagińska, okazując spektakularną radość. 
Imprezę uświetnił swoją obecnością Paweł 

Mej, zwany Bosym Biegaczem. Jego misją 
życiową stała się popularyzacja sportu – jak 
sam mówi, bieganie to oderwanie się od 
codzienności, poznawanie nowych ludzi, 
nawiązywanie przyjaźni. Biegał w wielu 
krajach i miastach. Do Olkusza przybył 
mając na życiowym koncie 10.050 km. 
Biegnie zawsze na końcu, aby dodawać 
otuchy i dopingować zmęczonych zawod-
ników. I, oczywiście, biegnie boso. 
Tego dnia na Rynku prowadzono również 
akcję pomocową dla Natalki Mączki, aby 
chora dziewczynka, dzięki komputerowi 
sterowanemu wzrokiem, mogła komu-
nikować się z otoczeniem. Była zbiórka 
pieniędzy i kiermasz, wiele osób również 
pedałowało wytrwale na rowerach sta-
cjonarnych – każde 2 minuty to złotówka 
przekazana dla Natalki. 
A dla ciała, oprócz zdrowego żurku z firmy 
cateringowej Artura Sokoła, było mnó-
stwo mniej zdrowych, za to mających 
licznych wielbicieli, fast foodów. Imprezie 
bowiem towarzyszył zlot Food Trucków, 
rozpoznawalny z daleka dzięki unoszą-
cym się w chłodnym powietrzu upojnym 
woniom, aktywizującym kubki smakowe. 
Portfele chudły, rosnący cholesterol zacie-
rał ręce, ale przecież najważniejsze jest to, 
że tego dnia wszyscy doskonale się bawili. 

SREBRNA DZIESIĄTKA PO RAZ DRUGI
Biegali wszyscy - nawet kilkunastomiesięczne dzieci. Ci, którzy nie biegali, też 
czuli się, jakby biegali dzięki dynamicznej konferansjerce Piotra Kubiczka... Tak to 
właśnie było podczas drugiej Srebrnej Dziesiątki w Olkuszu, w sobotę 16 września.

Informacje
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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

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu przypomina, iż bilet za  
1 zł obowiązuje wyłącznie w strefie miejskiej ograniczonej przystankami: Os. Młodych Pętla, 
"Ks. Gajewskiego", Osiecka,   Os. 1000-lecia, Rabsztyńska supermarket, Supersam ZKGKM, 20 
Straconych I, Skrzyżowanie "stacja Statoil", Żuradzka, E. Orzeszkowej, Kamyk.
Dodatkowo za 1 zł można podróżować na całej trasie przejazdów linii specjalnych: M, SŁ, PS i PS1.
Bilet normalny o nominale 2 zł nie obowiązuje na przejazdach między dwoma gminami 
a jedynie w obrębie danej Gminy np.: na terenie miasta i gminy Olkusz, na terenie miasta 
Bukowno, na terenie Gminy Bolesław i na terenie Gminy Klucze.
Koszt przejazdu między dwoma gminami na bilet jednorazowy normalny w dalszym ciągu 
wynosi 3,60 zł a na bilet ulgowy gminny 2,50 zł (z wyjątkiem przejazdu między miastem 
Bukowno i gminą Bolesław, które traktowane są jako jedna jednostka administracyjna – 
przejazd za 2 zł).
Bilety ulgowe okresowe (miesięczne) przysługują emerytom i rencistom bez względu na wiek, 
natomiast bilety jednorazowe ulgowe tylko i wyłącznie po ukończeniu przez nich 70 roku życia.

Związek Komunalny Gmin  
„Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu

INFORMUJE

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

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
KLUCZE - OSADA 36c

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE

Świadczymy pełen zakres
badań technicznych dla wszystkich 

rodzajów pojazdów

facebook.com/oskpklucze
oskp@grabowskitransport.pl

www.grabowskitransport.pl

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt  7.00 - 19.00 
Sobota  8.00 - 14.00

OSKP 668 024 737
Biuro 668 024 735

Do każdego przeglądu upominek!

FHT Lesław Grabowski

Klucze, ul. Osada 39 A
(naprzeciwko Papierni)
tel./fax 32 642 80 81
                 32 645 74 78
biuro@gigantokna.pl 
Pn.- Pt. 7.00 - 16.00, Sob. 7.00 - 13.00

PRODUCENT 
OKIEN PCV

SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

PRODUKCJA LIN PLECIONYCH,
LIN KRĘCONYCH I SZNURKA MURARSKIEGO

okna pcv i aluminim
profesjonalny montaż

i doradztwo techniczne

cement, wapno, farby, lakiery,
płyty gipsowo-kartonowe, artykuły metalowe

www.gigantokna.pl

Oferujemy także:
ROLETKI, ŻALUZJE, MOSKITIERY, DRZWI WEJŚCIOWE

PROMOCJA WAKACYJNA:  Rabat 35% na PCV

OKNA

NAJWYŻSZEJ

JAKOŚCI

Informacje
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POLICJA

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

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

Pn. - Pt. 700 - 2000 
Sob. 700 - 1400  

DO KAŻDEGO BADANIA
UPOMINEK GRATIS 

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz
Tel. 32 647 07 40 wew. 22

Prywatna Praktyka Dentystyczna

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

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

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

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

KRONIKA POLICYJNA

• WYPADEK DROGOWY W SUCHEJ - SAMOCHÓD UDERZYŁ W TIRA
5 października 2017 roku tuż przed godziną 17 na drodze wojewódz-
kiej nr 794 w miejscowości Sucha samochód osobowy zderzył się 
z ciężarówką. Ranna w wypadku została 42-letnia mieszkanka Skały.
Jak wstępnie ustalono  kierująca fiatem punto, najprawdopodobniej 
straciła panowanie nad pojazdem i na łuku drogi, zjechała na przeciw-
legły pas ruchu, gdzie zderzyła się z samochodem ciężarowym. Ranna 
kobieta  została przetransportowana Lotniczym Pogotowiem Ratunko-
wym  do Szpitala w Krakowie.
Na miejscu obecny był technik kryminalistyki, który zabezpieczył 
ślady, wykonał szkic sytuacyjny i zrobił zdjęcia. Policjanci z olku-
skiej komendy będą wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zda-
rzenia drogowego. 

• Policjanci udaremnili dalszą jazdę nietrzeź-
wemu kierowcy

Promil alkoholu w organizmie miał 52-letni kierujący, którego 
30.09.2017 r. zatrzymali Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego. Męż-
czyzna kierował samochodem pomimo decyzji Starosty o cofnięciu 
uprawnień. Za lekkomyślne zachowanie mężczyznę czekają surowe 
konsekwencje karne i finansowe.
30 września 2017 roku około godziny 10. 00 w Olkuszu na ul. 20 Stra-
conych policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej 
kierowcę samochodu marki Mazda. Gdy funkcjonariusze, zbadali stan 
jego trzeźwości okazało się, że prowadził samochód, mając promil al-
koholu w organizmie. Mundurowi ustalili również, że 52-latek kiero-
wał samochodem pomimo cofniętych uprawnień.

• Zdarzenie drogowe z 11-letnim rowerzystą
28 września 2017 roku na ulicy Żurawiej   w Wolbromiu doszło do 
zdarzenia drogowego z udziałem rowerzysty i samochodu osobowe-
go. Ranny został 11 chłopiec, który trafił do szpitala.
Jak wstępnie ustalono rowerzysta zjechał z chodnika na jezdnię i ude-
rzył w samochód osobowy marki Hyundai. Chłopiec z urazem głowy 
trafił  do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.  Kierow-
ca hyundaia był trzeźwy. Policjanci z komendy będą wyjaśniać do-
kładnie okoliczności i przyczyny tego zdarzenia drogowego.

• Olkusz. Kradzież pieniędzy
Mieszkanka Olkusza złożyła zawiadomienie o kradzieży pieniędzy. 
Do przestępstwa doszło 28 września 2017 roku na Rynku w Olkuszu. 
Złodziej ukradł z jej portfela pieniądze w kwocie 850 złotych. Sprawą 
zajmują się policjanci z olkuskiej komendy.

• Olkusz. Kradzież telefonu
Policjanci z Olkusza zajmują się sprawą kradzieży telefonu komórko-
wego. Do kradzieży   doszło na terenie placówki służby zdrowia   26 
września 2017 roku. Za kradzież kodeks karny przewiduje karę pozba-
wienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

POLICJA APELUJE O ZACHOWANIE TRZEŹWOŚCI!
Pamiętaj, że jadąc pod wpływem alkoholu zagrażasz swojemu bezpieczeństwu oraz pasażerów, a także bezpieczeństwu innych uczest-
ników ruchu drogowego.

SPRAWDŹ STAN TRZEŹWOŚCI!

Jeśli nie jesteś pewien co do stanu swojej trzeźwości, przed jazdą skorzystaj z urządzeń do badania na zawartość alkoholu w wydycha-
nym powietrzu, które są dostępne w komendzie i komisariatach. Przeprowadzone badanie pozwoli podjąć kierowcy decyzję, czy może 
wsiąść za kółko. Trwa  zaledwie kilka sekund i jest wykonywane bezpłatnie i „od ręki”.

REAGUJ GDY WIDZISZ NIETRZEŹWEGO KIEROWCĘ!

Jeśli zauważysz nietrzeźwego kierowcę na drodze, którego zachowanie świadczy, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu 
lub podobnie działającego środka odurzającego nie bądź obojętny, reaguj i powiadom o tym Policję! Każdy może zadzwonić  -  nawet 
anonimowo -  pod numer telefonu 112 lub 997.

Zawsze pamiętaj o własnym bezpieczeństwie. Staraj się powstrzymać od pościgów za nietrzeźwym kierowcom czy zajeżdżaniu mu 
drogi. Osoby pod wpływem alkoholu mogą zachowywać się różnie. Często są agresywne i pobudzone.

NIETRZEŹWY KIEROWCA PRZYCZYNĄ ŚMIERTELNEGO WYPADKU NA DRODZE
Pod koniec ubiegłego tygodnia w powiecie olkuskim, doszło do kilku wypadków i kolizji drogowych. Jeden z nich zakończył się tragicz-
nie dla pasażerki fiata. Kierowca tego pojazdu  prowadził samochód w stanie nietrzeźwości i poprzez swoją lekkomyślność pozbawił 
życia drugiego człowieka.
5 października 2017 roku ok. godz. 17.23 w miejscowości Zarzecze doszło do wypadku drogowego, w którym zginęła 77-kobieta.   Jak 
wstępnie ustalono 65 letni kierujący samochodem marki  Fiat Cinquecento, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu, a następnie 
dachował. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniosła 77 - letnia pasażerka. Jak się okazało mężczyzna był nietrzeźwy miał ponad 
1,6 promila alkoholu w organizmie. Nierozważny kierowca w pojeździe przewoził jeszcze troje dorosłych pasażerów, którzy doznali obra-
żeń ciała.
Za powyższe przestępstwo grozi  kara do 12 lat więzienia, wysoka grzywna oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto  nie-
trzeźwy sprawca wypadku będzie zobowiązany do zapłacenia orzeczonej przez Sąd nawiązki na rzecz pokrzywdzonego (osoby najbliższej, 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) w wysokości, co najmniej 10000 zł.
Niewątpliwie przyczyną tej tragedii była lekkomyślność kierowcy, który zdecydował się na jazdę samochodem po  alkoholu.  Małopolska 
Policja chcą ograniczyć tego typu  zjawiska od roku 2006 prowadzi zaostrzoną procedurę kontrolną, polegającą na badaniu trzeźwości 
kierujących podczas każdej kontroli drogowej. Od momentu jej wprowadzenia, w roku 2016 liczba wypadków spowodowanych przez nie-
trzeźwych kierujących zmniejszyła się o 46,4%, zabitych zmniejszyła się o 76 %, rannych zmniejszyła się o 54,5%.

ŚMIERTELNY WYPADEKU NA DK94 W BOLESŁAWIU
22. września 2017 roku przed godzinną 6.00 doszło do tragicznego wypadku. Na drodze krajowej nr 94 w Bolesławiu zderzyły się dwa 
samochody osobowe. W wypadku zginął 35-letni mieszkaniec tej miejscowości.
Jak wstępnie ustalono kierujący volkswagenem passatem, 23-letni mieszkaniec Olkusza, jadąc drogą krajową nr 94 z Olkusza w kierunku 
Katowic zderzył się z fiatem stilo. Kierowca fiata, 35-letni mieszkaniec Bolesławia,   jechał od strony Katowic i na skrzyżowaniu skręcał 
w lewo w kierunku kopalni Pomorzany. Pomimo natychmiastowej reanimacji, kierowca  fiata zmarł.
Utrudnienia na drodze w kierunku Katowic trwały niemal 4 godziny. Zablokowany był  jeden pas ruchu. 
23-letni kierowca volkswagena nie miał w ogóle uprawnień do kierowania pojazdem,  ponadto był poszukiwany do odbycia kary pozba-
wienia wolności.
Na miejscu oprócz policjantów obecni byli:  prokurator, biegły sądowy z zakresu wypadków drogowych, pogotowie oraz strażacy.
Obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności tego zdarzenia.

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

Leczenie schorzeń układu
kostno-stawowo-mięśniowego 

PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY

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

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

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

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

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

510 190 038

gwarekolkuski@wp.pl

Wydawca: 

www.gwarek-olkuski.pl

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany na terenie powiatu olkuskiego w miejscowościach: Bogucin Duży, Bogucin Mały, Bolesław, Braciejówka, Brzo-
zówka, 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, Wierzchowisko, Witeradów, Wolbrom, Załęże, Zarzecze, Zawada, Zederman, Żurada. 
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na terenie całego powiatu olkuskiego.
Wydawca „Gwarka Olkuskiego” jest założycielem gazety „Gwarek Zawierciański”, kolportowanej na terenie całego powiatu zawierciańskiego, w miastach 
i gminach takich jak: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec. Prowadzimy stałą 
współpracę z „Gwarkiem Małopolskim”, kolportowanym na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach „Gwarka 
Olkuskiego”. Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obycza-
jami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową 
lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością 
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

"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. Kr. K. Wielkiego 57 

poniedziałek 1600 - 1800

środa 1300 - 1700

piątek 1200 - 1800

Świat należy
do kobiet

SKLEP TECHNIK
Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi

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

Oferujemy narzędzia:
skrawające, gwintujące i pomiarowe.
Olkusz ul.Mickiewicza 16 tel: 533 190 712 
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

ZMIEŃ PRACĘ NA LEPSZĄ

Chcesz poznać szczegóły:
tel. 669 453 355             e-mail: kadry@u-jedrusia.pl

do zakładu produkcyjnego w Morawicy poszukuje:
U Jędrusia Sp. z o.o.

PRACA
CZEKA!

PRACA
CZEKA!

• OPERATORÓW MASZYN
• MAGAZYNIERÓW
• OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH
    lub osób chcących zdobyć uprawnienia

Oferujemy
• umowę o pracę na pełny etat
• szansę zdobycia doświadczenia 
   w dużej, nowoczesnej firmie
• regularne, pewne 
   i konkurencyjne wynagrodzenie

• atrakcyjny system premiowania
• finansową nagrodę roczną
• ubezpieczenie na życie 
   i inne benefity
• dowóz do pracy 
   transportem zakładowym

• PAKOWACZY
• KIEROWCÓW kat. C, D

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

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE TANIO

SZYBKO 
SOLIDNIE

marzanna.edu.pl   • tel. 698 280 488

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

SIŁOWNIA    •    FITNESS    •    INDOOR CYCLING    •    CROSS TRAINING
ZACZYNAMY NOWY SEZON - PROMOCJA 10% dla wszystkich na karnety open 

+ KOLEJNE 10% jeżeli przyjdziesz do klubu z nową osobą. 
Opłata aktywacyjna 1 zł. 
Z karnetem otrzymujesz:

Plan treningowy   •   Analizę składu masy ciała   •   Trening wprowadzający

Karnety poranne dla studentów i seniorów od 55 zł

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

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

HURTOWNIA
WOD-KAN,
GAZ I C.O.

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

WSZYSTKIE TYPY, MARKI I MODELE

PILAR-KOS  Paweł Maroszek
SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI • WYPOŻYCZALNIA
SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO 

Zapraszamy:
OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1 (Baza PKS)

MICHAŁÓWKA 65
Pn. - Pt. 9.00 - 17.00 • Sob. 9.00 - 13.00

tel. 518 718 020

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:
Prowadnice, łańcuchy, oleje, żyłki, części, smary itp.

BRAMY • PRZĘSŁA 
BALUSTRADY

PRODUCENT
OGRODZEŃ
LAKIERNIA PROSZKOWA
AUTOMATYKA BRAMOWA

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

Olkusz, ul. Sikorka 9a
tel.: 518 167 864

Zapraszamy również do naszego sklepu w Wolbromiu, ul. Krakowska 30

www.sklepyszyk.pl godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00, sobota 9:00 - 14:00

Kurtki i płaszcze
męskie już od

199,- zł
Do każdego garnituru, 
marynarki, czy kurtki 

pokrowiec gratis.

Reklamy


