
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

PORADY PRAWNE - CZYTAJ STR. 3

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

ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 728-820-552
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00
www.knapczyklukasz.bazarek.pl

GABINET OKULISTYCZNY
rejestracja telefoniczna 500-200-941 ul. K. K. Wielkiego 60 

(“SILVER” BUDYNEK DAWNEJ POLICJI PRZY POCZCIE)

OPTYK

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2, (obok Apteki - dawna siedziba Getin Bank)

Kasy Fiskalne, Zapraszamy Do Zakupu:

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

W ramach pełnej obsługi naszych klientów świadczymy następujące usługi:
• pomoc przy wyborze urządzenia odpowiedniego do charakteru prowadzonej działalności,
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów,
• fiskalizację kasy, 
• okresowe obowiązkowe przeglądy techniczne,
• stała opieka serwisowa kas fiskalnych.

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

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

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

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

PROMOCJA!!
GŁOŚNIKI BLUETOOTH 39,99 zł

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

KORA OGRODOWA
NAJLEPSZE CENY!!!

tel. 793 407 210tel. 793 407 210

INFORMACJA
Zawiadamiamy Naszych Czytelników, 

że w miesiącu lipcu i sierpniu  
nie będziemy wydawać w Gwarku 
Olkuskim Dodatku Regionalnego  

,,Kraina Białej Przemszy”.
Zarazem informujemy, w miesiącu 

wrześniu wracamy na łamy Gwarka.

Józef Niewdana 
Stowarzyszenie  

Szansa Białej Przemszy
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ul. Minkiewicza 2, email: krol@praca.gov.pl, www: www.pup-olkusz.pl
tel. 32 643-05-38, 32 641-34-02;  fax 32 643-43-48;  NIP 637-10-45-891

EURES  jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich part-
nerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia 
na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, 
Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii.

Sieć EURES tworzą w praktyce przedstawiciele ministerstw właściwych 
ds. pracy, centralnych, a także regionalnych i lokalnych urzędów pracy 
oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwiać swobodny przepływ 
pracowników poprzez:

• międzynarodowe pośrednictwo pracy,

• informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich,

• identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności.

Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, za-
interesowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, 
którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

Nazwa  EURES  jest  skrótem  i  powstała  z   angielskiej nazwy  EURopean Employment  
Services, określającej Europejskie Służby Zatrudnienia. 

Realizacją zadań w ramach sieci EURES w poszczególnych krajach zajmują się doradcy 
EURES, których liczba w EOG wynosi około 900 osób. Doradcy EURES (wojewódzkie urzędy 
pracy)  są wspomagani w realizacji zadań przez  doradców klienta (powiatowe urzędy 
pracy). 

Usługi EURES są świadczone bezpłatnie przez wojewódzkie oraz powiatowe urzędy pracy. 
Ich adresatami są:

• Polacy poszukujący pracy w państwach UE / EOG
• pracodawcy z Polski, poszukujący pracowników w krajach UE / EOG
• cudzoziemcy  zainteresowani podjęciem zatrudnienia w Polsce
• zagraniczni pracodawcy, poszukujący pracowników w krajach UE / EOG.
 

Oferty pracy sieci EURES dostępne są na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej (na-
rzędzie EURES wspierające mobilność w Europie; dające pracodawcom możliwość znale-
zienia pracowników z państw UE/EOG, a osobom poszukującym pracy umożliwia dostęp do 
ofert pracy z państw UE/EOG)www.eures.europa.eu. 

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy, pok.23  
tel. 32 / 643-43-48 wew. 222 

ALBA MPO Sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta
ul. Sławkowska 12A, tel: (32) 241-00-81

czynne:
pn-pt: 7:00 - 15:00  sob: 8:00 - 12:00

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych na okres 01.07 - 31.12.2015 r.

Harmonogram odbioru odpadów zbieranych selektywnie na okres 01.07 - 31.12.2015 r.
Rejon odpady Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Żurada, Niesułowice, Kogutek, Zederman
segregacja 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30

bio 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 19 17

Zawada , Pazurek, Rabsztyn, Czarny Las, Podlesie, Olkusz, ul.Pomorska, Gwarków, Stary Olkusz, Ponikowska, Długa, Biała, Zacisze, H. Kołłątaja, Mieszka I
segregacja 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31

bio 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 26 31

Bogucin Mały, Braciejówka, Kolonia Zimkówka, Olewin, Troks
segregacja 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 19

bio 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 26 19

Gorenice, Zimnodół - pozostałe numery
segregacja 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22

bio 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 24 22

Kosmolów, Zadole Kosmolowskie, Sieniczno, Wiśliczka, Zimnodół nr 167, 167A, 167B, 167E, 168, 169, 169A, 169B, 170, 171, 171A, 173, 174
segregacja 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 14, 25 9, 23

bio 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 25 23

Osiek
segregacja 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21

bio 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 23 21

Witeradów, Olkusz ul. Krucza Góra, Kamyk, Mazaniec, Mazaniec Boczna, Czarnogórska, Żuradzka
segregacja 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 30

bio 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 27 30
Olkusz, Klonowa, 20 Straconych, Ogrodowa, Topolowa, Kasztanowa, Lipowa, Jaśminowa, Niepodległości, Storczykowa, Różana, Malinowa, Sienkiewicza, 
Jesionowa, Boh. Westerplatte, Kwiatowa, Zielona, Astrów, Cegielniana, Rzemieślnicza, Wapienna, Parcze, Makowa

segregacja 3, 17, 31 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18
bio 3, 17, 31 14, 28 11, 25 9, 23 20 18

Olkusz ul. Miła, Jasna, Wiejska, Pakuska, Wyszyńskiego, Wiśniowa, Kopernika, Dygasińskiego, Sikorka, Rabsztyńska, Kolberga, Buchowieckiego
segregacja 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29

bio 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 17 15

Olkusz, ul. Korczaka, Króla Kazimierza Wielkiego, Partyzantów, Polna, Składowa, Olewińska, Minkiewicza, Nullo, Łukasińskiego, Skalska, Słowackiego, Na 
skarpie, Świętokrzyska, Kościuszki, Krakowskie Przedmieście, Dąbrowskiego, Szpitalna, Krakowska, Augustiańska, Bóżnicza, Floriańska Szkolna, Staszica, 
Górnicza, Gęsia, Mickiewicza, Kantego, Sławkowska, Parcówka, Piaskowa, Budowlanych, Metalowa, Hutnicza, Kolorowa, Nowa, Rynek

segregacja 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 2.01.2016

bio 1, 15, 29 12, 26 9.23 7, 21 18 16

Olkusz, ul. Powstańców Śląskich, Kruszcowa, Ołowiana, Gwarecka, Kopalniana, Harcerska, Skarbnika, Szybikowa, Piłsudskiego, Parkowa, Kocjana, Broniew-
skiego, Boczna, Krótka, Skwer, Dworska, Leśna, Skłodowskiej, Asnyka, Kolejowa, Okrzei, 29 Listopada, Witeradowska, Jurajska, Podgrabie, Polne Wzgórze, 
Skalista, Spacerowa, Widokowa, Zamkowa

segregacja 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31

bio 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 19 17

Olkusz, ul. Jana Pawła II, Chopina, Rydla, Płonowskiej, Hardego, Biema, Sosnowa, Nałkowskiej, Armii Krajowej, Zagaje, Nowowiejska, Witosa, Głowackiego, 
Sobieskiego, Pułaskiego, al. 1000-Lecia

segregacja 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14, 28
bio 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 30 28

Rejon Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Braciejówka, Olkusz Sikorka, Troks 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31

Gorenice, Olkusz - Czarnogórska, Kamyk, Krucza Góra, Mazaniec, Mazaniec Boczna, Parkowa, Żuradzka, 29 Listopada 1-12, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Szpitalna 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 19

Kogutek, Zederman 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 24

Kosmolów, Zadole Kosmolowskie, Olkusz Pakuska, Wiśliczka 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 24

Olewin, Olkusz - Antoniego Minkiewicza, Francesco Nullo, Janusza Korczaka, Juliusza Słowackiego, Króla Kazimierza Wielkiego, Waleriana Łukasińskiego, Na Skarpie, 
Nowa, Olewińska, Partyzantów, Polna, Skalska, Składowa, Świętokrzyska, gen. Stefana Buchowieckiego, Zagaje, Sieniczno, Zimnodół nr 167, 167A, 167B, 167E, 168, 
169, 169A, 169B, 170, 171, 171A, 173, 174

1, 15, 29 12, 26 9.23 7, 21 4, 18 2, 16, 30

Witeradów, Olkusz - 20-tu Straconych, Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Malinowa, Niepodległości, Ogrodowa, Różana, Topolowa, Bartosza Głowackiego, 
Kazimierza Pułaskiego, Jana Sobieskiego, Fryderyka Chopina, Jana Pawła II, Lucjana Rydla, Sosnowa, Zofii Nałkowskiej 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 7, 25 9, 23

Zawada , Pazurek, Rabsztyn, Czarny Las, Podlesie, Olkusz - 29 Listopada 15-29, al. 1000-lecia, Adama Asnyka, Antoniego Kocjana, Boczna, Dworska, Kolejowa, 
Krakowskie Przedmieście, Krótka, Leśna, Marii Curie-Skłodowskiej, marsz. Józefa Piłsudskiego, Skwer, Stefana Okrzei, Tadeusza Kościuszki, Witeradowska, Włady-
sława Broniewskiego, Adama Mickiewicza, Budowlanych, Gwarecka, Harcerska, Hutnicza, Jana Kantego, Kolorowa, Kopalniana, Kruszcowa, Metalowa, Ołowiana, 
Parcówka, Piaskowa, Powstańców Śląskich, Skarbnika, Sławkowska, Szybikowa

13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14, 28

Osiek, Zimnodół - pozostałe numery, Olkusz, ul. Armii Krajowej, kpt. Hardego, Marcina Biema, Marii Płonowskiej, Pomorska, Gwarków, Stary Olkusz, Ponikowska, 
Długa, Biała, Zacisze, H. Kołłątaja, Mieszka I 3, 17, 31 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18

Bogucin Mały, Żurada, Niesułowice, Olkusz - Astrów, Henryka Sienkiewicza, Jesionowa, Kwiatowa, Makowa, Parcze, Rzemieślnicza, Wapienna, Wiśniowa, Zielona, 
Cegielniana, Bohaterów Westerplatte, Storczykowa, Górnicza, Stanisława Staszica, Szkolna, Jurajska, Podgrabie, Polne Wzgórze, Skalista, Spacerowa, Widokowa, 
Zamkowa, Rabsztyńska, Adolfa Dygasińskiego, Mikołaja Kopernika

6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21

Kolonia Zimkówka, Olkusz - Gęsia, Wincentego Witosa, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Oskara Kolberga, Augustiańska, Bóżnicza, Floriańska, Krakowska, Rynek 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29

Olkusz - Jasna, Miła, Nowowiejska, Wiejska 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22

Redakcja: Panie Pośle organizacja 
katowickiej konwencji robi wrażenie. 
Wydaje się, że wszystko zostało dopięte 
na ostatni guzik. Liczne panele dyskusyj-
ne, wykłady noblisty i grup eksperckich. 
Pokazaliście Polakom, że można. Jak Pan 
ocenia 3 dni intensywnych obrad?
Jacek Osuch: Ideą, która przyświeca-
ła nam podczas organizacji Konwencji 
Programowej była chęć rzetelnej i mery-
torycznej debaty o sprawach ważnych 
dla Polski, dla Polaków. Tych z wielkich 
aglomeracji, jak i mniejszych miast jak 
Olkusz, Bukowno, Miechów czy Wol-
brom. Zgromadziliśmy w jednym miejscu 
ponad 200 ekspertów, z którymi wspólnie 
opracowywaliśmy plan działania. Poka-
zaliśmy, że jesteśmy drużyną, która ma 
cel, strategię i realne propozycje dzia-
łań. Pokazaliśmy, że możemy obudzić 
kraj z marazmu i stagnacji. Jesteśmy 
przekonani, że w Polsce można zrobić 
wiele rzeczy razem, wspólnie. Jesteśmy 
w stanie pokonać bariery, które są przed 
nami postawione - tylko musimy działać 
konsekwentnie, rozważnie i być razem.

Red. Beata Szydło przedstawiła liczne 
propozycje rozwiązań, które chciałaby 
wprowadzić jako premier po wygranych 
jesiennych wyborach. Które z nich uznał-
by Pan za kluczowe? Obniżenie wieku 
emerytalnego, uszczelnienie systemu 
podatkowego, co dalej?
J.O.: Ostatnie 8 lat to ciągłe mówienie 
Polakom przez rząd, że w naszym kraju 
„nic się nie da zrobić”. My pokazujemy, ze 
to zależy od dobrej woli rządzących oraz 
od pomysłu na Polskę. Polacy oczekują 
dziś dobrej zmiany. Dobrej zmiany dla 
siebie, dla swoich rodzin, dla najbliższych. 
Ta dobra zmiana jest możliwa. Nasza 
kandydatka na premiera zapewnia, że 

można wprowadzić w życie program, 
który sprawi, że poziom życia Polaków 
się poprawi. Nasze priorytety to: 500 zł 
na każde dziecko (dla najbiedniejszych od 
pierwszego, dla pozostałych od drugiego), 
obniżenie wieku emerytalnego i podnie-
sienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. 
złotych. Pokazaliśmy także w jaki sposób 
można sfinansować te projekty. 

Red.: Wspomniał Pan o źródłach finan-
sowania. Skąd zatem weźmiecie środki 
na realizację swoich propozycji? 
J.O.: Realny koszt dodatku na każde dru-
gie i kolejne dziecko wyniesie 22 mld 
złotych. Co ważne, wsparcie otrzymają 
wszystkie rodziny. Jest to szczególnie 
ważne, gdyż dzisiaj z systemu ulg podat-
kowych wykluczeni są rolnicy i bezrobot-
ni. Przywrócenie wieku emerytalnego to 
wydatek 10 mld zł. a zwiększenie kwoty 
wolnej od podatku szacowane jest na 7 
mld.  Łączne koszty to 39 mld zł, a nie 
jak mówią obecnie rządzący – 90 mld zł. 
Nasze propozycje będziemy finansować 
z 5 źródeł m.in. uszczelnienia systemu 

podatkowego – zahamowania wypro-
wadzania pieniędzy do rajów podatko-
wych, podatkowania sklepów wielko-
powierzchniowych oraz wprowadzenia 
podatku bankowego. .

Red.: Oponenci zarzucają, że wasze pro-
pozycje są mało realne, a wręcz pozba-
wione podstaw. 
J.O.: W ostatnich latach system podat-
kowy w naszym kraju gwałtownie się 
rozszczelnił. W Polsce są możliwości, 
tylko trzeba rzetelnie przyjrzeć się 
budżetowi i finansom. Nasza drużyna 
to zespół ludzi, którzy mają pomysł na 
Polskę, którzy myśląc Polska myślą o nas 
wszystkich. W naszej drużynie jest miej-
sce dla każdego Polaka. Dla tych, którzy 
głosują na PiS i dla tych, którzy do tej 
pory dokonywali innych wyborów i dla 
tych którzy nie chodzili do wyborów. 
Czekam na was. Czekamy na każdego, 
kto chce dobrej zmiany.

Wywiad przeprowadził

 v  Bogumił Sobczyk

"DOBRA ZMIANA JEST MOŻLIWA"  
JACEK OSUCH O KONWENCJI PROGRAMOWEJ PIS

W dniach 3-5 lipca w Katowicach odbyła się Konwencja Programowa Prawa i Spra-
wiedliwości oraz zjednoczonej prawicy. W spotkaniach uczestniczyła liczna grupa 
osób z powiatu olkuskiego. W specjalnym wywiadzie zapytaliśmy posła Jacka Osucha 
o podsumowanie tego wydarzenia i plany PiS na przyszłość.

Informacje
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Artykuł 43 pkt. 4) ustawy z dnia 
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycie-
li Komunikacyjnych, przewiduje 
uprawnienie ubezpieczyciela do 
żądania, od sprawcy który zbiegł 
z miejsca zdarzenia, zwrotu 
odszkodowania wypłaconego 
poszkodowanemu. Co należy 
jednak rozumieć pod zwrotem 
„zbiegł z miejsca zdarzenia”? 
Ustawodawca pojęcia tego nie 
zdefiniował, toteż przy wykładni 
należy kierować się stosownym 
orzecznictwem. Orzecznictwo 
zaś wskazuje jasno: zbiegnię-
cie z miejsca wypadku oznacza 
samowolne oddalenie się sprawcy 
z miejsca zdarzenia mające na celu 
uniemożliwienie jego zidentyfi-
kowania i unikniecie przez niego 
odpowiedzialności. Podkreśle-
nia wymaga postanowienie Sądu 
Najwyższego z dnia 18.11.1998r., 
sygn. IIICKN 40/98 zgodnie 
z którym: „Zawarte w umowie 
ubezpieczenia słowo „zbiegł”, któ-
rego synonimem może być słowo 
„uciekł”, użyte zostało celowo, aby 
nie każde oddalenie się kierowcy 
z miejsca wypadku, czasami uspra-
wiedliwione okolicznościami zda-
rzenia, powodowało utratę ochro-
ny ubezpieczeniowej. Aby zatem 

przypisać kierowcy zachowanie 
określone w sposób: „zbiegł z miej-
sca wypadku”, należałoby wykazać, 
iż kierowca „szybko” w celu jego nie 
zauważenia, opuścił miejsce wypad-
ku bez zamiaru powrotu. Tylko 
takie bowiem zachowanie daje się 
określić jako zbiegnięcie z miejsca 
wypadku.”.
Dla oceny, czy w danym przypad-
ku doszło do zbiegnięcia z miejsca 
zdarzenia, konieczna jest  anali-
za stanu faktycznego. Niemniej 
jednak, w ewentualnym sporze 
dodatkowy argument mogą sta-
nowić przykłady z orzeczeń sądów 
rozstrzygające podobne sprawy. 
I tak Sąd Okręgowy w Poznaniu 
w wyroku z dnia 14.02.2014r., 
sygn. IICa 913/13 badał zacho-
wanie sprawcy, który spowodował 
kolizję poprzez niezastosowanie 
się do sygnalizacji świetlnej. 
W wyniku zdarzenia ucierpiał 
poszkodowany, a jak się później 
okazało i sprawca zdarzenia. Sil-
nie odczuwany ból spowodował, 
iż opuścił on miejsce wypadku, 
uprzednio podając straży pożar-
nej swoje dane osobowe. W tym 
przypadku Sąd uznał, iż nie 
zachodziła przesłanka zbiegnięcia 
z miejsca zdarzenia.  
W innym orzeczeniu Sąd 
Okręgowy w Lublinie (z dn. 
16.10.2013r. sygn. IICa 610/13) 

rozpatrywał następujący stan fak-
tyczny. Sprawca po kolizji obej-
rzał uszkodzenia samochodów 
i po 15 minutach oddalił się. Sąd 
uznał, iż pozwany odjeżdżając 
nie pozostawił żadnej informacji 
zawierającej jego dane, a mógł 
to wykonać w prosty sposób, 
chociażby poprzez wsunięcie 
pod wycieraczkę uszkodzonego 
pojazdu kartki wskazującej jego 
imię, nazwisko lub telefon kon-
taktowy. Sąd przyjął w niniejszym 
przypadku zbiegnięcie z miejsca 
zdarzenia.   
Reasumując, po kolizji zosta-
wiając chociażby krótką notkę 
swoich danych osobowych czy 
kontaktowych, działamy zgodnie 
z zasadami współżycia społecz-
nego, a przy okazji oszczędzamy 
sobie zbędnych sporów z ubez-
pieczycielem. 

 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
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ODDALIŁEŚ SIĘ Z MIEJSCA KOLIZJI, A UBEZPIECZYCIEL ŻĄDA OD 
CIEBIE ZWROTU ODSZKODOWANIA – SPRAWDŹ CZY MA RACJĘ 

Często zdarza się, że jako kierowcy spowodujemy kolizję np. na 
parkingu i nie wiedząc o jej skutkach bądź też śpiesząc się do 
pracy, oddalimy się z miejsca zdarzenia. Czy wówczas w każdym 
przypadku ubezpieczyciel, który likwidował szkodę w ramach 
polisy OC, może od nas żądać zwrotu odszkodowania?

Miejski Ośrodek Kultury 
w Olkuszu przygotował szereg 
propozycji dla dzieci w różnym 
wieku, a także dla dorosłych. 
W programie znajdują się zaję-
cia ruchowe, jak i plastyczne 
i muzyczne itp. W ramach zajęć 
ruchowych dzieci mogą uczęsz-
czać na lekcje tańca, jogi lub judo, 
a ich mamy lub babcie mogą 
przejść trening z samoobrony. 
W ofercie znalazły się również 
tematyczne zajęcia edukacyjno -  
plastyczne, które są częścią cyklu 
"Wakacje w muzeum" i odbywa-
ją się w kompleksie muzealnym 
przy ul. Szpitalnej: "OLKU-
SKI PODWODNY ŚWIAT";  
"AFRYKAŃSKIE ZOO - 
PLASTELINA";  "BAŚNIE 
SPOD BAOBABU"; „FIL-
COWE LATO - BROSZKI" 
. W MDK także organizowane 
są zajęcia np.: „ZACZAROWA-
NY OŁÓWEK” - warsztaty kre-
atywności; "ZACZAROWANE 
MIASTECZKO" - warsztaty 
ceramiczne. Do wyboru są rów-
nież spektakle teatrlane i seansy 
filmowe z cyklu "Wakacyjne kino 
dla młodzieży".
Gdyby olkuska oferta nie speł-
niała wszystkich oczekiwań 
rodziców i dzieci, zawsze moż-
na poszukać ciekawych zajęć 
w ośrodkach krakowskich. 
Muzea i ośrodki kultury w Kra-

kowie mają bardzo bogatą ofertę 
wakacyjną.  Ja polecam szcze-
gólnie: "Wakacyjną Akademię 
Architektury" oraz "Mini spotka-
nia ze sztuką na tarasie" oragani-
zowane przez Międzynarodowe 
Centrum Kultury.  Bardzo cie-
kawe wydają się "Warsztaty edu-
kacujne" w Muzeum Armii Kra-
jowej. Cztery tematy dla różnych 
grup wiekowych wprowadzają 
dzieci w świat historii:. „Mło-
dzi konspiratorzy” ; „Poznajemy 
współczesnych rycerzy” ; „Czwo-
ronożni żołnierze”; „Tajemnice 
Żołnierzy Wyklętych”. Podczas 
zajęć dzieci mogą zobaczyć ory-
ginalny ekwipunek żołnierski, 
wykonują prace plastyczne np. 
przygotowują orzełki czapko-
we czy biało- czerwone opaski, 
dowiadują się ciekawostek - jak 
historia klaczy Kasztanki czy 
niedźwiedzia Wojtka, prubują sił 
w szyfrowaniu. Trwają również 
zapisy na tematyczne półkolonie 
podczas których, dzieci odwiedzą 
m.in miejsca związane z I wojną 
światową a także zwiadzą jed-
nostkę wojskową i zobaczą sprzę-
ty wojskowe. Równie ciekawe 
zajęcia przygotowało Muzeum 
Etnograficzne. Tegorocznym 
tematem przewodnim jest miasto 
i jego mieszkańcy. Zajęcia także 
podzielono na kategorie wiekowe. 
Najmłodsza grupa to 3-5 lat naj-
starsza 10 - 13. Są również zaję-

cia dla dorosłych. W Muzeum 
Narodowym organizowane 
są "Wakacje z muzeum" pod 
znakiem orientu "Na tureckim 
bazarze" - to cykl zajęć, które 
nawiązują do wystawy czasowej 
"Ottomania. Osmański Orient 
w sztuce renesansu". Na wszyst-
kie wymienione przeze mnie 
wydarzenia są jeszcze miejsca, 
ale trzeba wcześniej dokonać 
rezerwacji. Ceny zajęć wahają 
się od 5 do 15 zł więc nie jest to 
ogromny wydatek. 
To tylko wybrane propozycje. 
Warto poszukać czegoś dla siebie. 
Polecam stronę czasdzieci.pl, na 
której można znaleźć wszystkie 
imprezy dla dzieci i młodzież ze 
swojego regionu. Jest w czym 
wybierać, a jak wiadomo najlep-
sza edukacja jest przez zabawę. 
Miłych wakacji bez nudy życzy 
Ewa Wołoszyn. 

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

WAKACJE - RELAKS BEZ NUDY
Nadeszły, upragnione przez dzieci, wakacje. Kiedy żar leje się z nieba, wszyscy 
marzą o skrawku plaży, trawce ocienionej przez drzewo lub wodzie, w której można 
się ochłodzić. Niestety, nie zawsze można sobie pozwolić na wyjazd nad morze, 
czy nad jezioro. Jesteśmy zapracowani, często budżet domowy nie pozwala na 
długi urlop. Są też dni kiedy pogoda nie przypomina tej letniej - jest chłodno, 
pada deszcz. Właśnie w takim okresis  można dzieciom zaproponować jakieś inne zajęcia.

Renta rodzinna jest świadczeniem prze-
widzianym w ubezpieczeniach eme-
rytalnym, rentowym i wypadkowym. 
Przysługuje z tytułu utraty żywiciela 
rodziny. Zasadniczą funkcją renty 
rodzinnej jest dostarczenie członkom 
rodziny zmarłego (pracownika, rencisty, 
emeryta) środków utrzymania niezbęd-
nych do zaspokojenia ich podstawowych 
potrzeb. Stanowi rekompensatę docho-
du utraconego wskutek śmierci osoby 
bliskiej, zawierając w sobie również 
elementy nawiązki. 
Renta rodzinna to świadczenie przy-
sługujące uprawnionym członkom 
rodziny osoby, która w chwili śmierci 
miała ustalone prawo do emerytury 
lub renty z tytułu niezdolności do pracy 
lub spełniała warunki wymagane do 
uzyskania jednego z tych świadczeń.
Zgodnie z art. 70 ustawy emerytalnej 
wdowa ma prawo do renty rodzinnej po 
spełnieniu pewnych przesłanek usta-
wowych. Będzie miała prawo do renty, 
jeśli w chwili śmierci męża legitymuje 
się wiekiem 50 lat lub niezdolnością 
do pracy albo wychowuje co najmniej 
jedno z dzieci, wnuków lub rodzeń-
stwa uprawnione do renty rodzinnej 
po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 
16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 
lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad 
dzieckiem całkowicie niezdolnym do 
pracy oraz do samodzielnej egzystencji 
lub całkowicie niezdolnym do pracy, 
uprawnionym do renty rodzinnej.
Prawo do renty rodzinnej nabywa rów-
nież wdowa, która osiągnęła wiek 50 
lat lub stała się niezdolna do pracy po 
śmierci męża nie później jednak niż 
w ciągu 5 lat od jego śmierci lub zaprze-

stania wychowywania dzieci, wnuków 
lub rodzeństwa uprawnionych do renty 
rodzinnej.
Co ważne, warunkiem wymaganym do 
przyznania renty rodzinnej dla wdowy 
jest również stwierdzenie, że w chwili 
śmierci męża małżonka pozostawa-
ła z nim we wspólności małżeńskiej. 
Środkiem dowodowym stwierdzającym 
istnienie wspólności małżeńskiej jest 
oświadczenie wdowy o zachowaniu 
jednej z więzi: duchowej, materialnej 
lub fizycznej.
Również małżonka rozwiedziona lub 
wdowa, która do dnia śmierci męża nie 
pozostawała z nim we wspólności mał-
żeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, 
jeżeli – oprócz spełnienia warunków 
wymienionych wyżej – miała w dniu 
śmierci męża prawo do alimentów z jego 
strony ustalone wyrokiem lub ugodą 
sądową.
Wdowa, która nie spełnia warunków 
wymaganych do przyznania renty 
rodzinnej i nie posiada niezbędnych 
źródeł utrzymania, ma prawo do 
tzw. okresowej renty rodzinnej przez 
okres jednego roku od chwili śmierci 
męża albo przez okres uczestniczenia 
w zorganizowanym szkoleniu mają-
cym na celu uzyskanie kwalifikacji 
do wykonywania pracy zarobkowej, 
nie dłużej jednak niż przez 2 lata od 
śmierci męża. Tym samym powinna 
zgłosić się we właściwej dla miejsca 
zamieszkania jednostce ZUS i złożyć 
wniosek o rentę rodzinną po zmarłym 
mężu. Nie posiadając żadnych źródeł 
utrzymania, jest możliwość uzyska-
nia renty rodzinnej przynajmniej na 
okres jednego roku. Jeśli wdowa będzie 

uzyskiwała kwalifikacje, renta może 
być wypłacana przez okres dwóch lat. 
Powyższe reguły mają zastosowanie 
również do wdowca. 
Wysokość renty rodzinnej została 
określona w art. 73 ustawy emerytal-
nej. Zgodnie z tym przepisem renta 
rodzinna wynosi dla jednej osoby 
uprawnionej – 85% świadczenia, które 
przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch 
osób uprawnionych – 90% świadczenia, 
które przysługiwałoby zmarłemu, oraz 
dla trzech lub więcej osób uprawnionych 
– 95% świadczenia, które przysługiwa-
łoby zmarłemu.
Uzyskanie renty rodzinnej jest uzależ-
nione od złożenia w ZUS wniosku o jej 
przyznanie wraz z niezbędną doku-
mentacją. Osoba zainteresowana może 
to uczynić osobiście bądź za pośred-
nictwem pracodawcy, który zatrud-
niał zmarłego przed jego śmiercią. 
Zgodnie z art. 125 ust. 1 pkt 5 ustawy 
emerytalnej pracodawcy są zobowiązani 
do bezzwłocznego poinformowania, 
po śmierci pracownika, pozostałej po 
nim rodziny o warunkach uzyskania 
renty rodzinnej, przygotowania wnio-
sku o rentę i przedłożenia go organowi 
rentowemu.
Jeżeli wniosek o rentę rodzinną zostanie 
złożony w miesiącu śmierci lub w mie-
siącu następnym, ZUS będzie wypłacał 
to świadczenie od miesiąca, w którym 
członek rodziny zmarł. W przypadku 
późniejszego zgłoszenia wniosku ZUS 
wypłaci świadczenie dopiero od miesią-
ca, w którym został zgłoszony wniosek.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com
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RENTA RODZINNA DLA WDOWY
Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę renty 
rodzinnej jest ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 
z późn. zm.), zwana dalej „ustawą emerytalną”.

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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POZIOMO:
1-A) chleb z grubo mielonej (razowej) mąki 
pszennej.

1-H) dawne narty.

3-A) zdobi ścianę Wawelu.

3-G) James, gwiazdor lat 50.

5-A) afrykańskie polowanie.

5-H) zespół Artura Gadowskiego.

7-D) sepia lub akwamaryna.

8-A) wstrzykiwany przez węże.

8-H) …Force One – samolot prezydenta 
USA.

9-E) ma 365 dni.

10-A) równoległobok, w którym wszystkie 
boki są równe.

10-G) między biodrem, a kolanem.

PIONOWO:
A-1) miasto nad Morzem Bałtyckim z 
Dworem Artusa.

A-8) gatunek zięby.

B-7) marka znanego mydła.

C-3) tylna część statku, łodzi.

C-8) znany polski serial telewizyjny.

E-3) Gouda lub Cheddar.

F-1) symbol chemiczny magnezu.

F-5) kopulasta budowla z bloków 
lodowych.

G-9) …Klux Klan.

H-1) narzędzie z rąbem i obuchem.

J-3) wodospad na granicy Kanady i USA.

Litery z pól oznaczonych cyframi od 1 do 7 utworzą rozwiązanie.

Opracował: PRZEMYSŁAW REINFUS

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

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG 
SERWISU SKUTERÓW W JERZMANOWICACH:

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

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

Google LM. SKUTERY Przemysław Mrozowski MAŁOPOLSKA 

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

Uroczystego otwarcia koncertu 
dokonał Pan Senator Czesław 
Ryszka. Koncert prowadził Pan 
Jerzy Zembura. 
Podczas koncertu mieliśmy oka-
zję wysłuchać pieśni Fryderyka 
Chopina pt. Życzenie, Smutna 
rzeka, Hulanka, Gdzie lubi, 
Śliczny chłopiec, Poseł, Pio-
senka litewska, Dumka, Wojak. 

Planowane koncerty:
 » Sala Kameralna im. Michała 

Spisaka PKZ w Dąbrowie 
Górniczej (12 lipca), 

 » kościół pw. Michała Archa-

nioła i Macierzyństwa NMP 
w Bolesławiu (19 lipca), 

 » plener Zamku Ogrodzie-
nieckiego w Podzamczu  
(9 sierpnia), 

 » sala DK Papiernik  
w Kluczach (11 sierpnia), 

 » Klasztor Imbramowice  
(15 sierpnia), 

 » kościół pw. Narodzenia 
NMP w Chechle  
(16 sierpnia),  

 » sala BWA w Olkuszu  
(23 sierpnia), 

 » sala WSB w  Dąbrowie 
Górniczej (26 sierpnia).   

Patroni Honorowi:
Czesław Ryszka – Senator RP, 
Honorowy Obywatel Sławkowa, 
Lidia Gądek – Poseł na Sejm RP, 
Zbigniew Podraza – Prezydent 
Dąbrowy Górniczej, Norbert Bień 
– Wójt Gminy Klucze oraz Roman 
Żelazny – Wójt Gminy Trzyciąż.  
Wszystkich miłośników muzyki 
klasycznej serdecznie zaprasza-
my do udziału w planowanych 
koncertach.  

 v Monika Benduch

KONCERT KAMERALNY W SŁAWKOWIE
W niedzielę 5 lipca 2015 r. w sali Zespołu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Sławkowie odbył się Koncert Kameralny. Wystąpiły: 
Agnieszka Gertner-Polak – sopran i Monika Rosca - fortepian. 
Występ ten zapoczątkował cykl koncertów pn. „Muzyczne Lato 
Wokół Pustyni Błędowskiej” połączonych z akcją sprzedaży prac Małgosi 
Ostrowskiej – Czaja. Dzięki tej inicjatywie gromadzone są środki pomaga-
jące sfinansować leczenie cierpiącej na chorobę nowotworową artystki.

Informacje
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informują zainteresowanych nabyciem mieszkania, (dostępnych również na kredyt MdM)

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Olkuszu
i PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEj Sp. z o.o. w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32 643 03 13 • www.pgk.olkusz.pl, e-mail sekretariat@pgk.olkusz.pl

że posiadają do sprzedaży nowe lokale mieszkalne 
z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi - piwnice,

• ul. Górniczej 32 o powierzchni od 49,99 m2 do 71,33 m2 w cenie 3 800,00/1m2 brutto
• ul. Skalska 4 o powierzchni od 53,20 m2 do 116 m2 w cenie 3 300,00/1m2 brutto

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 Olkusz ul. Kluczewska 2 p. 20 I piętro

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 - 2000 zł
1,7 m - 2150 zł

1,9 m - 2300 zł
2,2 m - 2450 zł
2,5 m - 2550 zł
2,8 m - 2650 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

"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

Do wynajęcia lokal 89 metrów  
atrakcyjna lokalizacja 

ul. Sławkowska 13 koło Biedronki 
ogólnodostępny parking!!! 

502-545-140 , 502-545-150

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

GABINET  LOGOPEDYCZNY

Olkusz, ul. M. C. Skłodowskiej 16

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

tel. 698 941 921

mgr Ewa Kania
pedagog logopeda

tel. 512 301 127

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

P.K.S. Olkusz, Al. 1000-lecia 1
tel. 511-410-570

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

Reklamy
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Wydawca: SOLID PRESS s.c.  
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29
tel.: 698 805 242, 608 696 097 
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl

www.gwarekolkuski.pl 
www.gwarek-olkuski.pl

Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Redaktor naczelny: Mateusz Mucha 

Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu –  w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie, 
Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.

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).  Redak-
cja 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 wyko-
rzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

POLICJA
•	 Zarzecze.	Nieodpowiedzialne	zachowanie	opiekunów	 		

W czwartek (2 lipca 2015 roku) policjanci z komisariatu w Wolbromiu interweniowali wo-
bec nietrzeźwej matki i  jej konkubenta. Kiedy mundurowi przybyli pod wskazany adres 
zastali nietrzeźwych opiekunów, z którymi nie można było nawiązać kontaktu. Badanie na 
zawartość alkoholu wykazało, że kobieta miała blisko 3 promile a jej partner ponad 3,70. 
W takim stanie „sprawowali opiekę” nad niepełnosprawnym chłopcem.  Zaniedbany szes-
nastolatek natychmiast trafił do olkuskiego szpitala. Lekarz ocenił jego stan jako ogólny 
ciężki, albowiem znajdował się w śpiączce hipoglikemicznej. Stamtąd przewieziony został 
do Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.  

•	 Krze.	Skradziono	rower	 	
3 lipca 2015 roku około godziny 10 w miejscowości Krze przy ulicy Głównej skradziono 
rower górski. Jednoślad wart był 1000 złotych. Policjanci z komisariatu z Bukownie usta-
lają sprawcę kradzieży. 

•	 Pożar	budynku	gospodarczego	w Sulisławicach	 	
W nocy z 4 na 5 lipca około godziny 3.30 w Sulisławicach spłonęła drewniana stodoła. 
W budynku gospodarczym znajdowały się maszyny rolnicze. Wartość strat oszacowano 
wstępnie na około 20.000 złotych. Oprócz policji w akcji ratowniczo-gaśniczej brały udział 
4 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Państwowa Straż Pożarna z Olkusza. 

•	 Zatrzymani	z narkotykami	 	
W nocy z 3 na 4 lipca 2015 roku w Olkuszu na ulicy Żuradzkiej policjanci z patrolówki 
zatrzymali 18-letnią mieszankę Żurady i 20-letniego mieszkańca Zedermana, którzy po-
siadali przy sobie substancje psychotropowe. Mężczyzna i kobieta wpadli podczas le-
gitymowania.

•	 Olkusz.	Policjanci	zatrzymali	uczestników		bójki	 	
Pięć  osób w wieku od 19 do 26 lat zatrzymali policjanci z olkuskiej patrolówki. Mężczyźni  
brali udział w bójce, która  miała miejsce w sobotę (27.06.2015r.) w Olkuszu.  
Do zdarzenia doszło około 4.50 nad ranem. Kiedy mundurowi dojechali na miejsce, grupa 
bijących się zaczęła uciekać. W pościgu policjanci zatrzymali 5 młodych mężczyzn. Są to 
mieszkańcy Olkusza w wieku od 19 do 26 lat. 

•	 Kierował	motorowerem	na	podwójnym	gazie.	Został	zatrzymany	 	
Wczoraj policjanci ruchu drogowego zatrzymali nietrzeźwego kierującego motorowerem. 
Mężczyzna jechał drogą publiczną w jednej z miejscowości w gminie Wolbrom. Już nie-
bawem zostanie przesłuchany i usłyszy zarzut.

•	 Olkusz.	Usiłowanie	włamania	w myjni	 	
25 czerwca 2015 roku w Olkuszu nieustalony do chwili obecnej sprawca  usiłował włamać 
się do automatów w myjni samochodowej. Straty na szkodę mieszkańca Olkusza  w osza-
cowaniu. Kodeks karny za kradzież z włamaniem przewiduje karę pozbawienia wolności 
od roku do lat 10.

•	 Olkusz.	Pirat	drogowy	namierzony.	Usłyszał	już	zarzuty	 	
Mężczyzna, który pod koniec maja urządził sobie szaleńczy rajd na drodze krajowej nr 
94 wkrótce usłyszy zarzuty. Cały przebieg pościgu i wszystkie wykroczenia zostały za-
rejestrowane na videorejestratorze. Mężczyzna ten w ciągu 10 minut pościgu popełnił  
32 wykroczenia, „uzbierał” 157 punktów karnych, a łączna suma grzywien za wszystkie 
popełnione wykroczenia wynosi ponad 9 tysięcy złotych. Na nagraniu zostało uwiecznione 
m.in. jak kierowca jedzie z prędkością 166 km/h w terenie zabudowanym, nie stosuje się 
do znaku ograniczającego prędkość  do 70 km/h mknąc 162 km/h, wyprzedza pojazdy 
na podwójnej ciągłej, skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych. Motocyklista stwarzał bardzo 
poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu, zmuszał ich do zjeżdżania  z jezdni 
i gwałtownych manewrów.

CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM  IMPREZ MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W OLKUSZU – LIPIEC 2015 

 v 1.07.2015 -   31.08.2015 
WYSTAWA "CZARNY LĄD W SREBRNYM MIEŚCIE" - 
WAKACYJNA PREZENTACJA ROZSZERZONEJ KOLEKCJI 
ZBIORÓW MUZEUM AFRYKANISTYCZNEGO W OLKUSZU 
(MOK, CENTRUM KULTURY, UL. SZPITALNA32) 

 v 5 VII GODZ. 19.00 
KONCERT ZESPOŁU „RKM” (RYNEK)

 v 12 VII GODZ. 21.30 
KINO PLENEROWE - WOJTEK STAROŃ ZAPRASZA NA FILM 
„ZŁODZIEJE ROWERÓW” V.DE SIKI W RAMACH PROJEKTU 
„KINO CZUJE.CZUJĘ KINO” (RYNEK W RAZIE NIEPOGODY 
CENTRUM KULTURY UL.SZPITALNA 32) 

 v 15 VII GODZ.17.00 
„FRANIO NIEJADEK” SPEKTAKL TEATRALNY DLA DZIECI  
W WYKONANIU TEATRU „MASKA” Z KRAKOWA

 v 19 VII GODZ. 19.00 - KONCERT NA OLKUSKIM RYNKU
 v 26 VII GODZ. 21.30 

KINO PLENEROWE - ŁUKASZ JAROSZ ZAPRASZA NA FILM 
„ZŁO” M.HAFSTROMA W RAMACH PROJEKTU „KINO 
CZUJE.CZUJĘ KINO” (RYNEK W RAZIE NIEPOGODY 
CENTRUM KULTURY UL.SZPITALNA 32)

 v 29 VII GODZ. 17.00 
„WIELKA UCIECZKA” SPEKTAKL TEATRALNY DLA DZIECI  
W WYKONANIU TEATRU „MASKA” Z KRAKOWA

REPERTUAR KINA „ZBYSZEK”– LIPIEC 2015 
 v PREMIERA OGÓLNOPOLSKA „TERMINATOR GENISYS” PROD. USA 2D/3D NAPISY 

1 – 2 ; 6 – 7 VII GODZ.17.00 (3D NAPISY),19.30  (2D NAPISY), 3 – 5 VII GODZ.16.00 (3D NAPISY) , 18.30 (2D NAPISY) , 21.00 (3D 
NAPISY), 8 – 14 VII GODZ. GODZ.19.00 (3D NAPISY)

 v 10 - 14 VII GODZ.17.00 ,,DZIEWCZYNA WARTA GRZECHU” PROD.USA (2D NAPISY)
 v 17 - 21 VII GODZ.17.00 ,,EKIPA”  PROD.USA (2D NAPISY)
 v 17 - 21 VII GODZ.19.15 ,,LATO W PROWANSJI’’ (2D NAPISY) 
 v 24 - 28 VII GODZ.17.00  ,,MINIONKI” PROD.USA (3D DUBBING)
 v  24 - 28 VII GODZ.19.00 ,,POLOWANIE NA PREZYDENTA”  PROD.FINLANDIA / WLK.BRYTANIA /NIEMCY  (2D NAPISY)
 v 31 VII – 4 VIII GODZ.17.00 „IDOL” PROD.USA (2D NAPISY)
 v 31 VII – 4 VIII GODZ.19.00 ,,RANDKA Z KRÓLOWĄ” PROD.WIELKA BRYTANIA (2D NAPISY)

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

tel. 32 754 56 70
str. 8

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Dzisiaj w Nowym Szpitalu 
w Olkuszu dokonano oficjalne-
go otwarcia lądowiska. W uro-
czystości wziął udział personel 
szpitala, zarząd Nowego Szpitala 
w Olkuszu (dr n. med. Norbert 
Kubański, Jadwiga Pięta) i Grupy 
Nowy Szpital (Marcin Szulwiń-
ski), przedstawiciele starostwa 
powiatowego w Olkuszu i rady 
powiatu (Jan Orkisz, Tadeusz 
Chwast), urzędu marszałkowskie-
go województwa małopolskiego, 
lekarze rodzinni z Olkusza i oko-
lic. Na otwarcie lądowiska przy-
jechali również Marek Maślisz, 
zastępca dyrektora Krakowskiego 
Pogotowia Ratunkowego i dyrek-
tor powiatowej stacji Sanepidu 
Agata Knapik. 
Nowy Szpital w Olkuszu jak 
wszystkie placówki, które prowa-
dzą szpitalne oddziały ratunko-

wego miał obowiązek obowiązek 
wybudowania do 2016r. lądowi-
ska dla śmigłowców. Budowa 
rozpoczęła się pod koniec 2014r. 
Inwestycja wymagała rozebra-
nia starych budynków i usunięcia 
drzew które zasłaniały podejście 
do lądowiska. W marcu lądowi-
sko przeszło odbiór budowlany 
a w maju zostało wpisane do 
Instrukcji Operacyjnej Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowego. 
Dotychczas na lądowisku odbyły 
się dwa lądowania. 

 v Nowy Szpital

LĄDOWISKO W OLKUSZU, OFICJALNIE OTWARTE
Od dwóch miesięcy śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowe wzywane do szpitala w Olkuszu 
korzystają z nowego lądowiska.  Obiekt spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Przystosowany jest 
do obsługi helikopterów w nocy poprzez specjalistyczny system oświetlenia.

Kolejny pokaz (26 lipca) to pro-
pozycja Łukasza Jarosza. Poeta 
i muzyk mieszkający pod Olku-
szem zaprasza na projekcję fil-
mu „Zło” Mikaela Hafströma. 
9 sierpnia odbędzie się pokaz 
filmu wybranego przez Doro-
tę Kędzierzawską, reżyserkę 
i współautorkę „Polski Światło-
czułej”. Tego dnia zaprezentowa-
ny zostanie „Brzdąc” Charliego 
Chaplina, króla komedii i ikony 
kina. Na zakończenie cyklu (23 
sierpnia) olkuska widownia obej-
rzy „Mojego Nikifora” Krzysz-

tofa Krauzego. Film wybrała 
Agnieszka Holland, wybitna 
reżyserka, nominowana trzy-
krotnie do Oscara.
Każdej projekcji towarzyszyć 
będzie krótki audiowizualny 
komentarz osoby prezentującej 
swój bliski film. W lipcu sean-
se zaczynać się będą  o 21.30, 
w sierpniu o 21:00. W razie desz-
czu pokaz przeniesiony zostanie 
do Centrum Kultury - MOK przy 
ulicy Szpitalnej 32.

Organizatorzy: Fundacja Kino 
czuje. Czuję kino, Miejski Ośro-
dek Kultury w Olkuszu, Miasto 
i Gmina Olkusz.
Partnerzy: Omega Art., Pokój 
Janka, FilmPro, Polska Światło-
czuła, Przegląd Olkuski, Sekcja 
Fotograficzna MOK.

Kino czuje. Czuję kino – plener:

Lipiec, godz. 21.30
12.07 – „Złodzieje rowerów”, reż. 
Vittorio De Sica. Zaprasza Woj-
ciech Staroń.

26.07 – „Zło”, reż. Mikael 
Hafström. Zaprasza Łukasz 
Jarosz.

Sierpień, godz. 21.00
09.08 – „Brzdąc”, reż. Charles 
Chaplin. Zaprasza Dorota Kędzie-
rzawska.
23.08 – „Mój Nikifor”, reż. 
Krzysztof Krauze. Zaprasza 
Agnieszka Holland.

Zapraszamy!     
 v MOK Olkusz

KINO PLENEROWE NA OLKUSKIM RYNKU!
W te wakacje na olkuskim rynku zagości cykl bezpłatnych seansów kina plenerowego pod nazwą „Kino czuje. 
Czuję kino – plener”! Zobaczymy filmy wybrane przez wybitne osobowości ze świata kultury: Agnieszkę Holland, 
Dorotę Kędzierzawską, Wojciecha Staronia i Łukasza Jarosza. Na pierwszy seans zapraszamy 12 lipca o godz. 
21:30. Wyświetlony zostanie film „Złodzieje rowerów” (reż. Vittorio De Sica), nagrodzony Oscarem w 1949 r., 
a wybrany przez Wojciecha Staronia, wybitnego dokumentalistę i operatora filmowego.

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 OLEJU OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

www.motoexpert.olkusz.pl

Najniższe ceny w regionie!

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz, 
tel. 32 754 56 70, tel. kom. 608 696 097Ponad 21 lat doświadczenia

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE TANIO

SZYBKO 
SOLIDNIE

tel. 796-351-499     biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

www.gwarek-nieruchomosci.pl

MAXICOM-PC
SKLEP KOMPUTEROWY

www.maxicom-pc.pl

OLKUSZ, ul. Szpitalna 36
TEL: 32 754-32-75
FAX: 32 754-32-74
sklep@maxicom-pc.pl

Reklamy


