
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

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 
• 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 

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

Wykonujemy kompleksowo 
instalacje wod-kan, gaz i c.o.
Wykonujemy kompleksowo 
instalacje 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
Wolbrom , ul. Garbarska 9,  tel./fax 32 647 00 35 
kom. 603 463 034,  e-mail: eco-dom1@tlen.pl

WYPOŻYCZALNIA VANÓW, BUSÓW 
6, 7, 8, 9-osobowych

• wynajem krótko i długoterminowy
• kraj, zagranica

Osiek 174 a / Olkusz
tel.: 531 270 166

Oferujemy również przewozy 
okolicznościowe, także 
z naszym kierowcą.

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA - WIĘCEJ STRONA 5

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

www.pomocdrogowaolkusz.plwww.pomocdrogowaolkusz.pl
MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 28224h

Wolbrom 
ul. 20 Straconych 56

F.H.U. BRATEX
WYNAJEM ZAGĘSZCZAREK GRUNTU
Naprawa:
• spalinowych pił, 
   kosiarek, podkaszarek,
• zagęszczarek gruntu 
• agregatów
   prądotwórczych itp.

tel.: 732 828 581

AGENCJA REKLAMOWA

Kreacja marki
Projektowanie
Film i multimedia
Skład tekstów
Strony WWW
Druk

www.mobioos.pl     •     biuro@mobioos.pl

600 424 117

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

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

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

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

SERWIS LAPTOPÓW

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

								OFERTA	PRACY	
	

PRACOWNIK	PRODUKCJI	
	

Miejsce	pracy:	BUKOWNO	ul.	Kolejowa	34	
	

Zadania:	 Obsługa	 suszarni,	 przepakowywanie,	 prace	
porządkowe,	rozładunek	ręczny,	pakowanie	produktów.	
Wymagania:	Dyspozycyjność	do	pracy	3	zmianowej.	
Oferujemy:	 Umowa	 zlecenie,	 wynagrodzenie	 od	 1600	 zł	
netto	na	rękę,	możliwość	związania	się	z	firmą	na	stałe.		

	

Zainteresowane	osoby	prosimy	o	kontakt	telefoniczny	lub	e-mail:	
	

tel.	690	864	100		
e-mail:	bukowno@inwork.com.pl	

	
	
	
	
	
	
	

Więcej	ofert	pracy		
na	ostatniej	stronie	
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FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  MAX-TRANS

GOSPODARKA ODPADAMIGOSPODARKA ODPADAMI
Odbieramy odpady: Oferujemy państwu:

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

AZBEST - ETERNIT
GRUZ MIESZANY
GRUZ BETONOWY
GRUZ CERAMICZNY
ODPADOWA PAPA
ODPADY PRODUKCYJNE - PRZEMYSŁOWE

 USŁUGI ASENIZACYJNE

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

• Żużel 0 mm - 80 mm
     Zastosowanie:  Kruszywo przeznaczone do utwardzenia dróg, placów, wypełnianie terenów 
     niekorzystnie przekształconych, rekultywacji, podbudów dróg.

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

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

Pełna lista odpadów na naszej stronie internetowej:
www.fhumaxtrans.pl

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

Dysponujemy sprzętem renomowanych producentów, 
aby zagwarantować klientom wygodną, szybką i efektywną pracę.

Do Państwa dyspozycji jest:
• KOPARKO-ŁADOWARKA
• ŁADOWARKA
• SAMOCHODY - WYWROTKI
• CIĄGNIK MASSEY FERGUSSON

W naszej ofercie znajduje się
również odśnieżanie zimowe

placów, parkingów i ulic. 

WYNAJEM SPRZĘTU CIĘŻKIEGO DO PRAC BUDOWLANYCH

Organizatorem pier wszej 
w historii miasta „Srebrnej Dzie-
siątki” był Klub Biegacza „Olku-
szbiega” przy współpracy z Urzę-
dem Miasta i Gminy Olkuszu, 
Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Olkuszu, Miejskim 
Ośrodkiem Kultury w Olkuszu 
oraz KS Olkusz. 10-kilometrowa 
trasa I Memoriału im. Kazimie-
rza Chechelskiego zaplanowa-
na została w centrum Olkusza 
i w zachodniej części miasta. 
Zawodnicy startowali z rynku. 
Po przebiegnięciu trzech okrą-
żeni, tj. 10 kilometrów, również 
w rynku kończyli zawody. Na 
mecie gratulacje składali m.in. 
Joanna Szczepanek z „Olku-
szbiega” oraz burmistrz Roman 
Piaśnik.
- Chcielibyśmy podziękować 
wszystkim uczestnikom, którzy 
tak licznie do nas przyjechali. 
Podziękowania kierujemy rów-
nież do olkuskiej Policji, która 
od samego początku była przy-
chylna i pomocna oraz do grupy 
Rower, Lubię Go. Dziękujemy 
współorganizatorom biegu. Ten 
bieg nie odbyłby się bez także 
pomocy sponsorów i partnerów 
biegu. Dziękujemy wszystkim, 
którzy byli z nami w ten wyjąt-
kowy dzień – nie szczędzą słów 
wdzięczności Asia Szczepanek 

i Krzysztof Mucha z „Olku-
szbiega”.
Pierwsze trzy miejsca na podium 
w kategorii OPEN zdobyli 
zawodnicy KS Olkusz: Bartosz 
Karoń, Kamil Wichary i Adrian 
Wojtacha. W rywalizacji kobiet 
najlepsze okazały się Agnieszka 
Pietsche Fulbiszewska, Anna 
Konieczny oraz Marta Rus. 
Pełna klasyfikacja we wszyst-
kich kategoriach dostępna jest 
na stronie internetowej:
http://pomiar-czasu.pl/wyniki/ 

z160916glowny.pdf
- Serdecznie gratuluję zwycięzcom 
oraz wszystkim, którzy poświęcili 
wiele energii, aby zorganizować 
tak ambitne przedsięwzięcie. Sło-
wa podziękowania należą się też 
sponsorom. O popularności Biegu 
niech świadczy fakt, że na liście 
startowej udało mi się odnaleźć 
zawodnika ze Stanów Zjedno-
czonych. Jest to duży sukces, co 
podkreślają sami zawodnicy oraz 
kibice. Z przyjemnością pomogę 
w przygotowaniach kolejnych 
edycji  – komentuje burmistrz 
Roman Piaśnik.
Biegowi towarzyszyły atrakcje 
skierowane do mieszkańców 
i przyjezdnych w różnym wieku. 
Tego samego dnia w centrum 
Olkusza realizowany był skiero-

wany do mieszkańców i przyjezd-
nych program „Gdzie duch spo-
tyka się z przestrzenią” w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa 
2016.
Sponsorzy I Biegu Ulicznego 
Srebrna Dziesiątka - I Memoria-
łu im. Kazimierza Chechelskie-
go: INTERMAG, BOLTECH, 
ARKOP, ETIXX, PABLO-
SPORT, ARTUR SOKÓŁ, 
SALON KOSMETYCZNY 
NOVY, DOM DLA SENIORA 
NA LEŚNEJ Z JAROSZOW-
CA, SKLEP TRAMP, AVON, 
SIŁOWNIA PRIDE
Patroni medialni:
OlkuszDlaWas.info, 
Olkuszanin.pl, 
SpottedOlkusz.pl

SUKCES SREBRNEJ DZIESIĄTKI 
W ubiegłą sobotę 17 września 260 zawodników wystartowało i szczęśliwie dotarło do mety I Biegu Ulicznego Srebrna Dziesiątka - I Memo-
riału im. Kazimierza Chechelskiego, którego trasa przebiegała ulicami Olkusza. Zainteresowanie biegiem przerosło oczekiwania orga-
nizatorów, którzy nie tylko zapewnili świetną sportową rywalizację, ale już teraz zapowiadają kolejne edycje biegu w nadchodzących 
latach. W czasie biegu prowadzona była zbiórka na rehabilitację Natalii Mączki.

Informacje
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Zgodnie z art. 304 Kodeksu postępo-
wania karnego, Każdy, dowiedziawszy 
się o popełnieniu przestępstwa ściga-
nego z urzędu, ma społeczny obowią-
zek zawiadomić o tym prokuratora lub 
Policję. Obowiązek ten w stosunku do 
instytucji państwowych i samorzą-
dowych jest rozszerzony o koniecz-
ność przedsięwzięcia niezbędnych 
czynności do czasu przybycia organu 
powołanego do ścigania przestępstw 
lub do czasu wydania przez ten organ 
stosownego zarządzenia, aby nie dopu-
ścić do zatarcia śladów i dowodów 
przestępstwa.
Powyższe uregulowanie ma na celu 
zapewnienie sprawnego funkcjono-
wania wymiaru sprawiedliwości już 
od najwcześniejszego stadium proce-
su karnego. Organy ścigania poprzez 
tzw. obowiązek denuncjacji, uzyskują 
informację o podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa i mogą podjąć dalsze 
czynności celem wykrycia i pocią-
gnięcia do odpowiedzialności karnej 
sprawcy. Niezwłocznie po otrzymaniu 
zawiadomienia o przestępstwie organ 
powołany do prowadzenia postępowa-
nia przygotowawczego obowiązany jest 
wydać postanowienie o wszczęciu bądź 
o odmowie wszczęcia postępowania 
w formie dochodzenia albo śledztwa 
w zależności od charakteru czynu.
Co więcej, w stosunku do niektórych 
przestępstw, obywatele mają obowiązek 

zawiadomienia organów ścigania i to 
pod rygorem odpowiedzialności karnej 
nawet do 3 lat pozbawienia wolności. 
Obowiązek ten dotyczy oczywiście naj-
poważniejszych przestępstw takich jak 
np. zabójstwo, bezprawne pozbawienie 
człowieka wolności czy przestępstw 
o charakterze terrorystycznym. 
Z drugiej jednak strony, instytucja 
zawiadomienia o przestępstwie często 
bywa nadużywana przez obywateli do 
osiągnięcia własnych celów, np. postra-
szenia nielubianego sąsiada, wywarcia 
presji na innej osobie celem zmuszenia 
jej do określonego zachowania, czy też 
ukazania innej osoby w złym świetle.
Należy jednak liczyć się z konsekwen-
cjami takiego lekkomyślnego zacho-
wania. Zgodnie bowiem z art. 238 
Kodeksu karnego, kto zawiadamia 
o przestępstwie lub o przestępstwie 
skarbowym organ powołany do ści-
gania wiedząc, że przestępstwa nie 
popełniono, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawie-
nia wolności do lat 2.
To nie jedyne konsekwencje. Sąd Ape-
lacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 
18 maja 2016 r., sygn. akt I ACa 54/16, 
wprost wskazał, że wniesienie zawia-
domienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa może okazać się nie tyl-
ko działaniem bezprawnym, ale także 
mającym charakter czynu niedozwo-
lonego w rozumieniu przepisów prawa 

cywilnego. Sąd owszem potwierdził, że 
złożenie do organów ścigania zawiado-
mienia o popełnieniu przestępstwa jest 
działaniem w ramach obowiązującego 
porządku prawnego ale nie zmienia to 
faktu, że nawet wówczas takie działanie 
powinno być rzeczowe, obiektywne, 
podjęte z należytą ostrożnością i przez 
osobę uprawnioną, a w przypadku 
wyrażania ocen i realizacji prawa do 
krytyki nie powinno wykraczać poza 
niezbędną w tym zakresie potrzebę, 
wynikającą z realizowanych i pod-
legających ochronie prawnej celów. 
W przeciwnym bowiem wypadku, 
dochodzi do wyraźnego wyjścia poza 
cel i niezbędność postępowania, a tym 
samym nie jest wykluczone uznanie 
bezprawności takiego działania. 
Powyższe prowadzi wprost do wnio-
sku, że w takiej sytuacji osoba pomó-
wiona może domagać się ochrony 
o której mowa w art. 24 § 1 Kodeksu 
Cywilnego, a to zaniechania takiego 
działania, usunięcia jego skutków, 
przeprosin czy zapłaty odpowiedniej 
sumy pieniężnej na wskazany cel 
społeczny, a nawet zadośćuczynienia 
pieniężnego. Lekkomyślne działanie 
nie mieści się bowiem w granicach 
prawa i nie zasługuje na zwolnienie 
z odpowiedzialności za zawinione 
naruszanie dóbr osobistych.

 v Szymon Dubel
Adwokat

PORADY PRAWNE 

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA 
PRZESTĘPSTWA: KONIEC Z PIENIACTWEM?

Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny 
obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Zauważyłem jednak, że często 
instytucja zawiadomienia o przestępstwie bywa nadużywana przez obywateli dla 
osiągnięcia własnych celów. W jaki sposób, jako osoby pomówione, możemy bronić 
się przed takim bezprawnym zachowaniem?

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”.

Prawie 5 lat temu Belgia pobiła 
światowy rekord w ilości dni  
funkcjonowania państwa bez 
rządu – nowo wybrani politycy 
nie mogli bowiem rozstrzygnąć 
wspólnie wielu kwestii. Na dro-
dze do porozumienia stanęła 
pogłębiającą się przepaść między 
Flandrią i Walonią. Wzajemne 
animozje i rozbieżne interesy 
powodowały, że najpierw poli-
tycy z obu stron granicy języ-
kowej długo negocjowali refor-
mę państwa (polegała ona na 
większej autonomii dla regionów 
i zmianie źródeł ich finansowa-
nia), zrywając kilkukrotnie roz-
mowy. Później spory dotyczyły 
praw wyborczych i językowych 
frankofonów mieszkających we 
flamandzkich gminach, a zakoń-
czyły się na temacie budżetu na 
nadchodzący rok. W taki oto 
sposób Belgia nie miała rządu 
przez... 535 dni, czym pobiła 
rekord należący do Iraku (tam 
rządu nie było przez niemalże 
rok). Jakie były konsekwencje 
tego prawie dwuletniego „cha-
osu”? Jak się okazało - znikome. 
Belgowie prowadzili normal-
ne życie, a studenci w ramach 
wyśmiania niepotrafiących się 

dogadać polityków organizowali 
tzw. rewolucje frytek. Rozda-
wali potrawę, którą uznają za 
swój wynalazek, na manife-
stach,  festynach i koncertach, 
w ramach demonstracji swojej 
belgijskości.
Jeśli ktoś myślał, że był to tyl-
ko jednorazowy incydent prze-
szłości, to jest w błędzie. Od 8 
miesięcy rządu nie ma w Hisz-
panii. Tam sytuacja jest jeszcze 
ciekawsza, gdyż... od tego czasu 
bezrobocie po raz pierwszy od 
wielu lat spadło poniżej 20%. 
Hiszpanie wcale nie odczuwają 
braku przywódców, co więcej, 
w mniejszym stopniu obawia-
ją się utraty pracy oraz zaczęli 
wreszcie więcej konsumować. 
Przed tygodniem dotychcza-
sowy premier Mariano Rajoy 
podwyższył nawet nieco tego-
roczną prognozę wzrostu – ma 
ona wynieść 3%.
A czy Polacy poradziliby sobie 
bez państwa? Tak, w końcu już 
raz to zrobili. Cała sytuacja mia-
ła miejsce w PRL. Mowa oczy-
wiście o ustawie Wilczka, która 
w podstępny sposób wprowadzi-
ła w Polsce wolny rynek w pełnej 
krasie. Rząd przestał mieć jakie-

kolwiek wpływ na handel, ludzie 
zaczęli rozkładać tysiące straga-
nów na ulicach, zakładać firmy 
oraz tworzyć mnóstwo nowych 
miejsc pracy. Polacy pokazali 
wtedy, że nie potrzebują pomo-
cy państwa na każdym kroku, 
gdyż za czasów obowiązywania 
tej ustawy konsumpcja wzrosła 
w nieprawdopodobnym tempie.
Biorąc to wszystko pod uwa-
gę należy się poważnie zasta-
nowić, czy Ronald Reagan nie 
miał racji, kiedy wypowiedział 
słynne zdanie: „Rząd nie jest 
rozwiązaniem problemów z tego 
prostego powodu, że to on jest 
problemem”.

 v Michał Pasternak

PAŃSTWO BEZ RZĄDU? MOŻLIWE!
Zarówno w Polsce, jak i prawie na całym globie, istnieje kult pań-
stwa. Na różne sposoby próbuje się „ulepszyć świat” za pomocą 
kolejnej ustawy, a społeczeństwo wszelkie swoje potrzeby kie-
ruje w stronę rządu, oczekując, że ten rozwiąże kolejny problem. 
Prowadzi to do powstania tzw. państwa opiekuńczego, w którym obywatel 
liczy na pomoc w każdym aspekcie. Czy takie państwo jest nam niezbędne 
do dobrego funkcjonowania? Pójdźmy nawet o krok dalej i zastanówmy się, 
czy rząd jest nam w ogóle potrzebny? Okazuje się, że nie, a przynajmniej 
można bez niego żyć. I to całkiem normalnie.

Świadczenia te finansowane 
są z  budżetu państwa, a  ich 
wysokość nie może przekraczać 
odpowiednich świadczeń prze-
widzianych w ustawie emery-
talnej. Aby można było otrzy-
mać takie świadczenie w drodze 
wyjątku osoba ubiegająca się 
o jego przyznanie musi spełnić 
łącznie następujące przesłanki: 
jest lub była ubezpieczona albo 
zalicza się do członków rodziny 
pozostałych po ubezpieczonym, 
nie spełnia warunków do uzy-
skania świadczenia w  trybie 
zwykłym wskutek szczególnych 
okoliczności, nie może podjąć 
pracy lub innej działalności 
objętej ubezpieczeniami spo-
łecznymi z uwagi na wiek lub 
całkowitą niezdolność do pracy 
oraz nie posiada niezbędnych 
środków utrzymania.
Niespełnienie jednej z powyż-
szych przesłanek wyklucza 
możliwość przyznania świad-
czenia w drodze wyjątku.
Rozpatrzenie wniosku o świad-
czenie w  drodze wyjątku 
następuje dopiero po ostatecz-
nym rozstrzygnięciu sprawy 
przez organ rentowy lub sąd, 
w zakresie ustalenia uprawnień 
do świadczenia w trybie zwy-
kłym, gdyż renta wyjątkowa jest 

świadczeniem przyznawanym 
w  szczególnym trybie przez 
Prezesa ZUS. 
Powyższe potwierdził Sąd Ape-
lacyjny w Warszawie w wyro-
ku z dnia 13 maja 2005  roku 
sygn. akt II SA/Wa 1989/04, 
który uznał, że: „rozpatrywanie 
sprawy o  świadczenie w dro-
dze wyjątku dopuszczalne jest 
po ostatecznym rozstrzygnię-
ciu przez ZUS, a w przypad-
ku wniesienia odwołania - po 
prawomocnym wyroku Sądu 
stwierdzającym po stronie wnio-
skodawcy brak uprawnień do 
świadczeń z ubezpieczenia spo-
łecznego w trybie ustawowym.” 
Tak więc jeżeli wnioskodawca 
otrzymał decyzję odmawia-
jącą prawa do renty z  tytułu 
niezdolności do pracy, może 
ponownie ubiegać się o przy-
znanie renty wyjątkowej. Jeśli 
natomiast odwołał się on od 
spornej decyzji, niezbędne jest 
najpierw zakończenie postępo-
wania odwoławczego w sądzie.
W celu przyznania świadcze-
nia w drodze wyjątku należy 
wystąpić do Prezesa ZUS ze 
stosownym wnioskiem, załą-
czając do niego oświadczenie 
o  stanie rodzinnym, majątko-
wym i  o  sytuacji materialnej, 

sporządzone na druku ZUS 
Rp-15, a także dokumenty 
potwierdzające stan faktycz-
ny wskazany w oświadczeniu. 
Wniosek może być złożony 
w  najbliższej terenowej jed-
nostce organizacyjnej ZUS, 
w Centrali ZUS lub korespon-
dencyjnie.
Należy pamiętać również, iż 
przyznanie renty w  szcze-
gólnym trybie ma charakter 
uznaniowy gdyż jej otrzymanie 
uzależnione od oceny indywi-
dualnej sytuacji wnioskodawcy. 
Zgodnie z wyrokiem Naczelne-
go Sądu Administracyjnego z 5 
listopada 2014 roku sygn. akt           
I OSK 2148/14 renta przyzna-
wana uznaniową decyzją Pre-
zesa ZUS jest świadczeniem 
szczególnym, które może być 
przyznane wówczas, gdy wnio-
skodawca wykaże, że wskutek 
obiektywnych, niezależnych od 
niego, nadzwyczajnych oko-
liczności nie miał możliwości 
nabyć prawa do świadczenia 
na zasadach ogólnych.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

RENTA W DRODZE WYJĄTKU
Ustawa o  emeryturach i  rentach z  FUS (Dz.  U. z  2009  r. nr  153, 
poz.  1227 z późn. zm.) w  art.  83 przewiduje uprawnienia Prezesa 
ZUS do przyznawania świadczeń w drodze wyjątku.

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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KĄCIK KULINARNY

Tak, więc było i tym razem, 
chciałam upiec coś pysznego 
i z tego co powiedzieli oddając 
mi formę – udało się, droż-
dżówki były lepsze niż od Babci 
:) Hurra !
Drożdżowe bułeczki  
ze śliwkami
•	 5	dkg	drożdży	
•	 szklanka	ciepłego	mleka	
•	 70	dkg	mąki	pszennej	
•	 1	kostka	masła
•	 4	jajka	
•	 2o	dkg	cukru
•	 12	śliwek		

przekrojonych	na	pół	
•	 łyżeczka	cynamonu		

+	łyżeczka	cukru
•	 jajko	+	1	łyżeczka	cukru		

+	1	łyżka	mleka
D r o ż d ż e  r o z k r u s z y -
łam do makut r y, doda-
ł a m  l e t n i e g o  m l e k a  
(3 łyżki) oraz 1 łyżkę mąki, 
wszystko dobrze wymiesza-
łam do połączenia sk ład-
ników. Makutrę przykry-
łam ściereczką do naczyń 
i w ystawi łam na słońce  
(a grzało całkiem przyjemnie 
na 15 minut). Zaczyn ruszył 
a ja dodałam pozostałe skład-
niki takie jak mleko, masło 
rozpuszczone w kąpieli wod-

nej (uważaj żeby nie było za 
gorące) mąkę i jajka dokładnie 
wymieszane (można ubić mik-
serem z cukrem), razem wszyst-
ko porządnie wymieszałam 
i przykryłam ściereczką i znowu 
dałam na słoneczko żeby szybko 
wyrosło. Po około 45 minutach 
ciasto wyrośnięte przełożyłam 
na stolnicę i porządnie jesz-
cze raz wyrobiłam. Umyłam 
ręce i zaczęłam rwać ciasto tak 
żeby móc zrobić płaski placek 
wielkości spodu od szklanki, do 
środka wkładałam pół śliwki 
wraz ze szczyptą cukru, zawi-
jałam w kulkę i odkładałam do 
formy wyłożonej papierem do 
pieczenia. 
Jajko połączyłam z cukrem 

i mlekiem i tą mieszanką 
posmarowałam każdą bułecz-
kę z góry. 
Wstawiałam do zimnego pie-
karnika na 40 minut z tempe-
raturą 180 C. Gdy wystygły 
posypałam bułeczki cukrem 
pudrem. 
Bułeczki się spokojnie odrywają 
jedna od drugiej, co jakby nie 
patrząc ułatwia ich jedzenie :) 
Spróbuj je zrobić a się zako-
chasz! 
Polecam! 

Drożdżowe	bułeczki	 ze	 śliwkami,	pyszne	 !	Upiekłam	 je	 (w	piekarni-
ku	sąsiadki,	bo	ja	dalej	nie	mam	piekarnika	;(	)	z	okazji	odwiedzin	na	
obozie	harcerskim	u	moich	dzieci.	Od	pięciu	lat,	jadąc	ich	odwiedzić	
przywożę	dla	kadry	obozowej	coś	słodkiego,	jakieś	ciasto	jednym	sło-
wem	:)	bo	tego	na	obozie	najbardziej	im	brak.	

DROŻDŻOWE BUŁECZKI ZE ŚLIWKAMI, PYSZNE!

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

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

PLENER FOTOGRAFICZNY „OLKUSKIE ZABYTKI”
Stowarzyszenie „Res Sacra Miser” i olkuski MOK po raz trzeci podjęły wspólnie realizację 
projektu "Edukacja i aktywność olkuskich seniorów”. Dzięki środkom z Rządowego Programu 
Aktywizacji Społecznej Osób Starszych, dla słuchaczy Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
przygotowany został program licznych, atrakcyjnych zajęć. Na prośbę studentów kontynuowane 
będę m. in. multimedialne warsztaty. W ich ramach, podczas Europejskich Dni Dziedzictwa 
w Olkuszu, odbył się pierwszy fotograficzny plener.
Zwiedzanie z przewodnikiem 
zabytkowej Bazyliki św. Andrzeja 
oraz podziemi średniowiecznego 
ratusza stało się tak dla organiza-
torów zajęć, jak też dla dla studen-
tów-seniorów znakomitą okazją 
dla przeprowadzenia pleneru. Do 
turystów korzystających z atrak-
cji Europejskich Dni Dziedzictwa 
w Olkuszu uczestnicy warsztatów 
dołączyli już o godz. 9.00. Wraz 
z pierwszą grupą zwiedzających, 
prowadzeni przez Jadwigę Grabow-
ską z Olkuskiej Grupy Turystycznej 
Amonit, poznawali tajemnice i foto-
grafowali wnętrza świątyni.
Okazało się, że nawet dla olkuszan 
z dziada pradziada Bazylika św. 
Andrzeja jest miejscem pełnym 
wciąż odkrywanych ciekawostek. 
Bez wątpienia też niezwykle intere-
sującym dla każdego, kto przybył do 
niej z zamiarem podziwiania oraz 
utrwalenia za pomocą fotograficz-
nych aparatów detali architektonicz-
nych i ornamentów, rzeźb i fresków 
skąpanych w strugach światła pły-
nących ze strzelistych okien.
Kolejnym punktem programu 
pleneru były odwiedziny w pod-
ziemiach średniowiecznego ratu-
sza, po których słuchaczy OUTW 
oprowadzał Jacek Sypień, historyk, 
regionalista i autor licznych publi-
kacji dotyczących dziejów Olkusza. 
Skryte pod powierzchnią centralne-
go placu miasta zabytkowe wnętrza 
udostępniane są zwiedzającym jedy-
nie okazjonalnie, stąd zwiedzenie 

ich było dla uczestników 
warsztatów, jak też dla 
turystów przybyłych na 
Europejskie Dni Dzie-
dzictwa w Olkuszu, 
wyjątkową atrakcją.
Zespołowe działanie ma 
jednak, przynajmniej 
w przypadku fotogra-
ficznych plenerów, swoje 
minusy. Kolejne odwie-
dzane miejsca wszyscy 
chcą w jednym momencie wyko-
rzystać do jak najlepszych ujęć, co 
rodzi oczywiste trudności. Dlatego 
po wyjściu z podziemi ratusza stu-
denci-seniorzy mieli sposobność 
indywidualnie lub w mniejszych 
grupach uwieczniać pozostałe 
obiekty olkuskiej starówki, zaś 
miłośnicy fotografii reportażowej 
śledzić wydarzenia festynu promu-
jącego zabytki naszego miasta.
Pracowite przedpołudnie zakoń-
czył wspólny posiłek, podczas 
którego omówili następne dzia-

łania w ramach multimedialnych 
warsztatów, m.in. wybrali cel 
kolejnego pleneru. W październi-
ku uwieczniać będą barwy jesieni, 
stare budowle i malownicze pejzaże 
Wygiełzowa oraz Czernej. Zapla-
nowana została również wystawa, 
na której zaprezentowane zostaną 
najlepsze zdjęcia uczestników obu 
plenerów.
Projekt dofinansowany ze środków 
Programu Rządowego na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Star-
szych na lata 2014-2020.

„MARIANNA”	autor: Magdalena Wala

„NIEOBECNA”	autor: Agnieszka Olejnik

„TAKIE RZECZY TYLKO Z MĘŻEM”		
autor: Agata Przybyłek

Co zrobić, gdy grają werble, młoda krew wre, a zapaleńcy 
gotują się do walki?

Bliźniaczki, Julia i Julita, prowadzą osobliwą grę: zamienia-
ją się ubraniem, zmieniają makijaż i fryzurę, żeby przejąć 
tożsamość tej drugiej.

Co powinna zrobić kobieta, której mąż zamiast ciepła domo-
wego ogniska, woli ganiać po lasach w poszukiwaniu skarbów?

Podczas gdy wszystkie zwyczajne kobiety 
przygotowywały swoich mężów i synów do 
powstania listopadowego, Marianna, nad-
zwyczaj charyzmatyczna i odważna,  posta-
nowiła, że zamieni koronki na mundur i sama 
wyruszy na bitwę.  Nie było takiej siły, która 
mogłaby zatrzymać młodą dziewczynę. Gdy 
jednak  bój nic nie dał, a rodzinie grozi kon-
fiskata dóbr czy nawet przyśpieszony wyjazd 
na Sybir, trzeba poświęcić się po raz kolejny.
Marianna nie ma wyboru – jak najszybciej 

musi wyjść za mąż. Upatrzony kandydat 
w zasadzie ma wszystko – jest bogaty, młody, 
utytułowany i – co najważniejsze – rozpacz-
liwie poszukuje żony. No właśnie… Nie zbyt 
piękne, aby było prawdziwe?
Przed młodą dziewczyną wiele wyzwań. 
Będzie musiała odnaleźć się w świecie salo-
nowych spisków i nie ulec grze pozorów…
XIX-wieczny świat intryg i baśniowej miłości. 
Czy dasz się do niego wciągnąć?

Julita jest beznadziejnie zakochaną singiel-
ką, która pragnie stabilizacji i rodzinnego 
ciepła.
 Julii na pozór niczego nie brakuje, żyje 
otoczona luksusem, z własną gosposią 
i ogrodnikiem. Ma męża i syna, ale niestety 
jej życie pozbawione jest miłości… Męża 
traktuje przedmiotowo, a synem niemal 
wcale się nie interesuje.
 Julita często odwiedza Julię i zajmuje jej 
miejsce, opiekując się siostrzeńcem, pod-
czas gdy Julia spotyka się z kochankami. 

W ten sposób obie znajdują szczęście i speł-
nienie. Do czasu. W trakcie jednej z tych 
osobliwych zamian Julia i jej kochanek 
zostają znalezieni martwi. Wszyscy są prze-
konani, że zginęła jej siostra… Do czego 
doprowadzi skradziona tożsamość?
 Najnowszy kryminał Agnieszki Olejnik 
to pełna niepokoju historia sióstr, które 
przekroczyły dozwolone granice.

Zuzannie wydaje się, że ma wspaniałe życie: 
stałą pracę, duży dom, synka i męża. No 
dobrze, tego ostatniego tylko miewa, co bole-
śnie uświadamia jej psycholożka Matylda 
Mak. Zainspirowana jej zachętami Zuzanna 
postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i zawal-
czyć o uwagę Ludwika. To jednak wcale nie 
będzie takie łatwe…

Do czego posunie się zaniedbana kobieta? 
I czy wybrane sposoby na odzyskanie męża 
przyniosą rezultat?
„Takie rzeczy tylko z mężem” to opowieść 
o miłości, rodzinie i szarej codzienności uka-
zanej w zabawny sposób.
Porządna dawka uśmiechu gwarantowana!

WARTO PRZECZYTAĆ
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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

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

WICIA to roczna sunia z Klucz. Jest małą dziewczynką 
- waży niecałe 10 kg. W schronisku została przygo-
towana do adopcji i szuka nowego domu. Wicia jest 
cudowna, uwielbia głaskanki, pcha się na kolana 
i najchętniej cały czas spędzałaby u boku opiekuna. 
Nowy właściciel będzie miał wspaniałego towarzysza! 

LEPEK to malutki bielinek z Klucz. W schronisku został 
przygotowany do adopcji i teraz szuka nowego domu. 
Lepek waży nieco ponad 5 kg. Jak na takiego małego 
pieska, charakterek ma ogromny. Nie jest zbyt szcze-
kliwy i polecamy go dla rodzin mieszkających w bloku. 

KOMIS to mały czarnulek z Miechowa. Waży 10 kg 
i ma dopiero 12 miesięcy. Komis uwielbia być gła-
skany, włazi na kolana, szybko biega i jest radosny. 
To idealny towarzysz dla rodziny z dziećmi. 

FADO to 2-latek z Alwerni. Jest dużym pięknym 
psem. Fado jest czujny, szczekliwy, od razu daje 
znać, że ktoś nowy pojawił się na horyzoncie. Fado 
ładnie chodzi na smyczy, lubi głaskanie i koleguje się 
z innymi czworonożnymi. Kto jest zainteresowany 
cudownym Fadem? 

MANIA to 5-tygodniowa kotka z Poczesnej. Jest już 
odrobaczona i odpchlona i razem z braćmi czeka na 
nowy dom.

KICIA to 8-miesięczna dziewczyna z Zawiercia. Jest już 
zaszczepiona i wysterylizowana. Jest bardzo grzeczna, 
umie korzystać z kuwety i czeka na nowy dom.

BIBI to roczna sunia z Psar. Jest średniej wielkości - się-
ga do kolana. W schronisku została przygotowana do 
adopcji i teraz szuka nowego domu. Bibi początkowo 
ze strachu reagowała różnie - warczała, pokazywała 
zęby, jednak teraz, gdy poczuła się bezpieczna, poka-
zuje swój fantastyczny charakter i miłe usposobienie. 
Bibi jest cudowna, reaguje na przywołanie, ładnie 
chodzi na smyczy, a najbardziej lubi wystawiać brzu-
szek do głaskania. Osoba, która ją przygarnie zyska 
wspaniałego i oddanego przyjaciela!

WICIA LEPEK KOMIS

FADO MANIA KICIABIBI

MUFKA to roczna sunia z Olkusza. Przygotowana do 
adopcji szuka nowego domu. Mufka mało szczeka, 
ładnie chodzi na smyczy, koleguje się z każdym 
psiakiem i jest bezproblemowa. Mufka wysoko 
skacze a to można zamienić w zaletę i zachęcić ją 
do zabawy frisbee. Polecana dla rodziny z dziećmi.

MUFKA

Nr kontaktowy 32/30 72 360  • www.schroniskoboleslaw.pl • facebook: schronisko dla bezdomnych zwierząt RAFIK w Bolesławiu
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Bydlin, Chechło, Chełm, Cieślin, Dłużec, Domaniewice, Gołaczewy, Gorenice, Jangrot, Jaroszowiec, Kaliś, Klucze, Kogutek, Kolbark, Kosmolów, 
Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Krzywopłoty, Niesułowice, Olewin, Olkusz, Osiek, Pazurek, Podchybie, Podlesie, Rabsztyn, Rodaki, Ryczówek, 
Sieniczno, Troks, Trzyciąż, Witeradów, Wolbrom, Załęże, Zarzecze, Zawada, Zederman, Żurada. 
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na terenie całego powiatu olkuskiego.
Wydawca „Gwarka Olkuskiego” jest założycielem gazety „Gwarek Zawierciański”, kolportowanej na terenie całego powiatu zawierciańskiego, w miastach 
i gminach takich jak: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec. Prowadzimy stałą 
współpracę z „Gwarkiem Małopolskim”, kolportowanym na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach „Gwarka 
Olkuskiego”. Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obycza-
jami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową 
lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością 
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

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 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):

Posiada do wynajęcia 
przy ul. Kluczewskiej 2 

pomieszczenie garażowe o pow. 67,44 m2  
z kanałem oraz pomieszczeniami przynależnymi
( dwa pomieszczenia biurowo-socjale oraz WC ) 

o łącznej pow. 30,95 m2  
wyposażone w energię elektryczną i wodę.

Obiekt monitorowany z całodobowym dozorem. 
Pomieszczenie przystosowane 

do prowadzenia warsztatu samochodowego.

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

• lokal nr 1 a  o powierzchniużytkowej 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):

POLICJA

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

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

Do każdego badania upominek gratis 

WiREX
Pn - Pt  700 - 2000 
Sob       700 - 1400  

• Zatrzymany przez Policję  34-latek- uprawiał konopie indyjską na strychu
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w 
Olkuszu zatrzymali 34- latka podejrzanego o uprawę i posiadanie środków 
narkotycznych w postaci marihuany. W trakcie czynności zabezpieczono 10  
sadzonek oraz 5,9 grama suszu roślinnego.
Olkuscy kryminalni na podstawie posiadanej informacji, w dniu 16 września 
br. dokonali zatrzymania 34- letniego mieszkańca Bukowna. Mężczyzna w 
trakcie przeprowadzonych czynności wydał policjantom dwie rośliny kono-
pi. Podczas przeszukania na strychu mieszkania, funkcjonariusze ujawnili 
dodatkowo siedem sztuk roślin konopi, które były posadzone w doniczkach. 
Ponadto w ogrodzie zabezpieczono również krzak tej samej rośliny. Wyżej 
wymieniony mieszkaniec Bukowna w domu posiadał środki odurzające w 
postaci marihuany. 34-latek usłyszał już zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Zgodnie z kodeksem karnym posiadanie narkotyków, jak i ich 
uprawa zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 3.

• Mężczyźni, którzy posługiwali się skradzionymi kartami bankomatowymi 
zostali rozliczeni przez policję
Funkcjonariusze z komisariatu Policji w Bukownie zatrzymali dwóch męż-
czyzn w wieku 19 i 21 lat jeden z nich ukradł torebkę z dokumentami i kar-
tami bankomatowymi a drugi wspólnie i w porozumieniu ze swoim starszym 
kolegą, korzystał z kart bankomatowych i robił zakupy do kwoty 50 złotych.
Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia w sobotę po godzinie 4 rano. Para 
znajomych, która wracała z imprezy, zasnęła na przystanku autobusowym. 
W pobliżu przechodził 21-latek. Mężczyzna wykorzystał nieuwagę śpiących 
osób i zabrał torebkę, w której znajdowały się m.in. portfele a w nich znajdu-
jące się dokumenty oraz  karty bankomatowe.
Mężczyźni kilkukrotnie  korzystali z kart bankomatowych. Robili zakupy uży-
wając kart zbliżeniowo do kwoty 50 złotych. Próbowali użyć ich jeszcze kilka-
krotnie, do czasu kiedy na koncie właściciela skończyły się pieniądze.
Policjanci pracujący nad tą sprawą ustalili i zatrzymali   dwie osoby odpo-
wiedzialne za to przestępstwo. 21-latek usłyszał 9  zarzutów m.in. kradzieży, 
kradzieży dokumentów, włamania na konto oraz usiłowania włamania. Jeden 
z nich przyznał się do popełnianych przestępstw. Z kolei 19-latek usłyszał 
zarzuty włamania na konto i usiłowania włamania. Policjanci z Bukowna wy-
konują dalsze czynności w tej sprawie.

• Złodziej rowerów  w rękach olkuskich policjantów
Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali 45-letniego męż-
czyznę podejrzanego o kradzież trzech rowerów o łącznej wartości ponad 3 
tys. złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzut w tej sprawie. Za popełnione prze-
stępstwo grozi do 5 lat pozbawiania wolności.
W czwartek (08.09. br.) po godzinie 18 Dyżurny Policji w Olkuszu otrzymał 
informację, że jakiś mężczyzna, za niewielką kwotę pieniędzy, próbuje sprze-
dać rowery. Mundurowi   przypuszczali,   że   jednoślady mogą pochodzić z 
przestępstwa. Policjanci natychmiast   przyjechali na miejsce, gdzie czekał 
na nich zgłaszający, który miał dwa rowery.  Przypuszczenia funkcjonariuszy 
potwierdziły się. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że 
jednoślady  zostały skradzione dzień wcześniej tj. 07.09.br.  na ulicy Marcina 
Biema w Olkuszu  przy tzw. „boisku witeradowskim”. Policjanci zabezpieczyli 
rowery. Ustalili również sprawcę ich kradzieży i po kilku godzinach, w miejscu 
zamieszkania, zatrzymali 45-latka.

Ponadto kryminalni, gdy przeszukali pomieszczenia 
zajmowane przez mężczyznę, znaleźli umowę kupna-
-sprzedaży trzeciego z rowerów. Z umowy wynikało, że 
45- latek sprzedał jednoślad w jednym z olkuskich skle-
pów rowerowych. W wyniku prowadzonych działań przez 
policjantów Wydziału Kryminalnego odzyskano trzeci ze 
skradzionych  rowerów. Zatrzymany 45-letni mężczyzna 
usłyszał już zarzut kradzieży. Przyznał się do popełnione-
go przestępstwa. 
Skradzione rowery policjanci przekazali właścicielom.  

• Potrącenie pieszych
W piątek (09.09.br.) około godziny 17 kierująca oplem astrą potrąciła 57-let-
nią pieszą - mieszkankę Sułoszowej. Do zdarzenia doszło na przejściu dla 
pieszych na ulicy Górniczej w Olkuszu. W wyniku poniesionych obrażeń 
57-letnia piesza została przewieziona do szpitala w Olkuszu. Kierująca oplem 
była trzeźwa.
Do kolejnego zdarzenia z udziałem pieszej doszło po godzinie 19 w Chechle 
na ulicy Hutniczej. Jak wstępnie ustalili policjanci,  62-letni mieszkaniec Dą-
browy Górniczej, który jechał nissanem primerą, podczas manewru cofania  
potrącił przechodzącą przez jednię 82-letnią mieszkankę Chechła. Piesza z 
ogólnymi obrażeniami ciała została przewieziona  do szpitala w Olkuszu.
Policjanci wyjaśniają okoliczności i przyczyny obu zdarzeń drogowych.

• Olkusz. Włamanie do hurtowni z wyrobami tytoniowymi
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zajmują się sprawą 
kradzieży z włamaniem do hurtowni z artykułami tytoniowymi. Do zdarzenia 
doszło z 08/09.09 br.  w Olkuszu. Sprawca włamał się do magazynu i ukradł 
wyroby tytoniowe różnych marek. Straty w ustaleniu.
Za kradzież z włamaniem  kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolno-
ści od roku do lat 10. 

• Olkusz. Uszkodzono samochody
Policjanci z komendy przyjęli zawiadomienie o uszkodzeniu dwóch samocho-
dów osobowych marki Fiat 126p. Do zdarzenia doszło w nocy z 08/09.09. br.  
Nieustaleni do chwili obecnej sprawcy przewrócili na bok oba pojazdy, które 
znajdowały się  na parkingu osiedlowym przy ulicy Reja w Olkuszu. Właściciel 
pojazdów- mieszkaniec Olkusza,  straty oszacował na ponad 600 złotych.

• Jeżówka. Kradzież paliwa
Właściciel firmy zajmującej się transportem, powiadomił Policję o kradzieży 
paliwa. Do zdarzenia doszło w nocy z 10/11.09.br. na terenie firmy. Złodziej 
wyłamał korek w zbiorniku paliwa w ciągniku siodłowym marki Daf i ukradł 
kilkaset litrów oleju napędowego.
Policjanci z Komisariatu Policji w Wolbromiu pracują nad ustaleniem sprawcy 
tej kradzieży z włamaniem.

Aplikacja „Moja Komenda” kontakt z policją  
i dzielnicowymi na wyciągnięcie ręki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersję apli-
kacji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której odnajdziemy dzielnicowego, który 
opiekuje się naszym rejonem zamieszkania.
Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Pol-
sce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja 
odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, 
w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich 
imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno klik-
nięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi 
mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.
Aplikacja „Moja komenda” zawiera także bazę teleadresową wszystkich ko-
mend i komisariatów w Polsce. Dodaliśmy do niej dodatkowe jednostki, m.in. 
rewiry dzielnicowych oraz posterunki. Aplikacja została wyposażona w dwa 
tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie 
sama odnajdzie najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu w tryb online wystar-
czy jedno kliknięcie, by wskazała trasę do najbliższej komendy lub komisariatu. 
Równie sprawnie połączy nas z dyżurnymi policjantami z wybranej jednostki. 
Dodatkowo „Moja komenda” umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy 
lub kodzie pocztowym.
„Moja Komenda” już dziś dostępna jest na telefony z Android. Wersja na iOS 
zostanie opublikowana w ciągu kilku najbliższych dni. Usługa jest bezpłatna.

Reklamy
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KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

www.kotlyosiek.pl

1 m - 1650 zł
1,2 m - 1800 zł
1,4 m - 2050 zł
1,7 m - 2200 zł

1,9 m - 2350 zł
2,2 m - 2500 zł
2,5 m - 2600 zł

blacha 6 mm,
atest,

gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł 2,5 m - 6700 zł

"Wyglądaj świetnie, 
zarabiaj pieniądze 

i baw się doskonale"

Kontakt:
Małgorzata Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

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

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków. 
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

Zapraszamy do 
Regionalnego Biura Oriflame 
w Olkuszu ul. Biema 5b

poniedziałek 1600 - 1800,
środa 1300 - 1700,
piątek 1200 - 1800

Świat należy
do kobiet

CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI KALENDARZ WYDARZEŃ

REPERTUAR KINA „ZBYSZEK”
 v „NOWE PRZYGODY ALADYNA”, 2D dubbing, prod. Francja/Belgia ,  
czas trwania: 1 h 47 min.,  familijny/przygodowy/komedia,  
bez ograniczeń wiekowych 
• 24.09. (sobota) i 26-28.09. (poniedziałek, wtorek, środa) - godz. 17.00  
• 25.09. (niedziela) - godz. 16.00

 v  „SMOLEŃSK”, 2D, prod. Polska, 
 czas trwania: 2 h, dramat/thriller, bez ograniczeń wiekowych 
• 24.09. (sobota) i 26-28.09. (poniedziałek, wtorek, środa) - godz. 19.00  
• 25.09. (niedziela) - godz. 18.00

 v  Niedzielny Poranek Filmowy: „PARAUSZEK I PRZYJACIELE” /odcinek: 16-20/ 
2D, prod. Polska (SE-MA-FOR), czas trwania: 50 min., bez ograniczeń wiekowych 
• 25.09. (niedziela) - godz. 11.00 (cena biletu 8 zł)

 v  „MÓJ PRZYJACIEL SMOK”, 3D dubbing, prod. USA,  
czas trwania: 1 h 43 min., familijny/przygodowy, bez ograniczeń wiekowych 
• 30.09.-1.10. (piątek, sobota) i 3-4.10. (poniedziałek, wtorek) - godz. 17.00 •  
• 02.10. (niedziela) - godz. 16.00

 v  „SAUSAGE PARTY”, 2D napisy, prod. USA,  
czas trwania: 1 h 29 min., animowany/komedia, bez ograniczeń wiekowych 
• 30.09.-1.10. (piątek, sobota) i 3-4.10. (poniedziałek, wtorek) - godz. 19.00  
• 02.10. (niedziela) - godz. 18.00

 v Niedzielny Poranek Filmowy: „PARAUSZEK I PRZYJACIELE” /odcinek: 21-26/ 
2D, prod. Polska (SE-MA-FOR), czas trwania: 50 min., bez ograniczeń wiekowych 
• 02.10. (niedziela) – godz. 11.00 (cena biletu 8 zł)

 v ,,REKINY WOJNY”, 2D napisy, czas trwania: 1 h 54 min,  
gat.: komedia/akcja , produkcja USA, ograniczenia wiekowe: b/o 
• 7 –8 ; 10- 11.10. godz. 17.00 • 9.10. godz. 16.00

 v ,,SŁUGI BOŻE” 2D, czas trwania: 1 h 51 min. , 
gat.: thriller/kryminalny, produkcja: Polska, ograniczenia wiekowe: od lat 15 
• 7 –8 ; 10- 11.10. godz. 19.00 • 9.10. godz. 18.00

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

PROGRAM IMPREZ MOK
 v 14-29.09.2016  „Tradycje, zwyczaje i historia polskich Romów” - 

wystawa planszowa ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie  
( zwiedzanie w godzinach otwarcia Domu Kultury)

 v 22.09 godz. 8.00 IX Małopolski Konkurs Karaoke Środowiskowych 
Domów Samopomocy, organizator: Starostwo Powiatowe w 
Olkuszu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Olkuszu (MDK, ul. F. Nullo 29)

 v 23-24.09 godz. 9.00-15.30 Muzea za złotówkę w ramach akcji 
„Polska zobacz więcej” i „Kultura 60+” (Centrum Kultury MOK, ul. 
Szpitalna 32)

 v 24.09 Zlot Militarny Rabsztyn 2016 
godz. 11.00 - Rynek w Olkuszu 
godz. 14.00 - Rabsztyn 
organizator: Stowarzyszenie Zamek Rabsztyn, MOK Olkusz

 v 24.09 godz. 15.00 „Srebrny pionek” - Otwarty Turniej Gier 
Planszowych, szczegóły na stronie: www.facebook.com.
poprostudzialaj (MDK, ul. F. Nullo 29)

 v 27.09 godz. 11.00 – Pokaz filmu „Zapora” oraz spotkanie 
z twórcami w ramach obchodów dnia Polskiego Państwa 
Podziemnego / Pokaz dla szkół Gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych 

 v 28.09 godz . 10.00 - SPOTKANIE  ARTYSTYCZNE  „ PODRÓŻ W 
OBSZARY SZTUKI” ( PROWADZENIE CZESŁAW GAŁUŻNY-ARTYSTA 
PLASTYK ,  Z UDZIAŁEM CZŁONKÓW GRUPY PLASTYCZNEJ 
„RELACJE”  ) ETAP II /Centrum kultury/

 v do 01.10 – WYSTAWA PN. „ RAZEM” GRUPY PLASTYCZNEJ  RELACJE 
Z MK J. KIEPURY W SOSNOWCU/Centrum Kultury/

 v 2.10 - GODZ. 17.00 – WYJAZD DO TEATRU SŁOWACKIEGO NA 
SPEKTAKL „ ZIEMIA OBIECANA”

 v 3.10 – WYJAZD NA PLENER MALARSKI  DO OJCOWA GRUPY 
MALARSKIEJ OUTW

 v 5.10 – GODZ. 7.00 – KINOWE SPOTKANIA MŁODYCH  „KRZYWY 
KADR”

 v 6.10 GODZ.17.00 -  INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 
OLKUSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU – WYKŁAD PROF. 
ANDRZEJA SZROMNIKA

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu włączył się w akcję Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Polska zobacz 
więcej - Weekend za pół ceny”. Dzięki temu, a równoczesnie też w ramach akcji "60+ kultura", w dniach 
23-24 września 2016 r. wstęp do każdej z trzech placówek zlokalizowanych w Centrum Kultury MOK 
przy ul. Szpitalnej 32 kosztować będzie 1 zł. Trzy muzea zwiedzisz za 3 zł! Tu, bez pokonywania tysięcy 
kilometrów, poznasz kulturę ludów Czarnego Lądu. Tu zobaczysz dzieła sztuki użytkowej jednego z 20. 
najważniejszych dizajnerów XX wieku. Tu ulegniesz urokowi fantastycznych podziemnych skarbów Jury. 
Zapraszamy do zwiedzania Muzeum Afrykanistycznego, Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego 
oraz Kolekcji Minerałów Ziemi Olkuskiej i Skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 

Więcej o muzeach: www.mok.olkusz.pl. Więcej o akcji MSiT: www.msport.gov.pl.

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!

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

marzanna.edu.pl   • tel. 698 280 488

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

Numery kontaktowe dla hurtowni, sklepów i restauracji:
Przedstawiciel handlowy - 663 033 466

Biuro - 12 257 91 66

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

								OFERTA	PRACY	
	

PRACOWNIK	PRODUKCJI	
	

Miejsce	pracy:	BUKOWNO	ul.	Kolejowa	34	
	

Zadania:	 Obsługa	 suszarni,	 przepakowywanie,	 prace	
porządkowe,	rozładunek	ręczny,	pakowanie	produktów.	
Wymagania:	Dyspozycyjność	do	pracy	3	zmianowej.	
Oferujemy:	 Umowa	 zlecenie,	 wynagrodzenie	 od	 1600	 zł	
netto	na	rękę,	możliwość	związania	się	z	firmą	na	stałe.		

	

Zainteresowane	osoby	prosimy	o	kontakt	telefoniczny	lub	e-mail:	
	

tel.	690	864	100		
e-mail:	bukowno@inwork.com.pl	

	
	
	
	
	
	
	

Więcej	ofert	pracy		
na	ostatniej	stronie	

O F E R T Y 	 P R A C YO F E R T Y 	 P R A C Y 		
	

	
	
	
	
	
	
	

	

PRACOWNIK	PRODUKCJI	
	
	

Idealna	oferta	dla	Kobiet!	
	

Miejsce	pracy:	Dąbrowa	Górnicza	
ul.	Roździeńskiego	12	
	

Zadania:	 Sortowanie	 artykułów	
spożywczych	lub	chemii	
(kosmetyki),	 układanie	 towarów	
w	opakowaniach	zbiorczych,		
przepakowywanie	 	zgodnie	z		
określonymi	zasadami.	
Wymagania:	Dyspozycyjność,	
dokładność.	
Oferujemy:	Umowa	zlecenie,		
bardzo	atrakcyjna	stawka		
godzinowa.	
	

	

Zainteresowane	osoby	prosimy	o	kontakt	
telefoniczny	lub	e-mail:	

	

tel.	606	899	111	
	
	
	
	
	
	

	

	

MAGAZYNIER		
	

	

	

Miejsce	pracy:	Dąbrowa	Górnicza	
ul.	Roździeńskiego	12	
	

Zadania:	 Załadunek	 i	 rozładunek	
dostaw	 zgodnie	 z	 dokumentacją	
magazynową,	przygotowanie	
	towarów	do	wysyłki.	
Wymagania:	Uprawnienia	na	
wózki	widłowe	-	warunek		
konieczny!,	doświadczenie		
zawodowe	na	wysokim	składzie.		
Oferujemy:	 umowę	 o	 pracę	
tymczasową,	 bardzo	 atrakcyjne	
wynagrodzenie	
	

	
	
	

	

Zainteresowane	osoby	prosimy	o	kontakt	
telefoniczny	lub	e-mail:	

	

tel.	606	899	111	
	
	
	
	
	
	

	

	

MECHANIK	
	

	

Miejsce	pracy:	Dąbrowa	Górnicza	
(CENTRUM)	
	

Zadania:	Bieżące	naprawy		
samochodów	osobowych.	
Wymagania:	Doświadczenie	
	zawodowe	 minimum	 3	 lata,	 mile	
widziane	 doświadczenie	 na	
stanowisku:	 wulkanizator,	 prawo	
jazdy	kategorii	B	
Oferujemy:	 umowę	 o	 pracę,	
bardzo	atrakcyjne	wynagrodzenie	+	
premie	 i	 dodatki,	 możliwość	
związania	się	z	zakładem	na	stałe.	
	
	
	

	

Zainteresowane	osoby	prosimy	o	kontakt	
telefoniczny	lub	e-mail:	

	

tel.	690	864	100	
	
	
	
	
	
	

	

	
	

www.inwork.com.pl	e-mail:	hr@inwork.com.pl	
Numer	certyfikatu	KRAZ	14007	

	

	
	
	
	
	
	
	

Reklamy


