
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 I BUSÓW 
• 6,7,8,9 osobowe
• busy do 3,5 tony
• wynajem krótko i długoterminowy
• kraj, zagranica

tel. 531 270 166

Oferujemy również przewozy okolicznościowe, 
także z naszym kierowcą.
Zarezerwuj już dziś na Święta, ferie 
i Sylwestra samochody z napędem 4x4!!

ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY - STRONA 3

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

Zadzwoń 601 500 500

Olkusz, ul. Króla Kazimierza 
Wielkiego 61 C 
www.kredytok.pl

50% zostaje
w Twoim portfelu

• Decyzja nawet w 15 minut
•  Sprawdź różne możliwości – do 15 000 zł
• Bez zbędnych formalności

Teraz Szybka Pożyczka 50% taniej!

Z promocji „50%” mogą skorzystać Klienci, którzy podpisują pierwszą umowę o Szybką Pożyczkę 
z Capital Service S.A. Szczegóły promocji u doradcy. Promocja ograniczona czasowo.

9-osobowy 
Opel Vivaro 
9-osobowy 
Opel Vivaro 

Do wynajęcia na ferie, święta, imprezy okolicznościowe,
imprezy sportowe, wyjazdy integracyjne.

Wynajem krótko i długoterminowy
bez limitu kilometrów.

Najwyższa jakość w niskiej cenie.

Do wynajęcia na ferie, święta, imprezy okolicznościowe,
imprezy sportowe, wyjazdy integracyjne.

Wynajem krótko i długoterminowy
bez limitu kilometrów.

Najwyższa jakość w niskiej cenie.

Kontakt: tel. 577-769-884
email: biuro-wynajmijmibusa@wp.pl

www.wynajmij-mi-busa.pl

Kontakt: tel. 577-769-884
email: biuro-wynajmijmibusa@wp.pl

www.wynajmij-mi-busa.pl

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

Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich 
do rodzaju prowadzonej działalności

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

PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW

STAŁA OPIEKA SERWISOWA

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

kupuj na stronie odbieraj w salonie • www.polnox.pl
ŚWIĄTECZNE PROMOCJE !!

SPRZEDAŻ KOMPUTERÓW 

SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH

Olkusz ul. Kościuszki 16
tel. 502 815 535

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

NAKLEJANIE SZKIEŁ 
HARTOWANYCH NA TELEFONY!

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!
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Siemka ludziska, jestem Gustaw 
 Siemka ludziska, jestem Gustaw 
 

GutekGutek
dla przyjaciółdla przyjaciół

Opiekuję się Ścieżką Edukacy jno-Ekologiczną
 na Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu, która już 

od 6 grudnia będzie dla Was otwarta.

by zajrzał na stronę: 

Nie mogę się doczekać, kiedy Was poznam :)
Siemka :)

W zakładce Ścieżka znajduje się formularz, który należy wypełnić 
i przesłać do Olkuskich Wodociągów. W kwestiach organizacy jnych pomogą 
też moje koleżanki, do których możecie dzwonić pod numer 32 / 643-13-52 
                     Rodzice niech się o Was nie martwią, podczas zwiedzania 
                       dostaniecie kamizelki i kaski. A nad Waszym bezpieczeństwem będą 
                          czuwać moje ziomki z Oczyszczalni.

Jeśli chcecie ze mną odkrywać tajemnice tej ogromnej Oczyszczalni Ścieków
należącej do Olkuskich Wodociągów i widzieć to, co do tej pory ludzkie oko

zobaczyć nie mogło, przekonajcie swojego nauczyciela przyrody lub wychowawcę
www.pwik.olkusz.plwww.pwik.olkusz.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
32-300 Olkusz. ul. Kluczewska 4

Oficjalnego Otwarcia dokonał Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman 
Szałameja oraz Shihan Eugeniusz Stanisławek 6 Dan, który serdecznie 
podziękował Prezesowi OYAMA PFK i OYAMA IKF Hanshi Janowi 
Dyduchowi 8 Dan za 20-lat znakomitej współpracy.
Hanshi Jan Dyduch zabrał również głos, i m.in. pogratulował Organiza-
torom udanych Mistrzostw, podziękował za zaproszenie i wręczył Shihan 
Stanisławkowi opracowania z okazji 25-lecia OYAMA Karate w Polsce.
Znakomicie spisała się 15 osobowa Kadra Jurajskiego Klubu OYAMA 
Karate w Olkuszu przygotowana przez Sensei Kazimierza Skalniaka 4 
dan i Sensei Kingę Skalniak 1 dan, która pełniła rolę Kierownika Kadry 
i reprezentowała Polskę jako zawodniczka.
W sobotę w Kata medale zdobyli: Złoto w „Kobudo” – Sempai Kinga 
Kowal (Juniorki Młodsze), Srebro – Karolina Szwagierczak (kat. Junior-
ki Młodsze) oraz Miłosz Milej (kat. Junior) w Kata, Brąz – Grzegorz 
Furgaliński (kat. Junior Młodszy) w Kata. 
Po pięknej prezentacji odpadła w eliminacjach Sensei Kinga Skalniak, 
która startowała w bardzo licznej kategorii Seniorek (kategoria ta skupiała 
Seniorki, Mistrzynie i Młodzieżowcy - Kobiety).
W niedzielę w Kumite po pięknych walkach medale zdobyli w Lekkim 
Kontakcie: Złoto - Patrycja Gut (Juniorki Młodsze do 50 kg.), Złoto – 
Lena Pater ( Młodziczki do 45 kg.), Srebro - Karolina Pasek (Juniorka 
Młodsza do 40 kg.), Srebro- Grzegorz Furgaliński ( Junior Młodszy do 
40 kg.), Srebro- Emilia Świechowska Młodziczka do 35 kg.), IV miejsce 
– Anna Piechowicz (Juniorki Młodsze do 55 kg.), Oskar Janawa odpadł 
po zaciętym pojedynku z Gruzinem decyzją sędziego maty. Maja Żuk 
odpadła w eliminacjach decyzją sędziów.
W Semi-Knockdown srebrny medal zdobyła Alicja Milej (kat. Juniorki 
Starsze pow. 60 kg.), IV miejsce zdobył Miłosz Milej (kat. Junior do 
50 kg.).
Olkusz, Powiat Olkuski może być dumny z Jurajskich Karateków! 
Mają znakomitych zawodników i wspaniałych rodziców, żal tylko, że 
Jurajski Klub OYAMA Karate w Olkuszu jest traktowany jak „piąte koło 
u wozu” przy przyznawaniu nagród, stypendiów oraz podziale środków 
na wspieranie sportu czyli działalność statutową stowarzyszenia. 

W Olkuszu działamy ponad 20 lat, Klub liczy znacznie ponad 100 osób 
ćwiczących i stale się rozwija. Olkusz jest wymieniany przy każdym 
starcie Jurajskich zawodników. Ciężko trenujemy trzy razy w tygodniu 
i więcej, sukcesy są wynikiem ciężkiej pracy.
Gratulujemy wszystkim podjęcia wyzwania Mistrzyniom Europy i meda-
listom składamy serdeczne gratulacje. 
Rodzicom dziękujemy za współpracę, przed nami 10.12.2016 r. VII 
Olimpiada OYAMA Karate Dzieci i Młodzieży w Zadrożu.

Zapraszamy na treningi do Olkusza, Wolbromia i Zadroża  
– Trenuj z Najlepszymi!!! Naprawdę warto!!! OSU!!!

ZNAKOMITY START KADRY JURAJSKIEGO KLUBU OYAMA KARATE W OLKUSZU 
NA OTWARTYCH MISTRZOSTWACH EUROPY KYOKUSHINKAI TEZUKA GROUP

3 – ZŁOTE , 6 - SREBRNYCH, 1 -BRĄZOWY
Dnia 26-27 listopada 2016 w Wałbrzychu w hali widowiskowo-sportowej Aqua-Zdrój odbyły się Otwarte Mistrzostwa Europy Karate Kyokushinkai 
Tezuka Group pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja.  W Mistrzostwach udział wzięło blisko 500 zawodników z 16 
państw:  z Francji, Belgii, Niemiec, Gruzji, Rosji, Estonii, Ukrainy, Włoch, Holandii, Sri Lanki, Luksemburga, Szwecji, Indii, Iranu, Japonii, Polski.

Informacje
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Tytułem wstępu wskazać należy, 
iż każda informacja o sprawach 
publicznych stanowi informację 
publiczną w rozumieniu ww. Usta-
wy. Ustawa gwarantuje każdemu 
z nas prawo dostępu do informacji. 
Od osoby wykonującej to prawo nie 
wolno żądać wykazania interesu 
prawnego lub faktycznego w jej uzy-
skaniu. Wystarczy więc jedynie, że 
złożymy wniosek o udostępnienie 
danej informacji publicznej.
Obowiązane do udostępniania infor-
macji publicznej są władze publicz-
ne oraz inne podmioty wykonujące 
zadania publiczne, np. organy wła-
dzy publicznej; organy samorzą-
dów gospodarczych i zawodowych; 
podmioty reprezentujące zgodnie 
z odrębnymi przepisami Skarb 
Państwa; reprezentatywne organi-
zacje związkowe i pracodawców czy 
wreszcie partie polityczne.
Prawo do informacji publicznej obej-
muje uprawnienia do uzyskania tej 
informacji i to przetworzonej w takim 
zakresie w jakim jest to szczególnie 
istotne dla interesu publicznego. Pod-
miot udostępniający jest obowiąza-
ny zapewnić możliwość kopiowania 
informacji albo jej wydruk, a nawet 
przesłania albo przeniesienia jej na 
odpowiedni, powszechnie stosowany 
nośnik informacji.
Ponadto, prawo to obejmuje również 
uprawnienie do wglądu do doku-

mentów urzędowych czy też dostępu 
do posiedzeń kolegialnych organów 
władzy publicznej pochodzących 
z powszechnych wyborów.
Wszyscy zatem posiadamy upraw-
nienie do niezwłocznego uzyskania 
informacji publicznej zawierają-
cej aktualną wiedzę o sprawach 
publicznych. Oznacza to, że jeżeli 
tylko dana informacja może być 
niezwłocznie udostępniona winna 
zostać natychmiast przekazana. Jeżeli 
informacja nie może zostać przekaza-
na niezwłocznie powinniśmy złożyć 
pisemny wniosek i w takim wypadku 
Ustawa zakreśla maksymalny ter-
min 14 dni na odpowiedź na nasze 
pytanie. Jeżeli informacja nie może 
być udostępniona w tym terminie 
podmiot ma obowiązek powiado-
mić nas o powodach opóźnienia oraz 
o nowym terminie, który nie może 
być dłuższy niż 2 miesiące od dnia 
złożenia inicjującego wniosku.
Dostęp do informacji publicznej jest 
bezpłatny ale jeżeli podmiot miałby 
ponieść dodatkowe koszty związane 
ze wskazanym we wniosku sposo-
bem udostępnienia lub koniecz-
nością przekształcenia informacji 
odpowiednią formę, podmiot może 
pobrać od wnioskodawcy opłatę 
w wysokości odpowiadającej tym 
kosztom. W takim wypadku pod-
miot w terminie 14 dni powiadomi 
nas o wysokości należnej opłaty.

Prawo do informacji publicznej pod-
lega jednak ograniczeniu, m.in. na 
zasadach określonych w przepisach 
o ochronie informacji niejawnych 
oraz tajemnic ustawowo chronionych, 
a także ze względu na prywatność oso-
by fizycznej lub tajemnicę przedsię-
biorcy. Ograniczenie to nie dotyczy 
jednak informacji o osobach pełnią-
cych funkcje publiczne, a mających 
związek z pełnieniem tych funkcji.
Odmowa udostępnienia informacji 
publicznej przez podmiot następuje 
w drodze decyzji od której w termi-
nie 14 dni możemy wnieść odwołanie 
(w przypadku decyzji organu władzy 
publicznej) lub wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy (w przypadku 
decyzji innego podmiotu).
Wreszcie, ostateczna decyzja jak 
również bezczynność podmiotu na 
danym etapie może zostać zaskarżona 
do właściwego Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. W prawidłowym 
zredagowaniu skargi z pewnością 
pomoże adwokat lub radca prawny.
Jak widzimy dostęp do informacji 
publicznej jest obecnie bardzo uła-
twiony. Należy zatem śmiało korzystać 
z tych rozwiązań np. celem zgromadze-
nia materiału dowodowego w przypad-
ku prowadzonych równolegle spraw 
sądowych lub administracyjnych.

 v Szymon Dubel
Adwokat

PORADY PRAWNE 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Pozostańmy przy konwencji prezentowanej w ostatnich moich artykułach – za nami 
11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości. Odpowiem zatem na pytanie jakie 
uprawnienia gwarantuje nam Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz.U.2016.1764 j.t. z dnia 2016.10.26 z późn. zm.) jeżeli chcielibyśmy uzyskać 
informacje dotyczące spraw publicznych.

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”.

Prelegentami byli m. in. Mar-
cin Chmielowski, wiceprezes 
Fundacji Wolności i Przedsię-
biorczości czy Lawrence Reed, 
prezes FEE (Foundation for 
Economic Education), autor 
książek, artykułów i  esejów. 
Uczestnicy mogli nie tylko słu-
chać wykładów, ale też wziąć 
udział w dyskusjach o ingeren-
cji państwa w życie obywateli 
czy regionalizacji. Zdobyli 
również wiele przydatnych dla 
młodych i  przedsiębiorczych 
osób wskazówek o zakładaniu 
i prowadzeniu własnego przed-
siębiorstwa.
Edukac ja młodych osób 
w zakresie przedsiębiorczości 
to niezwykle cenna inwesty-
cja, ponieważ to od nich zale-
ży przyszłość naszego kraju. 
Małe i  średnie przedsiębior-
stwa stanowią trzon polskiej 
gospodarki. Choć w  naszym 
państwie prowadzenie działal-
ności gospodarczej nie należy 
do najłatwiejszych, a  przed-
siębiorca musi stawić czoła 
skomplikowanemu systemowi 
podatkowemu czy uciążliwej 
biurokracji, młodzi ludzie 

z  chęcią zdobywają wiedzę, 
jak sprostać tym wyzwaniom.
Wsz yscy biorący udz ia ł 
w konferencji otrzymali książki 
i  gadżety od European Stu-
dents For Liberty. Wyjazd zor-
ganizowaliśmy jako olkuskie 
koło Stowarzyszenia KoLiber. 
Oprócz tego, że w  naszych 
działaniach dążymy do uwol-
nienia polskiej gospodarki od 
zbędnych regulacji oraz wyso-
kich podatków, edukujemy też 
od praktycznej strony olkuskie 
młode pokolenie. Dzięki temu 
młodzi wolnościowcy wrócili 

do domów bogatsi o cenną wie-
dzę i pełni pomysłów czekają 
na następne takie konferencje 
w Polsce czy za granicą.

 v Aleksandra Powaga

MŁODZI OLKUSZANIE NA WOLNOŚCIOWEJ 
KONFERENCJI W KATOWICACH

W sobotę 19. listopada olkuska młodzież uczestniczyła w regio-
nalnej konferencji European Students For Liberty. Przez cały dzień 
mieli okazję posłuchać wielu światowej sławy libertarian, zdobyć 
ekonomiczną wiedzę oraz doszlifować język angielski. W tym dniu 
młodzi ludzie z całej Polski, a także zza granicy, spotkali się na Uniwersytecie 
Śląskim w  Katowicach by poruszyć ekonomiczne i  gospodarcze kwestie. 
W konferencji uczestniczyli również uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego 
w Olkuszu oraz Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu.

Rehabilitacji mogą zostać poddane 
osoby zatrudnione, w przypadku 
gdy są narażone na powstanie cho-
roby zawodowej i wymagają prze-
kwalifikowania, pracują w warun-
kach szczególnie uciążliwych lub 
szkodliwych, a stan ich zdrowia 
wymaga zmiany pracy bądź też 
przez długotrwałą chorobę lub 
wypadek przy pracy utraciły zdol-
ność do wykonywania obowiązków 
służbowych, przez co wymagają 
adaptacji do pracy. 
O potrzebie przeprowadzenia rehabi-
litacji zawodowej orzeka wojewódzki 
ośrodek medycyny pracy albo lekarz 
orzecznik Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Od wydanego orze-
czenia, jeśli jest ono niekorzystne dla 
pracownika, ma on prawo wniesienia 
sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS 
w terminie 14 dni od daty otrzymania 
orzeczenia lekarza orzecznika. Prezes 
ZUS może zgłosić zarzut wadliwości 
orzeczenia lekarza orzecznika w ciągu 
14 dni od wydania tego orzeczenia.
Rehabilitacja zawodowa odbywa 
się w zakładowym lub międzyza-
kładowym ośrodku rehabilitacji 
zawodowej lub u pracodawcy na 
wyodrębnionym stanowisku pracy, 
dostosowanym do potrzeb adaptacji 
lub przyuczenia do określonej pracy.
Prawo do zasiłku wyrównawczego 
pracownik uzyskuje w dniu, w któ-
rym będąc pracownikiem rozpo-
czął rehabilitację. Prawo do zasiłku 

wyrównawczego kończy się z dniem 
zakończenia rehabilitacji i przesu-
nięcia do innej pracy. Zasiłek ten nie 
może być jednak wypłacany dłużej 
niż przez 2 lata . Prawo do zasiłku 
wyrównawczego ustaje w przy-
padku, gdy lekarz orzecznik ZUS 
stwierdzi, że stan zdrowia pracow-
nika na tyle się poprawił, że dalsza 
rehabilitacja stała się niecelowa.
Prawo do zasiłku wyrównawczego 
nie przysługuje, gdy pracownik jest 
uprawniony do emerytury lub ren-
ty z tytułu niezdolności do pracy 
albo nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego. Zasiłek wyrów-
nawczy nie przysługuje również za 
okresy niezdolności do pracy spo-
wodowane chorobą, sprawowaniem 
opieki, pobieraniem zasiłku macie-
rzyńskiego oraz za okresy nieobec-
ności w pracy z innych przyczyn, 
za które pracownik nie otrzymuje 
wynagrodzenia.
Jeżeli pracownik zmuszony był 
rozpocząć rehabilitację zawodową, 
bo miał wypadek przy pracy albo 
stwierdzono u niego chorobę zawo-
dową, otrzyma zasiłek wyrównaw-
czy z ubezpieczenia wypadkowego, 
a w pozostałych sytuacjach zasiłek 
ten jest wypłacany z ubezpieczenia 
chorobowego.
Zasiłek wyrównawczy z ubezpie-
czenia wypadkowego nie przysłu-
guje natomiast, gdy jedyną przy-
czyną wypadku było naruszenie 

przez pracownika przepisów doty-
czących ochrony życia i zdrowia, 
a ten pracownik doprowadził do 
zdarzenia umyślnie lub przez swoje 
niedbalstwo. 
Zasiłek wyrównawczy stano-
wi różnicę między przeciętnym 
miesięcznym wynagrodzeniem 
sprzed rehabilitacji zawodowej, 
ustalonym według zasad obowią-
zujących przy obliczaniu podstawy 
wymiaru zasiłku chorobowego, 
a wynagrodzeniem miesięcznym 
osiąganym podczas pracy uzasad-
niającej jego wypłatę.
W przypadku, gdy pracownik 
podczas rehabilitacji przepracował 
w warunkach rehabilitacji zawodo-
wej tylko część miesiąca to wówczas 
zasiłek wyrównawczy za ten miesiąc 
wypłaca się proporcjonalnie niż-
szy. Zasiłek wyrównawczy za ten 
miesiąc wypłaca się w wysokości 
różnicy pomiędzy przeciętnym mie-
sięcznym wynagrodzeniem z okresu 
przed prawem do zasiłku, zmniej-
szonym o 1/30 część za każdy dzień 
nieobecności, a wynagrodzeniem 
osiągniętym w tym miesiącu.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY
Świadczenie takie przysługuje pracownikowi, którego wynagro-
dzenie uległo obniżeniu, w związku odbywaniem tzw. rehabilitacji 
zawodowej spowodowanej zmniejszoną sprawnością do pracy.

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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TOMASZ STOCKINGER WYSTĄPI W OLKUSZU

DAR SERC STUDENTEK – MALAREK

Któż nie zna tego znakomitego aktora teatralnego i filmowego? Tomasz Stockinger, oprócz 
licznych i niezapomnianych kreacji ma w swym dorobku artystycznym również dokonania 
muzyczne, jak choćby nagraną w Polskim Radiu solową płytę pt. Melodią wracasz do mnie. 
Okazją do bliższego poznania Tomasza Stockingera w roli piosenkarza będzie jego recital 
w Miejskim Domu Kultury w Olkuszu, na który serdecznie zapraszamy w niedzielę, 11 grudnia 
2016 r. o godz. 17.00. Bilety do nabycia w kasie MOK oraz na stronie www.kino.olkusz.pl.

17 listopada 2016 r., przed czwartkowym wykładem w Olkuskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku odbyła się niecodzienna uroczystość. Studentki z grupy malarstwa 
przekazały Stowarzyszeniu Dobroczynnemu „Res Sacra Miser” 15 obrazów, z prze-
znaczeniem na prowadzone przez tę organizację charytatywne aukcje.

Recital ten jest wiązanką piose-
nek polskiego kina przedwojen-
nego, w rytmie walca i tanga przy 
akompaniamencie pianisty, jak za 
dawnych, dobrych lat. Wraca do 
nas łagodnym uśmiechem, nie-
słychanym charm’em i przenosi 
do magicznego dwudziestolecia 
– gdzie żyli wspaniali mężczyźni, 
gotowi na każde poświęcenie dla 
miłości. Ten program to elegan-
cja i szyk minionych lat wciąż tak 
żywo wspominanych. Najlepszy 
prezent muzyczny dla kobiety 
i mężczyzny! Podczas koncertu 
będziemy mogli usłyszeć takie 
utwory jak: "W małym kinie", 
"Lata dwudzieste, lata trzy-
dzieste", "Ostatnia niedziela", 
"Wspomnij mnie", "Ach, jak 
przyjemnie" czy "Sexapil".
Tomasz Stockinger ukończył 
PWST w Warszawie w 1978 r. 
Od tego czasu nieprzerwanie 
związany jest z teatrem, kinem, 
telewizją, a także estradą. Jest 
dziś jednym z najbardziej roz-

poznawanych polskich akto-
rów. Karierę teatralną zaczął 
w Teatrze Dramatycznym za 
dyrekcji Gustawa Holoubka. 
Współpracował także z innymi 
warszawskim teatrami: Kwadrat, 
Scena Prezentacje, Syrena, Roma 
i Komedia. Najważniejsze jego 
filmy to: Sto koni…, Bołdyn, 
Znachor, Lata 20te,30te… Był 
gwiazdą również wielu seriali: 
Dom, Rycerze i rabusie, Pogra-
nicze w ogniu, Zespół adwokacki 
i Klan, który w tym roku wszedł 
w dziewiętnasty rok emisji. Syn 
znanego aktora Andrzeja Stoc-
kingera kontynuuje również 
rodzinne tradycje muzyczne. 
W 2005 r. nagrał w Polskim 
Radiu solową płytę pt. Melodią 
wracasz do mnie. Obecnie aktor 
występuje w Teatrze Kamieni-
ca, goszcząc też na wielu innych 
polskich scenach w repertuarze 
teatralnym i muzycznym.
Stefan Gąsieniec - kompozy-
tor, aranżer muzyczny, pianista, 

menedżer kultury. Wyróżniony 
w roku 2010 Nagrodą Specjal-
ną Ministra Kultury Bogdana 
Zdrojewskiego za nieoceniony 
wkład w rozwój polskiej kultury. 
Od 2007 roku Stefan Gąsieniec 
pełnił funkcję Dyrektora Arty-
stycznego festiwalu muzycznego 
"Eurosilesia”, gdzie Honorowy 
Patronat nad festiwalem od 
początku jego istnienia obejmo-
wał światowej sławy dyrygent 
MAESTRO KURT MASUR. 
Skomponował, zaaranżował 
i wyprodukował muzykę do 
solowego albumu Krzysztofa 
Cugowskiego pt. "Przebudze-
nie". Równorzędnie koncertuje 
jako pianista w Polsce i za granicą 
z gwiazdami światowego jazzu, 
takimi jak: Fuasi Abdul Khaliq 
(USA), Kenny Martin (USA), 
Daniel Allen (Cuba), Siggy Davis 
(USA), Nirankar Khalsa (USA), 
Tony Hurdle (USA) i innymi.

O inicjatywie tej licznie zebra-
nych w sali widowiskowej MDK 
studentów-seniorów powiadomiła 
Zdzisława Gardeła, koordynująca 
działalność Olkuskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Pomy-
słodawczynią szlachetnego daru 
jest Zofia Własnowolska, od wielu 
lat rozwijająca swą artystyczną 
pasję w grupie malarstwa, wiele-
kroć wystawiająca swe prace na 
wystawach organizowanych przez 
olkuski MOK i OUTW.
Na ręce Marii Jędrysik - prezes 
„Res Sacra Miser”, w imieniu 
autorek obrazy przekazała Wie-
sława Niemiec. Dziękując za ów 
dar Maria Jędrysik przypomniała 
pokrótce cele i różnorodne reali-
zowane przez stowarzyszenie 

przedsięwzięcia, a wśród nich 
licytacje, z których dochód zasila 
akcje na rzecz osób potrzebują-
cych pomocy. Kierowana przez 
nią organizacja pozarządowa zna-
na jest i ceniona nie tylko w Olku-
szu za sprawą wielu działań na 
rzecz ubogich, niepełnospraw-
nych, wykluczonych społecznie.
Na najbliższej aukcji, wśród licy-
towanych przez „Res Sacra Miser” 
na charytatywne cele darów znaj-
dą się obrazy studentek OUTW 
z prowadzonej przez Klaudię 
Zub-Piechowicz grupy malar-
stwa. Są nimi:
•	 Zofia Własnowolska,
•	 Maria Bień,
•	 Maria Blicharczyk,
•	 Maria Lewowska,

•	 Misia Bik,
•	 Krystyna Grabowska,
•	 Danuta Molęda,
•	 Barbara Chojowska,
•	 Wiesława Niemiec.
W tym roku akademickim, 
podobnie jak dwukrotnie w prze-
szłości, zajęcia Olkuskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
odbywają się dzięki dotacji Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, pozyskanej wspólnie 
przez Miejski Ośrodek Kultury 
w Olkuszu oraz Stowarzyszenie 
Dobroczynne „Res Sacra Miser”.
Projekt dofinansowany ze środków 
Programu Rządowego na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020.

Spotkanie to przygotowała 
i poprowadziła Wioletta Saro-
ta-Stach - instruktor Pracowni 
Plastycznej MOK, a pomagała 
jej Beata Nowak - instruktor 
Pracowni Tańca. Zanim roz-
poczęło się wspólne tworzenie 
prowadząca zapytała małych 
uczestników o to czym jest 
sztuka. Skojarzenia dzieci 
wiodły przede wszystkim do 
malarstwa. Podobnie, jak ich 
rówieśników uwiecznionych na 
krótkim filmie wyświetlonym 
podczas tego spotkania. A sko-
ro tak, to pod kierunkiem i przy 
pomocy instruktorek, podzie-
lone na grupy maluchy przy-
stąpiły do tworzenia obrazów.
Jakież było ich zdziwienie, 
kiedy dowiedziały się, że nie 
dostaną ani farb, ani pędzli, 
ani nawet kredek. Na scenie 
sali widowiskowej MDK zgro-
madzone zostały za to tkaniny 
i wykonane z rozmaitych mate-
riałów kwiaty, gwiazdki, kulki, 
a także ciepłe czapki zimowe 
i letnie czapki z daszkiem, prze-
ciwsłoneczne okulary, szaliki, 
rękawiczki oraz różne inne 
pozornie nie mające ze sobą 
nic wspólnego przedmioty. 

Jak się okazało z nich właśnie 
powstać miały tego popołudnia 
obrazy. Dzieci w lot podchwy-
ciły intencję artystki Wioletty 
Saroty-Stach i ochoczo zabrały 
się do dzieła.
Temat pierwszego obrazu, 
a raczej połączenia instalacji 
i performance, nawiązywał 
do letniego ogrodu. Drugi 
zaś przedstawiać miał zimo-
wą scenkę. Dzieci nie tylko 
komponowały z dostępnych 
materiałów i przedmiotów 
obrazy, ale też same stawały 
się ich częściami. Pozowały 
grając w badmintona, czyta-
jąc, opalając się, albo rzucając 
śnieżkami i bawiąc na śniegu. 

Radości było przy tym co nie-
miara. Efekty ich starań, oprócz 
zamieszczonych zdjęć, 
ukazuje również filmik dostęp-
ny tutaj: www.youtube.com/
watch?v=t7AoP-LSGmQ 
Na tym jednak nie kończy się 
projekt pt. „Gdzie mieszka 
sztuka?”. Już dziś zapraszamy 
na drugie, poświęcone muzy-
ce spotkanie, które odbędzie 
się w środę, 21 grudnia 2016 
r. o godz. 17.00 w Miejskim 
Domu Kultury przy ul. F. Nul-
lo 29.

GDZIE MIESZKA SZTUKA?
Jak często widujemy dzieci na wystawach, koncertach, czy w muzeach? Ile godzin 
przeznaczonych jest w szkołach na artystyczną edukację? Zamiast udzielania 
odpowiedzi wystarczy stwierdzić, że popularyzacja sztuki wśród najmłodszych 
pozostawia wiele do życzenia. Oprócz pracowni, w których dzieci i młodzież 
rozwijają swe talenty, a także organizowanych dla nich festiwali i konkursów, 
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu podjął kolejną inicjatywę, tym razem łączącą 
edukację artystyczną i zabawę. Pierwszy z cyklu happeningów pt. „Gdzie mieszka 
sztuka?” odbył się w MDK 23 listopada 2016 r.

Dziś z pewnością nikogo nie trzeba 
przekonywać do znaczenia sztuki 
w terapii oraz aktywizacji osób nie-
pełnosprawnych. Nieliczni jednak, 
poza uczestnikami warsztatów, 
plenerów i innych tego typu dzia-
łań, wiedzą jak w praktyce tera-
pia ta i aktywizacja przebiegają, 
jak oddziałują na podopiecznych, 
a także prowadzących.
Piątkowy wernisaż stał się okazją 
do poszerzenia tej wiedzy. O swych 
doświadczeniach i przeżyciach 
wyniesionych z projektu „Plener 
otwartych uczuć” opowiadali: Wie-
sław Pietras – prezes Stowarzysze-
nia „KLUCZ”, zarazem pomysło-
dawca i koordynator projektu oraz 
Mariusz Połeć – artysta, animator 
kultury, po raz czwarty współorga-
nizator oraz komisarz tego pleneru 
i poplenerowej wystawy.
Dzięki wyświetlonemu w Cen-
trum Kultury filmowi dokumen-
talnemu z pleneru goście werni-
sażu mogli poznać też wrażenia 
pozostałych uczestników: profe-
sjonalnych artystów oraz niepeł-
nosprawnych zgłębiających przy 
ich pomocy tajniki malarstwa. 
Utrwalone kamerą relacje prze-
pełniało entuzjastyczne zaangażo-
wanie i pozytywna energia, towa-
rzyszące bez wyjątku wszystkim 
podczas wspólnego tworzenia.
W projekcie „Plener otwartych 
uczuć”, obejmującym warsztaty 
edukacyjno-artystyczne z malar-
stwa, rysunku, zdobienia cera-
miki, a także wypowiadania się 
przed kamerą, wzięło udział 55. 
niepełnosprawnych osób. Warsz-
taty te odbywały się na terenie 

powiatów: chrzanowskiego, olku-
skiego i proszowickiego. Uczest-
nicy pleneru korzystali z gościn-
ności Dyrekcji Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa 
Śląskiego, która zapewniła im 
noclegi w Ośrodku Edukacyjno-
-Naukowym w Smoleniu.
Piąty plener im. ks. M. Dubiela 
był nie tylko integracyjny, ale też 
międzynarodowy, bowiem wraz 
z polskimi artystami uczestni-
czą w nim twórcy pochodzący ze 
Słowacji i Armenii. Mieszkają-
cy nierzadko w odległych miej-
scowościach, nie wszyscy mogli 
przybyć na wernisaż. Beata Soboń 
- dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury, instytucji będącej współ-
organizatorem wystawy, wręczyła 
obecnym uczestnikom upominki 
- materiały promujące historyczne 
i kulturalne atrakcje Olkusza.
Najwyższy czas przedstawić arty-
stów. Autorami prezentowanych na 
tej wystawie obrazów są:
•	 Mariusz Połeć – komisarz pleneru,
•	 Beata Będkowska,
•	 Ewa Bogucka Pudlis,
•	 Miroslav Capovčák,

•	 Joanna Gałecka,
•	 Barbara Hubert,
•	 Samvel Paremuzyan,
•	 Artur Przebindowski,
•	 Ján Šoltés,
•	 Sylwester Stabryła,
•	 Renata Szyszlak,
•	 Bogdan Warowny.
Otwarcie wystawy uświetnił kon-
cert. Przybyli do nas z Bieszczad 
Angela Gaber i Piotr Oklek zapre-
zentowali tego wieczoru nastrojo-
we utwory z albumu Dobre duchy, 
okrzykniętego jednym z najciekaw-
szych wydawnictw muzycznych 
ubiegłego roku.
Wśród gości wernisażu obecny 
był Norbert Bień - wójt Gminy 
Klucze, na której terenie rok-
rocznie odbywa się plener im. 
ks. M. Dubiela. Projekt „Plener 
otwartych uczuć” Stowarzysze-
nia „KLUCZ” zrealizowany 
został przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego 
ze środków PFRON, a patronat 
nad nim objęli parlamentarzyści: 
Lidia Gądek, Agnieszka Ścigaj 
oraz Jacek Osuch. 

„PLENER OTWARTYCH UCZUĆ”
Latem tego roku profesjonalni malarze oraz niepełnosprawni pasjonaci sztuk pięknych tworzyli 
razem i dzielili się artystycznymi doświadczeniami na piątym już integracyjnym plenerze im. ks. 
Marcina Dubiela. Wydarzenie to było częścią projektu „Plener otwartych uczuć”, zrealizowanego na 
terenie 3 powiatów z udziałem 55. osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrówno-
ważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” z Kolbarku. Od 18 listopada do 9 grudnia 
br. obrazy powstałe podczas tego pleneru oglądać można w MOK – Centrum Kultury w Olkuszu.

Informacje



5

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

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

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

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

• 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 nowy dwupoziomowy lokal mieszkalny 

      z dwoma balkonami i z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą):

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

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

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania (dostępnego  również na kredyt MdM)
że posiada do sprzedaży przy ul. Skalskiej 4 w Olkuszu (dawny budynek mieszkalny banku PKO BP) 

nowe lokale mieszkalne z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):

Informacje
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Polska Press Sp. z o.o., 
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Humana Anna Przetacznik

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

510 190 038

gwarekolkuski@wp.pl

Wydawca: 

www.gwarek-olkuski.pl

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany na terenie powiatu olkuskiego w miejscowościach: Bogucin Duży, Bogucin Mały, Bolesław, Braciejówka, Bukowno, 
Bydlin, Chechło, Chełm, Cieślin, 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.

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  

KRONIKA POLICYJNA
• Piesi, którzy wracali z dyskoteki zostali  potrąceni  

przez samochód.
Do zdarzania doszło w niedzielę 27.11.br. rano około godziny 
5 na drodze wojewódzkiej nr 794, pomiędzy miejscowościami 
Podchybiem a Trzyciążem. 26-letnia kierująca samochodem 
osobowym marki Volkswagen Golf, potrąciła troje pieszych.   
Dwie kobiety w wieku 20 i 41 lat oraz 45-letni mężczyzna, 
zostali przewiezieni do olkuskiego szpitala. Z ustaleń policji 
wynika, że piesi poruszali się  prawą stroną jezdni i nie mieli 
żadnych elementów odblaskowych.  Kierująca Volkswagenem 
była trzeźwa.
Policjanci będą wyjaśniać dokładne przyczyny i okoliczności 
tego zdarzenia drogowego.

Kolejny raz apelujemy by nosić elementy odblaskowe 
zwłaszcza o tej porze roku. Zgodnie z przepisami ruchu dro-
gowego każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po 
drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask 
umieszczony w sposób widoczny dla kierujących.

• Kradzież  trakcji kolejowej.
W nocy z 26/27 listopada br. w Bukownie na terenie komplek-
su leśnego, podczas remontu toru kolejowego,   nieustalony 
do chwili obecnej sprawca ukradł 900 metrów trakcji kolejo-
wej. Straty w ustaleniu. W sprawie kradzieży  trwa policyjne 
dochodzenie. 

• Zarzut z Ustawy o ochronie zwierząt dla właściciela psów.
34-letni mieszkaniec Wolbromia, który znęcał się nad swoimi  
psami usłyszał zarzut z Ustawy o ochronie zwierząt. Grozi mu 
do 2 lat pozbawienia wolność.
Początek sprawie dała interwencja inspektorów Towarzy-
stwa Opieki nad Zwierzętami, którzy otrzymali zgłoszenie, 
że 34-letni wolbromianin znęca się nad swoimi psami. Dwie 
suki oraz  szczenięta, przebywały w rażących warunkach. Psy 
były chore i wychudzone. Zwierzęta zostały odebrane właści-
cielowi i przebadane przez lekarzy weterynarii. Wyniki badań 
laboratoryjnych potwierdziły fakt zaniedbywania zwierząt. 
Czworonogi przewieziono do krakowskiego schroniska.  Wła-
ściciel  zrzekł się praw do psów, dzięki czemu zwierzęta trafiły 
do adopcji.
Zgodnie z artykułem  35 ust. 1a Ustawy o ochronie zwierząt za 
znęcanie się nad zwierzętami grozi kara grzywny, ogranicze-
nia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

Pamiętajmy, że pies lub inne zwierzęta to żywe istoty i na-
leży się nimi opiekować  w odpowiedni sposób. Zadawanie 
albo świadome dopuszczenie do zadawania bólu lub cier-
pień zwierzętom jest przestępstwem. Zwierzę, nad któ-
rym znęcano się, może zostać odebrane właścicielowi lub 
opiekunowi decyzją wójta, burmistrza lub prezydenta mia-
sta. Z wnioskiem o odebranie występują: policjant, lekarz 
weterynarii lub upoważniony przedstawiciel organizacji 
społecznej.   W sytuacji niecierpiącej zwłoki, jeśli pozosta-
wienie zwierzęcia u właściciela zagraża jego życiu, osoba 
uprawniona może odebrać zwierzę, nie czekając na decyzję 
organu samorządu terytorialnego. Jeżeli zauważysz, że ktoś 
znęca się nad zwierzętami zadzwoń pod numer 997 lub 112.

• Seryjny włamywacz sklepowy zatrzymany przez policjantów
Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego zatrzymali 
38-letniego złodzieja, który dawał się we znaki właścicielom 
sklepów w Olkuszu. Od października do listopada mężczyzna 
siedmiokrotnie włamywał się do sklepów. Jego łupem padły 
pieniądze i żywność.  
Mundurowi zatrzymali mężczyznę na ulicy Sławkowskiej w 
Olkuszu w nocy z 16/17 listopada.   38-latek wpadł w ręce 
stróżów prawa na tzw. „gorącym uczynku”. Policjanci znaleźli 
dłuto, które złodziej wykorzystywał podczas włamań. Narzę-
dzie to zostało zabezpieczone.
W czasie dalszych czynności policjanci ustalili, że zatrzymany 
na przełomie dwóch ostatnich miesięcy tj. października i listo-
pada, siedmiokrotnie włamywał się do sklepów. Kradł głów-
nie  pieniądze i artykuły spożywcze. Mężczyzna czynów do-
puścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, albowiem 
38-latek odbywał kilka wyroków pozbawienia wolności za 
przestępstwa kradzieży z włamaniem. Ostatni zakład karny 
opuścił w połowie października tego roku.
W piątek 18.11.br. podejrzany usłyszał siedem zarzutów z 
art. 279§1 kodeksu karnego tj. kradzieży z włamaniem. Męż-
czyzna przyznał się do popełnionych przestępstw i dobrowol-
nie poddał karze. Prokurator wobec zatrzymanego zastosował 
policyjny dozór. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci 
ustalają czy mężczyzna mógł mieć na koncie więcej podob-
nych przestępstw.

DLACZEGO WARTO
DO NAS DOŁĄCZYĆ?

• 10 LAT DOŚWIADCZENIA NA RYNKU PRASOWYM

• 18 TYS. GAZET NA KAŻDE WYDANIE

• ZASIĘG NASZEGO KOLPORTAŻU: 
   Bogucin Duży, Bogucin Mały, Bolesław, Braciejówka, 
   Bukowno, Bydlin, Chechło, Chełm, Cieślin, Dłużec, 
   Domaniewice, Gołaczewy, Gorenice, Jangrot, 
   Jaroszowiec, Kaliś, Klucze, Kogutek, Kolbark, 
   Kosmolów, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, 
   Krzywopłoty, Niesułowice, Olewin, Olkusz, Osiek, 
   Pazurek, Podchybie, Podlesie, Rabsztyn, Rodaki, 
   Ryczówek, Sieniczno, Troks, Trzyciąż, Witeradów, 
   Wolbrom, Załęże, Zarzecze, Zawada, Zederman, Żurada.

• MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA 
   REKLAMY O POWIAT ZAWIERCIAŃSKI 
   I 5 PODKRAKOWSKICH GMIN 

• NASZ ŁĄCZNY NAKŁAD TO 50 TYS.!!!

• ATRAKCYJNE CENY I RABATY!

• DARMOWY PROJEKT GRAFICZNY 

• REKLAMA JUŻ OD 45 ZŁ

 gwarekolkuski@wp.pl

 510 190 038
 698 805 242

POWOŁANIE NOWEGO KOMENDANTA POWIATOWEGO 
POLICJI W OLKUSZU INSPEKTORA TOMASZA ZAJĄCA
29.11.br. W Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu odbyła się uroczystość zdania i obję-
cia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu. Dotychczasowy komendant 
mł.insp. Włodzimierz Warzecha, po dwóch latach kierowania olkuską policją, pożegnał 
się ze sztandarem tutejszej jednostki. Jednocześnie nadinsp.  Tomasz Miłkowski, Komendant Wojewódzki 
Policji w Krakowie uroczyście wprowadził na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu, 
insp. Tomasza Zająca.
Uroczystość odbyła się w auli 
olkuskiej komendy. Oprócz 
kadry kierowniczej i pracowni-
ków policji udział w uroczysto-
ści wzięli nadinspektor Tomasz 
Miłkowski - Komendant Woje-
wódzki Policji w Krakowie, 
Paweł Piasny Starosta Olkuski, 
Roman Paśnik Burmistrz Miasta 
i Gminy,   Małgorzata Jacho-
wicz-Polak Prezes Sądu Rejo-
nowego w Olkuszu, Krystyna 
Durałek Prokurator Rejonowy 
w Olkuszu oraz przedstawicie-
le władz samorządowych, służb 
mundurowych, instytucji i orga-
nizacji publicznych jak i ducho-
wieństwa.
Dotychczasowy komendant insp. 
Włodzimierz Warzecha podzię-
kował za profesjonalną i pełną 
poświęcania służbę oraz  pracę 
w dobrej atmosferze. Wyrazy 
uznania i wdzięczności skierował 
do zaproszonych gości, dziękując 

za współpracę na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców 
Olkusza. Nowemu szefowi olku-
skiej komendy insp. Tomaszo-
wi Zającowi życzył sukcesów i   
powodzenia na nowym stano-
wisku. Z kolei nowo powołany 
Komendant Powiatowy Policji 
w Olkuszu, insp.  Tomasz Zając 
w swoim przemówieniu podzię-
kował byłemu komendantowi 
i zapewnił,   że praca na tym sta-
nowisku będzie dla niego nowym 
wezwaniem.  Insp. Tomasz Zając 
posiada doświadczenie w zarzą-
dzaniu jednostką organizacyjną 
policji, ponieważ przez 9 lat peł-
nił funkcję komendanta Powia-
towego Policji w Chrzanowie.
Słowa podziękowania za owoc-
ną współpracę oraz gratulacje 
w imieniu samorządów lokal-
nych złożył Starosta Olkuski 
Paweł Piasny.

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„FANTASTYCZNE ZWIERZAKI I JAK JE ZNALEŹĆ” prod. Wlk. Brytania 
3D dubbing, familijny/ fantasy, bez ograniczeń wiekowych  
• 2.12 – 5.12 godz. 17.00 • 6.12 godz. 19.00

 v„ZWIERZĘTA NOCY” prod. USA 
2D napisy, thriller, od 15 lat 
• 2.12 – 5.12 godz. 19.30 • 6.12 godz. 21.30

 v„VAIANA: SKARB OCANU” prod. USA 
2D dubbing, animacja/ przygodowy 
• 9.12 godz. 16.00, 18.00 • 10.12 godz. 12.00, 18.30 
• 11.12 godz. 12.00 • 12.12 – 13.12 godz. 17.00

 v„SPRZYMIERZENI” prod. USA 
2D napisy, melodramat 
• 9.12 godz. 20.00 • 10.12 godz. 20.30 • 11.12 godz. 19.30  
• 12.12 – 13.12 godz. 19.00

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 1.12 godz. 17.00 - Wykład prof. dr. hab. n. med. Zygmunta 

Dobrowolskiego „Problemy urologiczne osób 60 +” w ramach 
Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
(Sala widowiskowa MOK)

 v 1.12 godz. 18.30 - Wernisaż poplenerowej wystawy fotograficznej 
pt. "Zachwyty" uczestników warsztatów multimedialnych 
Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
(Dom Kultury, ul. Fr. Nullo 29)

 v 6.12 godz. 17.00 - Przedstawienie teatralno - muzyczne z okazji 
Mikołajek "Maskarada Bajek" /bilety w cenie 5 zł do zakupu w kasie 
biletowej MOK lub na kino.olkusz.pl/ Organizator: Fundacja NOWA 
oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu  
(Sala widowiskowa MOK)

 v 7.12 godz. 10.00 - Złote Gody - Jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego /Organizator: Urząd Stanu Cywilnego  
(Dom Kultury, ul. Fr. Nullo 29)

 v 8.12 godz. 17.00 - Wykład dr. hab. prof. UJ  Wiktora Adamusa 
„Kalifornia wśród najpiękniejszych miejsc na świecie” w ramach  
Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Sala widowiskowa MOK)

 v 9.12 godz. 10.00 - "O straszliwym smoku i dzielnym szewczyku, 
prześlicznej Królewnie i Królu Gwoździku" - spektakl z okazji 
Mikołajek  w wykonaniu Sekcji Teatralnej MOK  
/bilety w cenie 5 zł do zakupu w kasie biletowej MOK (Sala 
widowiskowa MOK)

 v 10.12 godz. 16.00 - "Sobota z folklorem" /Wystąpią: Małe 
Zedermianki, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Olkuskiej, Zespół Pieśni i 
Tańca Miasta Oświęcim- Hajduki/wstęp za zaproszeniami/  
Patronat honorowy: Starosta Olkuski – Paweł Piasny i Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz – Roman Piaśnik (Sala widowiskowa MOK)

 v 11.12 godz. 17.00 - Koncert Tomasza Stockingera /bilety w cenie 
25 zł do zakupu w kasie biletowej MOK lub na kino.olkusz.pl (Sala 
widowiskowa MOK)

 v 14.12 godz. 11.00 - Inauguracja obchodów jubileuszu 45-lecia 
powstania Muzeum Afrykanistycznego i 30. rocznicy śmierci dr. 
B.Szczygła (MOK -Centrum Kultury, ul. Szpitalna 32)

 v 15.12 godz. 17.00 - Wykład prof. dr. hab. Stanisława Czaja 
„Afrykańskie Podróże” w ramach Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku (Dom Kultury,ul. Fr. Nullo 29)

 v 15.12 godz. 18.30 - Wernisaż poplenerowej wystawy malarstwa pt. 
"Barwy jesieni" grupy malarskiej Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku (Dom Kultury,ul. Fr. Nullo 29)

 v 15.12 godz. 19.00 - Premiera filmu "Łotr 1. Gwiezdne wojny - 
historie" w kinie ZBYSZEK /bilety do zakupu w kasie biletowej MOK 
lub na kino.olkusz.pl/ (Sala widowiskowa MOK)

PRODUCENT

BLACHY
RABSZTYN
PRODUKCJA BLACH DACHOWYCH
• CIĘCIE BLACH NA DOWOLNY WYMIAR
• OBRÓBKI BLACHARSKIE (do 6 m.b. )
• PARAPETY ZEWNĘTRZNE (do 6 m.b.)

• TRAPEZOWANIE BLACH
• OBMIARY DACHÓW
• SPECJALISTYCZNE DORADZTWO
• WŁASNY TRANSPORT

RABSZTYN 32 b
tel. 32 645 83 76, 602 52 63 02

SKLEP TECHNIK
Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi

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

Oferujemy narzędzia:
skrawające, gwintujące i pomiarowe.
Olkusz ul.Mickiewicza 16 tel: 535 19 07 12 
e-mail: technik@elektronarzedzia-olkusz.pl 

„BIURWA” autor: Sylwia Kubryńska
Najlepsza powieść autorki bestsellerowej „Kobiety dość 
doskonałej”! Kubryńska obnaża absurdy urzędniczego 
świata, gdzie nikt nie jest „od tego”. Świata, z którego logika 
już dawno uciekła.
„Zaczęło się od ufarbowania długich 
włosów na rudo. Potem była trwała. 
Potem znów farbowanie. Potem cięcie. 
Kolejne ciecie i kolejna farba. Cięcie. 
Farba. Cięcie. Farba. Coraz krótsze 
cięcie. Coraz jaskrawsza farba.
Aż wreszcie powiedziałam wczoraj 
po południu, po pięciu latach pracy, po 

tygodniu uspokajania się winem, po 
miesiącu nierozmawiania z dzieckiem, 
powiedziałam do tej miłej pani fryzjerki: 
- Proszę obciąć mi głowę.”

WARTO PRZECZYTAĆ

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

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

PROMOCJA NA
AKUMULATORY W SPRZEDAŻY:

www.motoexpert.olkusz.pl

Najniższe ceny w regionie!

BADANIE ORAZ MONTAŻ GRATIS !!

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

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

AGENCJA REKLAMOWA

Kreacja marki
Projektowanie
Film i multimedia
Skład tekstów
Strony WWW
Druk

www.mobioos.pl     •     biuro@mobioos.pl

600 424 117

Reklamy


