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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. 9 cm, 11.1 cm i 13 cm.
• Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew 
wykończeniowych z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu. 
Deski podłogowe, schody, poręcze, tralki, sztachety, 
więźby dachowe, meble oraz 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

 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE
 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE

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

Z okazji

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!!

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, tel. +48 519 409 079

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych 
w gronie najbliższych oraz dużo uśmiechu 

każdego dnia w nadchodzącym Nowym Roku 
wszystkim Mieszkańcom Olkusza 

a szczególnie naszym Klientom życzy

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!

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wspaniałej 
zabawy w Sylwestrową Noc życzy - Redakcja.
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Szanowni Państwo,
Z okazji zbliżających się

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku 2017 

pragniemy złożyć Państwu 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości 

i wielkiej pomyślności.

Niech ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia 
będzie dla Państwa okazją do spędzenia 

miłych chwil w gronie najbliższych i przyjaciół,
a Nowy Rok stanie się czasem spełnionych marzeń.

Zarząd i Pracownicy
ALBA MPO Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą za sobą wiele radości oraz refleksji
dotyczących minionego okresu i planów 

na nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Niech w nadchodzącym Nowym 2017 Roku 
szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszcza, 
a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia 

oraz realizacji nowych pomysłów.

Tego wszystkiego życzą Państwu 
Prezes i Pracownicy Olkuskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą za sobą wiele radości oraz refleksji
dotyczących minionego okresu i planów 

na nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Niech w nadchodzącym Nowym 2017 Roku 
szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszcza, 
a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia 

oraz realizacji nowych pomysłów.

Tego wszystkiego życzą Państwu 
Prezes i Pracownicy Olkuskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Informacje
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V-ce Prezes Zarządu
Marek Kajda

Prezes Zarządu
Alfred Szylko

Z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku

wielu radosnych i ciepłych chwil, 

odpoczynku przy rodzinnym stole 

oraz mnóstwa pomyślności 

w życiu prywatnym i zawodowym 

Z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku

wielu radosnych i ciepłych chwil, 

odpoczynku przy rodzinnym stole 

oraz mnóstwa pomyślności 

w życiu prywatnym i zawodowym 

życzy

Zarząd Przedsiębiorstwa 

Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. 

z siedzibą w Olkuszu 

wraz z pracownikami

życzy

Zarząd Przedsiębiorstwa 

Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. 

z siedzibą w Olkuszu 

wraz z pracownikami

Punktem wyjścia dla dalszych roz-
ważań musi być wskazanie Państwu 
prawnych podstaw instytucji zatrzy-
mania uregulowanej w Ustawie 
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postę-
powania karnego (Dz.U.2016.1749 
j.t. z dnia 2016.10.24 z późn. zm.) 
[dalej kpk] i tak:
Policja ma prawo zatrzymać osobę 
podejrzaną, jeżeli istnieje uzasad-
nione przypuszczenie, że popełniła 
ona przestępstwo, a ponadto zacho-
dzi obawa ucieczki lub ukrycia się 
tej osoby albo zatarcia śladów prze-
stępstwa. Uprawnienie powyższe 
przysługuje Policji również jeżeli 
nie można ustalić tożsamości tej 
osoby albo istnieją przesłanki do 
przeprowadzenia postępowania 
w trybie przyspieszonym. 
Nadto, Policja ma prawo zatrzy-
mać osobę podejrzaną, jeżeli istnie-
je uzasadnione przypuszczenie, że 
popełniła ona przestępstwo z uży-
ciem przemocy na szkodę osoby 
wspólnie zamieszkującej, a zachodzi 
obawa, że ponownie popełni takie 
przestępstwo, zwłaszcza gdy popeł-
nieniem takiego przestępstwa grozi.
Wyżej przytoczona regula-
cja, wynikająca z art. 244 kpk, 
wymienia przesłanki stosowania 
zatrzymania. Jeżeli zatem nie jest 
spełniona którakolwiek z nich to 
dokonane zatrzymanie nie znajduje 
oparcia w przepisach prawa. Tytu-

łem przykładu: jeżeli istnieje przy-
puszczenie, że dana osoba popełniła 
przestępstwo, a nie zachodzi obawa 
zatarcia śladów i można ustalić jej 
tożsamość to dokonanie zatrzyma-
nia w takim przypadku uzasadnia 
późniejsze przyznanie odszkodo-
wania przez sąd.
Na korzyść osób niesłusznie zatrzy-
manych działa regulacja prawna 
zgodnie z którą zatrzymanego 
należy natychmiast poinformować 
o jego przyczynach, które muszą 
następnie znaleźć odzwierciedlenie 
w protokole. Osoba zatrzymująca 
musi tam podać swe dane i funkcję 
jak również dane zatrzymywane-
go albo jego rysopis. Należy podać 
dzień, godzinę, miejsce zatrzymania 
ze wskazaniem o jakie przestępstwo 
podejrzewa się zatrzymywanego. 
Należy także wskazać składane 
przez zatrzymanego oświadczenia 
oraz zaznaczyć udzielenie mu infor-
macji o przysługujących prawach. 
Odpis takiego protokołu należy 
doręczyć zatrzymanemu.
Ponadto, zatrzymujący ma obo-
wiązek pouczyć nas o przysługu-
jących prawach w tym o prawie do 
skorzystania z pomocy adwokata. 
Zatrzymanemu należy niezwłocz-
nie umożliwić nawiązanie kontaktu 
z obrońcą, a także bezpośrednią 
z nim rozmowę. W takiej sytuacji 
upoważnienia do obrony może 

również udzielić pisemnie osoba 
najbliższa zatrzymanemu. Pozo-
stałe istotne prawa zatrzymanego 
to przede wszystkim prawo dostępu 
do pierwszej pomocy medycznej.
O zatrzymaniu Policja ma obo-
wiązek niezwłocznie zawiadomić 
prokuratora, który – o ile istnieją 
dalsze podstawy – może złożyć do 
sądu wniosek o zastosowanie tym-
czasowego aresztowania. Przeka-
zanie zatrzymanego do dyspozycji 
sądu jest momentem który wydłuża 
czasokres stosowanego zatrzymania 
z możliwych 48 godzin do maksy-
malnie już 72 godzin. 
Jak wskazałem na wstępie, zatrzy-
manemu przysługuje zażalenie do 
sądu w którym możemy domagać 
się zbadania zasadności, legalności 
oraz prawidłowości zatrzymania. 
Skarga przekazywana jest sądowi 
niezwłocznie, który również nie-
zwłocznie ją rozpoznaje. W razie 
uznania bezzasadności lub niele-
galności zatrzymania sąd zarządza 
natychmiastowe zwolnienie zatrzy-
manego. W dalszej kolejności osoba 
taka może domagać się zadośćuczy-
nienia o którym szerzej w kolejnych 
moich publikacjach.

 v Szymon Dubel
Adwokat

PORADY PRAWNE 
ZATRZYMANIE JAKO ŚRODEK PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO
Zatrzymanie jest jednym ze środków przymusu, który pod określonymi przesłan-
kami może zostać zastosowany. Środek ten jednak nie może być nadużywany 
przez organy ścigania jeżeli nie istnieją ku temu podstawy. W takim wypadku 
należy zaskarżyć dokonane czynności, a nawet domagać się odszkodowania.

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”.

W związku z powyższym jeżeli 
uprawniony z tytułu służebności 
drogi koniecznej nie wykonuje jej 
przez lat dziesięć służebność ta 
wygaśnie. Okres 10 lat liczy się 
od momentu, kiedy prawo prze-
stało być wykonywane. Ustawo-
dawca wychodzi z założenia, że 
brak zainteresowania samego 
uprawnionego wykonywaniem 
służebności oznacza utratę dla 
niego jakiegokolwiek znaczenia. 
Wówczas właściciel nieruchomo-
ści obciążonej nie jest ograniczo-
ny treścią służebności, która już 
nie istnieje i może m.in. w sposób 
swobodny zagrodzić swoją dział-
kę. Nie jest do tego potrzebne 
uzyskania wyroku sądowego 
gdyż wygaśnięcie służebności 
następuje z mocy prawa. Sam 
upływ terminu jest wystarczający 
dla skutku w postaci wygaśnięcia 
służebności. 
Jeżeli służebność została wpisana 
do księgi wieczystej, a następnie 
wygasła na skutek niewykony-
wania przez lat 10, a pomimo 
to dalej figuruje w księdze wie-
czystej, wówczas mamy do czy-
nienia z niezgodnością między 
stanem prawnym nieruchomo-
ści ujawnionym w księdze wie-
czystej a rzeczywistym stanem 

prawnym. Dla celów wpisu 
(wykreślenia) do księgi wieczy-
stej niezbędny jest wyrok sądu 
ustalający w trybie art. 189 k.p.c. 
wygaśnięcie służebności.
W myśl art. 189 kodeksu postę-
powania cywilnego, powód 
może żądać ustalenia przez 
sąd istnienia lub nieistnienia 
stosunku prawnego lub prawa, 
gdy ma w tym interes prawny. 
Interes prawny w rozumieniu art. 
189 k.p.c. z reguły nie zacho-
dzi wtedy, gdy osoba zaintere-
sowana może w innej drodze, 
np. w procesie o świadczenie, 
o ukształtowanie prawa lub 
stosunku prawnego, a nawet 
w drodze orzeczenia o charak-
terze deklaratywnym, osiągnąć 
w pełni ochronę swych praw. 
W przypadku wygaśnięcia słu-
żebności gruntowej wskutek jej 
niewykonywania, powód nie 
ma innej możliwości osiągnię-
cia swojego celu, jak poprzez 
orzeczenie ustalające, stąd ma 
niezbędny w tym postępowaniu 
interes prawny.
Należy wiedzieć również, że 
regulacje zawarte w art. 293 
kodeksu cywilnego nie wyłącza-
ją ochrony wynikającej z innych 
przepisów. Stosownie bowiem 

do treści art. 5 u.k.w.h. w razie 
niezgodności między stanem 
prawnym nieruchomości ujaw-
nionym w księdze wieczystej 
a rzeczywistym stanem praw-
nym treść księgi rozstrzyga na 
korzyść tego, kto przez czyn-
ność prawną z osobą uprawnioną 
według treści księgi nabył wła-
sność lub inne prawo rzeczowe. 
Tym samym, rękojmia publicznej 
wiary ksiąg wieczystych chroni 
nabywcę nieruchomości władną-
cej, na rzecz której ustanowiona 
jest służebność nawet, wówczas, 
gdy służebność ta nie istnieje. 
W szczególności, „nabywca 
nieruchomości władnącej może 
nabyć – dzięki działaniu rękojmi 
wiary publicznej ksiąg wieczy-
stych – wpisaną do księgi wie-
czystej służebność gruntową, 
mimo że służebność ta wygasła 
wskutek jej niewykonywania (art. 
293 § 1 k.c.)” (tak Sąd Najwyższy 
w uchwale z dnia 8 kwietnia 1983 
roku, III CZP 8/83, OSNC nr 11 
z 1983 roku poz. 173). 

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

WYGAŚNIĘCIE SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ
Zgodnie z art. 293 § 1 kodeksu cywilnego służebność gruntowa wygasa 
wskutek niewykonywania przez lat dziesięć. Jeżeli zaś treść służebności 
gruntowej polega na obowiązku nieczynienia, powyższa zasada ma 
zastosowanie tylko wtedy, gdy na nieruchomości obciążonej istnieje 
od lat dziesięciu stan rzeczy sprzeczny z treścią służebności. 

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

Ponad rok temu Trybunał Kon-
stytucyjny orzekł, że nasza 
kwota wolna od podatku jest 
niekonstytucyjna. Będąca jedną 
z najniższych na świecie, niższa 
niż w Somalii czy Botswanie, 
wynosiła 3091 zł. To oznacza, 
że zwolnione z płacenia podat-
ku dochodowego były jedynie 
osoby... zarabiające maksymal-
nie 257 zł miesięcznie (warto 
zaznaczyć, że z kwoty wolnej 
korzystamy wszyscy; osoby 
zarabiające rocznie więcej, niż 
wynosi nasza kwota wolna od 
podatku, płacą podatek od nad-
wyżki. Dla przykładu, osoba 
zarabiająca 10 000 zł rocznie 
płaci podatek od 6909 zł). Kwo-
ta ta była niezgodna z konstytu-
cją, gdyż zakładała pobieranie 
podatku nawet od osób żyjących 
poniżej tzw. granicy skrajnego 
ubóstwa - poniżej której nie-
możliwe jest nawet czysto biolo-
giczne przeżycie. TK zarządził 
więc, że kwotę wolną trzeba 
podnieść właśnie do tej grani-
cy skrajnego ubóstwa, czyli do 
ok. 6500 zł rocznie. Wszyscy 
ucieszyli się z tego wyroku, lecz 
jak się później okazało, politycy 
PiS dostrzegli w tym jeszcze 
pretekst do kolejnej obniżki 
kwoty wolnej.

Podczas kampanii wyborczej 
Beata Szydło jasno obiecywała 
„podniesiemy kwotę wolną od 
podatku do 8000 zł”. Po kilku 
miesiącach od zwycięstwa PiS 
w wyborach, Platforma złoży-
ła projekt ustawy, podnoszący 
kwotę wolną do 8000 zł (mimo, 
że w lutym jej posłowie głoso-
wali przeciw podniesieniu tejże 
kwoty do tego poziomu), lecz 
posłowie PiS projekt ten odrzu-
cili (mimo, że to oni byli auto-
rami projektu, który w lutym 
odrzuciła PO). Wydawało się, 
że sytuacja nie może już być 
bardziej zabawna, lecz minister 
Morawiecki wpadł na „genial-
ny” plan. Jak na prawdziwego 
specjalistę przystało, zdecydo-
wał się obniżyć kwotę wolną 
obywatelom zarabiającym do 
ok. 540 zł miesięcznie, reszcie ją 
podwyższyć, a niektórym nawet 
zlikwidować. Dzięki temu rząd 
pochwalił się pomocą najbied-
niejszym oraz obiecaną pod-
wyżką kwoty wolnej, licząc na 
to, że obywatele nie zorientują 
się, że zostali oszukani.
Gdyby tego było mało, to jed-
na grupa społeczna, zarabiają-
ca wysoko ponad 100 000 zł 
rocznie, nie dość, że nie będzie 
miała obniżonej kwoty wolnej 

(wg projektu rządu nie powinna 
jej wcale mieć), to jeszcze będzie 
miała najwyższą kwotę wolną 
w kraju - w wysokości ponad 
30 000 zł. Mowa oczywiście 
o posłach, których reforma nie 
dotyczy. Dlaczego? Minister 
Morawiecki szybko wyjaśnił 
- posłowie „wykonują bardzo 
ciężką pracę”, przez co taki 
podarunek im się najwidocz-
niej należy.
Pomijając kwestię kwoty wol-
nej, rząd zadecydował przed 
kilkoma dniami, że dopłacimy 
z naszych pieniędzy z podatków 
19 mln zł do budowy fabryki 
Merdesa w Jaworze. Inwesty-
cja ma stworzyć 1000 nowych 
miejsc pracy. Szkoda tylko, że 
ani polskie firmy, takie jak Polo-
nez czy Ursus, na takie prezenty 
liczyć nie mogą, a 1000 pol-
skich przedsiębiorców,  mogą-
cych wytworzyć 1000 nowych 
miejsc pracy czeka podwyżka 
CIT. Mimo to słyszymy, że 
wszystko jest dobrze, a Polska 
rzekomo „wstaje z kolan”…

 v Michał Pasternak

OBNIŻKA PODATKÓW, KTÓRA 
DE FACTO JEST ICH PODWYŻKĄ
Ponad tydzień temu rząd zdecydował się „podwyższyć” kwotę wol-
ną od podatku. Dlaczego wyraz podwyższyć ująłem w cudzysłów? 
Mieliśmy bowiem pierwszą w historii podwyżkę kwoty wolnej od 
podatku... która sprawiła, że większość osób zapłaci wyższe podatki. 
Władza oczywiście chwali się wspaniałomyślnym gestem w stronę obywateli, 
licząc na to, że na ich planie się nie poznamy.
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Święty Mikołaj

www.ops.olkusz.pl

Święty Mikołaj składa wizytę tylko raz 
w roku, sprawia radość tylu ludziom na 
całym świecie. Nie mógł zapomnieć           
o naszych dzieciach i nie zapomniał.
W Miejskim Domu Kultury w Olkuszu  
w dniu 7 grudnia, 110 dzieci z rodzin 
objętych wsparciem Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Olkuszu spotkało się ze 
Świętym Mikołajem.
W oczekiwaniu na Św. Mikołaja dzieci 
obejrzały bajkę pt. ,,Gdzie jest Dory”. 
Tuż po projekcji na salę wszedł urado-
wany Święty Mikołaj, który przy 
pomocy pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej rozdawał paczki ze 
słodyczami. Dzieci bardzo chętnie 
rozmawiały ze Świętym Mikołajem              
i obiecały, że będą cały rok grzeczne, 
by Mikołaj odwiedził je w przyszłym roku.
Dzięki wsparciu sponsorów, którzy corocznie angażują się w organizację spotkań 
mikołajkowych, dzieci skorzystały ze słodkiego poczęstunku.
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom dobrego serca, 
które nie zawiodły i wsparły nasze spotkanie mikołajkowe słodkim poczęstun-
kiem.
Dziękujemy i życzymy zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku

Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Olkuszu  

Bardzo Udana !!! - VII Jurajska Olimpiada  
OYAMA Karate Dzieci i Młodzieży

W dniu 10 grudnia 2016 r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Zadrożu pod 
Honorowym Patronatem Wójta Gminy Trzyciąż  Romana Żelaznego  odbyła się VII 
Jurajska Olimpiada OYAMA Karate Dzieci i Młodzieży.  

Z okazji zbliżających się Świąt  
Zarząd Jurajskiego Klubu OYAMA Karate  

Życzy Wszystkim Radosnych Świąt  
i Szczęśliwego Nowego Roku. OSU !!!

Podczas oficjalnego otwarcia 
Pan Roman Żelazny wręczył 
Sensei Kazimierzowi Skal-
nikowi podziękowanie  za 
szczególne zaangażowanie w 
krzewienie kultury fizycznej 
na terenie Gminy Trzyciąż. W 
interesującej przemowie nazwał 
Kazimierza Skalniaka „szlifie-
rzem diamentów”. Pan Roman 
Żelazny podziękował również 
Pani Marcie Skalniak za spo-
łeczną pracę przy organizacji 
Olimpiady i wręczył okazały 
prezent. W Olimpiadzie udział 
wzięło ponad 80 zawodniczek 

i zawodników  z powiatu olku-
skiego i krakowskiego ćwiczą-
cych w Jurajskim Klubie Oy-
ama Karate w Olkuszu.  
Na zakończenie zawodów 
wręczali puchary najlepszym 
zawodnikom Wójt Gminy i 
Przewodniczący Rady Gminy 
Trzyciąż Lucjan Gajda i Pani 
Marta Skalniak. Organiza-
torem Olimpiady był Jurajski 
Klub OYAMA Karate w Ol-
kuszu z Sensei Kazimierzem 
Skalniakiem 4 dan na czele, 
który współpracował z  Dyrek-
tor BiOAK - Panią Bożeną Ko-

ściej z Dyrektor ZS w Zadrożu  
Panią mgr inż. Renatą Żelazną. 
Dyrektorem Komitetu Orga-
nizacyjnego był Pan Grzegorz 
Furgaliński. Bardzo spraw-
nie zawody prowadziła Sensei 
Kinga Skalniak. Organizato-
rzy składają podziękowania 
wszystkim rodzicom i osobom 
towarzyszącym za liczne przy-
bycie, sędziom, zawodnikom, 
pracownikom ZS w Zadrożu, 
Pani Dyrektor oraz przedstawi-
cielom Rady Rodziców przy tej 
szkole.

Koncert ten jest jednym z owoców 
projektu pn. „Edukacja i aktywność 
olkuskich seniorów”, realizowane-
go wspólnie przez Stowarzyszenie 
Dobroczynne „Res Sacra Miser” 
oraz Miejski Ośrodek Kultury 
w Olkuszu. W ramach projektu nie 
tylko odbywają się wykłady, zajęcia 
fakultatywne i imprezy integracyjne 
Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, ale też działa grupa seniorów-
-liderów. To z ich inicjatywy i przez 
nich zorganizowana została „Sobota 
z folklorem”.
Dlatego właśnie, wkrótce po powita-
niu przybyłych gości, dyrektor MOK 
Beata Soboń i prezes „Res Sacra 
Miser” Maria Jędrysik zaprosiły na 
scenę sprawców sobotniego wydarze-
nia. W skład grupy seniorów-liderów 
wchodzą: Jadwiga Zbieg, Sabina 
Gęgotek, Barbara Kołodziejczyk, 
Anna Latecka-Tomsia, Joanna Pię-
tak-Piła i Janusz Morawski, a ich 
mentorem z ramienia stowarzyszenia 
jest Anna Dela.
Spośród zaproszonych przez nich 
wykonawców jako pierwszy zaprezen-
tował się uczniowski zespół folklory-
styczny Szkoły Podstawowej w Zeder-
manie „Małe Zedermanki”. Założony 
został w 1987 roku przez dyrektora 
szkoły Jana Dziubę, a poszczycić może 
się nagrodami zdobytymi na Festi-
walu Młodzieży Szkolnej, Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek, Wojewódzkich 
Spotkaniach Tanecznych, Festiwalu 
Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek 
i Teatraliach Powiatowego Festiwalu 
Kultury. W programie występu, przy-
gotowanego pod kierunkiem Wioletty 
Klich i Doroty Stachowicz-Mączki, 
znalazły się: taniec Grozik – Poszło 
dziewczę po ziele oraz piosenki Czer-

wone jabłuszko i Gdybym to ja miała.
Tuż po małych gościach z podoolku-
skiego Zedermana piosenkami i tań-
cami kaszubskimi bawili publiczność 
członkowie grupy dziecięcej Zespo-
łu Pieśni i Tańca Ziemi Olkuskiej. 
Póki co grupa ta nie ma jeszcze takich 
powodów do dumy, co poprzednicy, 
bowiem istnieje od niespełna roku. 
Jednak sądząc po ich pasji i zaangażo-
waniu wkrótce o sukcesach maluchów 
tych usłyszymy. Natomiast działający 
przy olkuskim MOK Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemi Olkuskiej istnieje 
od 1982 r. W repertuarze ma tańce 
Beskidu Śląskiego, kaszubskie, luber-
towskie, łowickie, śląskie oraz polo-
neza, którymi każdorazowo zachwyca 
publiczność podczas różnorodnych 
imprez. Instruktorem zespołu jest 
Beata Nowak, a stroną muzyczną 
zajmuje się Wiesław Baran.
Gwiazdą „Soboty z folklorem” był 
Reprezentacyjny Zespół Pieśni 
i Tańca Miasta Oświęcim Hajduki. 
Powstał on w 1968 roku. Jest człon-
kiem polskiej sekcji C.I.O.F.F., czyli 
Międzynarodowej Rady Stowarzy-
szeń Folklorystycznych, Festiwali 
i Sztuki Ludowej, powołanej w 1970 
r. we Francji z inicjatywy 10. krajów, 
w tym Polski. Zespół ma na koncie 
liczne sukcesy odniesione na rodzi-
mych scenach oraz zagranicą. W skład 

zespołu, kierowanego przez Marka 
Pociennika, wchodzą obecnie 4 gru-
py: Mini Hajduki, Małe Hajduki, 
Grupa reprezentacyjna oraz Oldboys. 
W ich wykonaniu olkuszanie zoba-
czyli kujawiaka z oberkiem, tańce 
lubelskie, kurpiowskie, rzeszowskie, 
górali sądeckich i żywieckich, a na 
zakończenie widowisko muzyczne pt. 
„Piosenki o starej Warszawie”.
Wszyscy ci mali i duzi wykonawcy 
nagrodzeni zostali długimi i gromki-
mi owacjami na stojąco oraz słodkim 
poczęstunkiem.
Koncert „Sobota z folklorem” patro-
natem honorowym objęli: Paweł Pia-
sny – Starosta Olkuski oraz Roman 
Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz.
Konferansjerem koncertu był Marcin 
Wiercioch – kierownik Działu Orga-
nizacji Imprez Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Olkuszu.
Projekt dofinansowany ze środków 
Programu Rządowego na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Star-
szych na lata 2014-2020.

Lata dwudzieste, lata trzydzieste, 
W małym kinie, Ostatnia niedziela, 
Wspomnij mnie - to niektóre spośród 
niezapomnianych, ponadczasowych 
i niezapomnianych przebojów. Od 
wielu dekad melodie i słowa tych 
piosenek niezmiennie wzruszają, 
bawią, wywołują wspomnienia. To 
je właśnie postanowił przypomnieć 
rodakom Tomasz Stockinger, który 
w swym dorobku ma nie tylko rolę 
lekarza Pawła Lubicza w telenoweli 
Klan, ale też m.in. Adama Derenia 
w komedii muzycznej Lata dwudzie-
ste... lata trzydzieste...
Przygody tego aktora z muzyką nie 
ograniczały się bynajmniej wyłącznie 
do wspomnianego filmu. Ba, moż-
na by rzec, że śpiew ma zapisany 
w genach. Piosenkarką była bowiem 
jego mama Barbara, ps. Barska, 
a z talentów wokalnych znany był 
też jego tata Andrzej, aktor teatralny 
i filmowy. Sam Tomasz Stockinger 
występował na Festiwalu Piosenki 
Radzieckiej w Zielonej Górze. Wraz 
z Kają Paschalską nagrał utwór Pogo-
da na szczęście, który znalazł się na 
płycie Ona i on – duety miłosne. Ma 
też na koncie solowy album Melodią 
wracasz do mnie, wydany w 2005 r. 
przez Polskie Radio.
Nikogo zatem nie powinno dziwić, 
że dzieli się z fanami tą swoją drugą 
sceniczną pasją podczas koncertów 
w rożnych częściach kraju. Czyni to 
z elegancją i szykiem, bez zbędnego 
patosu, tworząc nastrój najwłaściw-
szy dla wykonywanych piosenek. 
Pogłębia ją okrywający scenę mrok, 
z którego śpiewającego aktora wydo-
bywa dla oczu publiczności poje-
dynczy snop światła punktowego 

reflektora. No i muzyka. Tomasz 
Stockinger dokonał świetnego wybo-
ru zapraszając do akompaniowania 
mu podczas tych recitali Stefana 
Gąsieńca, znakomitego pianistę, 
a także kompozytora i aranżera.
A że nie sposób śpiewać bez przerwy, 
toteż między kolejnymi wykony-
wanymi tego popołudnia utworami 
Tomasz Stockinger zabawiał olku-
szan anegdotami, wspomnieniami 
i dowcipami. Publiczność zaś odwza-
jemniała się mu nie szczędząc braw. 
- To był naprawdę niezwykle uroczy 
koncert – skomentował niedzielne 
spotkanie z Tomaszem Stockingerem 
jeden z uczestników.
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 rozpoznawa-
nych polskich aktorów. Karierę 
teatralną zaczął w Teatrze Dra-
matycznym za dyrekcji Gustawa 
Holoubka. Współpracował także 
z innymi warszawskim teatrami: 
Kwadrat, Scena Prezentacje, Syre-
na, Roma i Komedia. Najważ-
niejsze jego filmy to: Sto koni…, 
Bołdyn, Znachor, Lata 20te,30te… 
Był gwiazdą również wielu seriali: 
Dom, Rycerze i rabusie, Pogranicze 
w ogniu, Zespół adwokacki i Klan, 
który w tym roku wszedł w dzie-
więtnasty rok emisji. Syn znanego 
aktora Andrzeja Stockingera kon-
tynuuje również rodzinne trady-
cje muzyczne. W 2005 r. nagrał 
w Polskim Radiu solową płytę pt. 
Melodią wracasz do mnie. Obecnie 
aktor występuje w Teatrze Kamie-

nica, goszcząc też na wielu innych 
polskich scenach w repertuarze 
teatralnym i muzycznym.
Stefan Gąsieniec - kompozytor, 
aranżer muzyczny, pianista, mene-
dżer kultury. Wyróżniony w roku 
2010 Nagrodą Specjalną Ministra 
Kultury Bogdana Zdrojewskiego za 
nieoceniony wkład w rozwój pol-
skiej kultury. Od 2007 roku Stefan 
Gąsieniec pełnił funkcję Dyrektora 
Artystycznego festiwalu muzyczne-
go "Eurosilesia”, gdzie Honorowy 
Patronat nad festiwalem od począt-
ku jego istnienia obejmował świa-
towej sławy dyrygent MAESTRO 
KURT MASUR. Skomponował, 
zaaranżował i wyprodukował muzy-
kę do solowego albumu Krzysztofa 
Cugowskiego Przebudzenie. Rów-
norzędnie koncertuje jako pianista 
w Polsce i za granicą z gwiazdami 
światowego jazzu, takimi jak: Fuasi 
Abdul Khaliq (USA), Kenny Martin 
(USA), Daniel Allen (Cuba), Sig-
gy Davis (USA), Nirankar Khalsa 
(USA), Tony Hurdle (USA) i innymi.

„SOBOTA Z FOLKLOREM” I OWACJAMI NA STOJĄCO LATA DWUDZIESTE, LATA TRZYDZIESTE...
Jeśli ktoś sądzi, że w czasach nowych trendów muzycznych definitywnie do lamusa odeszły ludowe 
melodie i pieśni, to z pewnością zmieniłby zdanie po koncercie pt. „Sobota z folklorem”. Występujące 
10 grudnia 2016 r. w olkuskim Miejskim Domu Kultury zespoły co rusz wzbudzały aplauz licznie zgro-
madzonej publiczności, a ponad dwugodzinną imprezę zakończyły owacje na stojąco.

Elegancja i szyk z czasów, gdy mężczyźni gotowi byli na każde poświęcenie dla miłości. W taki nastrój 
wprowadził olkuszan Tomasz Stockinger podczas recitalu, z którym gościł u nas niedzielnym popo-
łudniem 11 grudnia 2016 r. Ze sceny sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury płynęły szlagiery 
polskiego kina z lat dwudziestych i trzydziestych XX w. przeplatane komentarzami i dowcipami 
znanego aktora, tym razem występującego przede wszystkim w roli wokalisty.
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Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu

Regina Trepka

Z  okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

chcemy życzyć 

Wszystkim Mieszkańcom Olkusza, 

a szczególnie naszym Klientom, aby wszystkie chwile spędzone 

w rodzinnym gronie były radosne i szczęśliwe, 

a Nowy 2017 Rok  przyniósł  wiele  dobrego.

Zarząd,  Rada  Nadzorcza  oraz  pracownicy.

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

Janusz Dudkiewicz

Dziękując Państwu serdecznie

za dotychczasową współpracę,

pragniemy złożyć życzenia,
ciepłych i rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych sukcesów

w nadchodzącym Nowym 2017 Roku 
życzy 

PRO-BET 

Informacje



6

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

Redaktor naczelna:
Anna Przetacznik

Skład i łamanie:
Justyna Kurdyła
Druk: 
Polska Press Sp. z o.o., 
Oddział Poligrafia, 
Drukarnia w Sosnowcu.

Humana Anna Przetacznik

ul. Króla Kazimierza Wielkiego
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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  

ADWOKAT  SZYMON  DUBEL
kom. 795 11 75 74

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

RIO GRAPPLING CLUB Olkusz 
zaprasza wszystkich 

na treningi Brazylijskiego Jiu-Jitsu 
bez względu na wiek!

Zajęcia prowadzone są 
w II LO w Olkuszu.

 tel. 692-499-755 
1 trening gratis do zobaczenia!

KRONIKA POLICYJNA

KOMUNIKAT

• Uszkodzono znak E-1
Olkuska policja poszukuje osób, które mogą mieć informacje 
w sprawie uszkodzenia znaku drogowego o kierunku miej-
scowości (tablica drogowa E-1) przy drodze krajowej nr 94 w 
Olkuszu. Ewentualni świadkowie proszeni są o kontakt z pro-
wadzącym sprawę, nr tel. 32- 6478 234 lub 997.

• 17-latek za kółkiem pijany i bez uprawnień, zatrzymany 
przez policjantów

1,3 promila alkoholu w organizmie miał 17-letni kierowca Audi 
zatrzymany do kontroli przez wolbromskich policjantów. Mło-
dy człowiek, jak się okazało, nie miał również prawa jazdy. Nie 
przeszkadzało mu to jednak wsiąść za kierownicę i zabrać ze 
sobą cztery koleżanki. Lekkomyślny nastolatek wkrótce, gdy 
stanie przed sądem,  przekona się jaka odpowiedzialność grozi 
za takie zachowanie.
Wszystko wydarzyło się pod koniec ubiegłego tygodnia.  Pod-
czas patrolu w Wolbromiu, policjanci zauważyli jak kierowca 
Audi jedzie zygzakiem. Mundurowi ruszyli za tym autem i po 
chwili zatrzymali go do kontroli. Okazało się, że za kierownicą 
samochodu  siedział  17-letni mieszkaniec powiatu miechow-

skiego, który wiózł cztery koleżanki. Pasażerki miały po 15 lat. 
Podczas legitymowania policjanci wyczuli od kontrolowanego 
silną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że chłopak  
ma ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie. O sytuacji poli-
cjanci powiadomili matkę 17-latka, która syna odebrała z ko-
misariatu.
Młodzi ludzie najwyraźniej nie zdawali sobie sprawy, że wsia-
dając do samochodu ryzykują swoim życiem i zdrowiem.

• Akcja "ALKOHOL I NARKOTYKI" na drogach  powiatu 
olkuskiego

„Alkohol i narkotyki” to kryptonim działań, które wczoraj prowa-
dzili policjanci ruchu drogowego z olkuskiej komendy.
Zadania  mundurowych skupiały się przede wszystkim na eli-
minowaniu z ruchu drogowego tych nieodpowiedzialnych kie-
rowców, którzy zdecydowali się na jazdę pod wpływem alkoho-
lu lub środka odurzającego.   W ramach akcji   funkcjonariusze 
skontrolowali ponad 2 tysiące kierowców. Trzech kierujących 
zdecydowało się na jazdę w stanie nietrzeźwości. .Jeden z nich 
miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. 

PIJANY KIEROWCA JECHAŁ NA „PODWÓJNYM GAZIE”, SPOWODOWAŁ 
KOLIZJE I ZŁAMAŁ SĄDOWY ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW

UWAGA PIESI KOLEJNA OFIARA WYPADKU ŚMIERTELNEGO.  
POLICJANCI APELUJĄ  O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI

3 promile alkoholu w organizmie miał 42-letni kierowca Fiata Punto, który spowodował kolizję 
drogową i uciekł z miejsca zdarzenia. Mężczyzna kierował autem pomimo orzeczonego przez sąd 
zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Do zdarzenia doszło 12 grud-
nia 2016 roku około godziny 
16.00 na drodze wojewódzkiej 
nr 794 w Zadrożu.     Kierujący 
Punto,   42-letni mieszkaniec 
gminy   Trzyciąż, nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu i zde-
rzył się z Fiatem Pandą. Sprawca 
kolizji uciekł z miejsca zdarze-
nia. Chwilę później został ujęty 
przez kierowcę Pandy i przeka-
zany w ręce policjantów. Oka-
zało się, że 42-latek ma ponad 3 
promile alkoholu w organizmie.   

Mundurowi ustalili również, 
że mężczyzna był wielokrotnie 
karany za jazdę po alkoholu 
a samochód prowadził pomimo 
orzeczonego przez sąd zakazu 
prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych, który trwa do 2024 
roku.
Kierujący działał w warunkach 
recydywy. Za  jazdę w stanie nie-
trzeźwości oraz  spowodowanie 
kolizji drogowej może mu  grozić 
7 lat pozbawienia wolności. 

Pomimo licznych apeli i działań 
prewencyjno-kontrolnych policjan-
tów, na drogach powiatu olkuskie-
go wciąż dochodzi do wypadków, 
w których ginął piesi. Nierespek-
towanie podstawowych  zasad bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym 
m.in.   obowiązku poruszania się 
lewą stroną drogi, używania ele-
mentów odblaskowych, nieostroż-
ne wejście na jezdnię, przekraczanie 
jezdni w miejscu niedozwolonym  
to niektóre z przyczyn wypadków 
i tragedii z udziałem pieszych.
W sobotę 10 grudnia 2016 roku 
w godzinach wieczorowych na 
drodze wojewódzkiej nr   794 

w Trzyciążu doszło do wypadku 
drogowego z udziałem pieszego. 
56-latek zginął na miejscu. Wstęp-
ne ustalenia policjantów wykaza-
ły, że pieszy szedł prawą stroną 
jezdni i zatoczył się wprost pod 
nadjeżdżający samochód Audi A6.  
56-letni mężczyzna nie miał na 
sobie żadnych elementów odbla-
skowych a droga w tym miejscu nie 
była oświetlona. To już dziewiąta 
w tym roku w powiecie olkuskim, 
śmiertelna ofiara wypadku dro-
gowego.
9 grudnia 2016 roku policjan-
ci ruchu drogowego   prowadzili 
akcję  policyjną „Niechronieni 

uczestnicy ruchu drogowego” oraz 
„Pasy”. W działania prewencyjno-
-kontrolne zaangażowanych było 
13 mundurowych. W tym dniu 
policjanci zwracali szczególną uwa-
gę na zachowanie pieszych.  Poli-
cjanci obserwując skrzyżowania, 
przejścia dla pieszych i główne 
ciągi komunikacyjne pouczyli  35 
pieszych, jednakże gdy stwierdzili 
rażące naruszenie przepisów wypi-
sywali pieszym mandaty. Działo się 
tak, gdy piesi wchodzili wprost pod 
nadjeżdżający samochód, przecho-
dzili przez jezdnię na czerwonym 
świetle lub przechodzili w miejscu 
niedozwolonym. 

Policjanci przypominają, że pie-
szy  należy do tzw. grupy   nie-
chronionych uczestników ruchu 
drogowego, ponieważ w trakcie 
"zderzenia" z pojazdem nic go nie 
chroni. Kierowca może liczyć na 
poduszki powietrzne, pasy bezpie-
czeństwa etc. Pieszy jest narażony 
na najpoważniejsze konsekwen-
cje już przy prędkościach pojazdu 
20-30 km/h. Przy prędkości 50 
km/h pieszy ma około 50 procent 
szans na przeżycie, ale już przy 
prędkości około 80 km/h jego 
szanse na przeżycie są bliskie zeru.

Policja poszukuje świadków, którzy maja informację  na temat uszkodzenia samochodów:
• 11 grudnia 2016 roku na parkingu przy ulicy Sikorka w Olkuszu. Nieustalony na  chwilę obecną sprawca uszkodził dwa samo-
chody osobowe:  Alfę Romeo oraz Fiata Sedici. 
• 9 grudnia 2016 roku w godzinach 16.50 -17.10, na parkingu ulicy Sławkowskiej przy sklepie „Biedronka” w Olkuszu,  uszko-
dzono  Citroena.  Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia.
Osoby, które były świadkami tych zdarzeń proszone są o kontakt z policjantem prowadzącym  postępowania, tel.  32-6478 
234 lub dyżurnym jednostki 997. 

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”

PROGRAM IMPREZ 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 

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

Prywatna Praktyka Dentystyczna

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

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

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

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

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

Leczenie schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego 

PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY

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

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

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

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

 v 17.12 godz. 12:00 - 
Turniej Tańca Olkuskiego  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Sala widowiskowa MOK

 v 19.12 godz. 10:00 
"Muzeum jest COOL - emocje"  
/zapisy do 15.12 godz. 16, tel. 32 494 39 66/  
MOK -Centrum Kultury, ul. Szpitalna 32

 v 21.12 godz. 16:00 
"Gdzie mieszka Sztuka?" - Cykl twórczych spotkań dla dzieci 
Sala widowiskowa MOK

 v 23.12 godz. 18:00 
"Koncert Świąteczny - Wigilijne spotkanie z WMS-em"  
/Organizator: Wspólnota Młodych Serc oraz MOK w Olkuszu 
Sala widowiskowa MOK

 v 28.12 godz. 11:00 
Muzealne warsztaty kreatywne- w świecie afrykańskich zwierząt 
/zapisy do 23.12 godz.16 , Tel. 32 494 39 66/ 
MOK - Centrum Kultury, ul. Szpitalna 32

 v 29.12 godz. 15:00 
„Ale to już było….” - prezentacje multimedialne studentów 
Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Sala widowiskowa MOK

 v Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Premiera w kinie Zbyszek! 
Każdy kinoman to wie, a szczególnie fanom Star Wars z pewnością przypominać nie 
trzeba, że 15 grudnia 2016 r. po raz pierwszy w Polsce wyświetlona zostanie najnowsza 
superprodukcja studia Lucasfilm pt. Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie. Zatem dodajmy 
tylko zaproszenie do kina Zbyszek na olkuską premierę tego wyczekiwanego filmu, w 
czwartek 15 grudnia 2016 r. o godz. 19.00. Więcej informacji i program kolejnych seansów 
znaleźć można na stronie: mok.olkusz.pl w zakładce Kino Zbyszek. Bilety online: ekobilet.
pl/mokolkusz.

Kryminał historyczny.
Odważysz się wejść w przestępczy świat przed-
wojennej Warszawy? „Zaczęło się od ufarbowania 
długich włosów na rudo. Potem była trwała. Potem 
znów farbowanie. Potem cięcie. Kolejne ciecie i ko-
lejna farba. Cięcie. Farba. Cięcie. Farba. Coraz krót-
sze 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.”

Powieść obyczajowa.
Czy widzisz, jak śnieg skrzy się za oknem? Zaparz 
herbatę, otul się kocem i zakochaj się w zimie.
Śnieżna sceneria Zakopanego i sylwester spędzony w 
gronie przyjaciół – czy może być coś piękniejszego?
Alicja długo wzbraniała się przed wyjazdem. Nie 
lubiła tłumów i hałasów, a każde święta do tej pory 
spędzała na dyżurze w szpitalu. Gdy w końcu uległa 
namowom przyjaciół, nie domyślała się nawet, że jej 
życie zmieni się tak bardzo.

Podczas sylwestrowej nocy poznała Michała – ratow-
nika TOPR. Po raz pierwszy jej myśli przestały obse-
syjnie krążyć wokół pracy, a Alicja dostrzegła piękno 
życia, którego dotąd nie znała.
Ale czy Alicja obudzi się ze snu, przestanie uciekać  
i otworzy się na rodzące się uczucie?
Obudź się, Kopciuszku  to nowa po-
wieść Natalii Sońskiej, która poruszy 
niejedno serce.

WARTO PRZECZYTAĆ

„ŚWIT, KTÓRY NIE NADEJDZIE” autor: Remigiusz Mróz

„OBUDŹ SIĘ, KOPCIUSZKU” autor: Natalia Sońska

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

• SKUP WSZYSTKICH 
   SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ 

• SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH

• BEZPŁATNY ODBIÓR WŁASNYM 
   TRANSPORTEM - LAWETA 3,5 TONY

• WYREJESTROWANIE SAMOCHODU 
   I SPRZEDAŻ CZĘŚCI (OPONY, SZYBY)

BIURO:  32 67 32 148  • skupzlomu.jerzy@onet.pl
CZĘŚCI: 601 422 448 • 601 440 161

CZYNNE :  Pon. - Pt. - 700 - 1700, Sob. 700 - 1300

Kościus
zki

Kierunek

KIELCE

Kierunek

SIEWIERZ

Kierunek
Józefów

Kierunek

Oczyszczalnia

OGRODZIENIEC

NAJLEPSZE CENY! 40 GROSZY ZA KILOGRAM ZŁOMOWANEGO POJAZDU!

OGRODZIENIEC, UL. KOŚCIUSZKI 107e

facebook.com/noconzlom

CENTRUM OGRODNICZE

• Sprzedaż CHOINEK
   • JODŁY, ŚWIERKI 
          doniczkowe i cięte

Godz. otwarcia
Pon. - Pt. 800 - 1800 
Sob. 800 - 1600 • Nd 1000 - 1600

ACZER

OLKUSZ, ul. Zagaje • tel. 608-030-366

Realizujemy zamówienia na:
wesela, komunie, chrzciny,

przyjęcia okolicznościowe, stypy
Posiadamy bogaty asortyment:

ciast, tortów, pieczywa
Zapraszamy do współpracy 

tel. 32 672 29 89

Reklamy


