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MOTOCYKLE SKUTERY
ODZIEŻ AKCESORIA CZĘŚCI
Olkusz, ul. Wiejska 4
tel. 32 643 22 33 • kom. 662 331 345
www.motoolkusz.otomoto.pl

ARESZT DLA RECYDYWISTY

Na wniosek policji i prokuratury sąd tymczasowo aresztował 33-latka,
podejrzanego o szereg przestępstw. Recydywista w ostatnich miesiącach włamywał się, kradł i groził pozbawieniem życia. Za dokonane
przestępstwa może za kratkami spędzić najbliższych 15 lat.
Policjanci z Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na zatrzymanie i przedstawienie 6 zarzutów 33-letniemu
mieszkańcowi Zawiercia. Mężczyzna w lutym br. dokonał włamania do
garażu w Ogrodzieńcu, z którego skradł komplet opon oraz elektronarzędzia.
Jest on również podejrzany o kradzież telefonu komórkowego i dwukrotne
uszkodzenie zaparkowanych pojazdów. Wandal wybijał szyby i zarysowywał
karoserię. Wcześniej popełniał już podobne przestępstwa. Ponadto zatrzymany mężczyzna groził znajomej kobiecie pozbawieniem życia i pobiciem.
Sąd zdecydował, że najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie śledczym. Za
przestępstwa popełnione w warunkach recydywy grozi mu do 15 lat więzienia.
Policja

WSTĘPNIAK REDAKCYJNY
czytaj na stronie 4

KOTŁY C.O. - GRZEJNIKI
doradztwo • sprzedaż • montaż

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!

tel: 602 708 726

SPRZEDAŻ I SERWIS
- TELEFONÓW, LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW!

www.ceomax.pl
42-450 Łazy
ul. Targowa 1

OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES USŁUG:
• instalacje systemem
miedź-plastik- stal
• instalacje wodno-kanalizacyjne
• instalacje centralnego ogrzewania
(podłogowe grzejnikowe, ścienne)
• montaż kotłów gazowych
olejowych i stałopalnych

• montaż solarów i pomp ciepła,
stacje uzdatniania wody
• wykonanie i modernizacja
węzłów cieplnych
• modernizacje i remont instalacji
• instalacje gazowe
• przyłącza wodne i gazowe

Nasza Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną.
Zapraszamy do współpracy instalatorów.

NAKLEJANIE SZKIEŁ
HARTOWANYCH NA TELEFONY!
Zawiercie ul. Marszałkowska 29 • tel. 600 773 633
POKRYCIA I MATERIAŁY BUDOWLANE

Hki 69A
C
A
D
NS- Kościusz

.
F.H.U

l.
KO
iec u
n
e
i
z
rod
Og

tel. 32 673 38 90

e-mail: kons_dach@op.pl

OGRODZIENIEC, UL. KOŚCIUSZKI 107e

• MEBLE KUCHENNE
• SZAFY • SPRZĘT AGD
- producent

CZYNNE : Pon. - Pt. - 700 - 1700, Sob. 700 - 1300
facebook.com/noconzlom

• SKUP WSZYSTKICH
SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ

Kierunek

KIELCE

OGRODZIENIEC

• SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH

do końca kwietnia rabat 5%
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• BEZPŁATNY ODBIÓR WŁASNYM
TRANSPORTEM - LAWETA 3,5 TONY
• WYREJESTROWANIE SAMOCHODU
I SPRZEDAŻ CZĘŚCI (OPONY, SZYBY)

Kierunek
Józefów

nek
Kieru zalnia
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Kierunek

SIEWIERZ

NAJLEPSZE CENY !!

Profesjonalna ekipa monterska - tel. 572 595 775

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

HBT ROLNICTWO to ﬁrma która zajmuje się
tym co zawsze było naszą pasją:
- mechanizacja rolnictwa
- sprzedaż i serwis ciągników oraz maszyn rolniczych
- wulkanizacja
- zakuwanie węży hydraulicznych
- sprzedaż części rolniczych i motoryzacyjnych
- sprzedaż produktów do branży mleczarskiej
- budowa hal udojowych

HBT BUDOWNICTWO zapewnia szeroką gamę
materiałów budowlanych od fundamentów aż po dach:
ul. Armii Ludowej 76
42-425 Kroczyce

SKŁAD OPAŁU

tel.: +48 783 000 888 / (34) 31 52 100
e-mail: info@hbt.com.pl
www: hbt.com.pl

- Studio DEKORAL
- ATLAS Partner
- Mieszalnik tynków
- Materiały budowlane
- Hydraulika
- Kotły grzewcze
- Elektryka
- Elektronarzędzia

- Gospodarstwo domowe
- Chemia gospodarcza
- Artykuły papiernicze
- Zabawki
- Środki ochrony roślin
- Artykuły ogrodnicze
- Usługi koparko-ładowarką
- Sprzedaż ratalna

tel.: +48 783 444 000 / (34) 31 52 120
e-mail: ewelina.welon@hbt.com.pl
www: hbt.com.pl
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DOZÓR ELEKTRONICZNY ZNOWU JAKO DOPUSZCZALNA
FORMA WYKONYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI
Od 15 kwietnia 2016 r. powraca ciesząca się popularnością wśród skazanych forma
wykonywania kary pozbawienia wolności. Po ostatniej nowelizacji dokonanej Ustawą
z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U.2015.396 z dnia 2015.03.20) charakter dozoru uległ bowiem zmianie i został wtenczas wprowadzony jako rodzaj kary ograniczenia wolności.
Do 1 lipca 2015 r. skazani chcąc
uniknąć odbycia kary pozbawienia wolności w tradycyjnej formie,
z oczywistych względów często
zwracali się do sądów o udzielenie
zezwolenia na odbycie kary w dużo
wygodniejszym dla nich kształcie. Dozór elektroniczny pozwala
bowiem na odbycie kary w... miejscu stałego pobytu. Po dacie 1 lipca
2015 r. nie było to jednak możliwe.
Obecna ustawa nowelizacyjna,
pomimo kilku nowości, przewiduje
de facto powrót do wcześniejszych
rozwiązań.
Kodeks Karny Wykonawczy wyodrębnia 3 formy dozoru elektronicznego: dozór stacjonarny – dla kary
pozbawienia wolności, polegający
na kontroli przebywania skazanego
w określonych dniach we wskazanym przez sąd miejscu; dozór
mobilny – polegający na kontroli
miejsca pobytu skazanego niezależnie od tego gdzie przebywa;
czy wreszcie dozór zbliżeniowy
– dotyczący kontroli zachowania
określonej odległości od osoby
wskazanej przez sąd. Dwie ostatnie
formy dotyczą jednak wyłącznie
wykonywania środków karnych
i zabezpieczających.
Celem ubiegania się o zgodę na
dozór należy osobiście lub za
pośrednictwem obrońcy złożyć

pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem, w którym powołane zostaną
niezbędne okoliczności. Wniosek
składamy w sądzie penitencjarnym,
w którego okręgu skazany przebywa. Przykładowo, w przypadku skazanych przebywających na
terenie powiatu olkuskiego będzie
to Sąd Okręgowy w Krakowie,
natomiast dla zamieszkujących
w Sławkowie będzie to już Sąd
Okręgowy w Katowicach.
Aby skazany mógł ubiegać się
o udzielenie zezwolenia na odbycie
kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
muszą zostać spełnione wszystkie
prawem przewidziane przesłanki.
Przede wszystkim skazany musi
posiadać określone miejsce stałego
pobytu, a warunki techniczne obejmujące liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników, rejestratorów
oraz możliwości organizacyjne ich
obsługi pozwalają na wykonywanie
kary w tym miejscu. Okoliczność
powyższą stwierdza uprawniony
podmiot dozorujący posiadający
wiedzę techniczną w tym zakresie.
Nadto z możliwość tej możemy skorzystać tylko jeżeli kara
pozbawienia wolności która ma
być wykonywana nie przekracza
jednego roku a także nie zachodzą
warunki przewidziane w art. 64 §

2 Kodeksu karnego (wielokrotna
recydywa).
Należy zadbać o uzyskanie od osób
pełnoletnich, które zamieszkują
wspólnie ze skazanym pisemnej
zgody obejmującej również umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzanie czynności.
Cofnięcie ww. zgody przez te osoby
po wydaniu postanowienia przez
sąd jest bezskuteczne.
Wreszcie wykonywanie dozoru
musi być również wystarczające
dla osiągnięcia celów kary wobec
skazanego. Dodatkowo w przypadku skazanych którzy nie rozpoczęli jeszcze odbywania kary
pozbawienia wolności, względy
bezpieczeństwa i stopień demoralizacji nie mogą przemawiać za
potrzebą osadzenia w zakładzie
karnym. Okoliczności powyższe
należy wykazać w postepowaniu
przed sądem.
Sąd penitencjarny wydaje postanowienie w terminie 30 dni od
dnia wpływu wniosku, samo zaś
rozpoczęcie wykonywania dozoru
elektronicznego następuje z dniem,
w którym wobec skazanego faktycznie uruchomiono środki techniczne niezbędne do wykonywania
kary w tym systemie.
vv Szymon Dubel
Adwokat

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”.
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JAK UZYSKAĆ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ,
GDY PRACODAWCA JEST NIEWYPŁACALNY?
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy, przewiduje tryb wypłaty świadczeń pracowniczych (np. wynagrodzenia za pracę) w razie niemożności ich uzyskania od
podmiotu zatrudniającego.
Kiedy mamy do czynienia
z niewypłacalnością pracodawcy?
By skorzystać z tych uregulowań, należy rozpocząć od sprawdzenia czy Nasz
pracodawca jest niewypłacalny zgodnie
z rozumieniem prezentowanym przez
ustawodawcę. A zatem ustawa, znajduje
zastosowanie zarówno do pracodawcy
prowadzącego działalność w formie
spółki prawa handlowego jak i osoby
fizycznej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG). Niewypłacalność
zachodzi m.in. w następujących przypadkach: gdy sąd upadłościowy wyda
postanowienie o ogłoszeniu upadłości
jak i gdy oddali wniosek o ogłoszenie
upadłości z uwagi na brak wystarczającego majątku by pokryć koszty postępowania. Stan niewypłacalności zachodzi
także, gdy przedsiębiorca prowadzący
jednoosobową działalność złoży wniosek o wykreślenie z CEIDG z uwagi na
zaprzestanie prowadzenia aktywności
gospodarczej lub gdy sąd orzeknie o rozwiązaniu spółki. Ciekawym unormowaniem w tej materii jest przepis art. 8a
ustawy. Przewiduje on niewypłacalność,
gdy pracodawca nie zaspokaja roszczeń
pracowniczych w przypadku faktycznego
zaprzestania działalności przez okres
dłuższy niż 2 miesiące.
Definicja uprawnionego
pracownika
Zgodnie z art. 10 ustawy, pracownik
to osoba m.in. pozostająca w stosunku pracy na podstawie Kodeksu

pracy, ale również wykonująca pracę
w świetle umowy zlecenia lub innej
umowy o świadczenie usług, o których stanowi Kodeks cywilny. Prócz
powyższego, dodatkową przesłanką
konieczną do spełnienia jest podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu
emerytalnemu i rentowemu z tytułu
tego zatrudnienia. Wskazany przepis
obrazuję także wyłączenie z kręgu
uprawnionych członków rodziny, np.
małżonka, wstępnych, zstępnych, ale
i zięcia, synowej, bratowej czy szwagra.
Co zapłaci Fundusz?
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych to instytucja powołana
do ochrony świadczeń pracowniczych.
Katalog roszczeń zaspokajanych z Funduszu znajduje się w art. 12 ustawy,
a w jego granicach mieszczą się następujące pozycje: wynagrodzenie za pracę, za
czas przestoju, za urlop wypoczynkowy
lub jego ekwiwalent, za czas innej usprawiedliwionej nieobecności. Ustawodawca wymienia również odprawy należne
na podstawie ustawy o szczególnych
zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników jaki i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia
w przypadku upadłości lub likwidacji
pracodawcy. Kolejną grupą świadczeń
są dodatki wyrównawcze w przypadku
przeniesienia na inne stanowisko mniej
płatne w związku np. z chorobą zawodową. Innym ze wskazanych świadczeń
są składki na ubezpieczenia społeczne
należne od pracodawcy.

Ograniczenia w wypłacanych
świadczeniach.
Ustawodawca przewidział ograniczenia
czasowe i kwotowe dla poszczególnych
grup świadczeń. Przykładowo wynagrodzenie za pracę podlega zaspokojeniu za czas nie dłuższy niż 3 miesiące
poprzedzające datę niewypłacalności.
Tą zaś jest data wydania postanowienia przez sąd upadłościowy, data
wykreślenia z CEIDG, data upływu
2 miesięcznego terminu w przypadku przedsiębiorcy, który faktycznie
zaprzestał prowadzenia działalności.
Odmiennie ustala się datę początkową
3 miesięcznego terminu, gdy umowa
z uprawnionym została już rozwiązana.
Wówczas jest to 3 miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli miało
to miejsce w czasie nie dłuższym niż 9
miesięcy od powstania niewypłacalności pracodawcy. Ograniczenie kwotowe
stanowi, że świadczenie za miesiąc nie
może przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
Przedmiotowa ustawa w dalszej części
wskazuje tryb właściwy do uzyskania
owych świadczeń. Zainteresowanych
uprzejmie odsyłam do zapoznania się
z jej treścią.

vv Radca prawny
Agnieszka Kulig-Gęgotek
Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl
ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice
GSM: +48 794 173 444

Radca prawny Agnieszka Kulig-Gęgotek została wyznaczona uchwałami Rady Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Katowicach o numerach: 1837/IX/2015, 1843/IX/2015, z dnia 12.11.2015 r.,
do udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach: Jaworzno oraz Chrzanów.

ZAPŁAKANA TWARZ EUROPY

Po ostatnich zamachach terrorystycznych w Brukseli zastanawiałem się jaka
jest dzisiaj twarz Europy. Jakże trafną odpowiedź przyniosły mi prędko media.
Oglądając transmisję zobaczyłem twarz szefowej unijnej dyplomacji – Pani
Mogherini. Zapłakana, przerażona, bezradna – to wszystko wypisane było
na jej twarzy. Tak. Właśnie taka jest dzisiejsza Europa.
Jakie wnioski wyciągnęli liderzy starego kontynentu po zamachach we
Francji? Żadne. Jakie po masowych
gwałtach muzułmanów na Niemkach w noc sylwestrową? Żadne. Jakie
wyciągnie teraz? Boję się odpowiedzi
na to pytanie. Gnuśność bowiem,
powoli nas zabija. Oczywiście – najpierw była wściekłość na winnych
zbrodni, wyrazy solidarności i wsparcia dla ofiar, ich rodzin i całej Belgii…
Ale co z tego wyniknie?
Wszystko wskazuje na to, że wielcy
tego świata znów nie podejmą odpowiednich kroków, i tak jak po Francji,
tak po Belgii czekać będą na kolejne
państwo, w które wyceluje swoją
agresję Państwo Islamskie. Może
to będzie Polska? Wkrótce przecież
szczyt NATO w Warszawie i Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Jakże
to smakowity kąsek dla islamistów!
Europa dzisiaj musi uświadomić
sobie, że jest w stanie wojny. Nie
takiej klasycznej, konwencjonalnej.
Obecny konflikt to wojna cywilizacyjna, pomiędzy kulturą łacińską
Europy, a cywilizacją islamu. Jak
się przed nimi bronić? Po pierwsze – zamknąć grancie zewnętrzne
Unii Europejskiej (a jeśli ona się na
to nie zdecyduje to Polski!) i pod
żadnym pozorem nie wpuszczać
więcej imigrantów. Nie mówię, że
wszyscy z nich są źli – ale jeśli mamy
w koszyk cukierków, spośród których
tylko 10% jest zatrutych – zaryzykujemy poczęstowanie się? Trzeba
poważnie i z należytą ostrożnością
potraktować słowa liderów Państwa
Islamskiego, którzy już w lutym 2015
grozili: „Wyślemy wam 500 tys. ludzi
na łodziach, a wśród nich ukryjemy

terrorystów”. Jak widać – nie były to
czcze groźby.
Musimy wrócić do własnych wartości i zasad cywilizacyjnych! Czy
ktoś się zastanawiał, dlaczego ISIS
z taką łatwością werbuje wojowników w Ameryce Północnej i Europie?
Odpowiedź jest prosta i brutalnie
szczera – ludzie mają potrzebę
duchowości. Tacy się już urodziliśmy – mamy to zapisane w genach.
Już pierwotne plemiona, nie znające religii, czciły przyrodę i zjawiska
atmosferyczne – zastępowały im one
Boga, wypełniały potrzebę wiary
i duchowości. Tymczasem Europa Zachodnia oferuje dziś światu
tylko relatywizm, sekularyzację,
zanik wartości i same znaki zapytania – zamiast odpowiedzi. Dziś
nawet Kościół mówi o zmienności
i zależności. Jest co prawda Opus
Dei, niektóre zakony, wspólnoty
katolickie, organizacje które nie
boją się nazywać rzeczy po imieniu
i stawiać twarde granice. Takich jest
jednak tylko garstka. Młodzi ludzie
się gubią, a odpowiedzi często podsuwają im, piorący mózgi imamowie
ze wspólnot muzułmańskich. Tam
nie ma relatywizmu – wszystko jest
albo białe albo czarne – albo zgodne
z zasadami wiary, albo nie. Prostsze.
Europa, jeśli chce przetrwać jako
kontynent Łaciński, potrzebuje
zwrotu do swoich zasad cywilizacyjnych. Przypomnę tylko, że są trzy
podstawowe:
1) Rzymskie prawo,
2) Grecka filozofia i jej pojęcie prawdy – jest prawda i fałsz, nie ma nic
pomiędzy,
3) Etyka chrześcijańska.

Europa znów musi stanąć dumna,
waleczna i wyprostowana. Twarzami walki z Islamem nie mogą być
zapłakana, przerażone urzędniczyny.
Musimy być godnymi potomkami
naszych ojców, którzy kiedyś dumnie
patrzyli w oczy Nazizmowi, Stalinizmowi, Komunizmowi… czy Islamowi pod Wiedniem. Potrzebujemy
twardych przywódców i liderów,
którzy nie będą bali się przywrócić
kary śmierci dla terrorystów. Ale nie
taką zwykłą – oni przecież, skuszeni obietnicą raju, Allaha i dziewic,
śmierci się nie boją. Z podstępnym
wrogiem trzeba walczyć chytrze,
a kary wymierzane mu, muszą być
dotkliwe. Inaczej nie mają sensu.
Nowym liderem Europy na pewno
nie może być ani miękki Holland,
ani strachliwy Tusk… Potrzebujemy nowej generacji polityków.
Takich jak Wiktor Orban, Robert
Fico oraz David Cameron, którzy
potrafią przeciwstawić się dyktatowi
z Brukseli i Berlina.
Nie czekajmy więc, bo na co? Na
kolejne krwawe ciosy wymierzone
w Stary Kontynent? Działać trzeba
już teraz. Europa samoczynnie nie
powróci do równowagi. Nie stanie
się na nowo bezpieczna i zgodna
wewnętrznie. To już niestety przeszłość. Mamy wrogów, którzy nas
nienawidzą – naszej kultury, religii,
cywilizacji… Oni nie okażą nam
litości. Bądźmy czujni i przy każdej
okazji naciskajmy na władzę!
vv Conrad Gadomski
Politolog.
Prezes stowarzyszenia Pokolenie Wolności.
Student Uniwersytetu Jagiellońskiego

PORADY PRAWNE

ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE

Osoba ubezpieczona, która nie jest w stanie odzyskać zdolności
do pracy w okresie zasiłkowym ma możliwość ubiegania się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, który może zapewnić środki
na dalszy okres umożliwiający odzyskanie zdolności do pracy.
Zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r.
nr 77, poz. 512 z późn. zm.), świadczenie rehabilitacyjne przysługuje
ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest
nadal niezdolny do pracy, a dalsze
leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności
do pracy. Przyznawane jest na
okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej
jednak niż na 12 miesięcy. Jest
ono w pewnym sensie kontynuacją
zasiłku chorobowego, choć nieco
odmienne są zasady jego przyznawania, które zostały określone
w art. 18-22 ustawy zasiłkowej.
W praktyce świadczenie rehabilitacyjne rzadko przyznawane jest od
razu na maksymalny okres. Osoba,
która w trakcie poprzednio przyznanego świadczenia na leczenie
i rehabilitację nie odzyskała zdolności do pracy, może ubiegać się
o jego przedłużenie.

Tak więc osoba, która wykorzystała
już okres przeznaczony na wypłatę
zasiłku chorobowego może ubiegać się o przyznanie świadczenia
rehabilitacyjnego, o ile nadal jest
niezdolna do pracy, a dalsze leczenie
lub rehabilitacja przyniosą poprawę
stanu zdrowia. Fakt niepozosta-

wania w zatrudnieniu w momencie składania wniosku nie jest tu
przeszkodą.

W celu przyznania świadczenia
rehabilitacyjnego należy złożyć
w ZUS właściwym według miejsca zamieszkania stosowne dokumenty w postaci oświadczenia na
druku ZUS Np-7 oraz zaświadczenia o stanie zdrowia (druk N-9)
wypełnionego przez lekarza prowadzącego leczenie

Po złożeniu kompletnego wniosku należy czekać na wezwanie do
lekarza orzecznika ZUS, który zdecyduje czy stan zdrowia zainteresowanego predysponuje do przyznania
ewentualnego świadczenia, gdyż
dla celów przyznania świadczenia
rehabilitacyjnego niezbędna jest
opinia lekarza orzecznika lub - w II
instancji - komisji lekarskiej ZUS.

Orzeczenie wydane przez lekarza
orzecznika, od którego ubezpieczony nie wniósł sprzeciwu lub co
do którego Prezes ZUS nie wniósł
zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej ZUS, stanowi podstawę do wydania przez
organ rentowy decyzji w sprawie
świadczenia rehabilitacyjnego.
Wypłata należnego ubezpieczonemu świadczenia rehabilitacyjnego
może nastąpić dopiero w oparciu
o decyzję ZUS.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 w/w ustawy
wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres
pierwszych trzech miesięcy oraz
75% takiej podstawy za pozostały
okres albo 100% takiej podstawy,
jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży.

Istotnym jest, iż świadczenie
rehabilitacyjne za okres po ustaniu
zatrudnienia nie przysługuje, gdy
osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub
podjęła działalność zarobkową
stanowiącą tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym albo
zapewniającą prawo do świadczeń
za okres choroby. Świadczenia
rehabilitacyjnego nie uzyska również osoba która m.in. ma ustalone prawo do emerytury lub renty
z tytułu niezdolności do pracy, jest
uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego lub urlopu dla
poratowania zdrowia, udzielonego
na podstawie odrębnych przepisów
bądź podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników
określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

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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SYN_OPTYK ODŚWIEŻY SPOJRZENIE NA WIOSNĘ

Kocie oczy, motyli, pilotki, owalne, klasyczne prostokąty… Plastikowe, metalowe, żyłkowe lub bezramkowe typu „patent”? Guess, William Morris, marki wprost z Europejskiej stolicy mody, czy niebagatelne Patrzałki? Przejrzałaś już miliony stron w internecie szukając idealnych okularów, które zmienią Twój wygląd i styl, chciałaś by w dzień pasowały
do pracy – wieczorem na imprezę... Coś tam znalazłaś - niby tanie, niby pasują, ale przymierzyć się nie da? A może
potrzebujesz niedrogich i świetnie wyglądających okularów dla dziecka, męża lub babci? Nie musisz dłużej szukać i kupować kota w worku! Znaleźliśmy dla Ciebie rozwiązanie! - Przyjdź do SYN_OPTYKA - odświeżymy Twoje spojrzenie
na wiosnę – zapewnia Radosław Żak i dodaje: - Mamy duży wybór niebagatelnych oprawek w atrakcyjnych cenach.
Faktycznie mają – sami sprawdziliśmy!

W życiu niemal każdej kobiety, co jakiś czas pojawia
się ten moment, gdy przychodzi potrzeba zmiany
w wyglądzie. Czasem jest to fryzura, czasem zmiana
stylu. Ostatnio mocno zauważalna jest tendencja do
noszenia okularów. One po prostu stają się modne.
Z zazdrością przyglądam się wszystkim okularnicom.
A że zazdrość nie zawsze bywa zdrowa… Podczas
wizyty w zawierciańskim urzędzie, moja ciekawość
wzięła za wygraną i nie mogąc napatrzeć się na niesamowite oprawki urzędniczki, postanowiłam zapytać
skąd je wzięła… W końcu, gdy chodzi o modę,
kobiety są w stanie ponieść każdą ofiarę!
- Kupiłam je w Synoptyku – wyszeptała.
- Co to za firma? – niesłyszawszy nigdy takiej nazwy,
dopytałam.
- Nowy optyk, tu u nas w Zawierciu, niech pani
poszuka na Facebooku – dodała.
Jak cię widzą – tak cię piszą…
Wchodzę do SYN_OPTYKA przy ulicy 3 Maja
15 w Zawierciu. O tym, że trafiłam pod właściwy
adres przekonuje mnie widok. Od progu witają
mnie ekstrawaganckie oprawki, za którymi kryje
się młody mężczyzna.

- Przychodzę z bardzo nietypową sprawą – zaczynam, lustrując poukładane na półkach oprawki. –
Mam dobry wzrok, ale bardzo chcę mieć okulary.
Muszą wyglądać świetnie i przy okazji nie mogę na
nie wydać fortuny – mówię wprost.
- Pani życzenie jest dla nas rozkazem – śmieje się
mężczyzna i dodaje: - Klient jest naszą wizytówką
„na mieście” i nie ma mowy o wpadkach! Jeżeli tylko
ma pani ochotę, to może przymierzyć cały asortyment. (śmiech) Dla osób towarzyszących mamy
kanapę! Chętnie doradzimy przy wyborze oprawek,
wiemy co pasuje do danego kształtu twarzy i staramy
się podpowiadać co jest ok, a co nie... – przekonuje
Radosław Żak, właściciel SYN_ OPTYKA.
- Chcę czegoś oryginalnego, co wyróżnia pana
ofertę?
Radosław Żak: - Przede wszystkim marki, które
trudno dostać u konkurencji. Na przykład unikatowa polska marka Paul Vadim. Tworzy ją równie
młoda, jak ja osoba, która uznanie zdobyła już
także wśród znanych nazwisk. Produkty tej marki
nosi chociażby Jurek Owsiak! Mamy też brytyjskie
oprawy William Morris. Są to naprawdę solidne

i oryginalne projekty. W zeszłym roku sam właściciel marki - Robert Morris, odwiedził nasz salon
w Olkuszu. Było to dla mnie ogromne wyróżnienie. Chcąc zapewnić naszym klientom gwarancję
oryginalnych oprawek, mamy również w salonie
takie, zaprojektowane przeze mnie.
- Przez pana?
R. Ż.: - Moją drugą pasją jest sztuka. Sam projektuję
okulary dla naszych klientów pod marką „Patrzałki”.
A jeśli szuka pani jakichś markowych produktów,
również je pani znajdzie u nas i gwarantuję, że nie
będzie to wzór noszony przez kolejnych 10 osób
spotkanych na ulicy. Przykładam dużą wagę do
wyboru asortymentu. Staram się dobierać każdą
sztukę opraw z osobna, nigdy nie kupuję hurtowo.
Klienci są zadowoleni. Praktycznie każdy znajdzie
coś dla siebie, coś co pasuje do danej twarzy oraz
kieszeni Klienta, bo przedział cenowy zaczyna się
od kilkudziesięciu złotych, a kończy na kilkuset.
- Wspomniał pan o drugiej pasji – sztuce, a pierwsza?
(ciekawość znów wygrała)
R. Ż.: - Pierwsza to optyka. Od przeszło 25 lat
moja rodzina zajmuje się optyką. Postanowiłem
nie marnować rodzinnego doświadczenia i czerpać
z tej bezcennej wiedzy. Stąd dość przewrotna nazwa
firmy: SYN_ OPTYK. Pomysł na biznes wyrósł
z korzeni rodzinnych.
- A’ propos rodziny… Moja znajoma ostatnio poszukiwała oprawek dla dziecka w rozsądnej cenie. Ma
pan również w ofercie okulary dla dzieci?
R. Ż.: - Oczywiście! Mamy okulary dla każdego.
Dla dzieci, kobiet, mężczyzn, dla babć i dziadków,
mężów i żon. Naprawdę dla wszystkich. Jak już
wspomniałem – w atrakcyjnych cenach.
- Jestem pod wrażeniem salonu i ilości naprawdę
wyjątkowych oprawek. Na szczęście znalazłam
takie dla siebie. Dzięki panu dołączyłam do grona
okularnic i jestem z tego dumna!
R.Ż.: - Zadowolenie klientów jest dla nas najważniejsze! Dziękujemy za wizytę!
vvAngelika Psonka
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ZAWIERCIE NA TARGACH
TURYSTYKI I WYPOCZYNKU
W dniach od 22 do 24
kwietnia br. miasto
Zawiercie prezentowało
się na Targach Turystyki i Wypoczynku „Lato”
w Warszawie.
Impreza odbyła się w Centrum
Targowo-Kongresow ym MT
Polska w Warszawie. Wydarzenie było okazją do poszukania
inspiracji na weekendowy wypad
czy letnie wakacje. W tym roku
ofertę zaprezentowali przedstawiciele miast, regionów, krajów
i atrakcji turystycznych, biur
podróży, hoteli czy pensjonatów.
Obecne były również turystyczne
wydawnictwa, szlaki krajoznawcze, wodne i rowerowe. Uczestnicy Targów, głównie warszawiacy
i mieszkańcy Mazowsza, mogli
lepiej poznać przeróżne zakątki
Polski – w tym Jurę Krakowsko
– Częstochowską i zaplanować
podróż na nadchodzące wakacje. Co roku ogromnym zainteresowaniem cieszą się spotkania
z podróżnikami. Dla wielu słuchaczy stanowią one inspirację
do zaplanowania własnej niezapomnianej podróży. Podczas
tegorocznej edycji o podróżach
opowiadali: Michał Cessanis,
dziennikarz i podróżnik, Jakub
Porada, dziennikarz, podróżnik
i zwolennik taniego podróżowania, zachęcał do poznawania
Polski i świata, a Marek Tomalik
na spotkaniu pt. „Australia, gdzie

www.motoolkusz.otomoto.pl

Policjanci z Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na zatrzymanie i przedstawienie 6 zarzutów 33-letniemu
mieszkańcowi Zawiercia. Mężczyzna w lutym br. dokonał włamania do
garażu w Ogrodzieńcu, z którego skradł komplet opon oraz elektronarzędzia.
Jest on również podejrzany o kradzież telefonu komórkowego i dwukrotne
uszkodzenie zaparkowanych pojazdów. Wandal wybijał szyby i zarysowywał
karoserię. Wcześniej popełniał już podobne przestępstwa. Ponadto zatrzymany mężczyzna groził znajomej kobiecie pozbawieniem życia i pobiciem.
Sąd zdecydował, że najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie śledczym. Za
przestępstwa popełnione w warunkach recydywy grozi mu do 15 lat więzienia.

WSTĘPNIAK REDAKCYJNY
czytaj na stronie 4

doradztwo • sprzedaż • montaż

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!

tel: 602 708 726

SPRZEDAŻ I SERWIS
- TELEFONÓW, LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW!

www.ceomax.pl
42-450 Łazy
ul. Targowa 1

OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES USŁUG:
• montaż solarów i pomp ciepła,
• instalacje systemem
stacje uzdatniania wody
miedź-plastik- stal
• wykonanie i modernizacja
• instalacje wodno-kanalizacyjne
węzłów cieplnych
• instalacje centralnego ogrzewania
(podłogowe grzejnikowe, ścienne) • modernizacje i remont instalacji
• instalacje gazowe
• montaż kotłów gazowych
olejowych i stałopalnych
• przyłącza wodne i gazowe

Nasza Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną.
Zapraszamy do współpracy instalatorów.

NAKLEJANIE SZKIEŁ
HARTOWANYCH NA TELEFONY!
Zawiercie ul. Marszałkowska 29 • tel. 600 773 633
POKRYCIA I MATERIAŁY BUDOWLANE

CH
S-DA ciuszki 69A
KOodzNieniec ul. Kośtel.
32 673 38 90

F.H.U.
Ogr

e-mail: kons_dach@op.pl

• MEBLE KUCHENNE
• SZAFY • SPRZĘT AGD
- producent

DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ

OGRODZIENIEC
Kościuszk

• WYREJESTROWANIE SAMOCHODU
I SPRZEDAŻ CZĘŚCI (OPONY, SZYBY)

i

Kierunek
Józefów

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

A
WIOSENNJA
PROMOC

Wynagrodzenie 28 tys. zł
tel. 696 157 881 • biuropracy@interia.eu

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

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!
SPRZEDAŻ, SERWIS (również z dojazdem)
TELEFONÓW, LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW!

NAKLEJANIE SZKIEŁ
HARTOWANYCH NA TELEFONY!
Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

Motocykle Junak 125 cm3
na prawo jazdy kat. B

MEBLE OGRODOWE

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

tel. 602 600 323

www.gwarek-nieruchomosci.pl

Zabiegaj o historię I Bieg Tenczyński to nowa propozycja
dla wszystkich amatorów biegów. Stowarzyszenie Dla
Szkoły w Tenczynku zauważyło potrzebę zorganizowania imprezy dla biegaczy, która jest odpowiedzią na
rosnące zainteresowanie tą dziedziną sportu. Zależy
nam na integracji środowiska i upowszechnianiu tej
dostępnej dla wszystkich dyscypliny.
Pod nazwą wydarzenia kryje się także wątek historyczny.
Stowarzyszenie Dla Szkoły w Tenczynku od kilku lat konsekwentnie zmierza do uświadomienia jak największej ilości osób o zbliżających się obchodach 700-lecia Tenczynka.
W tym celu przy imprezie odbędzie się wystawa zdjęć „Tenczynek na starej Fotografi i”.

W wydarzeniu weźmie udział grupa rekonstruktorów z Zamku w Będzinie co będzie dla uczestników żywą lekcją historii.
Start imprezy 23 kwietnia w Zespole Szkół w Tenczynku.
Zapisy przyjmujemy drogą elektroniczną poprzez naszą stronę
internetową http://dla-szkoly-w-tenczynku.webnode.com.
Udział w biegu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

>>>

ZABIEGAJ O HISTORIĘ
I BIEG TENCZYŃSKI - 23.04.2016

Plakat wydarzenia - str. 2

Firma transportowa
z Brzezia k/Zabierzowa

przyjmie do pracy
kierowców C+E
z uprawnieniami na HDS
Kontakt: 602-711-205
lub biuro@podolski.com.pl

FIRMA ASPEN zatrudni osoby do sprzątania
Centrum Logistyczno-Magazynowego w Modlnicy
przy ul. Podchruście. Mile widziane osoby
z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Tel. 661 991 554 lub 661 991 889

Olkusz, K. K. Wielkiego 102, tel. 503 505 662
biuro@abisa.pl • www.abisa.pl
Czynne pn. - pt. 7:00 do 16:00

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

WĘGIEL
• orzech I
• orzech II
• kostka
• groszek
• ekogroszek
• miał

P.H.U. „COMBI”,
Olkusz, ul. Sławkowska 29

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

Sprzedaż Węgla
Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

www.phucombi.pl

MOTOROWERY
SKUTERY od 2999 zł

sprzedaż • serwis • części
www.phucombi.pl

PRACA FIZYCZNA W NORWEGII
NA 6 TYGODNI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

Kierunek

SIEWIERZ

(sklep Skody)

tel./fax 32 641 32 00 • kom. 502 261 586

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

k
Kierunezalnia
Oczyszc

NAJLEPSZE CENY !!

napełnianie, dezynfekcja

Profesjonalna naprawa,
skuteczna lokalizacja nieszczelności
Olkusz, ul. Sławkowska 29 tel. 502 320 826

Olkusz, ul. Rabsztyńska 51, tel. 788 524 414, 728 820 552
Pon-piątek 900-1700, sobota 800-1300

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

Kierunek

KIELCE

• BEZPŁATNY ODBIÓR WŁASNYM
TRANSPORTEM - LAWETA 3,5 TONY

Łukasz Knapczyk

montaż
8% VAT

www.system-olkusz.pl

facebook.com/noconzlom

• SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH

Zapraszamy na stronę naszego Biura Obrotu Nieruchomościami

AUTO-KLIMA

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

Olkusz , ul. Sikorka 65, tel./fax 32 647 00 35,
kom. 603 463 034, e-mail: eco-dom1@tlen.pl

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

• SKUP WSZYSTKICH
SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ

do końca kwietnia rabat 5%

tel. 696 595 118
796 351 499

Obszar gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów

WSTĘPNA PROGNOZA CEN ZA WODĘ NA ROK 2017 - STRONA 3

SALON KOTŁÓW C.O.

Czynne: pon - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00

OGRODZIENIEC, UL. KOŚCIUSZKI 107e

redakcja@gwarek-malopolski.pl
reklama@gwarek-malopolski.pl

www.gwarek-olkuski.pl

Obszar miast i gmin: BUKOWNO, BOLESŁAW, KLUCZE, OLKUSZ, TRZYCIĄŻ, WOLBROM

ECO-DOM

KOTŁY C.O. - GRZEJNIKI

www.gwarek-malopolski.pl

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29
pokój 41, 32-300 Olkusz
tel. 510 190 038
698 805 242
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl

ZAPRASZAMY
pon - pt 900 - 1800
sob 900 - 1400

ARESZT DLA RECYDYWISTY

wersja online gazety:

Redakcja:

MOTOCYKLE SKUTERY
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przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com

Rodaki, ul. Rzeka
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WSTĘPNIAK REDAKCYJNY

Profesjonalna ekipa monterska - tel. 572 595 775

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

HBT ROLNICTWO to ﬁrma która zajmuje się
tym co zawsze było naszą pasją:

- mechanizacja rolnictwa
- sprzedaż i serwis ciągników oraz maszyn rolniczych
- wulkanizacja
- zakuwanie węży hydraulicznych
- sprzedaż części rolniczych i motoryzacyjnych
- sprzedaż produktów do branży mleczarskiej
- budowa hal udojowych

biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl

HBT BUDOWNICTWO zapewnia szeroką gamę
materiałów budowlanych od fundamentów aż po dach:

ul. Armii Ludowej 76
42-425 Kroczyce

SKŁAD OPAŁU

tel.: +48 783 000 888 / (34) 31 52 100
e-mail: info@hbt.com.pl
www: hbt.com.pl

- Studio DEKORAL
- ATLAS Partner
- Mieszalnik tynków
- Materiały budowlane
- Hydraulika
- Kotły grzewcze
- Elektryka
- Elektronarzędzia

- Gospodarstwo domowe
- Chemia gospodarcza
- Artykuły papiernicze
- Zabawki
- Środki ochrony roślin
- Artykuły ogrodnicze
- Usługi koparko-ładowarką
- Sprzedaż ratalna

tel.: +48 783 444 000 / (34) 31 52 120
e-mail: ewelina.welon@hbt.com.pl
www: hbt.com.pl

czynne: Pn-Pt od 730 - 1600, Sob 800 - 1400

Tel: 514 617 132 , 505 576 275, 728 122 613

POMOC DROGOWA, TRANSPORT

TEL.: 5000 999 01
www.pomocdrogowaolkusz.pl

24h

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2

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

SPRZEDAŻ KOMPUTERÓW,
PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW

SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH,
STAŁA OPIEKA SERWISOWA

Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich
do rodzaju prowadzonej działalności

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

kupuj na stronie odbieraj w salonie • www.polnox.pl

W ofercie:
pakowanie prezentów
drobne upominki
kartki okolicznościowe
pudełka na prezenty
torebki na prezenty

C.H. ATRIUM, ul. Rabsztyńska 2,
32-300 Olkusz, obok ROSSMANNA

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

WiREX
Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

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

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

Do każdego
badania
upominek
gratis

Drogi Czytelniku,

Na Twoje ręce, składamy pierwszy numer naszej nowej gazety – „Gwarek Zawierciański”. Pismo, przyjmuje formułę informacyjno – reklamową i będzie wydawane
raz w miesiącu. Swoim zasięgiem obejmie wszystkie gminy i miasta powiatu zawierciańskiego, w tym: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny,
Włodowice, Zawiercie i Żarnowiec. Nasz nakład to, aż 22 tysiące egzemplarzy, które
będą kolportowane do wszystkich większych firm, sklepów oraz instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych. Tak duży nakład i zasięg sprawia, że stajemy
się największą publikacją tego typu, na terenie powiatu zawierciańskiego.

kwiaty rodzą się z ognia” przybliżył świat, który fascynuje go od
niemal 30 lat. Tradycyjnie, stoisko
na którym promowało się miasto
Zawiercie zdobyło wyróżnienie

za najbardziej oryginalne i profesjonalne stoisko w konkursie
Kryształowe Słońce na XX Targach Turystyki i Wypoczynku
„Lato” 2016.

MIĘDZY SZTUKĄ A KICZEM

Współczesny świat zdominowany przez różnorodne media i nowe technologie sprawia, iż mamy kłopot ze zdefiniowaniem pojęcia sztuki. Definicja,
która obowiązywała co najmniej do początków XX wieku stała się nieaktualna i wymaga rozszerzenia. Film, fotografia, metaloplastyka, grafika
komputerowa to niektóre dziedziny nowej sztuki, której efekt często zależy
od standardu użytego sprzętu: kamery, aparatu, komputera czy, ostatnio modnej,
drukarki 3D. Rodzi się więc pytanie: kiedy mamy do czynienia z artystą, a kiedy ze
specjalistą od informatyki, czy po prostu operatorem maszyny.
Obecnie obserwujemy zalew
tanich produktów, tanich kopii,
niemal wszystkiego. Są kopiowane książki, muzyka, ubrania
znanych projektantów, perfumy.
To wszystko, co zostało stworzone
z artystyczną inwencją, bywa przemielone przez ogromną, globalną
machinę produkującą kicz dla mas.
Bombardowani zewsząd chińskimi podróbkami, cyfrowymi
wydrukami i muzyką z internetu,
często nie dostrzegamy różnicy
między wyrobem oryginalnym,
powstałym dzięki komuś, kto ma
talent, jest kreatywny, posiada
wiedzę i umiejętności, a produktem wtórnym, wytwarzanym
taśmowo. Często zadowalamy się
półśrodkami czy półproduktami,
ocierającymi się o kicz.
Ostatnio robi na mnie wrażenie
popularność drukowanych „dzieł
sztuki”. Mam na myśli różnego
rodzaju reprodukcje. Wiele osób
kupuje wydruki obrazów, grafik
czy zdjęć, dużego formatu, zrobione w dobrej jakości. Nie jest to taka
tania przyjemność, a jednak popularna. Nikt nie dyskutuje o cenie
tych „dzieł”, nikt się nie targuje.
Gdy artysta chce sprzedać swój
obraz, większość odbiorców podnosi, że to rzecz zbytku, że za drogie itd. Nie mam na myśli czołówki
artystów współczesnych, czy dawnych, tylko przeciętnych malarzy,
którzy za swój obraz, często, nie
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chcą wiele. Czasem niezłe obrazy
sprzedawane są za drobne kwoty. Za niewielką sumę można już
kupić rysunek ołówkiem, pastel,
czy akwarelkę. Nie są to dzieła
monumentalne, ale jest to dzieło
rąk ludzkich, jest efektem działań artysty. Czy to samo można
powiedzieć o plakacie kupionym
w markecie oprawionym w ramki?
Dlaczego nie chcemy inwestować
w sztukę, w rękodzieło? Czy przeciętny odbiorca obrazu zdaje sobie
sprawę, ile czasu, wiedzy wymaga
namalowanie np. martwej natury pasującej do płytek w kuchni?
Przecież aby powstał taki obraz,
trzeba przemyśleć kompozycję,
przygotować płótno, farby, pędzle.
Są to drogie materiały. Twórca
poświęca wiele środków i czasu.
Jeżeli dziesięciu artystów będzie
malować tą samą martwą naturę,
każda praca będzie inna, indywi-

dualna - i to jest cenne. Kupiony
przez nas w markecie budowlanym
wydruk, jest jednym ze stu tysięcy
takich samych. Warto więc chyba
zastanowić się, które 100 zł wydane przez nas jest lepiej ulokowane.
Ceńmy rękodzieło. Jest ono na
wagę złota w dzisiejszych czasach.
Jesteśmy otoczeni przez przedmioty wykonane fabrycznie. Warto pozwolić sobie na tą odrobinę
luksusu i zainwestować w coś niepowtarzalnego np. ręcznie robioną
biżuterię, meble od snycerza, rzeźbę która nie została wydrukowana.
Zwracajmy uwagę na wykonanie
i zacznijmy doceniać kreatywność
twórców. W czasach gdy wszystko może nazwać sztuką, zadbajmy
o sztukę oryginalną, w której przejawia się genialna myśl artysty.
vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

Nasze wydawnictwo ma już swoje
tradycje. Od 10 lat działamy na
terenie powiatu olkuskiego, gdzie
wydajemy „Gwarek Olkuski. Jest
to pozycja, która na stałe wpisała
się w wachlarz prasy lokalnej. Ściśle
współpracujemy z zaprzyjaźnionym wydawnictwem „Gwarek
Małopolski”. Obie gazety cieszą
się dużą popularnością wśród Czytelników i zaufaniem Klientów.
Prezentując nasze nowe „dziecko” – „Gwarek Zawierciański”
– naszym celem było stworzenie
gazety, która stanie się głównym
źródłem informacji dla Mieszkańców powiatu.. Pragniemy, aby
formuła jaką proponujemy, była
atrakcyjna, zarówno dla Osób
poszukujących wiadomości o firmach działających w okolicy jak
również dla Czytelnika. Gazeta

będzie zawierała regionalne wieści,
informacje o wydarzeniach kulturalnych, ogłoszenia instytucji
publicznych, kącik: prawny i kulinarny, felietony, kronikę policyjną
oraz reklamy przedsiębiorców.
Nasz miesięcznik będzie całkowicie bezpłatny, a zatem szeroko
dostępny. Atutem jest również
to, że nie sponsoruje nas żadna
organizacja, a więc zaliczamy się
do mediów niezależnych. Także
kolportażem zajmujemy się sami,
daje nam to pewność dotarcia do
wszystkich punktów, w których
chcemy pozyskać odbiorców.
Nasze wydawnictwo tworzy
zintegrowany, dobrze działający
zespół. Połączyła nas pasja i zaangażowanie w wykonywaną pracę.
Począwszy od strony graficznej,
kończąc na korekcie redakcyjnej,

przygotowanie gazety jest profesjonalne i oparte na doświadczeniu.
Od wielu lat, na łamach „Gwarka
Olkuskiego”, swoje artykuły publikują współpracujący z nami specjaliści z różnych dziedzin, np. prawa
czy historii sztuki. Teraz naszą wiedzą i doświadczeniem pragniemy
podzielić się z Państwem. Mamy
ogromną nadzieję, że uda nam się
wspólnie stworzyć gazetę, która
sprosta wymaganiom Czytelników
i stanie się wkrótce tradycyjnym
i stałym źródłem informacji dla
Mieszkańców powiatu zawierciańskiego. Jednocześnie będziemy
starali się stworzyć jak najlepsze
warunki do wypromowania miasta
i powiatu oraz lokalnych przedsiębiorców, których zapraszamy do
współpracy.
vv Redakcja

SPOTKANIE AUTORSKIE DLA DZIECI
Z EDYTĄ I ROBERTEM ZARĘBSKIMI

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu zorganizowała 19 kwietnia br.
spotkanie autorskie dla dzieci z Edytą i Robertem Zarębskimi pt. "Śpiewająca Biblioteka".
W spotkaniu, które odbyło się w Miejskim Ośrodku
Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza, wzięło udział ponad 80 dzieci z zawierciańskich szkół
podstawowych.
"Śpiewająca Biblioteka" to połączenie literatury
i muzyki. Pani Edyta - bajkopisarka i i ilustratorka
opowiadała dzieciom o tym, w jaki sposób powstała
bajka "Opowieści braci Gruni". Zdradziła również
kilka sekretów ze swego życia, które skłoniły ją do
pisania książek. Dzieciaki miały również możliwość
obserwowania jak powstaje ilustracja do książki.
W spotkaniu brał udział także mąż Pani Edyty Robert Zarębski, który czytał bajki, zadawał zagadki oraz grał i śpiewał autorskie piosenki. Na
zakończenie spotkania każdy uczestnik miał możliwość zakupienia książki z autografem autorki.
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OTWARCIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO 2016

Prezydent Zawiercia Witold Grim uczestniczył 24 kwietnia br. w otwarciu
sezonu motocyklowego 2016 w Zawierciu.

tel. 792 447 442
ZUT RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1,
32-300 Olkusz
(budynek HERMES)

NAJCIEPLEJSZA ŚCIANA JEDNOWARSTWOWA
U=0,09 W/m2K (system EKOLIT)
Technologia budowania z izolacyjnych szalunków zalewanych betonem
Zapotrzebowanie na ciepło poniżej 30W/m2
Idealne do ogrzewania pompami ciepła.

www.superekodom.com.pl
TO JEST MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ!

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ?
• ZASIĘGIEM OBEJMUJEMY CAŁY POWIAT ZAWIERCIAŃSKI
• AŻ 22 TYS. GAZET NA KAŻDE WYDANIE
• SOLIDNY KOLPORTAŻ
• 10 LAT DOŚWIADCZENIA NA OLKUSKIM RYNKU
REKLAMA
• MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA REKLAMY
JUŻ OD
O POWIAT OLKUSKI I 5 PODKRAKOWSKICH
50 PLN!
GMIN - ŁĄCZNY NAKŁAD 51 TYS. !!
• ATRAKCYJNE CENY I RABATY !

 698 805 242 • 510 190 038

 gwarekzawiercianski@wp.pl

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA
POLSKI W TAEKWONDO

Impreza rozpoczęła się na
stadionie 1000-lecia Państwa
Polskiego, po czym uczestnicy
przejechali do Bazyliki p.w. św.
Apostołów Piotra i Pawła, gdzie
odprawiona została msza św.
Po euchar ystii poświecono
motocykle, a następnie ulicami Zawiercia uczestnicy zlotu
przejechali na Jurę Krakowsko
– Częstochowską.
- Choć pogoda nie bardzo nam
sprzyjała, to otwarcie sezonu
Moto 2016 uważamy za udane
– podkreślają organizatorzy
z Grupy Jura PL. – Dziękujemy za pomoc Komendzie

Powiatowej Policji w Zawierciu oraz kapłanom za wsparcie
duchowe – dodają miłośnicy
jednośladów.

Pełną relację zdjęciową z niedzielnego wydarzenia można
obejrzeć na portalu społecznościowym Facebook.

GRUPA JURA PL PROMOWAŁA NASZE
MIASTO PODCZAS 43. MARATONU W DĘBNIE
- W tym roku do startu uprawnionych
było 2429 osób, a na mecie sklasyfikowanych zostało 2100 uczestników.
Zwyciężył Cosmas Mutuku Kyeva
(KEN). Kolejne miejsca zajęli David
Kiprono Metto (KEN), a trzecie
Mykola IUKHYMCHUK (UKR).
Wśród kobiet dominowała Stellach
Jepngetich Barsosio (KEN) z doskonałym wynikiem 2:33:13, który jest
piątym rezultatem w historii maratonu w kategorii kobiet – informują
organizatorzy.
Wśród najlepszych „jurajskich” maratończyków znaleźli się: Artur Konrad
- czas 3.00.54 oraz Marcin Konrad,
który pokonał dystans w czasie 3.09.03.
Więcej zdjęć z maratonu można obejrzeć na oficjalnym profilu Grupy Jura
PL na Facebooku.

Sprzedaż Węgla

W zawierciańskiej hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ul. Blanowskiej odbyły się 24 maja br. Drużynowe
Mistrzostwa Polski ZSPUT w Taekwon-do. W Mistrzostwach wzięło
udział kilkuset zawodników i zawodniczek z ponad 23 klubów z całej
Polski. Patronat honorowy nad Mistrzostwami objął prezydent
Zawiercia Witold Grim.
Konkurencje rozgrywane były
w trzech formułach: double
match (walki parami), tag team
(walki drużyn trzyosobowych)
oraz najbardziej emocjonujące
- walki drużynowe (u kobiet
3-osobow ych, u mężczyzn
5-osobow ych). Walk i by ły
toczone w formułach semi –
contact (walka przery wana
do pierwszego trafienia) oraz
light – contact (walka ciągła,
przerywana jedynie w momencie przewinienia lub kontuzji
z awo d n i k a).W z awo d ac h
startować mogli również najmłodsi pasjonaci tej dyscypliny
z roczników 2010-2007. Dzieci rywalizowały w konkurencjach: techniki szybkościowe
i walki pałkami piankowymi
soft-stick. Młodzicy natomiast
w walkach semi conatct i soft
stick. Kadeci zmierzyli się
w dwóch formułach semi i light
- conatct walcząc w zespołach
dwu i trzy-osobowych. Juniorzy i seniorzy oprócz walk
trójkami i parami rywalizowali
w najbardziej emocjonujących
pojedynkach w formule light
– conatct podczas zmagań drużynowych. Organizator: Klub
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WĘGIEL

• orzech I
• orzech II
• kostka
Sportowy „Orient”. Współorganizatorzy: Związek Sportowy Polska Unia Taekwon-do,
Urząd Miasta Zawiercie oraz

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Zawierciu.

• groszek
• ekogroszek
• miał

Rodaki, ul. Rzeka

czynne: Pn-Pt od 730 - 1600, Sob 800 - 1400

Tel: 514 617 132 , 505 576 275, 728 122 613
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Reklamy

POLICJA

ZLIKWIDOWANO PLANTACJĘ KONOPII INDYJSKICH

ADWOKAT SZYMON DUBEL
kom. 795 11 75 74
e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl
www.adwokat-dubel.pl

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR
Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com
www.duodampex.pl

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

1m
1,2 m
1,4 m
1,7 m

- 1650 zł
- 1800 zł
- 2050 zł
- 2200 zł

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

Zawierciańscy policjanci zlikwidowali domową uprawę konopi indyjskich. Młody plantator zaadoptował strych
w wynajmowanym domu. Wejście do pomieszczenia zamaskował szafą. Wewnątrz ukrywał ponad 30 sadzonek.
Wczoraj usłyszał zarzut. Za takie przestępstwo grozi do 2 lat więzienia.
Policjanci z wydziału kryminalnego zawierciańskiej komendy
ustalili, że w jednym z budynków
przy ul. Blanowskiej, powstała
plantacja marihuany. Podczas
przeszukania policjanci znaleźli
33 sadzonki konopi indyjskich
oraz specjalne lampy, nawiewy
i inne przedmioty służące do nielegalnej uprawy. Jej właścicielem
okazał się 24-letni zawiercianin. Do uprawy przystosował

wydzielone pomieszczenie na
wynajmowanym strychu. Wejście do niego ukrył w szafie.
Mężczyzna przyznał się do
popełnionego przestępst wa
i dobrowolnie poddał się karze.
20-letnia kobieta, która udostępniła lokum, usłyszy także zarzut.
Śledczy znaleźli u niej ponad
50 porcji amfetaminy. Grozi jej
3-letni pobyt w więzieniu.

OKRADLI SCHOROWANEGO MĘŻCZYZNĘ

Policjanci z Zawiercia poszukują dwóch oszustów, którzy okradli 65-letniego mężczyznę. Złodzieje podszyli się pod
pracowników telewizji cyfrowej. Wykorzystując chorobę poszkodowanego skradli wszystkie oszczędności. Policjanci
ponownie ostrzegają osoby starsze i apelują aby nie wpuszczać do mieszkań nieznajomych.
Do zdarzenia doszło 14 kwietnia w jednym z mieszkań przy
ul. Szymańskiego w Zawierciu.
Około 11.00 do drzwi zapukało
dwóch wysokich dobrze zbudowanych mężczyzn. Mieli ciemne włosy i ubrani byli w ciemne

kurtki. Przedstawili się, że są
przedstawicielami jednej z platform telewizji cyfrowej. Za podpis na umowie oferowali zwrot
400 złotych. Właściciel wpuścił
ich do mieszkania. W trakcie
przedstawiania szczegółów oferty

zauważyli pozostawione na kanapie pieniądze. Bez chwili wahania zabrali je i wybiegli z mieszkania. Schorowany zawiercianin
nie zdołał zareagować. Stracił
ponad 2 tys. złotych.

Do podobnego przestępstwa
doszło 17 marca br. w mieszkaniu
przy ul. Wyszyńskiego w Zawierciu. 80-letni zawiercianin stracił
wtedy ponad 5 tys. złotych.

Policjanci ponownie ostrzegają osoby starsze i apelują, aby nie wpuszczać do mieszkań nieznajomych. Przestępcy bardzo
często wykorzystują osoby starsze, schorowane lub mieszkające samotnie. Podając się za sprzedawców, urzędników lub
przedstawicieli różnych firm usługowych, wchodzą do mieszkań i kradną kosztowności.

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

montaż
8% VAT

Olkusz, ul. Rabsztyńska 51, tel. 788 524 414, 728 820 552
Pon-piątek 900-1700, sobota 800-1300

KRONIKA POLICYJNA

BALUSTRADY I OGRODZENIA
ZE STALI NIERDZEWNEJ

• 18.04.2016 godz. 11:00, ZAWIERCIE, ul. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Policjanci z wydziału kryminalnego poszukują sprawcy, który okradł 77-letnią kobietę. Do zdarzenia doszło 18 kwietnia br. około 11.00 na ul. Piłsudskiego w Zawierciu. Do idącej kobiety podszedł mężczyzna i poprosił o pieniądze na bułkę. Przestępca odwracając uwagę, pokazywanymi obrazkami,
wyjął z jej portfela wszystkie banknoty. Mieszkanka Zawiercia straciła całą
emeryturę.
Według opisu poszkodowanej kobiety był to mężczyzna o ciemnej karnacji
w wieku około 35 lat. Miał około 165 cm wzrostu. Na głowie nosił czarną
czapkę z daszkiem. Ubrany był w niebieską kurtkę.
• 16.04.2016 godz. 21:30, RZĘDKOWICE, ul. JURAJSKA
Patrol z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymał 33-letniego mieszkańca Podlesic, który w stanie nietrzeźwości kierował samochodem marki Renault Laguna. Pijany mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu.
Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało 1,7 promila alkoholu
w jego organizmie.
Mężczyźnie za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi teraz 2-letnie więzienie, utrata prawa jazdy na co najmniej 3-lata oraz obligatoryjna kara finansowa w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych.

Tel.: 502 439 059

www.ogrodzeniaarmet.pl
Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-olkuski.pl

gwarekzawiercianski@wp.pl

• 10.04.2016 godz. 01:00, ZAWIERCIE, ul. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ
Policjanci z Zawiercia przedstawili zarzut 22-letniemu mieszkańcowi Świętochłowic. Mężczyzna skradł w nocy z 9 na 10 kwietnia br. samochód osobowy. Czerwone seicento było zaparkowane przed jednym z bloków przy
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu. Policjanci odzyskali również
skradziony pojazd. Zatrzymany złodziej dopuszczał się już w przeszłości podobnych przestępstw. Teraz może grozić mu do 10 lat więzienia.
• 09.04.2016 godz. 21:43, ZAWIERCIE, ul. SAMUELA HULDCZYŃSKIEGO
Patrol ruchu drogowego zatrzymał 51-letniego mieszkańca Zawiercia, który
w stanie nietrzeźwości oraz wbrew zakazowi wydanemu przez sąd kierował
samochodem maraki Renault Megane. Przeprowadzone przez policjantów
badanie wykazało w jego organizmie ponad 0,6 promila alkoholu.
Przypominamy, że za jazdę w stanie nietrzeźwości i naruszenie zakazu sądowego sprawcy może grozić nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

http://www.zawiercie.slaska.policja.gov.pl/
Biuro czynne:

pon. - pt. w godz. 900 - 1500
Redaktor naczelna:

Anna Przetacznik

ul. Króla Kazimierza Wielkiego Skład i łamanie:
29 pokój 41, 32-300 Olkusz
www.mobioos.pl

510 190 038

• 11.04.2016 godz. 00:00, ZAWIERCIE, ul. GRUNWALDZKA
Policjanci z Zawiercia poszukują sprawcy kradzieży przecinarki spalinowej
marki Sthil. Poszkodowany pozostawił specjalistyczne urządzenia w otwartym samochodzie. Pojazd marki Renault Kangoo stał na parkingu przy ul.
Grunwaldzkiej w Zawierciu. Do przestępstwa doszło w okresie od 8 do 11
kwietnia br. Wartość przecinarki wyceniono na kwotę ponad 3 tys. złotych.

Druk:

Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligraﬁa,
Drukarnia w Sosnowcu.

"Gwarek Zawierciański" swym zasięgiem obejmuje cały powiat zawierciański. Jest kolportowany na obszarze miast i gmin takich jak: Irządze,
Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec. Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów
oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na terenie powiatu zawierciańskiego.
Wydawca "Gwarka Zawierciańskiego" jest założycielem gazety "Gwarek Olkuski", kolportowanej na całym terenie powiatu olkuskiego, w
miastach i gminach takich jak: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom. Prowadzimy stałą, ścisłą współpracę z "Gwarkiem
Małopolskim", kolportowanym na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażonymi na łamach "Gwarka
Zawierciańskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi
obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią
programową lub charakterem tytułu. Wydawca zastrzega sobie możliwość 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.

Informacje
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KINO, WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU
vv

KINO

"KSIĘGA DŻUNGLI" prod.: USA, 2D, 3D dubbing, czas: 1 h 6 min., Gatunek: famiijny, przygodowy
29.04 - godz. 20.00 • 30.04 - 1.05 godz. 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 • 2.05 godz. 15.00, 17.00 • 3.05 godz. 11.00, 13.00, 15.00,
17.00 • 4-5.05 godz. 15.00, 17.00 • (film wyświetlany o godz. 17.00 w 3D)

IMPREZY
vv 29.04. godz. 10.00 – UWAGA DZIECKO – Konferencja.
vv 29.04. godz. 17.00 – Koncert: Stare Dobre Małżeństwo.
vv 29.04. godz. 17.30 – 19.30 – Klub Strzelecki Kaliber
(Zawiercie ul. Bankowa 4)
vv 30.04. godz. 10.00 i 12.00 – Mistrzowie Kodowania - Miejska
i Powiatowa Biblioteka Publiczna. ul. Szymańskiego 2 .
Mistrzowie Kodowania, warsztaty z programowania
w języku Scratch, Pałacyk Szymańskiego, Czytelnia (dla
dzieci biorących udział w programie). Wstęp wolny
vv 1.05 - 3.05 (start godz. 9.00) - MAJÓWKA U ŹRÓDEŁ RZEKI
WARTY - Ośrodek Sportu i Rekreacji.
vv 1.05 godz. 9.00 – Bieg uliczny o Puchar Prezydenta Miasta
Zawiercie - Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Moniuszki 10
vv 3.05 godz. 10.00 - Kiermasz płyt vinylowych w ramach
"Zawierciańskiej Majówki"
vv 6.05 godz. 17.30 – 19.30 - Klub Strzelecki Kaliber
(Zawiercie ul. Bankowa 4)

vv 7.05 godz. 19.00 Koncert Wiedeński - Najpiękniejsze
przeboje Johanna Strussa, najpiękniejsze arie i duety z
operetek wiedeńskich.
vv 12.05 godz. 16.00 – „Co warto wiedzieć o fobii szkolnej?”–
spotkanie z cyklu „co warto wiedzieć o…?” - Poradnia–
Zawiercie, ul. Parkowa 2, s.10.
vv 13.05 godz. 17.30 – 19.30 - Klub Strzelecki Kaliber (Zawiercie
ul. Bankowa 4)
vv 14.05. godz. 11.00 - „Świat księcia Albinka” - spektakl
teatralny dla wszystkich dzieci (a także i dorosłych).
vv 18.05. godz. 18.00 - Laboratorium Nauki i Twórczej Ekspresji:
Tworzenie partii politycznych w
vv II poł. XIX w. Odkrycia i wynalazki. Opera, operetka, musicale.
(Galeria Muzealna Leszka Dudki ul. Dajazd 6 Zawiercie.
vv 26.05. godz. 17.30 „Wspomnienia Wiery Gran” z tańcem
i śpiewem przez życie -Spektakl słowno-muzyczny.

vv 17.25 – 18.10 - Występ Karola Hadrycha „Karol”
vv 18.20 – 19.00 – Występ zespołu „Warcianie” działającego w Filii MOK
„Centrum” - Pałacyk nad Wartą w Kromołowie
vv 19.10 – 20.10 – Koncert zespołu „Projekt”
vv 20.30 – 21.30 - Koncert „Autostopem z piosenkami Karin Stanek”

2.05.2016r. (PONIEDZIAŁEK)
Ośrodek Sportu i Rekreacji,ul. Moniuszki 10, Zawiercie
1.05.2016 r. (NIEDZIELA)
Ośrodek Sportu i Rekreacji,ul. Moniuszki 10, Zawiercie

vv 10:00 - 12:00 - gry i zabawy w wodzie dla chętnych dzieci i młodzieży –
kryta pływalnia OSiR ul. Pomorska 61

vv 10:00 – 12:00 – bezpłatna nauka pływania dla dzieci i młodzieży – kryta
pływalnia OSiR ul. Pomorska 61

vv 10:30 – 12:00 ABC piłki ręcznej dla dziewcząt Szkół Podstawowych i Gim.
– hala OSiR II ul. Blanowska 40

vv 10:30 – wyścigi rowerowe – stadion OSiR I ul. Moniuszki 10
Kat. klasy 5-6 chłopcy / Kat. klasy 5-6 dziewczęta / Kat. klasy 3-4 chłopcy /
Kat. klasy 3-4 dziewczęta / Kat. klasy 1-2 / Kat. klasa 0 / Kat. Przedszkolaki
starsze / Kat. Przedszkolaki młodsze - czterokołowce
*start kategorii według podanej wyżej kolejności, następuje bezpośrednio
po skończeniu rywalizacji w kategorii wyżej

vv 11:00 – zawody koszykówki dwuosobowej kat. Gim. i Ponadgim. – mała
hala OSiR I ul. Moniuszki 10

vv 9:30 – 10:30 gry i zabawy tenisowe - boisko wielofunkcyjne ul. Wierzbowa
vv 10:00 – 12:03 – Skating Maraton na rolkach, wrotkach i deskorolkach
– dzieci, młodzież oraz dorośli (obowiązkowy kask) – Rolkowisko ul.
Moniuszki 10 *organizator zapewnia wodę mineralną dla uczestników
vv 10:00 – 11:30 - Profesjonalny trening piłki nożnej – boisko ze sztuczną
nawierzchnią Orzeł ul. Moniuszki 10
vv 10:30 – turniej mini – tenisa do 10 lat – boisko wielofunkcyjne ul.
Wierzbowa, Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zawierciu
vv 12.00 - XII Rodzinny Bieg Uliczny o Puchar Prezydenta Miasta Zawiercie
Trasa A: start spod budynku OSiR I, dalej ulicami Szymańskiego, Aleją
Weteranów w Parku Kościuszki, następnie za „Starą Drukarnią” skręt do
Parku im. Adama Mickiewicza, następnie ulicami Ściegiennego, Żwirki i
Wigury, Piastowską, Sienkiewicza, koroną stadionu, meta przy hali OSiR I.
Trasa B: start spod budynku OSiR I, dalej ulicami Moniuszki,
Niedziałkowskiego, Westerplatte, Kościuszki, następnie ulicami
Ściegiennego, Żwirki i Wigury, Piastowską, Sienkiewicza, korona stadionu,
meta przy hali OSiR I.

Scena plenerowa Tereny Rekreacyjne
– U Źródeł Warty, Kromołów
vv 16.00 – Oficjalne otwarcie Źródeł Warty
vv 16.20 – 16.35 - Występ dzieci ze „Studia Artystycznego” działającego w
Filii MOK „Centrum” - Pałacyk nad Wartą w Kromołowie
vv 16.40 – 17.10 – Występ Regionalnego Zespołu Folklorystycznego
„Kromołowianie”

Tel.: 502 439 059

www.ogrodzeniaarmet.pl

• Ogrodzenia • Bramy
• Balustrady • Gabiony • Automatyka •

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

vv 9:00 – 14:00 - bezpłatne udostępnienie krytej pływalni dla dzieci i
młodzieży - OSiR ul. Pomorska 61

vv 9:00 – 14:00 - bezpłatne udostępnienie krytej pływalni dla dzieci i
młodzieży - OSiR ul. Pomorska 61

vv 9:30 – dwa ognie dla Szkół Podstawowych – hala OSiR II ul. Blanowska 40

Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

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

vv 12:30 – 14:00 - Wielobój sprawnościowy dla dzieci Szkół Podstawowych
(bieg, rzut piłką lekarską, skok w dal)
vv kat. klasy 1-3 i 4-6 – stadion OSiR I ul. Moniuszki 10

3.05.2016r. (WTOREK)
Pomnik Nieznanego Żołnierza, plac Teodora Stosika, Zawiercie
vv 9.45 – Uroczystości z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
(zbiórka parking MOK „Centrum”godz. 9.30)
vv 10.30 – Msza Święta w intencji Ojczyzny – Bazylika Mniejsza p.w. św.
Apostołów Piotra i Pawła

Wykonujemy kompleksowo
instalacje wod-kan, gaz i c.o.
Olkusz , ul. Sikorka 65, tel./fax 32 647 00 35,
kom. 603 463 034, e-mail: eco-dom1@tlen.pl

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Szymańskiego 2, Zawiercie
vv 10.00-14.00 – Kiermasz książki używanej przed Pałacykiem
Szymańskiego (w razie niepogody w budynku)
vv 10.00 – 12.00 – Warsztaty plastyczne dla dzieci "Patriotyczne zakładki do
książek w barwach biało-czerwonych"

Scena plenerowa MOK „Centrum”
ul. Piastowska 1, Zawiercie
vv 15.00 – Spektakl plenerowy dla dzieci
vv 16.00 –Występy uczniów Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej
i Szkoły Muzycznej I st. im. Leona Dimant w Zawierciu
vv 17.30 – Koncert zespołu „Klimat”
vv 19.00 – Koncert zespołu „Impressive”
vv 21.00 – Koncert disco - polo „Effect”

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w repertuarze.

SKLEP TECHNIK

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

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2

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

SPRZEDAŻ KOMPUTERÓW,
PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW
SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH,
STAŁA OPIEKA SERWISOWA

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

Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich
do rodzaju prowadzonej działalności
TUSZE I TONERY do każdego urządzenia drukującego • NOTEBOOKI • KOMPUTERY
• APARATY FOTOGRAFICZNE • MONITORY • DRUKARKI • OPROGRAMOWANIE

kupuj na stronie odbieraj w salonie • www.polnox.pl

www.system-olkusz.pl

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

tel./fax 32 641 32 00 • kom. 502 261 586
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Reklamy
DOMAX Ogrodzieniec tel. 692 428 962

MEGA RABATY NA 5 URODZINY
SKRZYDŁA DRZWIOWE WEWNĘTRZNE

i inni.

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Rabat od 18%

i inni.

Rabat 18%

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE
i inni.
Rabat
OKNA PCV

i inni.

od 20%
Rabat od 40%

PONADTO W OFERCIE:
1. PANELE PODŁOGOWE 2. ROLETY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 3. KLAMKI 4. PARAPETY

Z MONTAŻEM TANIEJ O VAT I RABAT!
F.H.U. DOMAX OGRODZIENIEC - PLAC WOLNOŚCI 1A
- NA PRZECIWKO SKLEPU BIEDRONKA

U NAS NAJTANIEJ!

"U GÓRALA" WSZYSTKO Z DREWNA

Czynne: pon - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

PRODUCENT WYROBÓW Z DREWNA OFERUJE:
• Boazerię wewnętrzną świerkową 7 cm, 9 cm
• Podbitkę pod dachy
• Boazerię zewnętrzną 13 cm, 15 cm
• Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych z:
lipy, świerka, buka, dębu i jesionu
• Deski podłogowe, tarasowe, schody,
poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
NOW
• Akcesoria kuchenne
OŚĆ
• Drewniane zabawki dziecięce • P • Płyty OS !
łyty
sto B
• Ozdoby, bibeloty
• Skl larskie
ejka
• Skrzynki do decupage
oraz
• DRZWI
SERDECZNIE
• MEBLE OGRODOWE
ZAPRASZAMY!
• MEBLE POKOJOWE
OGROMNY WYBÓR
- salon, sypialnia
I NISKIE CENY!
- tradycyjne i nowoczesne

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

"Estrich-Specjal" Bis
W ofercie fachowe doradztwo
techniczne z dojazdem
do klienta gratis.

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:

Profesjonalne wylewki

Miksokretem
zacierane maszynowo

tel. 606-753-020, 603-966-442

• ogrodzenia betonowe
• płytki chodnikowe
• płyty ażurowe
• bloczki fundamentowe
• korytka ściekowe
• kręgi

Zapewniamy transport
oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową
obsługę laboratoryjną.

Jesteśmy największym przedsiębiorstwem produkującym beton w powiecie olkuskim.
Należymy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2
tel. 32 644 21 42; 696 486 469

www.pro-bet.com.pl • pro-bet@poczta.onet.pl

