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SALON KOTŁÓW C.O.
DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ

Łukasz Knapczyk

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

www.system-olkusz.pl

napełnianie, dezynfekcja

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

montaż
8% VAT

ECO-DOM

AUTO-KLIMA

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

(sklep Skody)

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

A
WIOSENNJA
PROMOC

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

PRACA FIZYCZNA W NORWEGII
NA 6 TYGODNI

Wynagrodzenie 28 tys. zł

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

tel. 696 157 881 • biuropracy@interia.eu

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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.

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

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 POKOJOWE
MEBLE OGRODOWE

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

tel. 602 600 323

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM
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

MOTOROWERY
SKUTERY od 2999 zł

sprzedaż • serwis • części
www.phucombi.pl

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

U NAS NA JTANIEJ!!!!

www.phucombi.pl
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Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

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

Rodaki, ul. Rzeka

www.duodampex.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
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu zaprasza na

XII Rodzinny Rajd Po Olkuskich Szlakach
Rowerowych oraz Nordic Walking
1 maja 2016 r. godz. 10:00
OSW „Czarna Góra” - Kompleks Basenowo-Rekreacyjny

Planowane trasy:
• Rajd rowerowy - ok. 15 km • Nordic Walking - ok. 5-8 km •
(zapewniamy kije do nordic walking, udział bezpłatny)

W celu sprawnej organizacji rajdu prosimy o wcześniejsze zgłoszenia:
on-line na www.mosir.olkusz.pl, tel. 32 649 44 88, 784 647 871
lub e-mail: organizator@mosir.olkusz.pl
Zakończenie i poczęstunek ok. godz. 13:30
Udział dzieci do lat 10 pod opieką rodziców, młodzież 10-18 lat za pisemną zgodą rodziców.
Regulamin i wzór zgody na stronie www.mosir.olkusz.pl.
W razie złej pogody impreza odbędzie się 03.05.2016 r.
Współpraca: METAL SPEC SALON ROWEROWY Olkusz, ul. Górnicza 10
GRUPA ROWEROWA Rower, lubię go!

WSTĘPNA PROGNOZA NOWEJ TARYFY PLANOWANA NA ROK 2017

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do opracowania planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Na mocy tej ustawy PWiK w Olkuszu opracował wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych przyjęty przez udziałowców Spółki.
Obecnie w fazie końcowej są inwestycje realizowane w ramach
programu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni
Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. Budowa 66,2 km. sieci kanalizacji
sanitarnej i zmodernizowanie kolejnych 2,62 km. umożliwia podłączenie się do sieci kanałowej 8876 użytkowników
i jednocześnie spowodowało wypełnienie norm krajowych
i UE nakazanych prawem. Zaniechanie tego obowiązku
skutkowałoby nałożeniem na gminy usytułowane w obszarze działania PWiK, karami za zatruwanie gruntu ściekami
bytowymi. Powstało też 17,7 km nowej sieci wodociągowej,
a modernizacji zostało poddanych 48,2 km. już istniejących
ciągów wodociągowych. Odnowiona i unowocześniona
została Oczyszczalnia Ścieków, przy której powstał, kosztem
40 mln zł. nowoczesny zakład utylizacji nieczystości. W celu
zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności zaopatrzenia
w wodę zbudowane zostały w nowych miejscach punkty
poboru wody, z których już teraz korzysta ponad 80 tysięcy
odbiorców. Pozwoli to znacznie ograniczyć, a następnie
całkowicie uniezależnić się od ujęć dostarczających wodę
kopalnianą. Wszystkie te inwestycje kosztowały ok. 207 mln
zł. z czego największy udział miały bezzwrotne środki pochodzące z dotacji z Funduszu Spójności (około 60 %), natomiast
pozostała kwota to wkład własny, na który PWiK pozyskał
środki z wypracowanych zysków, kredytów bankowych
i emisji obligacji. Gminy będące beneficjentami rozbudowy
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej jedynie w niewielkim
stopniu poniosły koszty tych inwestycji.

Planowana wstępna prognoza taryfy na 2017 rok została
obliczona w oparciu o realnie ponoszone koszty oraz poziom
nakładów inwestycyjnych w ramach strategii inwestycyjnej
ustalonej uprzednio z gminami-udziałowcami Spółki. Nieznaczny wzrost ceny za dostarczaną wodę oraz odbieranie
i skutecznie oczyszczane ścieki pozwoli na obsługę i spłatę
zobowiązań zaciągniętych na poczet przeprowadzonych
inwestycji.
Wstępny wariant taryfy,
proponowany na 2017 rok to:
woda - 6,56 zł. netto/ m3
ścieki - 10,18 zł. netto /m3
Jest to procentowy
wzrost cen odpowiednio o:
woda – 11,9%
ścieki – 8,00%
Prowadzone przez PWiK inwestycje są niezbędne nie tylko
w aspekcie podnoszenia komfortu życia mieszkańców gmin
pozostających w strefie działalności Spółki, ale też w wymiarze ekologicznym, zwłaszcza że obowiązujące przepisy prawa
nakładają na gminy obowiązek uporządkowania gospodarki
ściekowej. Nie mniej ważne jest zapewnienie ciągłości dostaw
wody, która musi spełniać wszystkie normy krajowe i Unii
Europejskiej. PWiK stosuje nowoczesne, stosowane w najbardziej rozwiniętych krajach świata, technologie uzdat-

niania wody. Konieczne jednak
jest dokończenie inwestycji związanych z pozyskiwaniem wody
z innych źródeł niż kopalniane,
co całkowicie zapewni ciągłość
i bezpieczeństwo dostaw. Biorąc pod uwagę wysoką jakość
produktu dostarczanego przez
PWiK, bo przecież woda z kranów nadaje się do spożycia bez
przegotowania, a także rozmach
prowadzonych prac związanych
z rozbudową i modernizacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
proponowana zmiana taryfy jest
obecnie najniższa z możliwych.
Reasumując, wzrost wstępnej
prognozy taryfy na rok 2017
planowany jest na poziomie 9,5
% za metr sześcienny dostarczanej wody i odprowadzanych
ścieków łącznie. Zmiana taryfy
spowoduje, że zapewniona zostanie możliwość spłaty zaciągniętych zobowiązań na realizowanie inwestycji i dalszy
rozwój infrastruktury wodociągowej.
vvAlfred Szylko
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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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AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

Instytucja poświadczenia dziedziczenia została wprowadzona do
polskiego porządku prawnego przez ustawę z 24.08.2007 o zmianie
ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr
181 poz. 1287) i weszła w życie z dniem 02.10.2008 roku.
Instytucja poświadczenia dziedziczenia jest to czynność notarialna, która pozwala na stwierdzenie nabycia
spadku w inny sposób niż przez przeprowadzenie sprawy sądowej. W tym
trybie można stwierdzić dziedziczenie
ustawowe, jak i testamentowe (z wyjątkiem testamentów szczególnych np.
wyrażonego przez spadkodawcę ustnie w obecności co najmniej trzech
świadków w związku z obawą rychłej
śmierci). Istota takiego poświadczenia
sprowadza się do tego, że po zarejestrowaniu w specjalnym systemie (rejestrze) akt poświadczający dziedziczenie
ma takie same skutki jak prawomocne
postanowienie sądowe o stwierdzeniu
nabycia spadku, co wynika z art.95j
Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008
roku nr 189, poz. 1158 z późn. zm.).

Zanim notariusz sporządzi akt
poświadczenia dziedziczenia, ma on
obowiązek spisać protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób,
które mogą wchodzić w rachubę jako
spadkobiercy ustawowi i testamentowi.
Warto dodać, że notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia
także wtedy, gdy jeden ze spadkobierców powołanych do dziedziczenia nie
żyje, co potwierdził Sąd Najwyższy
w uchwale z dnia 17 listopada 2009
roku sygn. akt III CZP 89/09.
W dalszej kolejności poucza osoby
biorące udział w spisywaniu protokołu o obowiązku ujawnienia wszelkich okoliczności objętych treścią
protokołu oraz o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych

oświadczeń. W protokole dziedziczenia zamieszcza się m.in. zgodne
żądanie poświadczenia dziedziczenia
złożone przez osoby biorące udział
w spisywaniu protokołu, oświadczenia o znanych testamentach spadkodawcy lub braku takich testamentów,
oświadczenia, że w odniesieniu do
spadku nie zostało uprzednio wydane
postanowienie sądowe o stwierdzeniu
nabycia spadku i że nie toczy się takie
postępowanie.

Spadkobiercy muszą złożyć oświadczenie o tym, czy w skład spadku
wchodzi gospodarstwo rolne i kto
ze spadkobierców ustawowych odpowiada warunkom przewidzianym
do jego dziedziczenia. Składają też
oświadczenie co do tego, czy już
wcześniej były składane oświadczenia o przyjęciu spadku lub odrzuceniu spadku, czy zostało wydane
orzeczenie dotyczące niezgodności
dziedziczenia oraz czy były zawierane
umowy z przyszłym spadkodawcą co
do dziedziczenia po nim.
Niezwłocznie po sporządzeniu
aktu poświadczenia dziedziczenia
notariusz dokonuje jego wpisu do
teleinformatycznego rejestru aktów
poświadczenia dziedziczenia. Stanowi
o tym art. 95h Prawa o notariacie
(Dz.U. z 2014 roku poz.164 z późn.
zm.). Od 8 września 2016 roku wpis
ten będzie następował do specjalnie
utworzonego Rejestru Spadkowego.
Oczywiście spadkobiercy muszą
dostarczyć notariuszowi dokumenty,
które zostaną dołączone do protoko-

łu dziedziczenia. Są to: odpis aktu
zgonu spadkodawcy, odpisy aktów
stanu cywilnego spadkobierców ustawowych oraz inne dokumenty mające
wpływ na ustalenie praw do spadku,
np. testament.
Maksymalna taksa notarialna, którą
może pobrać notariusz za sporządzenie protokołu dziedziczenia, wynosi
50 zł netto, za sporządzenie aktu
dziedziczenia ustawowego lub testamentowego – 100 zł netto.

Zaletą tej formy poświadczenia praw
do spadku jest przede wszystkim możliwość znacznie szybszego uzyskania
dokumentu pozwalającego legitymować się prawem do spadku.
Należy pamiętać, że w wyjątkowych
sytuacjach może dojść do uchylenia
już zarejestrowanego aktu poświadczającego dziedziczenie. Może to
zrobić sąd, gdy w odniesieniu do
tego samego spadku zostało wydane
postanowienie o stwierdzeniu nabycia
spadku. Właściwym w sprawie jest
sąd spadku, a więc sąd rejonowy właściwy dla miejsca ostatniego stałego
zamieszkania spadkodawcy. Natomiast w przypadku zarejestrowania
dwóch lub więcej aktów poświadczenia dziedziczenia w odniesieniu
do tego samego spadku, sąd spadku
na wniosek zainteresowanego uchyla
wszystkie akty poświadczenia dziedziczenia i wydaje postanowienie
o stwierdzeniu nabycia spadku.
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.

PORADY PRAWNE

ODWOŁANIE DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA WESZŁA
DO MAJĄTKU WSPÓLNEGO OBDAROWANEJ I JEJ MĘŻA

Z serii ciekawe orzeczenia: Stan faktyczny: Rodzice podarowali córce i jej mężowi
udział we własności nieruchomości w wysokości 1/2. Przedmiot darowizny wszedł
do majątku wspólnego małżonków. Po kilkunastu latach w rodzinie narodził
się konflikt, w wyniku którego rodzice złożyli córce oświadczenie o odwołaniu
darowizny wskutek jej rażącej niewdzięczności, żądając powrotnego przeniesienia własności. W wyniku oddalenia powództwa, darczyńcy wnieśli skargę kasacyjną, a w jej
ramach Sąd rozpoznający powziął wątpliwości co do właściwego rozstrzygnięcia, toteż
skierował do pełnego składu Sądu Najwyższego zagadnienie prawne.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Dom dwurodzinny, dwukondygnacyjny w centrum Zabierzowa

Przytulny domek, położony
w spokojnej części Tenczynka
Ponad 60 m kw., działka 8 a plus
ok. 2 a udziału w drodze. Pięknie
zagospodarowany ogród.
Cena: 285 tys. PLN

110 m kw. na pięknej, widokowej działce 8 a. Stan
surowy z dachem. Rozprowadzona instalacja elektryczna, środek częściowo wykończony płytami regips.
Może służyć jako dom weekendowy lub całoroczny.

Do sprzedania może być również osobna kondygnacja (cena 320 tys.). Dom może mieć przeznaczenie dwurodzinne, jak i jednorodzinne.
Cena: 550 tys. PLN.

DO WYNAJĘCIA:
1.

Murowana hala o pow. ok. 370 m kw., 5 km od Krzeszowic.
Przed halą znajduje się plac manewrowy o pow. ok. 3 a.
Cena: 3,7 tys. PLN/m-c.

DO SPRZEDANIA:
2.

Dom w Zalasie gm. Krzeszowice, ok. 100 m kw., działka 12 a,
do częściowego remontu. Cena: 175 tys.PLN.

3.

Dom w Kochanowie (gm. Zabierzów) 438 m kw, działka 44 a.
Garaż dwustanowiskowy. Pod działalność agroturystyczną,
medyczną, rehabilitacyjną, jak i prywatnie. Cena: 1,5 mln PLN.

Dom w Czernej

Cena: 167 tys.PLN.

4.

Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach,
pow. 80-90 m kw. plus budynek gospodarczy, działka 5 a.
Cena: 145 tys. PLN.

5.

Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice.
Cena: 120 tys. PLN.

6.

Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini. Cena: 69,5 tys. PLN.

7.

Działka budowlano-usługowa 64 a w Zabierzowie. Dojazd
dla TIR. Możliwość podziału terenu na mniejsze działki oraz
prowadzenie działalności usługowej, magazynowej itp.
Cena: 880 tys. PLN.

8.

Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w Kochanowie
gm. Zabierzów (M1U). Cena pojedynczej działki: 123 tys. PLN.

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

www.gwarek-nieruchomosci.pl
tel. 796-351-499

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

W dniu 31 marca 2016 r. Sąd Najwyższy w sprawie prowadzonej
pod sygnaturą III CZP 72/15 podjął następująca uchwałę: "W razie
odwołania darowizny w stosunku
do jednego z małżonków rzecz
darowana staje się przedmiotem
współwłasności obojga małżonków w częściach równych, a darczyńca może żądać przeniesienia
na niego udziału należącego do
małżonka, w stosunku do którego darowiznę odwołał, gdyby
zaś nie było to możliwe – zwrotu
wartości tego udziału (art. 405
k.c.).". Treść powyższej uchwały
stanowi podtrzymanie w mocy
zasady prawnej wyrażonej w pkt.
3 innej uchwały Sądu Najwyższego wyrażonej w dniu 28 września
1979 r., w sprawie prowadzonej
po sygn. III CZP 15/79. Warto
więc w tym zakresie prześledzić
jej treść, która również i obecnie
zachowuje na aktualności.
Darowizna dokonana na rzecz
małżonka, co do zasady nie wchodzi do majątku wspólnego, a stanowi majątek osobisty obdarowanego, chyba że, jak stanowi przepis

art. 33 pkt. 3 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego, darczyńca postanowi inaczej. Niezbędne jest więc
uczynienie stosownego zastrzeżenia, co w konsekwencji spowoduje
włączenie np. nieruchomości do
majątku wspólnego.

miocie darowizny przy odpowiednim
stosowaniu przepisów o przeniesieniu
prawa własności. Gdyby przeniesienie udziału nie mogło nastąpić (np.
ze względu na uprzednie odpłatne zbycie przedmiotu darowizny
osobie trzeciej), darczyńca mógłby
Sąd Najwyższy w uchwale powyżej żądać zwrotu wartości udziału na
wskazanej z 1979 r. stwierdził, iż zasadach określonych przepisami
„Skoro postanowienie to ma taki sku- o bezpodstawnym wzbogaceniu
tek, to odwołanie darowizny wywie- (art. 405 i nast. k.c.), oczywiście
ra skutek odwrotny, oznacza bowiem od małżonka, co do którego nastącofnięcie oświadczenia o włączeniu piło odwołanie darowizny i który
jej przedmiotu do majątku wspól- w związku z tym powinien był liczyć
nego. Jeżeli zaś tak, to w miejsce się z obowiązkiem zwrotu.”.
współwłasności łącznej powstaje co Z powyższego wynika, iż można
do przedmiotu darowizny współwła- dokonać odwołania darowizny
sność w częściach ułamkowych. Za wobec obdarowanego pozostataką wykładnią przemawia także jącego w związku małżeńskim,
ochrona praw darczyńcy do reali- nawet jeżeli darowany przedmiot
zacji uprawnienia do odwołania wszedł do majątku wspólnego
darowizny i zwrotu jej przedmiotu. małżonków.
W końcowej części Sąd Najwyższy
stwierdza: „W wyniku powyższego
należy przyjąć, że darczyńca może
domagać się od małżonka, co do którego darowizna została odwołana,
przeniesienia na siebie należącego
do tego małżonka udziału w przed-

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.
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Informacje

ZNACZENIE SZTUKI SAKRALNEJ CZY JEST W DOMU KAKAO?
W ŚREDNIOWIECZNEJ POLSCE

W dniach 14 – 16 kwietnia. obchodziliśmy 1050 rocznicę chrztu Polski.
Jubileusz ten, ma znaczenie nie tylko dla polskiego Kościoła oraz państwa. Przyjęcie chrześcijaństwa miało ogromny wpływ na polską kulturę.
Polska sztuka, do dzisiaj mocno przesiąknięta jest symboliką chrześcijańską. Jest ona ogromną częścią naszego
dziedzictwa kulturowego. Nigdy jednak nie była tak ważna, jak w wiekach
średnich. Średniowiecze to okres, gdy
w całej Europie sztuka podporządkowana jest kanonom religijnym. Kościół
w owych czasach dysponował szeroką
władzą, miał wpływ na wielką politykę, na światopogląd możnych, a także
na życie codzienne przeciętnego zjadacza chleba. Aby schrystianizować lud,
który w większości był niepiśmienny,
kościół sięgał po język uniwersalny –
sztukę. To właśnie ona stała się symbolem potęgi kościoła a jednocześnie
przemawiała do wyobraźni wiernych,
będąc swoistą BIBLIA PAUPERUM
(Biblią dla ubogich).

Ten proces nie ominął i Polski. Najwspanialsze zabytki architektury
średniowiecznej, złotnictwa, malarstwa czy rzeźby do XV w. to niemal
wyłącznie sztuka sakralna.
Średniowieczne malarstwo, to przede
wszystkim bogato iluminowane rękopisy. Najcenniejsze, wykonywane na
zamówienie ewangeliarze, pochodziły
spoza granic Polski, znad Mozy, z Saksonii czy Italii. Równocześnie w Krakowie, na Śląsku i w Płocku powstawały ośrodki produkcji ksiąg. Sztuka
gotycka przyniosła malarstwo tablicowe. Powstają liczne poliptyki. Jednym
z najznakomitszych przykładów jest
poliptyk z fary olkuskiej wykonany
przez mistrza Jana Wielkiego. Malarstwo to, miało przybliżać wiernym
historię świętych, Marii i Jezusa. Najbardziej popularnymi tematami były:
męka Chrystusa i sceny z życia Marii.
Z okresu gotyku zachowało się także
kilka przykładów malarstwa ściennego.
W Krakowie, takie malowidła można

oglądać w krużgankach klasztoru franciszkanów. Znajduje się tam m.in. scena
stygmatyzacji Św. Franciszka.

Średniowieczna sztuka sakralna,
to także, a może przede wszystkim
rzeźba. Zdobiła ona kapitele kolumn,
tympanony i ościerza portali – tych
romańskich jak i gotyckich. Często
płaskorzeźbą pokryte były same drzwi
kościołów. Te najsłynniejsze, to drzwi
gnieźnieńskie, ukazujące sceny z życia
św. Wojciecha. Rzeźba samodzielna,
pojawiła się w Polsce w okresie gotyku. To wtedy powstało szereg całopostaciowych figur przedstawiających
Marię z Dzieciątkiem na ręku. Rzeźby
te najczęściej utrzymane w tzw. stylu
miękkich szat, nazywane są pięknymi
Madonnami. Przykłady takich figur,
to kamienne Madonny z Wrocławia
i Torunia (zaginiona), oraz drewniana
Madonna z Krużlowej. Apogeum rzeźby gotyckiej to okres powstawania tzw.
ołtarzy szafiastych. Były to rozkładane
poliptyki, które najczęściej posiadały
centralną dużą scenę i mniejsze, ukazane na skrzydłach. Zupełnie wyjątkowym przykładem o światowej sławie jest
ołtarz główny w kościele Mariackim
w Krakowie. Wit Stwosz przedstawił
w nim sceny życia, męki i zmartwychwstania Jezusa. Centralna, monumentalna scena ukazuje moment zaśnięcia
Marii. Ołtarz jest potężnych rozmiarów
(13 x 11 metrów) i do dzisiaj wywołuje
w odbiorcy niesamowite wrażenie. Jakże ogromna musiała być siła przekazu
tego powstałego pod koniec wieku XV
dzieła. Trzeba mieć na uwadze, że przeciętni ludzie, żyjący w tamtym czasie,
obcowali ze sztuką tylko podczas wizyty
w kościele. Ekspresja rzeźb Stwosza
zachęcała do refleksji, a potęgowała
uwielbienie do Boga, a jednocześnie
pozwalała zrozumieć Biblię.

Najbardziej zauważalnym przejawem chrystianizacji ziem
polskich były oczywiście wznoszone
budynki klasztorne i katedry.

Omówienie ich przekracza możliwości tego artykułu, jednak spojrzenie
wyłącznie na Małopolskę wystarcza aby
zauważyć znaczenie chrześcijańskiej
sztuki architektonicznej. Do najwspanialszych romańskich zabytków należy
opactwo benedyktynów w Tyńcu, a jednym z najstarszych kościołów w Polsce jest dobrze zachowany, romański
kościół św. Andrzeja w Krakowie. Dziś
nie wyobrażamy już sobie panoramy
Krakowa bez wież gotyckiego kościoła Mariackiego, który jest wizytówką
miasta, czy bez kościołów franciszkanów i dominikanów. Także nad olkuską
panoramą góruje gotycka sylweta fary.

Odpowiedź na pytanie, czy przyjęcie
chrześcijaństwa przez Polskę miało
znaczenie dla polskiej sztuki wydaje
się być oczywista. Było to wydarzenie,
które miało ogromny wpływ na naszą
kulturę, obyczajowość, politykę, nawet
rozwój gospodarczy. Dzięki chrystianizacji, Polska znalazła się w kręgu
cywilizacji Zachodniej. Zdobycze
sakralnej sztuki średniowiecznej stały
się fundamentem, na którym wyrosła
bogata kultura i sztuka nowożytna,
również ta świecka. Chrzest Polski
jest więc wydarzeniem nie do przecenienia, nawet dla sceptyków kościoła.
Zainteresowanym tym zagadnieniem, polecam wystawę IMAGINES
MEDII AEVI w Muzeum Narodowym w Poznaniu, która towarzyszy
obchodom rocznicy chrztu Polski.

vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

Taki tytuł nosi program, z którym 17 kwietnia br. kabaret Samile przyjechał na pierwszy swój występ
do Olkusza. Licznie zgromadzona w Miejskim Domu Kultury publiczność od pierwszych chwil uległa
czarowi i poczuciu humoru trzech lubelskich satyryków, nie bez przyczyny wielokrotnie nagradzanych
na kabaretowych festiwalach i przeglądach. Salwy śmiechu, wywoływane dowcipami obyczajowymi, żartami sytuacyjnymi i parodiami różnych stylów muzycznych, co rusz wybuchały w sali
widowiskowej MDK przez blisko dwie godziny. Nie obyło się też bez owacyjnych oklasków i bisów.
Kabaret Smile powstał trzynaście
lat temu w Lublinie. Od tamtego
czasu z roku na rok przybywało powodów, by istniał, tworzył
i bawił wciąż rosnące grono fanów.
Spośród licznych laurów Michała
„Kinio” Kincla, Andrzeja „Duffy'ego” Mierzejewskiego i Pawła „Szfagra” Szwajgiera wymienić wypada
przynajmniej kilka ważniejszych.
To: I miejsce i nagroda publiczności
na Przeglądzie Kabaretowym K.O.K.S., Grand Prix i nagroda publiczności na Przeglądzie Kabaretów
Studenckich P.K.S. w Warszawie,
nagroda za najlepszy skecz „Praca” według internautów na XXIII
Przeglądzie Kabaretowym PaKA
w Krakowie, Grand Prix i nagroda
publiczności na Festiwalu „Wawka”
w Warszawie oraz pierwsze miejsce
i nagroda publiczności na XVI Rybnickiej Jesieni Kabaretowej „Ryjek”.
Tyle w telegraficznym skrócie
o zespole, którego nieco obszerniejszą wizytówką znaleźć można
na oficjalnej stronie: smile.art.pl. Co
zaprezentowali w Olkuszu? Wspólnym mianownikiem dla skeczy
składających się na program „Czy
jest w domu kakao?” są – cytując
satyryków Smile – stosunki małżeńskie. Zdecydowanie precyzyjniejszym w tym przypadku będzie
jednak użycie określenia: relacje
małżeńskie. Co prawda intymnych
aspektów owych relacji lubelskie trio
też nie omijało, ma się rozumieć
bez przekraczania granic dosłow-

ności, to jednak satyrycy skupiali się
przede wszystkim na najzwyklejszej,
szarej domowej codzienności. Jak
udowodnili olkuszanom w niedzielne popołudnie, to co zdaje się być
oczywiste i powszechnie znane, jest
w rzeczywistości doprowadzającą do
łez i bólu brzucha komedią. Wystarczy spojrzeć na to z odpowiedniego
dystansu.
Czego jak czego, ale zmysłu obserwacji zwykłego życia, dostrzegania
ludzkich słabości i umiejętności
wykorzystywania tego do bawienia
innych, odmówić kabaretowi Smile
nie można. Do tego dodajmy inteligentny dowcip, talenty aktorskie,
no i muzyczne, bo bez wątpienia
kolejną silną stroną tego zespołu są
parodie różnych stylów muzycznych,
z pop oraz disco polo na czele. Suma
wszystkich tych składników daje
sprawdzoną receptę na zapewnienie
widzom świetnej zabawy, przy której dwie godziny mijają jak z bicza

strzelił. Wracając jeszcze do muzyki,
przebojom z przymrużeniem oka
w ich wykonaniu towarzyszą jeszcze
zabawne, ilustrujące każdy utwór
scenki. Mimo solidnego nagłośnienia śmiech z widowni mało co
nie zagłuszał płynących ze sceny
dźwięków. Tę rywalizację po stronie
publiczności ułatwiał fakt, że 17
kwietnia miłośnicy Smile przybyli
do MDK w liczbie pozwalającej na
szczelne wypełnienie sali.
Dodatkową atrakcją tego popołudnia była sposobność do porozmawiania z artystami i zdobycia od
nich autografów w foyer po występie.
Jak widać sukcesy nie wszystkich
skłaniają do izolowania się od fanów
i popadania w „gwiazdorstwo”. Bez
wątpienia warto zaprosić kabaret Smile do Olkusza ponownie,
i z pewnością nie zabraknie chętnych
do kolejnego z lubelskimi satyrykami spotkania.
vv MOK Olkusz

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

Sporą wiedzą na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego musiało się wykazać
61 uczniów z olkuskich podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
którzy brali udział w eliminacjach miejsko-gminnych Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, które 1 kwietnia odbyły się
w Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu.

SPOTKANIE Z PRZEMYSŁAWEM
WIPLEREM W OLKUSZU
W czwartek 7-go kwietnia w olkuskiej restauracji „Victoria” odbyło się spotkanie
z posłem na Sejm VII kadencji, wiceprezesem partii KORWiN, Przemysławem
Wiplerem. Obecnych na nim było 60 osób w różnym wieku; nie tylko młodzież,
ale także i osoby w wieku średnim, emeryci. Wizyta Wiplera w Olkuszu udała się
dzięki organizacji olkuskiego oddziału partii KORWiN.
Spotkanie rozpoczęli lokalni
liderzy – najpierw prezes olkuskiego oddziału KORWiNy
przywitał przybyłych sympatyków, poinformował o aktywności lokalnych działaczy i zachęcił
zgromadzonych do obserwacji
i wspierania organizowanych
w Olkuszu inicjatyw. Następnie
z krótką przemową wystąpiła
prezes regionu małopolskiego
partii KORWiN, Agata Banasik. Zdała relację z aktualnie
podejmowanych działań w partii, zwłaszcza w Małopolsce.
Następnie Przemysław Wipler
opowiadał o obecnej sytuacji

gospodarczej Polski - m.in.
o bezsensowności podatku
dochodowego, konieczności
obniżki pozostałych podatków
oraz o skrywanej od wielu lat
katastrofalnej sytuacji ZUSu.
Nie zabrakło także tematu przywrócenia kary śmierci dla morderców, czy zagrożenia, jakie
niesie za sobą przyjęcie przez
Polskę imigrantów. Można było
również zadać pytanie posłowi na Sejm RP VII kadencji,
co chętnie zrobiło kilka osób,
nawiązując ciekawą dyskusję.
Relację ze spotkania z Przemysławem Wiplerem można

obejrzeć na naszej stronie korwinolkusz.cba.pl, oraz na naszym
facebookowym fanpage'u, do
czego zachęcamy czytelników.
vv Tekst, zdjęcia:
Aleksandra Powaga

W auli Ekonomika uczniowie
najpierw musieli zmierzyć się
z testem na temat pożarnictwa
i pierwszej pomocy, a później
wyłoniono 6 osób, które reprezentowały Olkusz w etapie
powiatowym. Są to Katarzyna
Kowal, Michał Gajda (szkoły ponadgimnazjalne), Kamil
Kafel, Kacper Haras (gimnazja) oraz Adam Haras, Maja
Nabagło (szkoły podstawowe).
W dniu 11.04.2016 r. w jednostce Państwowej Straży Pożarnej
w Olkuszu odbyły się eliminacje powiatowe Turnieju. Wzięło
w nich udział 14 uczestników
z całego powiatu. Do eliminacji
wojewódzkich przeszli zwycięzcy każdej z grup wiekowych.
Podczas eliminacji wojewódzkich, które odbędą się 30 kwietnia 2016 r. w Wieliczce powiat
olkuski będą reprezentować:
Michał Gajda ( I LO w Olkuszu), Kacper Haras (Gimnazjum
nr 4 w Olkuszu) i Maja Nabagło (Szkoła Podstawowa nr 4
w Olkuszu).
- Co roku obserwujemy duże
zainteresowanie konkursem,
co pokazuje, że młodzież chce
poszerzać swoją wiedzę z zakresu procedur pożarniczych
i pierwszej pomocy. Liczę, że
w przyszłości część uczestników będzie chciała zasilić nasze
szeregi, do czego zachęcamy –

mówi Piotr Krzykawski, prezes
OSP Olkusz, który wspólnie
z Zarządem Miejsko-Gminnym
ZOSP RP, PSP w Olkuszu i ZS
nr 3 w Olkuszu czuwali nad
konkursem dla dzieci i młodzieży. W składzie miejsko –
gminnej komisji konkursowej
zasiadali: mł. kpt. inż. Karol
Żaba, kierownik sekcji ds. organizacyjno – kadrowych olkuskiej PSP (przewodniczący), dh
Agnieszka Kopeć (sekretarz), dh
Piotr Krzykawski, dh Marek
Krzykawski i Anzelm Walnik.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody, które wręczał
Piotr Krzykawski, prezes OSP
Olkusz, Andrzej Soczówka,
członek zarządu powiatowego
ZOSP i Marek Krzykawski.
Uczestnicy otrzymali także
zestawy wydawnictw promocyjnych o Olkuszu i Małopolsce przygotowane przez
Punkt Informacji Turystycznej
w Olkuszu. Wszyscy uczestnicy

eliminacji powiatowych: szkoły
ponadgimnazjalne: Michał Gajda, Katarzyna Kowal, gimnazja: Kacper Haras, Kamil Kafel,
Klaudia Gajda, Piotr Ćmak,
Krzysztof Perek, Ola Michalik, szkoły podstawowe: Maja
Nabagło, Aleksander Zając,
Kamil Gajda, Łucja Wylaź,
Kamil Bieniek, Adam Haras.
Organizatorz y t urnieju
w imieniu uczestników dziękują wszystkim instytucjom
i firmom, które bezinteresownie wsparły to strażackie wydarzenie.
vv OSP Olkusz
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Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

betony towarowe od B-10 do B-40
betony posadzkowe, mrozoodporne, hydrotechniczne
betony drogowe i mostowe
betony wg receptury powierzonej
zaprawy budowlane
podsypki stabilizujące

Oferujemy również gamę
prefabrykatów z wibroprasy:
•
•
•
•
•
•

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.

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

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

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

BEATA SOBOŃ POKIERUJE OLKUSKIM MOK-IEM SEZON TURYSTYCZNY 2016 ROZPOCZĘTY!
Znamy już wyniki konkursu na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.
Pięcioosobowa komisja oceniła 14 zgłoszeń, spośród których jednomyślnie najlepiej
oceniona została kandydatura Beaty Soboń. Nowa dyrektor doskonale zna lokalne
środowisko artystyczne, bowiem związana jest z nim od 1992 roku. Współtworzyła
również struktury Miejskiego Ośrodka Kultury – najpierw jako instruktor plastyki,
a od 21 lat jako kierownik działu artystycznego.
Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu został ogłoszony
w połowie lutego. W wyznaczonym terminie wpłynęło 14 aplikacji, spośród których 11 spełniło
wymagania formalne. To właśnie
z tymi osobami przez trzy dni
prowadzone były rozmowy kwalifikacyjne.
Każdy kandydat indywidualnie
prezentował autorską koncepcję programowo-organizacyjną
Miejskiego Ośrodka Kultury.
Sprawdzana była także wiedza
z zakresu znajomości przepisów
dotyczących działalności instytucji kultury, pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz z zakresu
finansów publicznych i administracji, znajomości olkuskiego
środowiska twórczego, organizacji pozarządowych oraz z zakresu
znajomości problematyki będącej
przedmiotem działań Miejskiego
Ośrodka Kultury w Olkuszu.
Najlepiej oceniona została kandydatura Beat y Soboń, której koncepcja funkcjonowania
Miejskiego Ośrodka Kultury
najpełniej odpowiadała lokalnym uwarunkowaniom oraz
uwzględniała analizę finansową.
Kandydatka nie miała problemu z odpowiedziami na pytania
dotyczące lokalnego środowiska
artystycznego oraz koncepcji
współpracy z olkuskimi arty-

stami. Beata Soboń
tymczasowo pełniła
obowiązki dyrektora
po rezygnacji swojej
poprzedniczki Grażyny Praszelik-Kocjan.
- Uczulałem komisję konkursową, że
poszukujemy dyrektora wszechstronnie
przygotowanego do
tej pracy – zarówno
pod kątem wrażliwości artystycznej, jak
też zdolności organizacyjnych. Pani Beata Soboń
jest osobą, co do której mam
zaufanie, że zapewni odpowiednią jakość pracy Miejskiego
Ośrodka Kultury w Olkuszu –
komentuje burmistrz Roman
Piaśnik.

Beata Soboń rozpocznie pracę na stanowisku dyrektora
Miejsk iego Ośrodka Kultur y w Olkuszu 20 kwietnia.
vv MOK Olkusz

Po piątkowej konferencji oficjalnie inaugurującej Sezon Turystyczny 2016 w mieście
i gminie Olkusz, kolejne dwa dni przyniosły liczne atrakcje zachęcające do odwiedzania
muzeów oraz zamku w Rabsztynie. Chętnych do skorzystania z urozmaiconej oferty nie
brakowało, ich liczba znacznie przekroczyła 1000 osób, a wśród zwiedzających i uczestników promocyjnych wydarzeń byli też goście spoza naszego regionu.
Tuż po godzinie 9.00 w sobotę 16
kwietnia progi Centrum Kultury
MOK przy ul. Szpitalnej przestąpili
pierwsi turyści: Justynka, Karolinka
i Franuś wraz z tatą. Zaciekawieni
zwiedzali Muzeum Afrykanistyczne
wsłuchując się w barwne opowieści
przewodniczki, a potem ochoczo
zabrali się do kolorowania postaci
afrykańskich zwierząt. Na nieco
starsze dzieci czekały krzyżówki
i rebusy nawiązujące do poznawanych w muzealnych salach tajemnic kultury ludów Czarnego Lądu.
Były też nagrody dla uczestników
– przewodniki, foldery i pamiątkowe
znaczki promujące olkuskie zbiory.
Dla wszystkich zwiedzających to oraz
pozostałe dwa muzea Centrum Kultury przygotowane zostały również
prezentacje multimedialne. Wkrótce
po pierwszych gościach pojawił się
tam pierwszy turysta - kolekcjoner
znaczków turystycznych ze Śląska.
Dzień wcześniej oficjalnie zaprezentowane zostały znaczki promujące
Muzeum Afrykanistyczne, Kolekcję
Minerałów Ziemi Olkuskiej i Skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Rezerwat Pazurek oraz
Zamek Rabsztyn. Więcej informacji
o tych znaczkach znaleźć można na
stronie internetowej www.znaczki-turystyczne.pl.
Z kolei pierwszymi w tym sezonie
zwiedzającymi, którzy o godzinie
10.00 weszli na zamek w Rabsztynie,
byli przewodnicy PTTK z Olkusza
i Zawiercia. Wtedy to na maszt, jaki
znajduje się na tarasie widokowym
zamku górnego, podniesiona została
flaga Olkusza, symbolizując w ten
sposób otwarcie warowni dla gości.
Podniesienia flagi dokonali: Emilia

Kotnis-Górka - Koordynator Biura Promocji i Informacji Publicznej
UMiG Olkusz, Beata Soboń – pełniąca obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, administratora zamku, Grażyna
Praszelik-Kocjan - kierownik Działu
Wystawienniczo-Muzealnego MOK
oraz Jacek Sypień - pracownik Biura Promocji i Informacji Publicznej
UMiG Olkusz i zarazem prezes
Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn”.
Pod zamkiem w sobotę i niedzielę
działał Mobilny Punkt Informacji
Turystycznej MSiT, czyli stanowisko promocyjne Olkusza prowadzone
przez pracowników Biura Promocji i Informacji Publicznej UMiG
Olkusz oraz praktykantów z Zespołu
Szkół nr 3 w Olkusz. W Punkcie tym
wszyscy chętni mogli otrzymać bezpłatne materiały promujące atrakcje
turystyczne Olkusza i Małopolski,
wziąć udział w konkursie wiedzy
o zamku Rabsztyn, wypełnić ankietę,
a dla najmłodszych przygotowane
zostały warsztaty plastyczne. Poza
tym działała plenerowa mennica,
gdzie każdy własnoręcznie miał okazję wybić sobie na pamiątkę replikę
olkuskiego trojaka.
Turystów oprowadzał po zamku
prezes Stowarzyszenia „Zamek
Rabsztyn” odziany w replikę ubioru
z dawnych wieków, wypożyczonej od
Bractwa Rycerskiego „Kruk” Starostwa Rabsztyńskiego. Wśród gości,
którzy pierwszego dnia odwiedzili
zamek Rabsztyn, nie zabrakło przedstawicieli władz olkuskiego magistratu. Katarzyna Bożek - Sekretarz
Miasta i Gminy Olkusz, skorzystała
nawet z okazji przymierzenia stroju
rycerskiego.

Ale i to jeszcze nie wszystko, bowiem
w Chacie Kocjana pod zamkowym
wzgórzem odbywały się prezentacje filmów poświęconych atrakcjom
turystycznym gminy Olkusz oraz
postaci Antoniego Kocjana, znakomitego konstruktora lotniczego
oraz konspiratora wielce zasłużonego w wywiadowczym rozpoznaniu hitlerowskiej broni rakietowej.
W nawiązaniu do życiowej pasji tego
wybitnego olkuszanina dla całych
rodzin przygotowane zostały zabawy
z modelami pt. „Złóż i leć”.
Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego
zorganizowali: burmistrz Olkusza
Roman Piaśnik, Miejski Ośrodek
Kultury w Olkuszu oraz Biuro Promocji i Informacji Publicznej Urzędu
Miasta i Gminy w Olkuszu. Również swój wkład w inaugurację mieli
studenci Olkuskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, którzy po raz kolejny nie tylko uczestniczyli w wydarzeniach, ale pracą własnych rąk zadbali
o zielone otoczenie Chaty Kocjana.
vv MOK Olkusz
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Reklamy

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o. w Olkuszu
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
(dostępnego również na kredyt MdM)
że posiada do sprzedaży przy ul. Skalskiej 4 w Olkuszu
(dawny budynek mieszkalny banku PKO BP) nowe lokale mieszkalne
z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
(dostępnego również na kredyt MdM)
że posiada do sprzedaży przy ul. Górniczej 32 w Olkuszu
nowe dwupoziomowe lokale mieszkalne
z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):
• lokal nr 10 o powierzchni użytkowej 63,39 m2 cena 235 000 zł.

• lokal nr 22 o powierzchni użytkowej 53,35 m2 cena 197 000 zł.
• lokal nr 33 o powierzchni użytkowej 71,33 m2 cena 265 000 zł.

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

Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie firm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.
POLICJA
• Ranni w wypadku drogowym w Olkuszu
17.04.br. na ulicy Zagaje w Olkuszu zderzyły
się dwa samochody osobowe: citroen berlingo i
seat cordoba. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący seatem 41-letni mieszkaniec
Wielmoży, wykonując manewr skrętu nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu i uderzył w citroena.
52-letni pasażer seata z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Kierowcy pojazdów byli trzeźwi. W akcji ratowniczej wzięli udział strażacy oraz
ratownicy. Obecny był także technik kryminalistyki, który zabezpieczył ślady, zrobił zdjęcia oraz sporządził szkic sytuacyjny.
Olkuska policja pracuje obecnie nad ustaleniem wszystkich okoliczności w tej sprawie.

• Ranni w zdarzeniu drogowym w Bukownie
Wczoraj (14.04.br.) w Bukownie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr
94 z ulicą Główną doszło do zdarzenia drogowego. Ze wstępnych
ustaleń policji wynika, że kierujący oplem, 34-letni mieszkaniec
Olkusza, w czasie manewru skrętu wpadł w poślizg i wjechał do
przydrożnego rowu. Pasażerowie tego pojazdu, 28-letni mieszkaniec Olewina i 33-letni olkuszanin, z obrażeniami ciała trafili do
olkuskiego szpitala. Jeden z pasażerów doznał urazu kręgosłupa i
pozostał w szpitalu na obserwacji. Kierowca opla był trzeźwy. Obecnie policjanci wyjaśniają dokładnie okoliczności i przyczyny tego
zdarzenia drogowego.

DO WYNAJĘCIA

POKÓJ

w budynku SILVER
/dawny budynek policji/

o powierzchni 30 m2 ,
klimatyzacja, winda,
cena atrakcyjna!!!

tel. 604-640-687

Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-olkuski.pl

• Nielegalny tytoń i alkohol na jednym z olkuskich targowisk
14.04.br. policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu ujawnili i zabezpieczyli tytoń oraz alkohol
bez znaków akcyzy. Kryminalni ujęli 58-letniego mężczyznę na
tzw. gorącym uczynku. W momencie, gdy ten próbował ukryć pod
kurtką karton nielegalnego tytoniu. Mężczyzna papierosy kupił na
targowisku. Policjanci szybko ustalili, kto zajmuje się tym procederem. Okazało się, że jest nim 55-letni mieszkaniec Klucz, który handlował nielegalnymi wyrobami. Kryminalni łącznie zabezpieczyli
460 paczek papierosów, 3 kilogramy krajanki tytoniowej oraz 6 litrów alkoholu bez polskich znaków akcyzy. Zabezpieczony materiał
wkrótce zostanie przekazany do Urzędu Celnego.		
Każdego dnia policjanci i służby celne walczą z procederem wprowadzania do obrotu papierosów i alkoholu nielegalnego pochodzenia. Zatrzymują tych, którzy omijają prawo i narażają skarb
państwa na poważne straty. W tym przypadku oszacowano je na
10 tysięcy złotych.
• Uwaga na złodziei i oszustów
79-letnia kobieta, która padła ofiara złodziei, straciła 3 tysiące złotych oraz złotą biżuterię. Do kradzieży doszło 13.04 br.
w godzinach południowych. Do mieszkania starszej kobiety
zapukał mężczyzna, który zaproponował kobiecie, że odkupi
od niej antenę satelitarną. Wszedł do środka, a gospodyni zaprosiła go do kuchni. Po chwili do mieszkania wszedł za zgodą właścicielki drugi mężczyzna.			
Mężczyzna poprosił o szklankę wody. Kiedy kobieta weszła do
kuchni i zostawiła go na chwilę samego, rozpoczął plądrowanie pomieszczeń. Dopiero gdy obaj wyszli, 79-latka zorientowała
się, że padła ofiarą przestępstwa. 			
Policjanci apelują o rozwagę i ostrożność. Oszuści posługują się różnymi metodami działań. Nie dajmy się oszukać!
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pon. - pt. w godz. 900 - 1500
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Anna Przetacznik

ul. Króla Kazimierza Wielkiego Druk:
29 pokój 41, 32-300 Olkusz
POLSKA PRESS Sp. zo.o.

510 190 038
gwarekolkuski@wp.pl

• Wierzchowsko. Podczas prac ziemnych znaleziono pocisk artyleryjski					
W ubiegły weekend w Wierzchowisku odnaleziono pocisk arteryjny. O znalezisku poinformował właściciel posesji, przy której
wykonywane były prace ziemne. Pocisk pochodził najprawdopodobniej z okresu II Wojny Światowej. Miał około 50 cm długości.
Teren zabezpieczali strażacy aż do momentu przyjazdu grupy
saperów z Krakowa.
• Policjanci zatrzymali pijanego traktorzystę
18.04.br około godziny 20:30 wolbromscy policjanci interweniowali wobec 62-letniego mieszkańca Sulisławic, który w stanie
nietrzeźwości kierował ciągnikiem rolniczym. Mężczyzna uszkodził ogrodzenie posesji w Sulisławicach. Kiedy próbował odjechać z miejsca, podeszła do niego mieszkanka tej miejscowości.
Wówczas 62-latek wpadł w furię i zaczął grozić jej pozbawieniem życia. Po czym wsiadł za kierownicę i odjechał.
Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów w swoim domu.
Okazało się, że jest nietrzeźwy - miał 2 promile alkoholu w organizmie. Noc spędził w policyjnym areszcie. 19.04.br. usłyszał zarzuty.
Za popełnione przestępstwa grozi mu do dwóch lat pozbawienia
wolności a za wykroczenie grzywa.
• Olkusz. Zdarzenie drogowe z rowerzystką
Wczoraj (18.04.br.) tuż przed godziną 10 rano na skrzyżowaniu ulicy
Zofii Nałkowskiej z ulicą Jana Pawła II w Olkuszu doszło do zdarzenie drogowego z udziałem samochodu osobowego i rowerzystki.
Jak wstępnie ustalono, kierujący seatem cordoba, 67-letni olkuszanin, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i najechał na rowerzystkę. W skutek tego kierująca jednośladem, 60-letnia mieszkanka
Witeradowa, doznała urazu palca ręki. Kierowca seata był trzeźwy.
Na miejscu obecny był technik kryminalistyki, który zabezpieczył ślady, zrobił zdjęcia i wykonał szkic sytuacyjny. Obecnie policjanci wyjaśniają przyczyny i wszystkie okoliczności tego zdarzenia drogowego.
KOMUNIKATY
• Na ulicy Skalskiej w Olkuszu uszkodzono volkswagena new beetle.
Zdarzenie to miało miejsce 10 kwietnia 2016 roku. Osoby posiadające informacje w tej sprawie proszone są o kontakt, nr tel. 32-6478235 lub 997.
• Olkuska policja poszukuje świadków awantury pomiędzy kierowcami tira i samochodu osobowego marki Chrysler. Zdarzenie to miało
miejsce 13 kwietnia 2016 roku w pobliżu skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z ulicą Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Osoby
posiadające informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z policjantem, nr tel. 32-647-8236 lub 997.

"Gwarek Olkuski" jest kolportowany na terenie powiatu olkuskiego w miejscowościach: Bogucin Duży, Bogucin Mały, Bolesław, Braciejówka,
Bukowno, Bydlin, Chechło, Chełm, Cieślin, Czarny Las, 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, oraz Żuradę. Gazeta jest
kolportowany do wszystkich firm, sklepów oraz instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na terenie całego powiatu olkuskiego.
"Gwarek Olkuski" współpracuje z "Gwarkiem Małopolskim" bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym na
obszarze miast i 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 Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia
społecznego (dobrymi obyczajami). 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.

Informacje

PIESKI SZUKAJĄ DOMU

SZARACZEK

Szaraczek... Może gdy zamknę oczy i poczekam...
będzie mi łatwiej zobaczyć swojego człowieka...
Jestem zwykły, ktoś by nawet powiedział pospolity... i tu by się pomylił, bo z wyglądu i owszem
Szaraczek to szaraczek, ale z jakim serduszkiem.
Nie da się ukryć, że jestem wiejskim chłopakiem
i łańcuch też nie był mi obcy, bo pięknie chodzę
na smyczy, a raczej nikt mnie tego nie uczył.
Jestem delikatny, wrażliwy, trochę nieśmiały, ale
to pewnie dlatego, że nikt nigdy nie pozwolił mi
uwierzyć w swoją wartość. Trochę smutnawy,
melancholijny może tęskniący... ale potrafię
też ujmująco czarować. Dla smakołyka jestem
w stanie ustać na dwóch łapkach dobre kilka
minut. Jestem lubiany przez inne psy, zwłaszcza
psie koleżanki, które szarmancko przepuszczam
w przejściu i daję pierwszeństwo na zjedzenie
smaczniejszych kąsków z miski. Lubią mnie koty,
a to rzadkość. Pomóżcie mi w znalezieniu domu,
bo jestem wyjątkowym psem i trzeba mnie
zobaczyć sercem nie oczami, a nie wszyscy
to potrafią...
Kontakt: 783 553 197

ASTRO
Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje
nowej, kochającej rodziny dla młodego psa
Astro.
Astro przyjechał do nas ze schroniska w Pawłowie. Miał wyjechać do jednego z dwóch
największych psich więzień w Polsce.
To młody pies, radosny i przyjazny, który lubi
zabawę, spacery i obecność człowieka. Pięknie chodzi na smyczy, zachowuje czystość.
Jest posłuszny i nie sprawia problemów.
Czeka na ludzi, którzy zechcą go pokochać
i podarować mu dobry dom, troskliwy i odpowiedzialny, by nigdy więcej nie spotkała go
taka tułaczka i samotność.
Astro jest odpchlony, odrobaczony, zaszczepiony na wściekliznę i choroby zakaźne.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy
adopcyjnej.
Kontakt: 783 553 197

BEZIMIENNY PIESEK
Sympatyczny, kudłaty, porzucony piesek
szuka domu.
Piesek od ponad miesiąca błąka się przy
blokach na olkuskiej Pakusce, nocuje pod
drzewami czy to deszcz czy zimno, dokarmiają go dobrzy ludzie, ale Ci, którym
jego los nie jest obojętny, nie mogą go
przygarnąć... Piesek jest nieduży, wesoły,
widać że lubi dzieci, ale w jego oczach
czai się smutek... Pani która go dokarmia
(sama ma dwa przygarnięte wcześniej psy
w niedużym mieszkaniu w bloku) odpowie
na dodatkowe pytania.

Kontakt: 537 044 761

Serdecznie zachęcamy do kontaktu w sprawie zwierzaków, mamy nadzieję, że dzięki Państwu ich los wkrótce się odmieni...

CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI KALENDARZ WYDARZEŃ
REPERTUAR KINA „ZBYSZEK”

vv

"MOJE WIELKIE GRECKIE WESELE 2" prod.: USA
2D napisy, czas: 1 h 34 min., komedia, bez ograniczeń
wiekowych)
22, 25-26 IV godz. 17.00; 23 IV godz. 9.00
24 IV godz. 10.00; 27 IV godz. 19.00

vv

"PSY MAFII" prod.: USA
2D napisy, czas: 1 h 55 min., kryminalny, thriller,
bez ograniczeń wiekowych
22, 25-26 IV godz. 19.00; 23-24, 27 IV godz. 21.00

vv

"ROBINSON CRUSOE" prod.: Belgia/Francja
3D dubbing, czas: 1 h 30 min., animowana komedia
przygodowa, bez ograniczeń wiekowych
29 IV, 2-4 V godz. 17.00; 30 IV - 1 V - NIE GRAMY

vv

"OPOWIEŚĆ O MIŁOŚCI I MROKU" prod.: Izrael
2D napisy, czas: 1 h 35 min., dramat biograficzny,
bez ograniczeń wiekowych
29 IV, 2-4 V godz. 19.00, 30 IV - 1 V - NIE GRAMY
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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

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 1,9 m - 2350 zł blacha 6 mm,
- 1800 zł 2,2 m - 2500 zł
atest,
- 2050 zł 2,5 m - 2600 zł gwarancja
- 2200 zł

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł

IMPREZY
vv

21.04. godz. 17.00 Dorota Nowak „Niedosłuch – choroba
cywilizacyjna XXI wieku”- wykład w ramach Olkuskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

vv

23.04. godz. 17.00 Koncert zespołu „Pectus”

vv

24.04. godz. 16.30
Wręczenie nagród laureatom konkursu Eko-Plast 2016
oraz koncert taneczno-muzyczny "Celtic Fusion &
Dance" w wykonaniu zespołów JRM i Ellorien

vv

25.04. godz. 13.00
Koncert charytatywny na leczenie i rehabilitację
Agnieszki (organizator: Zespół Szkół Nr 3 w Olkuszu)

vv

27.04. VI Olkuski Festiwal Skrzypcowy
„Mały wiolinista” (organizator: Państwowa Szkoła
Muzyczna I Stopnia w Olkuszu)

vv

28.04. godz. 10.00
Otwarcie wystawy „Minerały Jury” oraz wykład
Krzysztofa Lelka w ramach obchodów 40-lecie Klubu
Przewodników „Ilkussia” PTTK (Centrum Kultury MOK,
ul. Szpitalna 32)

vv

28.04. godz. 17.00 Cykl „Rozmawiamy filmami”
w ramach Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

vv

29.04. godz. 8.40, 10.00 „Baśń o Królowej Śniegu”
Spektakl w wykonaniu Katolickiego Teatru Edukacji z
Krakowa

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj
pieniądze i baw się doskonale"
Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Świat należy
do kobiet
Zapraszamy do

Regionalnego Biura Oriflame
w Olkuszu ul. Biema 5b
poniedziałek 1600 - 1800,
środa 1300 - 1700,
piątek 1200 - 1800

Kontakt:
Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702;
email:
mpoznanska1@vp.pl
www.twoje-ori.olkusz.pl

REKLAMA JUŻ OD

40 PL N !
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Reklamy

HURTOWNIA OLEJÓW
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)

ZIMOWY
ZAPACHOWY PŁYN
DO SPRYSKIWACZY
DO -22°C

8 zł/5L

OFERTA DLA FIRM,
TYLKO NA FV

ELF
10W40

56
zł/4L

tel.
PŁYN DO
CHŁODNIC -37°C

21

Technologia budowania z izolacyjnych szalunków zalewanych betonem
Zapotrzebowanie na ciepło poniżej 30W/m2
Idealne do ogrzewania pompami ciepła.

www.motoexpert.olkusz.pl

www.superekodom.com.pl

Najniższe ceny w regionie!

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 22 lata doświadczenia

OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

zł/5L

537 39 39 39
511 33 06 36

motoexpertshop@gmail.com
32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 1
(baza STW)

Czynne:
pn - pt 800-1800, so 900 - 1400

 Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 Ryczałt  Rejestry VAT  ZUS
TANIO
 Pomoc w rozpoczęciu działalności
ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz,
tel. 32 754 56 70, tel. kom. 608 696 097

SZYBKO
SOLIDNIE

"Estrich-Specjal" Bis
30 BANKÓW
W JEDNYM MIEJSCU

DORADZTWO
FINANSOWE

BEZ OPŁAT
WSTĘPNYCH

TYLKO U NAS
NOWE OFERTY
POŻYCZEK NA RATY

CENTyRtyUiMchw9ilówki

W ofercie fachowe doradztwo
techniczne z dojazdem
do klienta gratis.

- kred
cie!
w Twoim mieś

Profesjonalne wylewki
ul. K. K. Wielkiego 33,
32-300 Olkusz
tel. 32 212 69 14

Centrum9 informuje, iż działając jako pośrednik kredytowy współpracuje z: UnilinkCash, Kredytum, Fines, Helikon,Martom, FGP, Idea Pożyczka,
Gwarant, i w ramach współpracy z każdym z w/w podmiotów jest umocowany do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych
z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umowy o dany produkt ﬁnansowy (umów pożyczki/kredytu).

Miksokretem
zacierane maszynowo

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

