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SKUTERY

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

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

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

www.system-olkusz.pl

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 728-820-552
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00
www.knapczyklukasz.bazarek.pl

OPTYK

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

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

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
800 – 2200
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

GABINET OKULISTYCZNY

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

rejestracja telefoniczna 500-200-941 ul. K. K. Wielkiego 60
(“SILVER” BUDYNEK DAWNEJ POLICJI PRZY POCZCIE)

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIA:
• Komunikacyjne: Tanie OC/ Dobre AC/KR, Assistance do 1000 km.
• Majątkowe: Dom, Mieszkania
• Osobowe : NNW, Życie, Emerytury

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

Karolina Małysa

Agent Ubezpieczeniowy "MMK"

• Firmowe : Kabotaż, OCP, Wadium

ul. Nullo 23/2A, 32-300 Olkusz
pewneubezpieczenia@wp.pl

• Rolnicze

tel.: 880 391 340

Z KUPONEM KONSUMPCJA
POTRAW 10% TANIEJ !!

Olkusz
Restauracja

MEBLE OGRODOWE

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

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2, (obok Apteki - dawna siedziba Getin Bank)

Organizujemy:
wesela, komunie, chrzciny oraz ... stypy,
wszystkie inne uroczystości
rodzinne i okolicznościowe,
wesela do 50 osób .
Zajmujemy się również
obsługą imprez ﬁrmowych.
U NAS!!!
ZJESZ, WYPIJESZ, POTAŃCZYSZ!
Zapraszamy!

tel. kom: 662 331 815

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

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

Kasy Fiskalne, zapraszamy Do Zakupu:

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

WiREX
Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

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

W ramach pełnej obsługi naszych klientów świadczymy następujące usługi:

• pomoc przy wyborze urządzenia odpowiedniego do charakteru prowadzonej działalności,
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów,
• fiskalizację kasy,
• okresowe obowiązkowe przeglądy techniczne,
• stała opieka serwisowa kas fiskalnych.

Rynek 27
CLUB 66

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70

str.
8

JUŻ OTWARTE!!! ZAPRASZAMY

Do każdego
badania
upominek
gratis

2

Informacje

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu zaprasza na:
OTWARTY TURNIEJ BADMINTONA
23.05 o godz. 10:00 Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Olkuszu wraz z Biurem Poselskim
Posła na Sejm RP Jacka Osucha po raz drugi
w Olkuszu zorganizują Otwarty Turniej
Badmintona. Impreza została objęta honorowym
patronatem Posła na Sejm RP Jacka Osucha.
Ubiegłoroczny turniej przyciągnął do Hali
Sportowo-Widowiskowej w Olkuszu ponad 70
miłośników kometki. W tym roku zawody będą
rozrywane na 6 boiskach do badmintona. Nad sprawnym przebiegiem zawodów będzie
czuwał sędzia główny Pan Krzysztof Jurga.
Turniej zostanie rozegrany w sześciu kategoriach (ur. 2002 i młodsi, ur. 2001-1999, ur. 19981990, ur. 1989-1966, ur. 1965 i starsi oraz kat. OPEN dla zawodników zrzeszonych w klubach
sportowych). Udział w Otwartym Turnieju Badmintona jest bezpłatny.
Dla najlepszych zawodników w każdej kategorii przewidziano medale oraz dyplomy.
Zwycięzcy każdej kategorii dodatkowo otrzymają puchary.

OLKUSKI BIEG REKREACYJNY W RAMACH AKCJI "POLSKA BIEGA"
24.05 o godz. 10:00 po raz ósmy wystartuje
bieg rekreacyjny organizowany przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu w ramach
ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasjonatów
tej dyscypliny oraz osób, które dopiero zaczynają
swoją przygodę z bieganiem, w tym roku formuła
zawodów zostanie zmieniona.
Zamiast
wyścigów
zorganizujemy
bieg
rekreacyjny „dla wszystkich”. 24.05.2015 r.
o godz. 10.00 zapraszamy zainteresowanych, aby wspólnie „ramię w ramię” pokonali przygotowany
dla nich dystans. Dzieci do 10 lat pobiegną na 400 m, a młodzież i dorośli na 2000 m.

XX AMATORSKIE MISTRZOSTWA POLSKI
W KOLARSTWIE GÓRSKIM FAMILY CUP
31 maja w niedzielę po raz kolejny Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w roli organizatora regionalnego
przeprowadzi jubileuszową XX edycję Amatorskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim Family Cup
2015. Do udziału w zawodach, które będą jednocześnie Mistrzostwami Województwa Małopolskiego
serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów jazdy na rowerze.
Rywalizacja odbędzie się w 5 kategoriach kobiecych i 9 męskich oraz w klasyfikacji rodzinnej i Pucharu
Polski. XX edycja zawodów odbędzie się w wyjątkowym miejscu jakim jest Silver Park czyli Park
Rekreacyjno-Krajobrazowy przy ul. Głowackiego w Olkuszu. Silver Park to nowy obiekt wyposażony m.in.
w skateplazę, tory trialowe i rowerowe, pump tracki, skimboard. Ponadto zainteresowanie wzbudza stała
ekspozycja maszyn górniczych z pobliskiej kopalni. Starty w poszczególnych kategoriach rozpoczną się
od godz. 10:00. Uczestnicy, w zależności od kategorii będą pokonywać wielokrotność dwukilometrowej
pętli, wyznaczonej na ponad 6-cio hektarowym terenie.
Zgłoszenia będą przyjmowane do soboty 30.05 na stronie www.familycup.com.pl. Startujący w kategoriach
A/K, B/K, A/M, B/M, C/M mają zagwarantowany bezpłatny start, natomiast pozostałych obowiązuje
wpisowe w kwocie 25,00 zł. Po wcześniejszym zgłoszeniu wpisowe można wpłacać na rachunek bankowy:
BANK PEKAO SA nr: 68 1240 4748 1111 0000 4872 9545 lub w dniu zawodów w Silver Parku.

Dzieci za pokonanie trasy otrzymają pamiątkowy medal. W biegu na 2 km pierwsze 200 osób, które
zgłoszą swój udział w biegu oraz pokonają trasę otrzyma okolicznościową koszulkę.

Natomiast zgodnie z decyzją organizatora głównego tj. Stowarzyszenia i Wydawnictwa Family Cup, osoby
zgłaszające się w dniu zawodów obowiązuje powiększona o 50% stawka opłaty startowej.

Wszyscy, którzy czują się na siłach, przez jedną godzinę będą mogli przebiec dystans
2 km dowolną ilość razy. Trasa biegu będzie wyznaczona na terenie Kompleksu BasenowoRekreacyjnego OSW „Czarna Góra” w Olkuszu. Dodatkowo dla każdego uczestnika biegu
przewidzieliśmy pamiątkowy dyplom.

Dla zwycięzców przewidziano dyplomy i puchary. Każdy uczestnik będzie miał szansę na nagrodę
biorąc udział w konkursie. Szczegółowe informacje w regulaminach na stronie www.familycup.com.pl
oraz www.mosir.olkusz.pl.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają poczęstunek oraz zostaną objęci ubezpieczeniem.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.mosir.olkusz.pl oraz polubienia Fan Page’a na portalu Facebook pod adresem facebook.com/mosirolkusz.

Szczegółowe informacje: www.mosir.olkusz.pl, tel. 32 649 44 88, 784 647 871, e-mail: organizator@mosir.olkusz.pl
ul. Minkiewicza 2, email: krol@praca.gov.pl, www: www.pup-olkusz.pl
tel. 32 643-05-38, 32 641-34-02; fax 32 643-43-48; NIP 637-10-45-891

Spotkanie informacyjne z Promedica24
dotyczące rekrutacji na stanowisko pracy
Opiekunka / Opiekun osób starszych w Niemczech, Anglii i Polsce
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu zaprasza
na spotkanie informacyjne z Promedica24
Kraków dotyczące rekrutacji na stanowisko
pracy Opiekunka / Opiekun osób starszych
w Niemczech, Anglii i Polsce, które odbędzie
się 21 maja 2015 r. o godzinie 12.00 w siedzibie urzędu pok.1.
Zapisy na spotkanie do dnia 19 maja 2015 r.
pod nr tel. 643-43-48 wew. 241 lub osobiście w pok. 1.

Dzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół nr 1
W dniu 28 maja 2015r. w ramach Dnia Przedsiębiorczości w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica
w Olkuszu odbędzie się spotkanie doradcy zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu
uczniami tej szkoły.
Program spotkania przewiduje omówienie trzech modułów. Pierwszy to omówienie psychologicznych aspektów przedsiębiorczych, w tym:
vv Niezbędne cechy, które powinien posiadać przedsiębiorca
(umiejętności techniczne oraz menedżerskie)
vv Cechy sprzyjające i utrudniające działania przedsiębiorcze
vv Korzyści oraz koszty bycia przedsiębiorcą
vv Czy ja się do tego nadaję – krótki kwestionariusz predyspozycji przedsiębiorczych.
Druga część to omówienie samego procesu zakładania działalności gospodarczej oraz marketingowych aspektów jej prowadzenia, w tym:
vv Jak trafić w dziesiątkę, czyli pomysł na własne przedsięwzięcie
vv Plan przedsięwzięcia
vv Etapy rejestrowania działalności gospodarczej, w tym:
• Koszty założenia firmy
• Procedura rejestracji
• ZUS
• REGON
• Urząd Skarbowy
• Firmowy rachunek bankowy
• Pieczątka firmowa
• Zezwolenia i koncesje
vv Instytucje wspomagające przedsiębiorczość.
Ostatni moduł będzie dotyczył omówienia możliwości uzyskania środków na podjęcie działalności
gospodarczej z Funduszu Pracy.

PORADY PRAWNE

Odprawa rentowa
Odprawa rentowa to świadczenie, przysługujące pracownikowi w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, spełniającemu warunki
uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek
pracy ustał w związku z przejściem na to świadczenie.
Odprawa rentowa jest świadczeniem
jednorazowym, co oznacza, że pracownik nabywa do niej prawo tylko
raz w ciągu kariery zawodowej.
Warunkiem nabycia uprawnień do
odprawy jest ustanie stosunku pracy
z powodu przejścia pracownika na
rentę. Może do tego dojść zarówno
z inicjatywy pracodawcy, jak i samego
pracownika. W związku z tym, że art.
921 k.p. nie określa wprost sposobu,
w jaki strony powinny to uczynić, należy uznać, że ustanie stosunku pracy
może nastąpić na mocy porozumienia
jako zgodnego oświadczenia stron stosunku pracy.
Zaistnienie związku pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu
niezdolności do pracy jest warunkiem
niezbędnym do uzyskania prawa do
odprawy emerytalno-rentowej przewidzianej w art. 921 K.p.
Związek ten może mieć charakter czasowy (rozwiązanie stosunku pracy
zbiega się w czasie z nabyciem prawa
do świadczenia), przyczynowy (powodem ustania zatrudnienia jest nabycie
prawa do emerytury lub renty) lub
mieszany. Możemy mówić również
o związku funkcjonalnym, w sytuacji,
gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło przed ustaleniem prawa do emerytury lub renty, ale przyznanie jednego
z tych świadczeń jest konsekwencją
sytuacji bezpośrednio poprzedzającej
ustanie zatrudnienia. Związek taki
może wystąpić w przypadku przebywania pracownika na zwolnieniu
chorobowym bezpośrednio przed

rozwiązaniem umowy o pracę i kontynuowania pobierania świadczeń
chorobowych (zasiłku chorobowego)
po ustaniu zatrudnienia, zakończonego przyznaniem renty. Jednakże dla
przyjęcia, że taki związek funkcjonalny miał miejsce, konieczne jest,
aby okres chorobowej niezdolności do
pracy zakończony przyznaniem renty
nie był przerywany innymi okresami
np. pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Okres zasiłkowy powinien też
dotyczyć tego schorzenia, które było
powodem przebywania pracownika na
zwolnieniu lekarskim bezpośrednio
przed ustaniem zatrudnienia.
Sąd Najwyższy w uchwale z 6 sierpnia
1998 sygn. akt III ZP 22/98 uznał, że
odprawa rentowa przysługuje pracownikowi, który przeszedł na rentę po
rozwiązaniu umowy o pracę, jeżeli
niezdolność do pracy powstała wskutek choroby stwierdzonej w czasie
trwania zatrudnienia, która po nieprzerwanym okresie pobierania zasiłku
chorobowego (182 dni) doprowadziła
do przyznania mu renty.
Przyjmuje się, że warunek ten jest spełniony, jeżeli pracownik po zakończeniu stosunku pracy ostatecznie skorzysta z renty, a zatem również po upływie
pewnego, bliżej nieokreślonego czasu
od momentu rozwiązania umowy.
Podobny pogląd Sąd Najwyższy
zaprezentował w wyroku z 29 maja
1989 sygn. akt III PZP 19/89 uznając,
że wymagany do uzyskania odprawy
związek przyczynowy jest zachowany również wtedy, gdy z powodu
choroby zapoczątkowanej w trakcie

zatrudnienia przyznano pracownikowi
świadczenie w dacie późniejszej niż
rozwiązanie stosunku pracy.
Pracownik może więc wymagać
wypłaty odprawy rentowej od dnia
rozwiązania stosunku pracy, nawet
jeśli orzeczenie przyznające rentę
zostało wydane później.
Odprawę emerytalno-rentową ustala
się w oparciu o przepisy dotyczące
obliczania ekwiwalentu pieniężnego
za urlop wypoczynkowy. Wynika to
z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.05.1996 roku w sprawie sposobu
ustalania wynagrodzenia w okresie
niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę
obliczania odszkodowań i odpraw
dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie Pracy.
Odprawę rentową wypłaca się dopiero w przypadku rozwiązania umowy
o pracę. Kodeks pracy nie pozwala na
wypłatę tego świadczenia w trakcie
trwania stosunku pracy, choćby w tym
czasie pracownik otrzymał decyzję
z ZUS o przyznaniu mu renty z tytułu
niezdolności do pracy. Jeżeli jednak
pracownik po uzyskaniu prawa do
renty nadal pozostaje w zatrudnieniu, to oznacza, że jest on pracującym
rencistą. W takiej sytuacji nie przysługuje mu prawo do odprawy rentowej,
gdyż nie nastąpiło ustanie zatrudnienia
w związku z uzyskaniem renty.
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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FELIETON

Z okazji Dnia Matki

Maj to taki szczególny miesiąc, kiedy kwitną bzy i kasztany, kiedy maturzyści walczą
w szkolnych salach ze swoim egzaminem dojrzałości, kiedy dzieci przystępują do
pierwszej komunii świętej…. W maju też obchodzimy Dzień Matki. Dwudziestego szóstego dnia tego miesiąca wszystkie mamy powinny mieć uśmiech na ustach, radość
w oczach i miłość rodziny. To taki specjalny dzień, kiedy wszystkie dzieci, te mniejsze
i te całkiem duże, powinny podziękować, przytulić i pokazać jakimkolwiek gestem, że
swoją matkę kochają. Bo to ona z reguły jest tym rodzicem, który poświęca dziecku
więcej czasu – karmi, kąpie, przewija, przebiera, i w każdej godzinie martwi się, czy
aby na pewno wszystko dobrze zrobiła.
Pomijając skrajne przypadki, zdecydowana większość kobiet pobłogosławionych dzieckiem poświęca
się mu bez reszty, dlatego też rola
matki w życiu dzieci i rodziny jest
nieoceniona. Szczęście dziecka
staje się jej szczęściem, jego rozpacz – jej rozpaczą. Nie bacząc na
zmęczenie, niewyspanie, inne niedogodności w każdej godzinie dnia
czy nocy stara się osłodzić swej
córce, czy synowi gorycz życia,
chronić przed jego niebezpieczeństwami i nigdy nie przestaje się
troszczyć, martwić i modlić, aby
jej maleństwu nie przydarzyło się
żadne nieszczęście. I zupełnie bez
znaczenia jest fakt czy to maleństwo ma lat trzy czy trzydzieści
trzy. A kiedy dziecko uśmiechnie
się słodko, przytuli, da buziaka ot
tak po prostu – odchodzi zmęczenie, a niewyspanie przestaje mieć
znaczenie.

dziwe matki tak mają – zawsze
bezwarunkowo kochają swoje
dziecko. Bez względu na to jakie
jest i co robi, te mniejsze, czy te
większe, a nawet te całkiem dorosłe – matka zawsze trwa lojalnie.
Chcą być idealne, perfekcyjne,
ale nie zawsze wychodzi. Czasem ogarnia frustracja, czasem
zmęczenie, czasem złość, a mimo
to trwają, są i starają się jak mogą
by te negatywne uczucie przekuć
w coś dobrego i konstruktywnego.

bo jej rola nie kończy się na zmienianiu pieluch – to ciężka praca
dwadzieścia cztery godziny na
dobę siedem dni w tygodniu bez
urlopu, wakacji i chorobowego.
Mama musi być lekarzem, pielęgniarką, opiekunką, kucharką,
sprzątaczką, logistykiem, księgową, psychologiem, mediatorem
i animatorem, a to pewnie nie
wszystkie zawody, które składają
się na ten jeden najważniejszy –
bycie matką.

Wiele kobiet łączy pracę zawodową z wychowywaniem dzieci,
ale wiele też przez te pierwsze
lata życia swojej pociechy chce
być z nią – wprowadzać w świat,
opiekować się, być na każde
zawołanie. Niekiedy, przy więcej
niż jednym dziecku ta absencja
zawodowa może trwać kilka lat,
a kiedy taka mama chce wrócić
na rynek pracy napotyka mur –
Czasem nadopiekuńcza, nie- bo nie ma doświadczenia, bo nie
kiedy zbyt wymagająca, czy też pracowała, bo zbyt długo siedziała
może odrobinę niezaradna, albo w domu… zupełnie jakby wychoprzeciwnie przebojowa, wylu- wywanie dziecka pozbawiało
zowana kumpela – jakakolwiek kobietę rozumu.
by nie była to zawsze kochająca
Tymczasem MATKA to instytui z otwartym sercem. Bo prawcja, synonim wielozadaniowości,

Z okazji zbliżającego się Dnia
Matki wszystkim kobietom, które
miały odwagę urodzić i wychować
dziecko, tym z długoletnim stażem, tym rozpoczynającym przygodę z macierzyństwem, a także
tym, które swoje maleństwo noszą
pod sercem życzę miłości i oddania dzieci, życzliwości i wsparcia
otoczenia, chociaż kilku chwil
dziennie tylko dla siebie, lojalności rodziny, dużo sił, aby łatwiej
było pokonywać codzienne trudności oraz żebyście każdego dnia
uśmiechały się słysząc „kocham
Cię mamo, jesteś najlepsza…”
vv Izabela Szatyn
email: go _ izabelaszatyn@op.pl

PORADY PRAWNE

Reklamacja wadliwego towaru - RĘKOJMIA
Rękojmia jest to ustawowo uregulowana podstawa składania reklamacji
przez konsumenta do sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną
lub prawną zakupionego towaru konsumpcyjnego (art. 556 § 1 Kodeksu
cywilnego). Jeżeli konsument składa reklamację na podstawie rękojmi, to
powinien skierować do sprzedawcy żądanie reklamacyjne w dowolnej
formie (tzn. ustnie, pisemnie), ale dla celów dowodowych najlepiej na
piśmie (wybór żądania reklamacyjnego należy do konsumenta).

Konsument w ramach rękojmi
może żądać: wymiany towaru
na nowy wolny od wad, naprawy towaru, obniżenia ceny lub
odstąpienia od umowy o ile wada
jest istotna (art. 560-561 Kodeksu cywilnego). Konsument powinien złożyć sprzedawcy żądanie
wynikające z rękojmi bez zbędnej
zwłoki, jednakże może to zrobić najpóźniej do roku od dnia
zauważenia wady. W tym czasie
konsument nie może użytkować
towaru, aby nie doprowadzić do
pogłębienia się wady i nieodwracalnego zniszczenia towaru.
Sprzedawca nie może odmówić
przyjęcia reklamacji i odesłać
konsumenta do gwaranta lub
producenta lub hurtownika.
Sprzedawca odpowiada wobec
konsumenta za sprzedany towar
w okresie 2 lat od momentu
jego wydania (wyjątek: nieruchomości 5 lat i towar używany, gdzie sprzedawca może
ograniczyć odpowiedzialność
do roku). Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli
konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie.
Przykładem może być zakup
obuwia z upustem cenowym
z powodu różnicy w odcieniu
butów. Jednakże, towar niepełnowartościowy można zarekla-
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mować, gdy ujawni się w nim
inna wada, o której konsument
nie wiedział w chwili zakupu (np.
odklejenie podeszew w obuwiu
przecenionym z powodu różnicy
odcienia butów ). Jeżeli żądanie
złożone przez konsumenta przy
reklamacji dotyczy: wymiany
towaru na nowy wolny od wad,
naprawy towaru, obniżenia ceny,
to sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia
jej złożenia - art. 5615 Kodeksu
cywilnego (oznacza to, że przy
obliczaniu terminu udzielenia
odpowiedzi nie odlicza się świąt
i dni wolnych od pracy). W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja
jest zasadna, a sprzedawca musi
załatwić reklamację zgodnie
żądaniem konsumenta. W okresie
jednego roku od wydania towaru
łatwiej jest konsumentowi zgłosić
reklamację, gdyż w tym czasie
istnieje domniemanie, że wada
towaru istniała w chwili jego
sprzedaży. W przypadku, gdy
konsument stwierdzi wadę towaru
konsumpcyjnego po upływie 12
miesięcy od wydania towaru, to
wówczas konsument powinien
wykazać, że wada ujawniła się
z powodu defektu jakościowego
towaru, a nie z winy użytkow-

nika. W sytuacji, gdy sprzedawca podstępnie zataił wady
towaru, konsumentowi przysługuje uprawnienie do złożenia
reklamacji z tytułu rękojmi bez
względu na okres, jaki upłynął od
stwierdzenia wady (np. sprzedawca wiedział, że towar pochodzi
z kradzieży - ukryta wada prawna). Odpowiedzialność przedsiębiorcy za wadliwy towar zakupiony wraz z montażem dotyczy
również nieprawidłowego montażu, jeżeli został on wykonany
przez sprzedawcę lub konsument
samodzielnie dokonał montażu,
postępując według instrukcji
przekazanej przez sprzedawcę.
W takiej sytuacji konsument
ma prawo żądać demontażu
i ponownego zamontowania po
wymianie wadliwego towaru lub
usunięciu wady (art. 561 ¹ K.c.).
Jeżeli sprzedawca uchyla się od
tego obowiązku, konsument może
wynająć innych wykonawców –
na koszt przedsiębiorcy.

vv Jolanta Banyś

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Olkuszu

Poniosłeś cierpienia fizyczne i psychiczne
w wyniku wypadku, zażądaj zadośćuczynienia

Uczestnictwo w wypadku komunikacyjnym i krzywda z tym związana
winna być zrekompensowana świadczeniem pieniężnym (zadośćuczynieniem). Podmiot zobowiązany do zapłaty to sprawca zdarzenia jak
i jego towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach ubezpieczenia OC.
Co wchodzi w zakres krzywdy

re wyznaczają rozmiar doznanej
krzywdy czy wysokość zadośćuczynienia. Wiek poszkodowanego
jak również postawa sprawcy może
mieć znaczenie. Gdy poszkodowany jest osobą młodą lub następuje szczególne nasilenie winy
sprawcy rozmiar krzywdy może
być większy, niż wówczas gdy te
okoliczności nie zachodzą. Do
uwzględnianych czynników należą
także m.in. pozbawienie poszkodowanego możliwości osobistego
wychowywania dzieci, zajmowania
się gospodarstwem domowym lub
korzystania z pomocy innych osób
przy prostych czynnościach życia
codziennego.
Co istotne stopień uszczerbku na
zdrowiu lub jego brak, nie może
W jakiej wysokości zażądać
być przyjmowany jak jedyna
zadośćuczynienia
przesłanka warunkująca wysoW przepisach prawa nie sformuło- kość zadośćuczynienia (wyrok SO
wano jasnych przesłanek, którymi w Opolu, z dn. 3.02.2011r., sygn.
należy kierować się przy ustala- IICa 881/10).
niu wysokości zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie obejmuje, co do
Pomocne wytyczne precyzuje zasady, wszystkie cierpienia doznaorzecznictwo.
ne jak i mogące wystąpić w przyI tak suma ta winna być odpowied- szłości, chyba że nie można było ich
nia. Nie może stanowić kwoty sym- przewidzieć. Wówczas ujawnienie
bolicznej, powinna być odczuwalna nowej krzywdy może powodować
dla poszkodowanego jak i przyno- zasądzenie dodatkowej sumy.
sić mu równowagę emocjonalną.
Procedura dochodzenia
Winna odpowiadać aktualnym
świadczenia
warunkom oraz przeciętnej stopie
Pomimo,
iż wśród podmiotów
życiowej społeczeństwa. Poziom
życia poszkodowanego nie może zobowiązanych do zapłaty jest
być zaliczany do czynników, któ- sprawca kolizji, to w praktycy

Podstawą roszczenia stanowi art.
445 Kodeksu cywilnego. Krzywda,
jako konsekwencja uszkodzenia
ciała czy rozstroju zdrowia, może
powodować fizyczne dolegliwości
i psychiczne cierpienia bezpośrednio związanych ze stanem zdrowia,
ale też jego dalszymi następstwami. Jako przykład może posłużyć
odczuwalny dyskomfort w wyglądzie, mobilności, poczucie osamotnienia, nieprzydatności społecznej
(wyrok Sądu Najwyższego z dn.
14.12.2010r., sygn. IPK 95/10). Nie
tylko trwałe ale i chwilowe zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu usprawiedliwiają przyznanie
zadośćuczynienia.

z takim roszczeniem poszkodowani występują do towarzystwa
ubezpieczeń, w którym sprawca
posiada ubezpieczenie. Ubezpieczyciel likwidując szkodę samochodu nie ma obowiązku zająć się
od razu ewentualnym świadczeniem z tytułu zadośćuczynienia.
By rozpocząć tą procedurę należy
sporządzić wezwanie ze wskazaniem żądanej kwoty, uzasadniając
jej wysokość. Ubezpieczyciel na
zajęcie stanowiska, zgodnie z przepisem art. 805 Kodeksu cywilnego,
ma co do zasady 30 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia. Żądanie zadośćuczynienia przedawania się w różnych okresach, nie
wcześniej jednak niż po upływie
3 lat od dnia kiedy poszkodowany
dowiedział się o szkodzie i osobie
zobowiązanej do jej naprawienia.

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

2015 Rokiem Tadeusza Kantora

Geniusz który wykraczał poza ramy konwenansów i postrzegania przeciętnego zjadacza chleba, czy naśladowca szukający na ślepo swego
miejsca w świecie sztuki? Tadeusz Kantor (1915-1990) nazywany „najbardziej światowym z polskich artystów i najbardziej polskim z artystów
światowych”. Postać tyle kontrowersyjna ile wybitna, nietuzinkowa. Z okazji
setnej rocznicy urodzin artysty rok 2015 został ogłoszony przez UNESCO
Rokiem Tadeusza Kantora. Warto więc przypomnieć nieco faktów z jego życia.
Sam o sobie wyrażał się „artysta totalny” – sięgał do niemal
wszystkich dziedzin sztuki, nie
dzieląc ich na kategorie a łącząc
w jednym dziele. Malarz, scenograf, aktor, happener – człowiek
z jednej strony wszechstronny,
z drugiej wierny obrazowi jako
środka przekazu, który najmocniej potrafi oddać emocje. Przestrzeń, jaką stworzył w teatrze
„Cricot 2”, jest niezwykle
sugestywna przez oddziaływanie obrazem właśnie. Kantor
ukazywał nasz sposób myślenia, mechanizm wspomnień,
skrawki, zapamiętane obrazy,
jakieś poplątane emocje. Nie bał
się dotykać tematów najbardziej
bolesnych, czasem wstydliwych
jak śmierć, wojna, zbrodnia, nienawiść. Tak bezkompromisowy był spektakl Umarła Klasa
(1975), takie były i następne.
Nigdy nie tworzył rzeczy
łatwych w odbiorze, „ładnych”.
Jego malarstwo przechodziło
pewne etapy. „Obrazy metaforyczne” z lat 40 –stych, pełne
zagadkowych splątanych figur
i dziwnych postaci były reakcją na wydarzenia wojenne.
Efektowne dzieła informelu to
zapis gwałtowności, wolności
twórczej, manifest wyzwolenia

się ze wszystkich krępujących
granic. Obrazy, które nie przedstawiają nic a wyrażają wszystko. W latach 60 tych zaczęły
powstawać słynne ambalaże, do
których artysta wykorzystywał
realne przedmioty i materie
jak stare parasole, szmatki,
prywatne notatki. Ambalaż, od
franc. „emballage” oznaczało
opakowanie. Przez symboliczne opakowanie postaci, czy
przedmiotów, Kantor nadawał
paradoksalnie wartości temu co
było opakowane. Zwracał uwagę
na realność, cielesność ale i na
głębszą wartość pozamaterialną.
Artysta nie bał się konfrontacji
z legendami, z postaciami niemal mitycznymi jak: Matejko,
Wyspiański, Velazquez, Goya.
Sięgał po ich dzieła i nie wahał
się użyć ich jak symboli, nadając im nowy wymiar. Tak było
z „Hołdem Pruskim” Matejki
czy infantkami Velzaqueza.
To Tadeusz Kantor przeniósł na
grunt polski happening, konceptualizm i informel. Był ciągłym
poszukiwaczem nowych możliwości wyrażania się. Pragnął
dokonać „Wielkiej Syntezy”,
którą udało się mu osiągnąć
w spektaklach „Teatru Śmierci” . Skupiał wokół siebie wiele

osobowości artystycznych czy
to w Grupie Krakowskiej czy
w „Krzysztoforach”. Gdziekolwiek się pojawiał jego charyzmatyczna osobowość przyciągała rzesze wyznawców jego
idei.
Sukces Kantora polegał na uniwersalności języka jakim przemawiał i przekazywał historie
tak naprawdę bardzo osobiste
i polskie. Chciał wzruszać ludzi
na całym świecie i tak się działo. Na jego spektaklach ludzie
płakali nie zależnie od kraju
z jakiego pochodzili.
Pawilon Wystawienniczy Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu prezentuje właśnie wystawę
„Ku pamięci. Tadeusz Kantor
w 100. rocznicę urodzin". Jest
to świetna okazja do zapoznania
się z twórczością tego wybitnego artysty, jak również z tym
jak jego sztuka do dziś wpływa na innych twórców, gdyż na
wystawie można oglądać również obrazy i grafiki Stanisława
Wywioła inspirowane postacią
Kantora. Wystawie towarzyszą
wykłady dr hab. Marka Pieniążka. Polecam.
vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com
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Informacje

Powołanie Rady Gospodarczej w Olkuszu
Jednym z najważniejszych zadań, stojącym przed Gminą Olkusz, jest stymulacja rozwoju
gospodarczego oraz promowanie działań, które w efekcie mają przyczynić się do wzrostu liczby
miejsc pracy w Gminie. Aby skutecznie dążyć do realizacji tych zamierzeń Burmistrz Roman
Piaśnik powołał specjalny zespół zadaniowy, którego inauguracyjne posiedzenie miało miejsce
12 maja 2015 r.

ZPiT zaprasza
do tańca dzieci

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Olkuskiej od ponad 30 lat
kultywuje narodowe i regionalne tradycje taneczne. Znany jest głównie z występów swych dorosłych członków.
Działający w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu zespół
nie skupia jednak wyłącznie osób pełnoletnich. W swe
szeregi przyjmuje również dzieci od lat 7. Zajęcia grupy
dziecięcej odbywają się w piątki o godz. 17.00 w Miejskim
Domu Kultury w Olkuszu. Zapraszamy!
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Olkuskiej działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. Został założony w październiku 1982 roku.
Choreografem Zespołu jest Beata
Nowak. Opracowaniem muzyki
zajmuje się Wiesław Baran.
Po raz pierwszy Zespół zaprezentował się w Domu Kultury
na akademii z okazji Rocznicy
Wyzwolenia Olkusza w 1983r.
z tańcami narodowymi - polonezem i krakowiakiem. Tancerze
występowali na różnych okolicznościowych imprezach w mieście
i okolicy. Brali udział w wielu
przeglądach i konkursach tanecznych, zdobywając liczne nagrody
i wyróżnienia.
Zespół kilkakrotnie uczestniczył
w Warsztatach Artystycznych,
m. in. w Wilkasach na Mazurach,

w Drogomyślu, gdzie doskonalił
swoją formę i wymieniał doświadczenia z innymi grupami.
W 2000 roku ZPiT Ziemi Olkuskiej po raz pierwszy pojechał do
partnerskiego miasta Schwalbach
am Taunus w Niemczech, gdzie
reprezentował Polskę na Interkulturelle Woche - Międzykulturowym Festynie. W kolejnych latach
jeszcze wielokrotnie olkuscy tancerze występowali na scenach
w Schwalbach.
W repertuarze Zespołu /dawniej
i obecnie/ są tańce narodowe polonez, krakowiak, kujawiak
z oberkiem a także tańce z różnych regionów Polski - śląskie, cieszyńskie, lubelskie, wielkopolskie,
kaszubskie, łowickie, lubartowskie
i Górali Śląskich.

vv MOK Olkusz

- Wychodząc z założenia, że najlepiej potrzeby przedsiębiorców
znają sami przedsiębiorcy oraz
że najważniejszych dla Państwa decyzji nie można podejmować bez Państwa udziału,
zdecydowałem się powołać
specjalny Zespół Zadaniowy
ds. Rozwoju Przedsiębiorczości. Jako Burmistrz deklaruję
wszelką pomoc, bo wierzę, że
bliska współpraca olkuskich
firm z samorządem przyniesie korzyści: Państwu, jako
przedsiębiorcom oraz przede
wszystkim Mieszkańcom Gminy Olkusz liczącym na możliwość stabilnego i atrakcyjnego
zatrudnienia – mówił na pierwszym spotkaniu Burmistrz Roman
Piaśnik.

Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Przedsiębiorczości o nazwie
„Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Miasta i Gminy Olkusz”
będzie organem doradczym we
wspieraniu przedsiębiorczości
i tworzeniu miejsc pracy. W jego
skład wejdą przedstawiciele
przedsiębiorców, którzy odpowiedzieli na zaproszenie skierowane
do nich przez Burmistrza Romana
Piaśnika:
1. Emil Kocjan – Dyrektor
Olkuskiego Oddziału Izby
Przemysłowo-Handlowej
w Krakowie

2. Paweł Krawczyk – Prezes
Stowarzyszenia Olkusz Kreatywnie
3. Fryderyk Kocjan – Starszy
Cechu Rzemiosł Różnych
w Olkuszu

4. Stanisław Adamczyk – Prezes
Zarządu ELO-POL Sp. z o.o.
5. Michał Grzebinoga – Właściciel Firmy Insbud
6. Ireneusz Wnuk – Właściciel
Zakładu Remontowo-Budowlanego
7. Tomasz Muchajer – Reprezentant Firmy Jubilerskiej
„Muchajer”

8. Tadeusz Dudek – Właściciel
Zakładu P.U.H. "REM" Tadeusz Dudek
9. Zygmunt Czarnota – Prezes
P.P.U.H. "SUPRON 1" Sp.j.
Z.Piasny, Z.Czarnota

10. Jan Niemczyk – Prezes Zarządu P.U.H. OSMA Sp. z o.o.

Do zadań rady będzie należało m.in. wspieranie tworzenia
warunków przyjaznego środowiska do prowadzenia działalności
oraz kreowania polityki i rozwoju
gospodarczego Gminy, promocja
walorów inwestycyjnych Gminy,
współpraca, wspieranie oraz inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych służących rozwojowi
gospodarczemu i promocji Gmi-

ny, udział w pracach przy opinio- Pierwszemu posiedzeniu zespowaniu dokumentów strategicz- łu zadaniowego skupionego na
nych Gminy z zakresu rozwoju pobudzaniu gospodarki w Gmigospodarki i konsultacja działań nie Olkusz, oprócz postanowień
Burmistrza przy tworzeniu aktów czysto organizacyjnych, towarzyprawa miejscowego dotyczących szyła żywa dyskusja o przyszłości
obszaru gospodarki.
olkuskich przedsiębiorstw. Rada
- Rada Gospodarcza jest orga- Gospodarcza przy Burmistrzu
nem, który już dawno powinien Miasta i Gminy Olkusz będzie
u nas powstać. Myślę, że będzie organem działającym społecznie.
to kadencja rozwoju – nie krył
zadowolenia z powołania Rady
jej Przewodniczący Jan Niemczyk
– wybrany na tę funkcję na pierwszym posiedzeniu. Wiceprzewodniczącym został Emil Kocjan,
reprezentujący w Radzie przedsiębiorstwa zrzeszone w Olkuskim Oddziale Izby Przemysłowo-Handlowej.

vv Michał Latos

Rzecznik Prasowy UMiG Olkusz

Nie tylko zwiedzanie

Olkusz nie ma powodów do wstydu, jeśli chodzi o ofertę muzealną. Ba, możemy być dumni z zaliczanych do największych i najwartościowszych
w kraju zbiorów afrykanistycznych, stałej ekspozycji dzieł „Michała Anioła od wikliny”, a także kolekcji prezentujących dzieje regionu i uznawane
za jedne z najstarszych w Europie tradycje pożarnicze, czy wreszcie galerię współczesnej sztuki polskiej. Jest zatem w Olkuszu potencjał ku
temu, by wraz z coraz liczniejszymi miastami w Europie organizować Noce Muzeów. Nasze placówki zostały bezpłatnie udostępnione zwiedzającym w dniach 15 i 16 maja br., a oprócz oglądania eksponatów czekało na nich wiele innych atrakcji.
W Centrum Kultury MOK przy ul. Szpitalnej 32, gdzie siedziby mają
aż trzy placówki, Noc Muzeów rozpoczęła się w piątek o godz. 18.
Najpierw w otoczeniu Strojeńców, Ołtarzy Historii i wiklinowych
przedmiotów codziennego użytku o twórczości Władysława Wołkowskiego opowiadała Anna Wywioł, olkuszanka pracująca w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prelekcja ta pozwoliła słuchaczom
poznać bliżej wartość dorobku artysty zaliczanego do najwybitniejszych
polskich i europejskich designerów XX wieku, nagradzanego medalami
w Paryżu i Nowym Jorku, zwanego „Michałem Aniołem od wikliny” oraz „Mistrzem splotów duszy słowiańskiej”. Dziejom Dworku
Machnickich, w którym siedzibę ma Muzeum Twórczości Władysława
Wołkowskiego, prelekcję swą poświęcił historyk i regionalista Jacek
Sypień. Z gośćmi Nocy Muzeów podzielił się też ciekawostkami
dotyczącymi rodziny właścicieli XIX-wiecznego dworku, a wszystko
to przedstawił na tle historii Olkusza.
Następnym przystankiem była Kolekcja Minerałów Ziemi Olkuskiej
oraz Skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jako pierwszy
w tę część ekspozycji Centrum Kultury MOK wprowadził zwiedzających geolog Ryszard Wnuk, jeden z donatorów, któremu Kolekcja
Minerałów Ziemi Olkuskiej zawdzięcza swe powstanie. Podobnie,
jak wszystkie inne tego dnia, tak i jego prelekcja pt. „Górnicze skarby
ziemi olkuskiej” była bogato ilustrowana wyświetlanymi na ekranie
zdjęciami, a przede wszystkim wzbogaciła wiedzę słuchaczy o wiele
interesujących wiadomości. Nie inaczej było, gdy o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej opowiadał Andrzej Feliksik, pasjonat i znawca
prehistorii naszego regionu, przewodnik, kolekcjoner oraz współtwórca
olkuskich zbiorów skamieniałości. Po prelekcjach goście Nocy Muzeów mieli okazję zwiedzić pełną zachwycających okazów ekspozycję
wraz z jej darczyńcami: Ryszardem Wnukiem, Jackiem Dziąbkiem
i Andrzejem Feliksikiem.
Pokazem filmu „Czarny Ląd w Srebrnym Mieście” rozpoczął się
cykl wydarzeń związanych z Muzeum Afrykanistycznym im. dra
Bogdana Szczygła i Bożeny Szczygieł-Gruszyńskiej oraz Kolekcją
Sztuki i Malarstwa Czarnej Afryki im. prof. dr hab. Anny i pilota
Leona Kubarskich. Po projekcji filmu w sali na I piętrze odbyło się
ilustrowane licznymi zdjęciami spotkanie pt. „Szamańskie wersety”,

które poprowadził Janusz „Jasiek” Zasada – podróżnik, przewodnik
i fotografik zaproszony przez Jacka Sypienia, pochodzący z Olkusza,
a mieszkający od 2002 r. w Afryce. Organizatorzy zapewnili gościom
Nocy Muzeów jeszcze jedną wyjątkową okazję spotkania z osobą
nie tylko świetnie znającą Czarny Ląd, ale mającą ogromny wkład
w powstanie Muzeum Afrykanistycznego w Olkuszu i będącą jego
patronem. Przy stoliku kawowym w sali Tuaregów można było tego
dnia porozmawiać z Bożeną Szczygieł-Gruszyńską, która właśnie przyleciała do Polski z USA. Niewątpliwym zaszczytem dla organizatorów
i uczestników była również obecność Mieczysława Karwińskiego,
olkuskiego społecznika, laureata nagrody Cordis Nobilis, któremu
Olkusz zawdzięcza m. in. powstanie rekonstrukcji średniowiecznej
baszty oraz murów miejskich przy zbiegu ulic Basztowej i Szpitalnej,
a także powstanie Muzeum Afrykanistycznego.
Goście Nocy Muzeów mogli do woli zwiedzać, dzięki dodatkowym
atrakcjom poszerzyć swą wiedzę, ale też sprawdzić zdobyte w ten sposób
wiadomości. W holu, tuż przy głównym wejściu do zespołu obiektów
Centrum Kultury, czekały na nich zestawy pytań dotyczących zbiorów
afrykanistycznych, Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego
oraz kolekcji minerałów i skamieniałości. Nagrodami za prawidłowo
udzielone odpowiedzi były materiały promocyjne, foldery i mini
przewodniki po olkuskich ekspozycjach.
Ostatnimi akcentami Nocy Muzeów w obiektach MOK były entuzjastycznie przyjęte przez publiczność plenerowe występy zespołu
bębniarzy uataHA! Drums z Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu
oraz olkuskiej grupy ogniowej O-Pal. Widowisko to, łączące muzykę
inspirowaną afrykańskimi rytmami z tańcem wirujących świateł
i snopów iskier, stworzyło w ciemnościach okrywających plac Centrum
Kultury niezapomniany nastrój.
Podczas olkuskiej Nocy Muzeów w dniu 15 maja zbiory swe nieodpłatnie udostępniły również: Muzeum Regionalne PTTK przy ul. Rynek
20 oraz Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej przy ul. Floriańskiej
8. Na sobotę 16 maja od godz. 20.00 do północy Galeria BWA przy
ul. Szpitalnej 34 zaprosiła do oglądania wystaw: „Madonny Polskie”
Franciszka Kafla, „Rysunki” Macieja Pałki oraz „Dotknąć sztuki”
- wystawy w ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych.

Nieodpłatne lub za symboliczną opłatą udostępnianie zbiorów muzealnych, połączone z różnymi dodatkowymi atrakcjami, zainicjowane
zostało w Berlinie 18 lat temu. Pomysł okazał się być przysłowiowym
„strzałem w dziesiątkę” i wkrótce potem do stolicy Niemiec zaczęły
dołączać inne miasta, jak Paryż i Amsterdam. W Polsce pierwszy
był Poznań, rok później, tj. w 2004 r. placówki swe otworzył w ten
sposób Kraków. Obecnie Noce Muzeów organizowane są w ponad
120. miastach Europy, wśród których jest również Olkusz. Tegoroczna
edycja tej imprezy w naszym mieście odbyła się 15 i 16 maja, w końcu
tygodnia poprzedzającego Międzynarodowy Dzień Muzeów.
vv MOK Olkusz

Reklamy
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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

Z Notatnika Kucharza Domowego

Zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą na
www.gwarek-nieruchomosci.pl
tel. 796-351-499 biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

P.K.S. Olkusz, Al. 1000-lecia 1
tel. 511-410-570

Sałatka nicejska

Składniki: Główka sałaty rzymskiej lub mix sałat, 4 pomidory (mogą
być rzymskie z Lidla), 4 jajka na twardo, garść fasolki szparagowej, połowa papryki żółtej i czerwonej, puszka tuńczyka w kawałkach w oleju(
ja mam od Mamy z Włoch Rio mare), kilka filecików anchois z sardeli,
oliwa od Mamy Basso 3 łyżki, sól ziołowa do smaku, opakowanie sosu
sałatkowego francuskiego ( w proszku), czerwona cebula.
Przygotowanie: sałatę płuczemy dzielimy na kawałki układamy na półmisku ,
następnie dodajemy tuńczyka, pomidory
pokrojone w ósemki, cząstki jajek, pokrojoną paprykę w paski, ugotowaną fasolkę,
fileciki z sardeli, czerwoną cebulę, można
również szczypiorek. Doprawiamy solą.
Sos mieszamy z oliwą i 3 łyżkami wody.
Odstawiamy na kilka minut. Wszystko

polewamy sosem przed podaniem. Sałatka ta posmakowała mi bardzo kiedy kilka
lat temu byliśmy z Dyrektorem Łukaszem
Kmitą w Brukseli na zaproszenie eurodeputowanego Zbigniewa Ziobro. Życzę
smacznego.

6

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Olkuszu
i PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEj Sp. z o.o. w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32 643 03 13 • www.pgk.olkusz.pl, e-mail sekretariat@pgk.olkusz.pl
informują zainteresowanych nabyciem mieszkania, (dostępnych również na kredyt MdM)

że posiadają do sprzedaży nowe lokale mieszkalne
z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi - piwnice,
• ul. Górniczej 32 o powierzchni od 49,99 m2 do 71,33 m2 w cenie 3 800,00/1m2 brutto
• ul. Skalska 4 o powierzchni od 53,20 m2 do116 m2 w cenie 3 300,00/1m2 brutto
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 Olkusz ul. Kluczewska 2 p. 20 I piętro

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

1,8 m - 6400 zł

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Świat należy
do kobiet
Kontakt:
Zapraszamy do
poniedziałek 1600 - 1800,
środa 1300 - 1700,
piątek 1200 - 1800

•
•
•
•
•
•

DO WYNAJĘCIA

POKÓJ

w budynku SILVER

2,5 m - 6700 zł

orzech I
orzech II
kostka
groszek
ekogroszek
miał

Rodaki, ul. Rzeka

/dawny budynek policji/

Do wynajęcia lokal 89 metrów
atrakcyjna lokalizacja
ul. Sławkowska 13 koło Biedronki
ogólnodostępny parking!!!
502-545-140 , 502-545-150

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

WĘGIEL

www.twoje-ori.olkusz.pl

tel. 604-640-687

- 2300 zł
- 2450 zł
- 2550 zł
- 2650 zł

Sprzedaż Węgla

Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702;
email:
mpoznanska1@vp.pl

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

1,9 m
2,2 m
2,5 m
2,8 m

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj
pieniądze i baw się doskonale"

Regionalnego Biura Oriflame
w Olkuszu ul. Biema 5b

- 1650 zł
- 1800 zł
- 2000 zł
- 2150 zł

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

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

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

lek. med. Grażyna Żak-Pietras
pediatra specjalista medycyny rodzinnej
tel. 698 941 921

GABINET LOGOPEDYCZNY
mgr Ewa Kania
pedagog logopeda
tel. 512 301 127
Olkusz, ul. M. C. Skłodowskiej 16
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Co w trawie piszczy, czyli kalendarz wydarzeń
MOK OLKUSZ

• Godz.11.45.- „Mity Greckie”.

Od 1.05. - Po dwóch latach przerwy otwarto
zamek w Rabsztynie oraz chatę, w której dorastał
Antoni Kocjan. Zamek oraz Chatę Kocjana można
zwiedzać codziennie od godz. 10.00 do 18.00, a w
weekendy od godz.10.00 do 20.00.

vv27.05., godz.17.00- Doroczny koncert
Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w
Olkuszu.

Od 04.-06.2015 r. - Trwa plenerowa wystawa
„Olkusz na starej pocztówce” na olkuskim rynku.

vv30-31.05 - Dni Olkusza.

vv28.05., godz.17.00 - Wykład w ramach
Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

BUKOWNO

vv21.05., godz. 17.00 - Łukasz Rychlewski
(Kierownik Biura ds. Gospodarki Odpadami
UMIG Olkusz) „Gospodarka Odpadami
Komunalnymi”. Wykład w ramach Olkuskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

vv23.05. Święto latawca oraz szkolenia
fotograficzne w plenerze z Tomkiem Witeckim.

vv22.05., godz. ok. 11.30 - Obchody 115-lecia
Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu. Organizator: ZS
NR 1 OLKUSZ.

vv20-24.05. – VII Regionalna Parafiada.

vv23.05., godz.10.00 - Gala Języka Angielskiego.
Uniwersytet Juniora. Organizator: Centrum
Języków Obcych „IMPULS” w Olkuszu.
vv25.05. Spektakle w wykonaniu Katolickiego
Teatru Edukacji z Krakowa.

vv23.05. – Charytatywny Maraton Fitness & Dance
– edycja II.
vv30.05. Festyn z okazji Dnia Dziecka połączony ze
świętem tańca. Impreza w plenerze.

BOLESŁAW

vv31.05.- Gminny Dzień Dziecka – Dwór w
Bolesławiu.

• Godz.8.30, 10.00 „Śnieżka”.
• Godz.11.30. „Świat Robotów”.
vv25.05., godz.16.30 – „O dziewczynce Katarzynce
Czerwonym Kapturkiem zwanej”. Spektakl dla
dzieci w wykonaniu Teatru Dzieci Zagłębia w
Będzinie.
vv27.05. Spektakle teatralne dla dzieci w
wykonaniu Wrocławskiego Teatru Edukacji ”InArt”.

vvMonika Benduch

• Godz.8.30 i 10.00 – „Eko Pingwiny”.

Paciaciaki rozbili namiot

W 15-lecie istnienia Kabaret Neo-Nówka ponownie dotarł do naszego
miasta. Ponownie, bo nie był to pierwszy występ Romana Żurka, Michała Gawlińskiego i Radosława Bieleckiego w Olkuszu. Gościliśmy ich
już m. in. podczas tournée „Kabareton – Najśmieszniejsi 2009”, kiedy
to bawili tutejszą publiczność wraz z Paranienormalnymi oraz Cegłą.
Tym razem, czyli w sobotę 16 maja br., zapowiadało się, że przybędą z jeszcze liczniejszym towarzystwem, wręcz z całą pielgrzymką.
Przybyli we trzech, za to tłumnie zebrali się w olkuskim MDK chętni
do obejrzenia ich w programie „Pielgrzymka do miejsc śmiesznych”.
Wśród wypełniającej salę widowiskową przy ul. Nullo 29 publiczności
byli też goście spoza Olkusza. Trochę
zawstydził miejscowych mężczyzna,
który pokonał sporo kilometrów, by
zobaczyć swych ulubionych satyryków.
Jako pierwszy odpowiedział na zadane
ze sceny pytanie z wiedzy historycznej
i tak stał się jednym z bohaterów „Zjazdu w Gnieźnie czyli Chrobrego” oraz
paru przerywników między następnymi
skeczami. Wymienianie przez artystów
imienia owego jegomościa wraz z nazwą
miejscowości, z której przyjechał, nie
zepsuło jednak zabawy olkuszanom.
Wręcz przeciwnie. Widownia przypominała salę kina 4D, gdzie brakowało
jedynie efektów wodnych, za to fotele
niemal cały czas trzęsły się od śmiechu
publiczności.
Nie przeszkodziły też w owym rozbawieniu całkowite ciemności, w których
przyszło miłośnikom Neo-Nówki „oglądać” większą część skeczu pt. „Namiot
czyli Mietek i Luśka na Pielgrzymce”.
Zawiedzeni mogliby poczuć się ci, którzy liczyli na pikantniejszy finał nocy
spędzonej przez małżeństwo Paciaciaków na leśnym biwaku, gdyby nie
wyobraźnia i pomysłowość artystów,
potrafiących jak mało kto zaskakiwać
puentami swych widzów. Zresztą nie
tylko puentami. Niespodziewane zwroty
akcji wywoływały owacyjne reakcje
publiczności również w trakcie scenek.
Z jeszcze większą siłą brawa zabrzmiały,
gdy trzej wrocławscy satyrycy pożegnali
się ze swymi fanami. Oczywiście było to

pierwsze pożegnanie, bo tego wieczoru
nie mogło obyć się bez bisów. Nic nie
dało tłumaczenie Romana Żurka, że
przecież bisowali już od pół godziny.
Olkuska widownia nie raz już pokazała,
jak skutecznie potrafi zatrzymać swych
ulubieńców choć jeszcze chwilę dłużej
na scenie. Nie inaczej było tym razem.
Kabaret działający najpierw jako To-Niemy, a dziś znany jako Neo-Nówka
utworzyli w 2000 roku wrocławscy studenci. Od początku w zespole jest jego
założyciel i autor tekstów Roman Żurek.
Rok później z zespołem zaczął współpracować Michał Gawliński. Obecny
skład kabaretu ustalił się ostatecznie
w 2008 roku, kiedy do Neo-Nówki dołączył Radosław Bielecki. Neo-nówka
ma na koncie 10 programów, ponad 20
nagród, ale ich największym powodem
do dumy są bez wątpienia liczni fani,
których nie brakuje również w Olkuszu.

vv MOK Olkuszx

POLICJA
• Ukradł wody toaletowe i groził nożem pracownikom sklepu. Dzięki skuteczności olkuskich policjantów udało się zatrzymać sprawcę
kradzieży rozbójniczej				
W ręce olkuskich policjantów wpadł młody mężczyzna, który w jednym z marketów w Olkuszu ukradł kilkadziesiąt sztuk wody toaletowej, a następnie groził obsłudze sklepu użyciem noża. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. Ponieważ w przeszłości popełnił już
podobne przestępstwo, grozi mu kara nawet 15 lat więzienia.		
9 maja 2015 roku do jednego z dyskontów w Olkuszu wszedł mężczyzna, który podszedł do stoiska kosmetycznego i ukradł 55 sztuk wody toaletowej. Pracownikom
sklepu, którzy chcieli go zatrzymać, groził nożem. Mężczyzna ten szybko oddalił się
w nieznanym kierunku. Policjanci natychmiast rozpoczęli działania zmierzające do
ustalenia sprawcy. W miniony wtorek (12.05.2015r.) olkuscy kryminalni zauważyli
w centrum miasta mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi napastnika. Postanowili go
wylegitymować. Okazało się, że jest to 25 – latek, bez stałego miejsca zamieszkania,
przebywający okresowo w Tychach. Policjanci przeszukali też odzież i torbę, w której
znaleźli nóż. Mężczyzna został zatrzymany. 25 –latek przyznał się do zarzucanego mu
czynu, a wszystkie skradzione kosmetyki sprzedał w Katowicach. W dniu zatrzymania
po raz kolejny przyjechał do Olkusza, żeby ponownie coś ukraść. Mężczyzna usłyszał
zarzut kradzieży rozbójniczej, której dopuścił się w warunkach recydywy. Wkrótce odpowie przed sądem.
• 1 osoba ranna w wypadku drogowym w Podlesiu Rabsztyńskim
Olkuska policja ustala przyczynę i okoliczności wypadku drogowego zaistniałego 13
maja 2015 roku w Podlesiu Rabsztyńskim. Mieszkaniec Tarnowskich Gór kierujący
mercedesem z lawetą zderzył się z toyotą. Obaj kierujący byli trzeźwi. Do szpitala
przewieziony został mieszkaniec Podlesia Rabsztyńskiego, który kierował toyotą. Doznał m.in. złamania ręki. Dochodzenie z art. 177 kodeksu karnego prowadzą policjanci
komendy w Olkuszu.
• Zdarzenie drogowe w Podchybiu
14 maja 2015 roku w Podchybiu kierujący volkswagenem transporterem najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków drogowych, zjechał na przeciwny pas
ruchu, uderzył w znak drogowy i dachował. Jeden z pasażerów VW (mieszkaniec Brzozówki) z obrażeniami głowy i podejrzeniem wstrząśnienia mózgu został zabrany przez
pogotowie do szpitala w Olkuszu. Zdarzeniem tym zajmują się wolbromscy policjanci.
• Bukowno. Skradziono rower
8 maja 2015 roku nieustalony do chwili obecnej sprawca w Bukownie na ulicy 1 Maja
ukradł rower górski. Właściciel jednośladu wycenił stratę na 600 złotych. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą policjanci z Bukowna.
• Uszkodzenie bankomatu w Bukownie
Policjanci z komisariatu w Bukownie pracują nad ustaleniem sprawcy uszkodzenia
ekranu bankomatu w tej miejscowości przy ulicy Nowej. Straty wyceniono na 10

tysięcy złotych. Zniszczenie mienia jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.
• Podlipie. Motorowerzysta zderzył się cinquecento
12 maja 2015 roku na skrzyżowaniu w Podlipiu kierujący motorowerem wyprzedzając
samochody zderzył się z fiatem cinquecento, którym jechała mieszkanka Bukowna.
Oboje kierujący byli trzeźwi. 17 – letni motorowerzysta oraz kierująca fiatem z ogólnymi obrażeniami zostali przewiezieni do olkuskiego szpitala. Policja ustala okoliczności
tego zdarzenia.
• Rzekomo skradziony samochód został odnaleziony
W miniony poniedziałek policjanci odnaleźli samochód marki mercedes 350 E
Coupe,, którego kradzież dzień wcześniej zgłosiła obywatelka Ukrainy. Auto stało
zaparkowane przed jednym z salonów sukien ślubnych w Olkuszu. Jak się okazało nikt nie ukradł pojazdu, lecz jego właścicielka zapomniała, gdzie go zostawiła.
Od samego początku, kiedy kobieta zgłosiła się na policję i powiadomiła o kradzieży
samochodu, sprawa wydawała się bardzo dziwna. Kobieta miała problem z określeniem okoliczności, w którym samochód został skradziony. Nie pamiętała dokładnie,
kiedy nim ostatni raz jechała ani w jakim miejscu zaparkowała. Pomimo rodzących się
wątpliwości, policjanci przyjęli zawiadomienie o przestępstwie i zarejestrowali auto
jako skradzione, a następnie prowadzili poszukiwania zmierzające do jego odnalezienia. Szczęśliwy finał miał miejsce dnia następnego, 11 maja 2015 roku, kiedy to
policjanci z wydziału kryminalnego zauważyli zaparkowany przed sklepem samochód.
Mercedes nie miał żadnych śladów włamania. Auto zostało przekazane właścicielce.
• Bukowno. Skradziono fiata
12 maja 2015 roku w Bukownie z parkingu na ulicy Wyzwolenia nieustalony do chwili
obecnej sprawca ukradła fiata punto. Trwa policyjne dochodzenie w sprawie tej kradzieży.
Komunikat:
Olkuska policja zwraca się z prośbą o pomoc w ustaleniu osób, które podpaliły toaletę
przenośną toy toy w marcu br. na placu targowym przy ulicy Witeradowskiej w Olkuszu,
kontenerów na ulicy Szpitalnej i króla Kazimierza Wielkiego w maju oraz samochodów
i kontenerów na osiedlu Młodych w kwietniu i maju br. W tej sprawie prosimy o kontakt
osobisty lub telefoniczny pod nr 32 64 78 242, 32 64 14 196, 32 64 70 062 lub tel.
alarmowy 997.
Wszystkim osobom, które przekażą informację na temat ewentualnych sprawców tych
zdarzeń policja zapewnia całkowita anonimowość.
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Oszustwa metoda na wnuczka.
Policja ostrzega i apeluje o ostrożność
W ostatnim okresie czasu na terenie Małopolski doszło do kolejnych prób wyłudzenia
pieniędzy tzw. „metodą na wnuczka”. Wielokrotnie modyfikowaną, że możemy już mówić
o metodzie na policjanta, w tym policjanta Centralnego Biura Śledczego, metodzie na
prokuratora. Ofiarą oszustwa padają zazwyczaj starsi ludzie, którym osoba podszywająca
się pod funkcjonariusza CBŚ „poleca” wypłacić pieniądze. Tak było i ostatnio, 13 maja
2015 roku. Do mieszkanki Olkusza zadzwoniła kobieta podająca się za jej krewną, która
rzekomo podpisywała jakiś akt notarialny i potrzebowała pilnie pożyczyć 30 tysięcy złotych. Starsza pani odmówiła pożyczki. Po chwili otrzymała drugi telefon, tym razem rozmówcą był mężczyzna, który przedstawił się jako policjant CBŚ. Poinformował kobietę, że
jest na tropie grupy przestępczej i z podsłuchu wie, że telefonowała do niej jakaś kobieta,
która chciała ją oszukać. Zaproponował, że na jej konto zostanie przelana kwota 30 tysięcy złotych, które ona wypłaci i przekaże oszustce, a policjanci zatrzymają ją na gorącym
uczynku. Olkuszanka poszła do banku i mimo że pieniądze nie wpłynęły, zlikwidowała
lokatę w wysokości 18 tysięcy złotych. Pieniądze wręczyła nieznanemu mężczyźnie na
ulicy Bylicy. Kobieta była cały czas instruowana telefonicznie przez fałszywego policjanta,
jak się ma zachować, że jest obserwowana przez policję i że wszystko co robi jest pod
kontrolą. Dopiero wieczorem zorientowała się, że została oszukana.
Informujemy, że żadne tego typu działania policji nie są organizowane przez telefon. Jeśli
już, to policjanci przychodzą do konkretnej osoby. Mają wówczas obowiązek się wylegitymować, pokazać legitymację w sposób umożliwiający dokładne jej obejrzenie, a nawet
spisanie danych. Jeśli nadal osoba będzie miała wątpliwości, to może zadzwonić pod
numer alarmowy 997 i zażądać potwierdzenia danych. Policjanci nie korzystają również w
takich sytuacjach ze środków pieniężnych obywateli.
Przypominamy, iż w przypadku odebrania telefonu z prośbą o udzielenie pożyczki należy
zawsze:
1. Poinformować o takiej sytuacji policję,
2. Poprosić o osobisty kontakt podające się za naszych krewnych,
3. Nie działać w pośpiechu i odłożyć termin udzielenia pożyczki, najlepiej na kilka dni,
4. Potwierdzić informację u innych członków rodziny.
Należy pamiętać, aby pod żadnym pozorem nie przekazywać pieniędzy osobom, których
nie znamy osobiście.
We wszystkich podejrzanych czy wątpliwych sytuacjach należy niezwłocznie skontaktować się z policją, dzwoniąc pod nr alarmowy 997 lub 112. W kontakcie z takimi osobami
powinniśmy zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu, zachowania,
pojazdów jakimi oszuści poruszają się.

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie,
Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka
Olkuskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi 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.
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 Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 Ryczałt  Rejestry VAT  ZUS
TANIO
 Pomoc w rozpoczęciu działalności

Ponad 21 lat doświadczenia

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz,
tel. 32 754 56 70, tel. kom. 608 696 097

"Estrich-Specjal" Bis

HURTOWNIA OLEJU

W ofercie fachowe doradztwo
techniczne z dojazdem
do klienta gratis.

SZYBKO
SOLIDNIE

OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

tel.

537 39 39 39
511 33 06 36

motoexpertshop@gmail.com
32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 1

www.motoexpert.olkusz.pl
Najniższe ceny w regionie!

Profesjonalne wylewki

Miksokretem
zacierane maszynowo

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

(baza STW)

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

