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AUTO-KLIMA

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

Wykonujemy kompleksowo
instalacje wod-kan, gaz i c.o.
Wolbrom , ul. Garbarska 9, tel./fax 32 647 00 35
kom. 603 463 034, e-mail: eco-dom1@tlen.pl

(sklep Skody)

www.system-olkusz.pl

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

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

napełnianie, dezynfekcja

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

montaż
8% VAT

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

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

A
WIOSENNJA
PROMOC

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

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

MOTOROWERY
SKUTERY od 2600 zł

sprzedaż • serwis • części
www.phucombi.pl

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

www.phucombi.pl

Motocykle Junak 125 cm3
na prawo jazdy kat. B

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

tel. 602 600 323

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM
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PROJEKTOWANIE W 3D

czynne: Pn-Pt od 7 - 16 , Sob 8 - 14
00

Czynne pn. - pt. 7:00 do 16:00

obn

Rodaki, ul. Rzeka
30

Olkusz, K. K. Wielkiego 102, tel. 503 505 662
biuro@abisa.pl • www.abisa.pl

00
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MEBLE NA WYMIAR

Tel: 514 617 132 , 505 576 275, 728 122 613
Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

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

MEBLE OGRODOWE

www.duodampex.pl

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

POMOC DROGOWA, TRANSPORT

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

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

SERWIS LAPTOPÓW
• naprawiamy wszystkie
uszkodzenia!
• wymiana układów BGA
• wymiana matryc
• instalacja systemu
operacyjnego
• czyszczenie i konserwacja

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282

9-osobowy
Opel Vivaro
Do wynajęcia na wakacje, imprezy okolicznościowe,
wyjazdy integracyjne.
Wynajem krótko i długoterminowy
bez limitu kilometrów.
Najwyższa jakość w niskiej cenie.

Kontakt: tel. 577-769-884
email: biuro-wynajmijmibusa@wp.pl
www.wynajmij-mi-busa.pl

Zapraszamy:
pon. - pt. 800 - 1800 • sob. 800 - 1600

Olkusz, ul. Zagaje • tel. 662 121 525
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Informacje

ROZWAŻANIA NA TEMAT PATRIOTYZMU
Udział polskiej reprezentacji w Piłkarskich Mistrzostwach Europy jak zwykle budzi
wiele emocji. Po dobrej grze w fazie grupowej i dotarciu do 1/8 finału apetyty
kibiców rosną. Biało – czerwone flagi coraz częściej pojawiają się przytwierdzone
do szyb samochodowych oraz na balkonach. Widząc naszych kibiców na francuskich stadionach śpiewających głośno Mazurka Dąbrowskiego, trzymających wzniesione
szaliki z napisem POLSKA, można odnieść wrażenie, że na brak patriotów nie możemy narzekać.
Trzeba jednak zadać sobie pytanie:
czym obecnie jest patriotyzm? Dawniej, patriotą był ten, kto walczył
za ojczyznę. Dzieje Polski i narodu
polskiego były burzliwe i okazji do
udowodnienia swojej waleczności
i oddania ojczyźnie było wiele.
Patriotą był przede wszystkim żołnierz, powstaniec, który walczył
o wolność kraju. Patriotą był nauczyciel, który , mimo zakazu, uczył języka polskiego. Patriotką była matka,
która czytała polską poezję swoim
dzieciom. Tak było w okresie zaborów, okupacji niemieckiej, a nawet
gdy panował reżim komunistyczny.
Inaczej jest z patriotyzmem w czasach pokoju, względnego dobrobytu
i wolności obywatelskich.
Taka już jest natura ludzka, że apetyt
rośnie w miarę jedzenia. Oczywiście
nasze państwo nie jest doskonałe.
Ja, jak chyba każdy z nas, też sobie
ponarzekam i czasem mam wrażenie, że obywatelowi rzuca się kłody
pod nogi, bo służba zdrowia kuleje,
bo ZUS wykańcza małe firmy, bo
nie ma pracy, albo jak jest to za mało
płatna itd. No tak, tylko, że państwo
to jedno, a naród to drugie. Najlepiej
jest jak państwo jest głosem narodu,
jak jest jego opiekunem i strażnikiem. Zanim jednak zaczniemy litanię nad straszną Polską zobaczmy co
się dzieje z Europą? Czy naprawdę
tak wiele narodów europejskich ma
w państwie najlepszego przyjaciela?
Bywa z ty różnie. Powinniśmy zatem
dążyć do lepszych standardów, nie
przekreślając naszej ojczyzny-Polski.
Polska to MY. Patriotyzm dzisiaj

jest potrzebny równie mocno jak
siedemdziesiąt lat temu. Żyjemy
w pozornym spokoju, ale współczesna wojna to nie okopy, czołgi
i karabiny ale głównie terroryzm,
propaganda, szerzenie nienawiści
przez internet, układy i układziki
gospodarcze i finansowe.. Tego typu
zagrożenia są ciągle obecne w całej
Europie. Globalizacja ma swoje plusy. Możemy być obywatelami świata. Możemy szybko przemieszczać
się, komunikować. Przekraczanie
granic państw Europejskich stało
się niezauważalne. Niestety, w łatwy
sposób zatarły się granice języka,
kultury, sztuki. Pseudoangielszczyzna zalewa naszą polską mowę,
a chińska tandeta wypiera tradycyjne
polskie wyroby.

Kolejno zmieniająca się władza
w naszym kraju, nadwyrężały zaufanie obywateli do państwa. Może
dlatego Polacy przestali okazywać
swój patriotyzm. Mało kto znał
słowa hymnu, a wywieszenie flagi
narodowej, podczas Święta Niepodległości było abstrakcją. Nie jest to
ciągle rzeczą popularną, ale ostatnio
zauważam promyczek nadziei. Pojawia się pewien nowy trend. Demonstrowanie patriotyzmu. Koszulki
z orzełkiem, ludowe wzory, muzyka
folk. Popularność Muzeum Powstania Warszawskiego, czy powstawanie filmów o tematyce historycznej
również wpisują się w ten trend.
Zaczynamy zwracać uwagę na napis
„made in Poland”, szkoda jeszcze, że
nie potrafimy docenić piękna swojego języka. Tu powinniśmy brać

przykład
z Francuzów, którzy
uważają swój
język za najpiękniejszy.

Polacy to naród zdolny, choć czasem
trochę niezaradny, za to uczuciowy
i honorowy. Czasem popadamy
w skrajności i mamy tendencję do
biadolenia, ale potrafimy się podnosić z najgorszych upadków i walczymy dzielnie w obronie pokrzywdzonych. Współczesny patriota, to
nie ten, kto bezkrytycznie wywyższa
swój naród ponad inne, ale tan, który
chce aby naród się rozwijał jednocześnie zachowując swoją wyjątkowość. Poszanowanie tradycji, historii
i kultury do dzisiaj najlepsze metody
okazywania miłości do kraju .

Biało czerwone trybuny francuskich
stadionów napawają mnie nadzieją,
że patriotyzm w nas żyje. Trochę
uśpiony, ale w razie potrzeby budzi
się i polskie pospolite ruszenie nadal
działa. Miejmy nadzieję, że okazji
do prezentowania flagi narodowej
będzie więcej i biało czerwone barwy
staną się dla nas czymś wyjątkowym, a nie jak to bywało czasem –
obciachem. Nie wstydźmy się swojej
tożsamości. Można być kosmopolitą
ale ojczyznę nosić w sercu zawsze.
Jestem Polką i jestem z tego dumna.
vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

OLKUSKA PREMIERA „KRÓLA ŻAGLONOSEGO”

Który to już spektakl Sekcji Teatralnej MOK w reżyserii Stanisławy Szarek? Nikt ich dotąd
nie zliczył, ale z szybkiej kalkulacji lat pracy oraz ilości rocznie opracowywanych sztuk
wynika, że w niedzielę 19 czerwca 2016 roku olkuszanie obejrzeli przygotowane pod jej
kierunkiem 150. przedstawienie! Tego dnia po raz pierwszy publicznie wystawiony został
„Król Żaglonosy” - pełna dynamicznych zwrotów akcji bajka opowiadająca o... szczęściu.
Niedzielna premiera okazała się wyjątkową nie tylko z wyżej wymienionych powodów,
lecz również dlatego, że stanowiła podsumowanie roku pracy Sekcji Teatralnej MOK.
Tytułowego bohatera sztuki poznajemy, gdy zasiada na tronie podupadającego królestwa. Rządy sprawuje
wyłącznie formalnie, a ze stanu swego
państwa nawet nie zdaje sobie sprawy. O niewiedzę tę dbają faktycznie
rządzący za pomocą intryg Stryjowie
Króla Żaglonosego. Beznadziejne
trwanie w tym smutnym stanie zmienia nagle porwanie monarchy przez
piratów, dokonane na zlecenie krewnych dążących do przejęcia władzy.
Wraz z Królem ofiarą kidnapingu
przypadkowo zostaje też Szczur.
W dzielonej z Żaglonosym niewoli
zwierzak ten, wbrew obiegowym
opiniom szlachetny i mądry, zadaje
monarsze pytania o szczęście. Król
początkowo pytań tych nie rozumie, a kiedy zastanawia się nad nimi
głębiej, to nie potrafi udzielić na nie
odpowiedzi.
Czym jest szczęście i gdzie go szukać? Kolejne zaskakujące przygody
obu głównych bohaterów przynoszą
wreszcie wyjaśnienie. Zanim to jednak nastąpiło Król i Szczur muszą
najpierw w drewnianej bali przemierzać wzburzone morze, potem
popaść w kolejną niewolę u Króla
Babula rządzącego podwodną krainą,
jeszcze później poszukiwać Strażnika
Szczęścia na wyspie Pcheł, wreszcie
zabłądzić na egzotyczny targ i gościć
u ekscentrycznego arystokraty, którego córka - Księżniczka Moja – niemal
uszczęśliwi wreszcie Króla Żaglonosego. Niemal dlatego, że monarsze
wciąż nie daje spokoju troska o losy
jego kraju. Ostatnia podróż, właśnie do jego państwa, przynosi dobre
nowiny i pełnię szczęścia. Szczęście

okazuje się być tym radosnym i upragnionym, co możemy dać innym lub
od nich otrzymać.
Świetna dykcja i emisja głosu młodziutkich aktorów, mimika oraz
ruch sceniczny harmonijnie zgrane
z przekazywanymi za pomocą dialogów treściami, do tego pomysłowa
scenografia wspierana wyświetlanymi
na ekranie kinowym zdjęciami, dały
w efekcie bardzo udaną premierę.
O wrażeniach widzów świadczyły
długie i gorące brawa na zakończenie
spektaklu. Po nich nastąpiły podziękowania od zespołu Sekcji Teatralnej
dla Stanisławy Szarek za rok wspólnej
pracy i kolejne oklaski. My dodajmy
jeszcze specjalne brawa dla Igora Pałki, jury tegorocznych „Teatraliów”
zaliczyło jego rolę Szczura do najlepszych kreacji aktorskich festiwalu.
vv MOK Olkusz

Reżyseria:

Stanisława Szarek
W rolach głównych wystąpili:

Kuba Salwiński – Król Żaglonosy,
Igor Pałka - Szczur.
W pozostałych rolach:

Milena Czarnota, Kuba Frąckowiak,
Julia Nocoń, Aleksandra Rasiak,
Marcel Shefeel, Magda Stanek,
Małgorzata Węgrzyn,
Julia Włodarczyk, Maks Wójcicki,
Julia Ziarnik, Zofia Ziarnik.
Muzyka:

Wiesław Baran
Scenografia:

Klaudia Zub-Piechowicz,
Wioletta Sarota-Stach.
Kostiumy:

Stanisława Szarek, Beata Nowak.
Dźwięk i obsługa informatyczna:

Łukasz Węglarz.
Światło:

Ryszard Drozdowski.
Obsługa techniczna sceny:

Marian Rozmus.

NIEZWYKŁE ŚWIĘTO W NIEZWYKŁEJ SZKOLE CZYLI JUBILEUSZ 100-LECIA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OLKUSZU
17 i 18 czerwca miały miejsce główne uroczystości obchodów Jubileuszu 100-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.
Moment ten na zawsze pozostanie w pamięci społeczności szkolnej oraz lokalnej.
Przestrzenią najbliższą i najważniejszą dla każdego człowieka jest dom, jednak nie
tylko dom kształtuje i tworzy system wartości , buduje naszą tożsamość, sposób
postrzegania i rozumienia otaczającego świata. Miejscem, w którym stawiamy
czoła codziennym wyzwaniom, zdobywamy wiedzę, wytyczamy cele, które chcemy
osiągnąć, miejscem w którym uczymy się rozumieć siebie i innych jest szkoła.
Uroczystości Jubileuszowe I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza
Wielkiego w Olkuszu okazały się być najlepszym potwierdzeniem tych sądów.
Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu znakomitych gości. Byli wśród nich
przedstawiciele Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej - posłowie na Sejm RP,
duchowieństwa, administracji samorządowej naszego miasta, władz lokalnych,
powiatowych i miejskich, przedstawiciele wyższych uczelni – Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wyższej
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, dyrektor Albert-Einstein Gymnasium
w Schwalbach am Taunus w Niemczech, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji
państwowych, świata kultury, sportu i zdrowia, mediów, prezesi i przedstawiciele
stowarzyszeń, z którymi współpracuje szkoła, dyrektorzy olkuskich placówek
oświatowych. Zaproszenie na Święto Szkoły przyjęli także byli dyrektorzy,
nauczyciele i pracownicy naszego liceum oraz absolwenci szkoły.
Powodowani tęsknotą do czasów burzliwej młodości i szkolnych przyjaźni
przybyli, by być w tym wyjątkowym dla naszej Jubilatki momencie razem
z nami. Dziękujemy!
Obchody 100-lecia Naszego Liceum rozpoczęły się uroczystą mszą św. w Bazylice
św. Andrzeja Apostoła, koncelebrowaną przez księdza biskupa Piotra Skuchę.
Podczas okolicznościowej homilii Jego Ekscelencja zwrócił uwagę na trud kształtowania młodych charakterów i wyjątkową rolę szkoły w edukacji człowieka, który
swe życie powinien budować na uniwersalnych wartościach dobra, piękna i prawdy.
Kolejnym momentem obchodów był przemarsz nauczycieli, uczniów, absolwentów i sympatyków szkoły ulicami miasta do Miejskiego Ośrodka Kultury.
Barwny korowód prowadziła orkiestra Dęta Zakładów Górniczo-Hutniczych
„Bolesław” w Bukownie z samym królem Kazimierzem Wielkim i jego świtą na
czele. Historyczne stroje, korony na głowach uczestników paradnego orszaku
budziły żywe zainteresowanie i entuzjazm olkuszan.
W Miejskim Ośrodku Kultury rozpoczęły się oficjalne obchody Jubileuszowe.
W trakcie przemówienia pani Dyrektor Irena Majda zwróciła uwagę na to, że
setna rocznica istnienia szkoły skłania do tego, by wrócić do początków Liceum,
które dzięki zaangażowaniu kolejnych pokoleń nauczycieli, uczniów, rodziców
nigdy nie było tylko instytucją, ale miejscem spotkań człowieka z człowiekiem,
z wszystkimi jego radościami, lękami, smutkami, z obawami i nadziejami.
Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich nieżyjących pracowników szkoły oraz

absolwentów. Uroczysta gala została uświetniona przemówieniami okolicznościowymi, gratulacjami oraz życzeniami przedstawicieli władz, parlamentarzystów,
absolwentów oraz przyjaciół szkoły. Podczas uroczystości Sekretarz Generalny
Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego dr Zdzisław J. Zasada oraz Przewodniczący Kapituły Odznaczeń prof. dr hab. Antoni Barciak wręczyli na ręce
pani Dyrektor Medal Króla Kazimierza Wielkiego „za szczególne osiągnięcia
związane z krzewieniem wiekopomnego dorobku Króla Kazimierza Wielkiego”,
prezes honorowy Stowarzyszenia „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu pan
Józef Januszek wraz z panią prezes Barbarą Kiszko i panią wiceprezes Marią
Kallistą wręczyli Stypendium im. inż. Antoniego Minkiewicza za szczególne
osiągnięcia w nauce wyłonionej przez kapitułę uczennicy Małgorzacie Kuci,
natomiast pan Ryszard Ryza reprezentujący absolwentów liceum skupionych
od ponad trzydziestu lat w Kole Grodzkim PTTK w Olkuszu przekazał do
szkoły obraz z wizerunkiem błogosławionego Maksymiliana Binkiewicza, który
ukończył olkuskie Gimnazjum w 1926r.
Po części oficjalnej wszyscy obecni na uroczystości obejrzeli program artystyczny
zaprezentowany przez uczniów naszego liceum. Uzdolniona artystycznie młodzież
uświetniła galę montażem słowno-muzycznym nawiązującym bezpośrednio do
wspomnień z młodości…
,,Bo:
Wspomnienia to jest to
Co zawsze będziesz miał dla siebie
I w każdej chwili w marzeniach
Możesz powrócić wszędzie tam, skąd dzisiaj bierzesz
Wspomnienia, twój drugi świat
Świat starych dat i połamanych fotografii”.
Powrót do szkoły to powrót do przeszłości, do najpiękniejszych momentów
w naszym życiu, do wspomnień o miejscach, zdarzeniach, a przede wszystkim
o ludziach tworzących historię i tradycje szkoły. Tak było także i tym razem.
18 czerwca byliśmy świadkami Zjazdu Absolwentów czyli wielkich spotkań po
latach - łez i radości. W murach naszej Alma Mater pojawili się absolwenci oraz
nauczyciele. Tegoroczny zjazd zgromadził ponad 300 byłych uczniów Kazika,
którzy mieli okazję powspominać wspólnie przeżyte chwile, ważne dla nich
wydarzenia i sytuacje z przeszłości. Wielu z nich zwracało uwagę na fakt, że
to, co minęło, istnieje dla nas tak długo, dopóki o tym pamiętamy. Sprawiajmy

więc, by to, co obiektywnie za nami, w naszym subiektywnym myśleniu mogło
istnieć. Dlatego już dzisiaj zapraszamy do udziału w kolejnych rocznicowych
obchodach, które trwać będą do końca 2016r. Dokładna relacja z przebiegu
głównych uroczystości jubileuszowych zostanie wkrótce zamieszczona na stronie
internetowej szkoły: www.lo1.olkusz.pl.
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ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS

NABYCIE WŁASNOŚCI PRZEZ ZASIEDZENIE

Zgodnie z przepisem art. 4779 § 1
Kodeksu postępowania cywilnego
odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu,
który wydał decyzję, lub do protokołu
sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu
decyzji. Jeśli ZUS nie wydał decyzji
w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia
wniosku o świadczenie lub o ponowne
ustalenie jego wysokości, wniesienie
odwołania możliwe jest w każdym czasie
po upływie tych 2 miesięcy.

Zasiedzenie jak już wyżej wskazano
jest jednym ze sposobów nabycia własności rzeczy. Istotnym dla prawidłowego zrozumienia instytucji Zasiedzenia jest poznanie na czym polega
„posiadanie rzeczy” w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego.

Osoba, która otrzymała niekorzystną decyzję ZUS w sprawie emerytury lub renty,
może wnieść odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Sądem właściwym do rozpoznania
odwołania jest sąd okręgowy – sąd pracy
i ubezpieczeń społecznych, w którego
okręgu ma miejsce zamieszkania osoba odwołująca się od decyzji. Należy
pamiętać, że odwołanie musi trafić najpierw do organu, który wydał decyzję.
Odwołanie na piśmie winno więc być
złożone w jednostce ZUS, która wydała
decyzję bądź wysłane do tej jednostki
za pośrednictwem poczty. Odwołanie
można również złożyć ustnie do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę
bądź do protokołu w sądzie właściwym
do rozpoznania sprawy albo w sądzie
właściwym dla miejsca zamieszkania
osoby zainteresowanej, jednak w tym
przypadku sąd niezwłocznie przekazuje
protokół do właściwej placówki ZUS.

Odwołanie od decyzji ZUS, mimo że
jest składane za jego pośrednictwem,
to jednak jest pismem procesowym
wszczynającym postępowanie a więc
powinno spełniać określone wymogi formalne. W myśl art. 47710 § 1
k.p.c. odwołanie powinno zawierać
oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów
i wniosków oraz podpis ubezpieczonego
albo jego przedstawiciela ustawowego
lub pełnomocnika.

W ciągu 30 dni od daty złożenia odwołania ZUS może zmienić lub uchylić
zaskarżoną decyzję. W takiej sytuacji
wydaje nową decyzję w sprawie świadczenia, nie nadając odwołaniu dalszego biegu. W przeciwnym razie, nie później niż
w ciągu 30 dni od dnia złożenia odwołania, ZUS jest zobowiązany przekazać je
wraz z aktami sprawy oraz uzasadnieniem
do właściwego sądu okręgowego – sądu
pracy i ubezpieczeń społecznych.

W tym czasie jednak organ ten może
również sam zmienić decyzję, uchylając
poprzednią i wydając nową. Jeśli tak
zrobi, wówczas nie nadaje odwołaniu
dalszego biegu.
Zmiana decyzji przez ZUS jest możliwa
również już po przekazaniu odwołania do
sądu, aż do czasu wydania wyroku w rozpatrywanej sprawie. Jeśli nowa decyzja
organu rentowego będzie uwzględniała
żądanie osoby zainteresowanej w całości
lub w części, postępowanie sądowe zostanie w takiej sytuacji umorzone.

W przypadku przekazania odwołania przez ZUS do sądu ubezpieczeń,
rozpoznając odwołanie od zaskarżonej
decyzji, ma on za zadanie skontrolować
legalność, czyli zgodność z prawem tej
decyzji, oraz jej zasadność.
W wyniku złożenia odwołania sąd
podejmuje czynności określone przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. W tym celu sprawdza on, czy
nastąpiło ono w ustawowym terminie
miesiąca od dnia doręczenia odpisu
decyzji. Jeśli termin ten został przekroczony, wówczas sąd odrzuca odwołanie,
nie nadając sprawie dalszego biegu.
Sąd dokonuje również sprawdzenia
odwołania pod względem formalnym.
Jeśli występują w tym zakresie jakieś
błędy lub braki, wówczas wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do

jego poprawienia lub
uzupełnienia.

W ramach prowadzonego postępowania
sąd dokonuje wszechstronnego zbadania
sprawy.
W tym celu może m.in. zlecić przeprowadzenie dodatkowych dowodów
wykraczających poza materiał dowodowy dostarczony przez odwołującego
np. z zeznań świadków, z opinii biegłego
lekarza itd. Sąd albo oddala odwołanie
(jeśli nie ma podstaw do jego uwzględnienia), albo je uwzględnia, zmieniając
zaskarżoną decyzję w całości lub w części
i orzekając co do istoty sprawy. W przypadku gdy odwołanie zostało wniesione w związku z niewydaniem decyzji
przez organ rentowy i zostało przez
sąd uwzględnione, to w takiej sytuacji
sąd albo zobowiązuje organ rentowy do
wydania decyzji w określonym terminie
albo sam orzeka co do istoty sprawy.
W przypadku, gdy odwołanie dotyczy
świadczenia uzależnionego od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji
sąd może orzec merytorycznie tylko
wtedy, gdy wnioskodawca wyczerpał drogę odwoławczą w ZUS wnosząc sprzeciw od orzeczenia lekarza
orzecznika do komisji lekarskiej ZUS,
a w odwołaniu od decyzji organu rentowego nie wskazał żadnych nowych
okoliczności dotyczących niezdolności do pracy lub niezdolności do
samodzielnej egzystencji. Wówczas
w wyniku przeprowadzonego postępowania sąd może zmienić zaskarżoną
decyzję w całości lub w części. Na
podstawie wyroku sądu ZUS wydaje
wtedy decyzję w sprawie świadczenia.

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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PRACODAWCA ZMIENIŁ WARUNKI PRACY, KTÓRYCH NIE
PRZYJĄŁEŚ - SPRAWDŹ CZY WÓWCZAS PRZYSŁUGUJE ODPRAWA

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników, przewiduje prawo do odprawy pieniężnej
należnej pracownikowi, z którym umowa została rozwiązana z pobudek niezależnych
od niego, a leżących wyłącznie po stronie pracodawcy. Sytuacja nieco komplikuje się
gdy pracodawca chcąc, jak twierdzi zatrzymać pracownika, zmienienia np. miejsce
pracy, a z uwagi na niedogodności w dojeździe pracownik nie przyjmuje propozycji. Czy zachowanie
pracownika można zakwalifikować jako przyczynienie się do zakończenie współpracy, a tym samym
utratę roszczenia o odprawę?
Wysokość odprawy
Przepis art. 8 w/w ustawy stanowi
o wysokości odprawy, uzależniając
ją od stażu zakładowego. Jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 2
lata wówczas tylko jednokrotne wynagrodzenie jest mu należne. Gdy zaś
świadczył pracę do 8 lat - dwumiesięczne wynagrodzenie, natomiast
trzymiesięczne wynagrodzenie jeżeli
obowiązki pracownika pełnione był
przez okres dłuższy niż 8 lat. Do stażu
zakładowego wlicza się zatrudnienie
u poprzedniego pracodawcy, jeżeli
zmiana nastąpiła na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.
Odprawa jest należna w dniu ustania
stosunku pracy.
Zmiana warunków pracy i płacy
Przepis art. 42 Kodeksu pracy, daje
pracodawcy możliwości zmiany pracownikowi warunków wykonywania
pracy, poczynając po wynagrodzenia
aż do miejsca jej świadczenia. Wszelka
stała zmiana niekorzystana dla pracownika, winna zostać wprowadzona
tą właśnie procedurą. Pracodawca
przedstawia nowe warunki na piśmie,
a pracownik ma czas na ich nieprzyjęcie. W okresie odpowiadającym połowie okresu wypowiedzenia pracownik
może złożyć oświadczenie o odmowie
przyjęcia propozycji. Brak stosownego
pouczenia, wydłuża ten okres, pozo-

stawiając pracownikowi czas na podjęcie decyzji aż do zakończenia okresu
wypowiedzenia. Konsekwencją niezaaprobowania nowych warunków jest
zakończenie współpracy.
Współprzyczynienie się pracownika
lub jego brak przy odmowie przyjęcia
nowych warunków
Ocena w tym zakresie zależy od
poczynionych ustaleń, tj. przyjęcia,
iż rozwiązanie stosunku pracy wywołane było przyczynami niedotyczącymi pracownika, które faktycznie
zaistniały i miały charakter wyłączny.
W postanowieniu Sądu Najwyższego
z dnia 4.11.2014 r., sygn. IPK 128/14,
wskazano przedmiot badania, mianowicie: „Sąd dokonując takiej oceny,
powinien po pierwsze, wziąć pod uwagę interes pracownika i zakładu pracy.
(…) powinien rozważyć, czy w danych
okolicznościach zaproponowane pracownikowi nowe warunki pracy są
usprawiedliwione sytuacją pracodawcy i czy rozsądnie rzecz biorąc osoba
znajdująca się w takiej sytuacji, jak
zainteresowany pracownik, powinna
tę ofertę przyjąć. (…)”. Sąd Najwyższy
w innym orzeczeniu wyjaśnia, iż złożenie przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego może być uznane za
niedotrzymanie gwarancji zatrudnienia tylko wówczas, gdy z całokształtu
okoliczności sprawy, a w szczególności

z treści zaproponowanych pracownikowi nowych warunków pracy i płacy,
wynika, że rzeczywistą wolą pracodawcy nie jest kontynuacja stosunku
pracy, lecz jego definitywne zakończenie (wyrok z dnia 11.12.2009 r., sygn.
IIPK 158/09). Sąd Najwyższy w innej
sprawie pochylił się nad odmową
przyjęcia nowych warunków przez
pracownika, a dotyczących wyłącznie
zmiany wysokości wynagrodzenia,
przyjmując że co do zasady nie ma
tu mowy o współprzyczynieniu się
pracownika (wyrok z dnia 4.07.2001
r., sygn. IPKN 521/00).
Reasumując, jednoznaczna odpowiedź na postawione na wstępie
pytanie nie jest możliwa, bowiem
w każdym przypadku stan faktyczny konkretnej sprawy ma decydujące
znaczenie. Z drugiej strony, proszę
pamiętać, że odmowa przyjęcia
nowych warunków nie zawsze równa
się utracie prawa do odprawy. Ważne jest zgadanie motywów działania
pracodawcy jak i zasadność poczynań
pracownika.

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.

Większości osób instytucja Zasiedzenia kojarzy się jedynie z możliwością nabycia własności nieruchomości, podczas gdy dotyczy ona
(z pewnymi jednak wyjątkami) również i ruchomości. W niniejszym
artykule postaram się przybliżyć Państwu tę tematykę.

Posiadanie to stan faktyczny wyrażający się w fizycznym władaniu
rzeczą. Stan ten składa się z dwóch
elementów, a mianowicie: fizycznego
władztwa nad rzeczą (corpus), któremu towarzyszy również manifestowany zamiar (animus) wykonywania
tego władztwa dla siebie. Brak drugiej
z wyżej wymienionych przesłanek
oznacza, że nie mamy do czynienia
z Posiadaniem lecz z Dzierżeniem,
a zatem wykonywaniem władztwa
nad rzeczą ale już za kogoś innego
(por. treść art. 338 kc).

Nadto, wyróżniamy również dwa
rodzaje posiadania: posiadanie
samoistne i posiadanie zależne.
To pierwsze to posiadanie rzeczy
w sposób w jaki włada nią właściciel. Natomiast posiadanie zależne to
posiadanie z którym łączy się określone władztwo lecz nad rzeczą cudzą.
Dla przykładu można tu wymienić
najemcę lokalu, który wynajmuje
nieruchomość mając jednak świadomość, że włada cudzą rzeczą.
Przedstawienie Państwu powyższego
rozróżnienia na posiadanie samoist-

ne oraz zależne było niezbędne dla
wyjaśnienia instytucji Zasiedzenia,
gdyż zgodnie z art. 172 kc, posiadacz
nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat
dwudziestu jako posiadacz samoistny,
chyba że uzyskał posiadanie w złej
wierze. W złej wierze własność
nieruchomości zostaje nabyta przez
posiadacza samoistnego po upływie
lat trzydziestu.
Zważywszy na powyższe, dla Zasiedzenia istotne zatem jest jedynie posiadanie samoistne. Tytułem przykładu,
Sąd Najwyższy w postanowieniu
z dnia 18 maja 2016 r., sygn. akt V
CSK 590/15, stwierdził, że posiadacz
musi zachowywać się jak właściciel
i wyrażać zainteresowanie gruntem,
co do którego rości sobie pretensje.
Tym samym nawet wykazanie przez
niego zgody obecnego właściciela
„zasiadywanej” działki, na koszenie
trawy i porządkowanie nie wystarcza
do uznania, że korzystanie z działki
w ten sposób może prowadzić do jej
zasiedzenia. Takie dysponowanie nieruchomością, nawet za zgodą właściciela, może być określone jedynie jako
posiadanie zależne nieprowadzące
w rezultacie do zasiedzenia.
Co zaś do rzeczy ruchomych to posiadacz niebędący właścicielem nabywa
własność ruchomości, jeżeli posiada

rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako
posiadacz samoistny, chyba że posiada
w złej wierze. Tym samym (inaczej
niż przy nieruchomościach) nie jest
możliwym zasiedzenie rzeczy ruchomych w złej wierze. Nadto, zgodnie
z art. 174 § 2 kc, nie jest również
możliwym zasiedzenie ruchomości
wpisanych do krajowego rejestru
utraconych dóbr kultury.
Do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności uprawniony jest każdy zainteresowany. Jeżeli
chodzi o zasiedzenie nieruchomości, to sądem wyłącznie właściwym
w sprawie jest sąd miejsca jej położenia i to tam składamy wniosek spełniający nakazane prawem wymagania formalne. Nadto, zgodnie z art.
40 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych (Dz.U.2016.623 z dnia
2016.05.05 z późn. zm.) kierując
do sądu wniosek o stwierdzenie
nabycia własności nieruchomości
przez zasiedzenie należy liczyć się
z opłatą stałą w kwocie 2000 złotych. Pamiętajmy, że w postępowaniu
takim należy w sposób przekonujący sąd udowodnić zasiedzenie przez
Państwa nieruchomości, co wiąże
się z odpowiednim sformułowaniem
wniosków dowodowych.
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”.

KTO W DZISIEJSZYCH CZASACH
ZASŁUGUJE NA MIANO FASZYSTY?

Aktualnie panuje moda na nazywanie innych faszystami. Nic w tym
dziwnego, bo słowo to ma mocne znaczenie i kojarzy się negatywnie. Najczęściej tego określenia używają politycy PO, czy .Nowoczesnej w stosunku do wg nich niedemokratycznych rządów PiS.
Równie często faszystami nazywa się organizacje prawicowe, choćby partię
KORWiN. Jednak czy są to poprawne zastosowania tego określenia? Co tak
naprawdę oznacza faszyzm w dzisiejszych czasach, kiedy z powodu nadużycia
tego słowa jego znaczenie kompletnie się wypaczyło?
Zacznijmy od przypomnienia,
skąd faszyzm w ogóle się wziął
oraz czym jest. Jego inicjatorem
był Benito Mussolini, premier
Włoch w okresie międzywojennym (na nim wzorował
się w późniejszym ok resie
Adolf Hit ler). Głów ny mi
założeniami ideologii faszystowskiej był kult silnego państwa, totalitarne przywództwo,
terror państwowy i polityka
socjalistyczna.
Czy nazywanie więc faszystami
młodych patriotów, organizujących marsze pamięci bohaterów narodowych jest w porządku? Czy nazywanie faszyzmem
tego, że 5 sędziów Trybunału
Konstytucyjnego (wybranych
przez poprzedni rząd w sposób
niezgodny z żadnymi przepisami czy terminami) nie zostało
zaprzysiężonych, jest prawidłowe? I wreszcie, czy nazywanie
faszystami partii wolnościowej i antysocjalistycznej, która
na pierwszym miejscu stawia
wolność jednostki i dąży do
maksymalnego zmniejszenia
ingerencji państwa w nasze
życie i pieniądze jest zgodne
ze znaczeniem tego terminu?

Kto więc zasługuje w dzisiejszych czasach na miano
faszystów? Okazuje się, że
Ci, którzy bezmyślnie ulegają
modzie na nadużywanie tego
słowa. Premier poprzedniego
rządu, Ewa Kopacz, w pewnym wywiadzie powiedziała,
że „nie chce, by w jej wolnym
kraju, który kocha, ktokolwiek
urządzał jej życie”. Powiedziała
to osoba, która urządzała nam
życie nakazując płacić ubezpieczenie emerytalne. Powiedziała
to osoba, która urządzała nam
życie nakazując nam szczepić
nasze dzieci. Powiedziała to
osoba, która urządzała nam
życie nakazując nam we własnym samochodzie przypinać
się pasami. Powiedziała to osoba, która urządzała nam życie
zmuszając nas do wykupienia
ubezpieczenia zdrowotnego.
Powiedziała to osoba, która
urządzała nam życie nakazując,
że, jeśli chcemy wziąć urlop,
to musi to być 10 dni z rzędu.
Powiedziała to osoba, która
urządzała nam życie nakazując, by nasze dzieci poszły do
szkoły w wieku akurat 6, a nie
5 czy 7 lat. Powiedziała to oso-

ba, która urządzała nam życie
kontrolując każdy kęs żywności, jaką chcielibyśmy sobie
kupić. I wreszcie - powiedziała
to osoba, która urządzała nam
życie zakazując gry w pokera w internecie - i ogólnie
wydając tysiące zakazów oraz
nakazów.
Warto więc zastanowić się
kto realizuje politykę silnego,
zaborczego państwa i terroru państwowego, czy polityki socjalistycznej. Może się
bowiem okazać, że największymi faszystami w naszym kraju
są Ci, którzy najgłośniej krzyczą, że „demokracja się w kraju skończyła”, czy straszą, że
inni będą chcieli zabrać nam
wolność.
vv Michał Pasternak
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O PODJĘTYCH PRACACH DLA UZYSKANIA

„EFEKTU EKOLOGICZNEGO”
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Radnych
Rady Miejskiej w Olkuszu, której to Radni nie
posiadając wystarczającej wiedzy na temat realizacji
projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej
w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz,
Bukowno, Bolesław, Klucze” oraz podjętych przez
Przedsiębiorstwo działań w ramach wykonania
efektu ekologicznego, Przedsiębiorstwo zaprasza
wszystkich olkuskich radnych na spotkanie w siedzibie
Spółki w dniu 23.06.2016 r. o godz. 14.00.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wyczerpująco
odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

Program 500 plus jest realizowany
w całej Polsce od dnia 1 kwietnia
2016 r. Od tego dnia przez trzy
miesiące można składać wnioski o
świadczenie wychowawcze i prawo
do tego świadczenia ustali się z
wyrównaniem od 1 kwietnia. Na terenie gminy Olkusz
wdrażaniem programu zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu.
Żeby doszło do wypłaty, wniosek o świadczenie musi
przejść pozytywną weryﬁkację, a decyzja w sprawie świadczenia musi traﬁć do wnioskodawcy. Dokument ten jest
doręczany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Od startu programu Rodzina 500 plus do dnia dzisiejszego
tj. 20 czerwca 2016 r. wpłynęło 2813 wniosków. Na dzień
dzisiejszy wydano 2093 decyzji administracyjnych. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 3.285.710,30 zł.
44 wnioski przesłano w związku z występującą koordynacją
do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.
Trwa nadal weryﬁkacja, wydawanie decyzji złożonych
i składanych wniosków.

www.ops.olkusz.pl

Alfred Szylko

Harmonogram imprez organizowanych w ramach programu
Wakacje z MOSiR-em 2016 • Olkusz 24.06 - 28.08.2016 r.
Data

Typ rozgrywek/imprezy

Szkoła/Kategoria wiekowa

Godzina

Miejsce

24-26.06

Grand Prix Olkusza w Tenisie Ziemnym

Open, +50

8:00

korty OSW „Czarna Góra”

28.06 wt

Piłka nożna

podstawowa kl.IV-VI

11.00

boisko „orlik” przy Szkole Podstawowej nr 2

Tenis ziemny

gimnazjum

11.00

korty OSW „Czarna Góra”

30.06 cz

Siatkówka plażowa

ponadgim

11.00

boisko OSW „Czarna Góra”

05.07 wt

Piłka nożna

gimnazjum

11.00

boisko „orlik” przy Szkole Podstawowej nr 2

06.07 śr

Gry i Zabawy

podstawowa kl.I-III

11.00

boisko OSW „Czarna Góra”

07.07 cz

Trio basket

ponadgim

11.00

boisko OSW „Czarna Góra”

09.07 so

Warsztaty ratownicze „Dzień Ratownika”

wszyscy zainteresowani

10:00

Kompleks Basenowo-Rekreacyjny*

10.07 n

Rodzinny Rajd Rowerowy

wszyscy zainteresowani

10:30

Niesułowice

14.07 cz

73 Tour de Pologne

wszyscy zainteresowani

11:00

Olkusz - Rynek

Piłka nożna

podstawowa kl.IV-VI

11.00

boisko „orlik” przy Szkole Podstawowej nr 2

20.07 śr

Siatkówka plażowa

gimnazjum

11.00

boisko OSW „Czarna Góra”

21.07 cz

Trio basket

podstawowa kl.IV-VI

11.00

boisko OSW „Czarna Góra”

26.07 wt

Mini golf

podst, gim, ponadgim.

11.00

pole do minigolfa OSW „Czarna Góra”

27.07 śr

Tenis ziemny

ponadgim

11.00

korty OSW „Czarna Góra”

28.07 cz

Trio basket

ponadgim

11.00

boisko OSW „Czarna Góra”

02.08 wt

Siatkówka plażowa

gimnazjum

11.00

boisko OSW „Czarna Góra”

03.08 śr

Tenis ziemny

gimnazjum

11.00

korty OSW „Czarna Góra”

04.08 cz

Trio basket

podstawowa kl.IV-VI

11.00

boisko OSW „Czarna Góra”

09.08 wt

Piłka nożna

gimnazjum

11.00

boisko „orlik” przy Szkole Podstawowej nr 2

10.08 śr

Tenis ziemny

Podstawowa kl. IV-VI

11.00

korty OSW „Czarna Góra”

11.08 cz

Siatkówka plażowa

ponadgim

11.00

boisko OSW „Czarna Góra”

Piłka nożna

podstawowa kl.IV-VI

11.00

boisko „orlik” przy Szkole Podstawowej nr 2

17.08 śr

Gry i Zabawy

podstawowa kl.I-III

11.00

boisko OSW „Czarna Góra”

18.08 cz

Mini golf

podst, gim, ponadgim.

11.00

pole do minigolfa OSW „Czarna Góra”

23.08 wt

Piłka nożna

gimnazjum

11.00

boisko „orlik” przy Szkole Podstawowej nr 2

24.08 śr

Tenis ziemny

ponadgim

11.00

korty OSW „Czarna Góra”

25.08 cz

Trio basket

gimnazjum

11.00

boisko OSW „Czarna Góra”

28.08 n

Zakończenie Wakacji 2016

wszyscy zainteresowani

11.00

Kompleks Basenowo-Rekreacyjny*

29.06 śr

19.07 wt

16.08 wt

czerwiec

lipiec

sierpień

Udział w zajęciach sportowych bezpłatny!!! Zgłoszenia będą przyjmowane na miejscu w dniu zawodów, 30 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.
Przy zgłoszeniach należy okazać aktualną legitymację szkolną! Informacje: www.mosir.olkusz.pl lub tel. 32 649 44 88, 784 647 871.
*wejście na teren Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Współpraca

Informacje
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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

BEZ OPŁAT
WSTĘPNYCH

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

DORADZTWO
FINANSOWE

NOWE POŻYCZKI
POZABANKOWE

Wyślij wniosek online nawww.centrum9.pl
» CHWILÓWKI

NAPISZ DO NAS, BĄDŹ

» DORADZTWO FINANSOWE
» KREDYTY GOTÓWKOWE
» KREDYTY KONSOLIDACYJNE

CENTRUM 9

30 bankówjscu
w jednym mie

» POŻYCZKI POZABANKOWE

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

ZADZWOŃ
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Reklamy

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

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):
• 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.
FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

WiREX

Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

POLICJA
• Bolesław. Kradzież parasoli ogrodowych
Na ulicy Wyzwolenia w Bolesławiu z terenu lokalu gastronomicznego skradziono dwa parasole ogrodowe. Do kradzieży doszło
z 20/21 czerwca 2016 roku. Straty oszacowano na kwotę 1000
złotych. Sprawą zajmują się policjanci z komisariatu w Bukownie.
• Brzozówka. Włamanie do domu jednorodzinnego
Komisariat Policji w Wolbromiu prowadzi sprawę kradzieży z włamaniem do nowo wybudowanego domu w Brzozówce. Złodziej
wyważył okno w piwnicy, wszedł do środka i ukradł narzędzia i
elektronarzędzia. Właściciel straty wycenił na kwotę 1000 złotych.
Za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

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

• Olkusz. Kradzież telefonu komórkowego
Policjanci z komendy zajmują się sprawą kradzieży telefonu komórkowego marki Samsung Galaxy S3. Do kradzieży doszło 15
czerwca 2016 roku na ulicy Augustiańskiej w Olkuszu. Właściciel
- mieszkaniec Wolbromia, straty oszacował na kwotę 200 złotych.
Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Do każdego badania upominek gratis

• Na drodze krajowej w Bolesławiu zderzyły się dwa pojazdy
Policjanci z komendy wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło w sobotę (18.06.br.) około godziny 11.30 na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Bolesław
Jak wstępnie ustalono kierujący fiatem cinquecento - 46 letni
mieszkaniec Czubrowic - najechał na tył Lublina, który dojeżdżał
do skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną. Do szpitala w Olkuszu
z ogólnymi obrażeniami ciała w tym głowy i kręgosłupa, zostali
przewiezieni obaj kierowcy.
Ruch na trasie Katowice-Olkusz odbywał wyznaczonym objazdem.
Utrudnienia trwały do momentu usunięcia i zabezpieczenia obu
pojazdów.

DO WYNAJĘCIA

POKÓJ

w budynku SILVER
/dawny budynek policji/

o powierzchni 30 m ,
klimatyzacja, winda,
cena atrakcyjna!!!
2

tel. 604-640-687

Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-olkuski.pl

• Bukowno. Kradzież audi Q7
W sobotę (18 czerwca) z ulicy Reymonta w Bukownie skradziono
audi Q7. Właścicielka pojazdu straty wyceniła na kwotę 80.000
złotych. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą policjanci z Komisariatu Policji w Bukownie.
• Klucze. Kradzież tablicy rejestracyjnej
18 czerwca 2016 roku z samochodu osobowego marki Mercedes
skradziono tablicę rejestracyjną. Auto zaparkowane było na ulicy
Rudnickiej w Kluczach. Sprawą zajmują się policjanci z komisariatu w Kluczach.
• Olkusz. Uszkodzono szybę w samochodzie
Do zdarzenia doszło 17 czerwca 2016 roku na ulicy Traugutta w
Olkuszu ktoś uszkodził szybę w samochodzie osobowym marki
Nissan X-Trail. Właściciel pojazdu straty wycenił na kwotę 600 złotych. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

gwarekolkuski@wp.pl

• Wolbrom. Kradzież portfela
15 czerwca br. do Komisariatu Policji w Wolbromiu zgłosił się
mieszkaniec Rudy Śląskiej. Mężczyzna powiadomił policjantów, że
na ulicy Targowej w Wolbromiu ktoś z kieszeni jego spodni ukradł
portfel z dokumentami, kartą bankomatową oraz pieniędzmi.
Sprawą kradzieży zajmują się wolbromscy policjanci.
• Olkuscy policjanci zabezpieczyli nielegalny tytoń
Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali 65-letniego mieszkańca Sosnowca, który na olkuskim targowisku próbował sprzedać wyroby tytoniowe nielegalnego pochodzenia. Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzut z ustawy
Kodeksu karnego skarbowego.
14 czerwca br. policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ujawnili i zabezpieczyli tytoń bez skarbowych
znaków akcyzy. Funkcjonariusze na jednym z olkuskich targowisk
zatrzymali w tej sprawie mężczyznę z Sosnowca. Policjanci znaleźli w samochodzie osobowym 65-latka blisko 35 kg ciętego tytoniu oraz kilkadziesiąt paczek papierosów bez polskich znaków
skarbowych. Mężczyzna został zatrzymany. Niebawem usłyszy zarzut przestępstwa skarbowego określonego w art. 65§1 kodeksu
karnego skarbowego. Nabywanie, posiadanie, przewożenie i przesyłanie wyrobów bez znaków akcyzowych jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny do 720 stawek dziennych, których wysokość określa sąd. Uszczuplenie podatku akcyzowego oszacowano
w tym przypadku na ponad 20 tysięcy złotych na szkodę Skarbu
Państwa.
KOMUNIKAT
Policjanci z komendy w Olkuszu zajmują się sprawą uszkodzenia
samochodu osobowego marki Mazda Demio. Do uszkodzenia doszło 20 czerwca br. na parkingu na ulicy Rabsztyńskiej w Olkuszu
w rejonie CH „Carrefour”. Sprawca uszkodził zderzak w pojeździe i
odjechał z miejsca. Świadkowie tego zdarzenia proszeni są o kontakt z prowadzącą sprawę policjantką nr. tel. 32-6478-235 lub 997.

• Sprawcy rozboju rozliczeni przez kluczewskich policjantów
Policjanci z komisariatu w Kluczach zatrzymali trzech mężczyzn,

Biuro czynne:

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

Anna Przetacznik

ul. Króla Kazimierza Wielkiego Skład i łamanie:
Justyna Kurdyła
29 pokój 41, 32-300 Olkusz

510 190 038

którzy dokonali rozboju na 60-latku. Najpierw
częstowali mężczyznę alkoholem a potem zaatakowali i zabrali obrączkę. Grozi im do 12 lat
pozbawienia wolności.
W poniedziałek (13.06.br.) około godziny 13 do
Komisariatu Policji w Kluczach zgłosił się mężczyzna twierdząc, że przed kilkoma minutami w
parku został zaatakowany i okradziony przez trzech mężczyzn. Z
relacji 60-latka wynikało, że mężczyźni najpierw częstowali go alkoholem a chwilę później bez żadnego powodu zaczęli szarpać i
trzymać za ręce. Jeden z napastników uderzył go w głowę i zabrał
obrączkę.
Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania tych osób. Po kilkunastu minutach, w pobliżu przystanku autobusowego, zatrzymali podejrzewanych o rozbój mężczyzn. To trzej mieszkańcy
gminy Klucze w wieku 21-23 lat - dwaj z nich to bracia.
Zatrzymani usłyszeli już zarzuty z art. 280§1 kodeksu karnego.
Przyznali się do popełnionego przestępstwa i wyjaśnili okoliczności tego zdarzenia. Niebawem o losie trójki zadecyduje sąd.

Druk:

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

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany na terenie powiatu olkuskiego w miejscowościach: Bogucin Duży, Bogucin Mały, Bolesław, Braciejówka, Bukowno,
Bydlin, Chechło, Chełm, Cieślin, Dłużec, Domaniewice, Gołaczewy, Gorenice, Jangrot, Jaroszowiec, Kaliś, Klucze, Kogutek, Kolbark, Kosmolów,
Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Krzywopłoty, Niesułowice, Olewin, Olkusz, Osiek, Pazurek, Podchybie, Podlesie, Rabsztyn, Rodaki, Ryczówek,
Sieniczno, Troks, Trzyciąż, Witeradów, Wolbrom, Załęże, Zarzecze, Zawada, Zederman, Żurada.
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na terenie całego powiatu olkuskiego.
Wydawca „Gwarka Olkuskiego” jest założycielem gazety „Gwarek Zawierciański”, kolportowanej na terenie całego powiatu zawierciańskiego, w miastach
i gminach takich jak: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec. Prowadzimy stałą
współpracę z „Gwarkiem Małopolskim”, kolportowanym na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach „Gwarka
Olkuskiego”. Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi 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

CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI KALENDARZ WYDARZEŃ

REPERTUAR KINA „ZBYSZEK”
vv "ALICJA PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA"
prod. USA, 3D, dubbing, czas: 1 h 48 min.
przygodowy/familijny/fantasy,
bez ograniczeń wiekowych
24-29 VI godz. 18.00
vv "NIENASYCENI" prod. Włochy, Francja
2D napisy, czas: 2 h 4 min.
dramat/kryminalny,
bez ograniczeń wiekowych
24-29 VI godz. 20.00

vv ,,ANGRY BIRDS FILM’’ prod. Fin./USA
3D dubbing, czas: 1h 37 min ,
animowany/akcja/komedia ,
bez ograniczeń wiekowych
1-5.07. godz. 17.00
vv ,,ZANIM SIĘ POJAWIŁEŚ’’ prod.USA
2D napisy, czas: 1h 50 min ,
obyczajowy/dramat , od 12 lat
1.07. godz. 20.00 • 2-5.07. godz. 19.00

IMPREZY
vv
vv
vv

24.06. godz. 14.00 Prezentacja artystyczna
Ogniska Muzycznego „Żaczek”
25.06. godz. 21.00 Noc Poetów
(zamek w Rabsztynie, w razie niepogody w Chacie Kocjana)
2 VII 2016 - XII TURNIEJ RYCERSKI pod Honorowym Patronatem
Romana Piaśnika - Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
(organizatorzy: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, STOWARZYSZENIE
„BRACTWO RYCERSKIE KRUK” - STAROSTWA RABSZTYŃSKIEGO,
STOWARZYSZENIE ZAMEK RABSZTYN)

vv
vv

3 VII 2016 - ZAMKOWA NIEDZIELA
6 VII godz. 17.00 - „Pod starym Wawelem przygód bez liku”
spektakl teatralny dla dzieci wykonaniu Teatru MASKA z
Krakowa (cena biletu 5 zł)

MOK Olkusz

Już wkrótce rozpocznie się letnia przerwa w nauce, a wraz z nią akcja Wakacje z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu. Jak co roku mnóstwo będzie
gier i zabaw, warsztatów plastycznych i tanecznych, a dla najmłodszych kinomanów - filmowe niespodzianki w kinie „Zbyszek”. Aktorzy z krakowskiego
Teatru „Maska” wystawią tego lata cztery bajkowe spektakle, zaś strażacy i harcerze przygotowali pikniki z edukacyjnymi rozrywkami. Nie zabraknie też
tradycyjnie towarzyszącego akcji Wakacje z MOK balu przebierańców. Szczegółowe informacje o tych i innych wakacyjnych imprezach znaleźć można na
stronie internetowej www.mok.olkusz.pl. Nie siedź w domu, baw się z nami! Zapraszamy!!!

Wakacje 2016 z MOK Olkusz - PROGRAM NA LIPIEC
Zapisy na zajęcia i warsztaty przyjmowane będą tydzień przed ich planowanym terminem
vv 01.07. godz. 11.00, 13.00 Filmowe niespodzianki

vv 18.07. godz. 11.00, 13.00 Filmowe niespodzianki

vv 01.07. godz. 17.00 „Bawmy się bezpiecznie” - piknik we współpracy
OSP Olkusz, pokaz pierwszej pomocy, sprzętu straży pożarnej,, wykład
na temat zagrożenia pożarowego oraz blok konkursowy

vv 18.07. Warsztaty bębniarskie - zapisy do dn. 17.07. w sekretariacie
MOK lub tel. 32 643 11 20

vv 5.07. godz. 11.00 „Makro-świat” zajęcia plastyczne - zapisy do dn.
4.07 w MOK – CK ul. Szpitalna 32, tel. 32 754 44 55 (MOK - CK ul.
Szpitalna 32)
vv 06.07. godz. 11.00 „Moje nastroje” zajęcia plastyczne dla dzieci zapisy do dn. 5.07 w sekretariacie MOK lub tel. 32 643 11 20
vv 06.07. godz. 17.00 „Pod starym Wawelem przygód bez liku” spektakl
teatralny dla dzieci wykonaniu Teatru „Maska” z Krakowa
vv 07.07. godz. 11.00 „Potworna zakładka” zajęcia plastyczne zapisy do
dn. 6.07 w MOK – CK ul. Szpitalna 32, tel. 32 754 44 55
(MOK - CK ul. Szpitalna 32)
vv 07.07. godz. 12.00 Tańce i zabawy – kraje Europy – od 7 lat
vv 07.07. godz. 14.00 „Po co mi to ciało?” - zajęcia dla dzieci rozwijające
kreatywność z elementami jogi i tańca - zapisy do dn. 6.07.
w sekretariacie MOK lub tel. 32 643 11 20
vv 08.07. godz. 11.00, 13.00 Filmowe niespodzianki
vv 11.07. godz. 11.00, 13.00 Filmowe niespodzianki
vv 11.07. godz. 14.30 Gry i zabawy z piłką i chustą Klanza – od 4 lat zapisy do dn. 8.07 w sekretariacie MOK lub tel. 32 643 11 20
vv 12.07. godz. 11.00 Papierowe bransoletki – zajęcia plastyczne - zapisy
do dn. 11.07. w MOK – CK ul. Szpitalna 32, tel. 32 754 44 55 (MOK - CK
ul. Szpitalna 32)
vv 13.07. godz. 11.00 „Zaklinacz motyli” - zajęcia ceramiczne dla dzieci od
7 lat - zapisy do dn. 12.07 w sekretariacie MOK lub tel. 32 643 11 20
vv 13.07. godz. 10.00 Za kulisami... Domu Kultury i Kina „Zbyszek” zapisy do dn. 11.07.w sekretariacie MOK lub tel. 32 643 11 20

• Ogrodzenia • Bramy
• Balustrady • Gabiony • Automatyka •

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

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

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

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł

lek. med. Grażyna Żak-Pietras

vv 20.07. godz. 17.00 „Skradzione mądrości” spektakl teatralny dla dzieci
wykonaniu Teatru „Maska” z Krakowa

tel. 698 941 921

vv 21.07. godz.11.00 „Naszyjniki z Afryki” zajęcia plastyczne zapisy do
dn. 20.07. w MOK – CK ul. Szpitalna 32 , tel. 32 754 44 55 (MOK - CK ul.
Szpitalna 32)
vv 21.07. Warsztaty bębniarskie - zapisy do dn. 20.07. w sekretariacie
MOK lub tel. 32 643 11 20
vv 21.07. godz. 14.00 „Po co mi to ciało?” - zajęcia dla dzieci rozwijające
kreatywność z elementami jogi i tańca
(zapisy do dnia 20.07.w sekretariacie MOK lub tel. 32 643 11 20

pediatra specjalista medycyny rodzinnej

GABINET LOGOPEDYCZNY
mgr Ewa Kania pedagog logopeda
tel. 512 301 127

Olkusz, ul. M. C. Skłodowskiej 16

vv 22.07. godz. 11.00, 13.00 Filmowe niespodzianki

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj
pieniądze i baw się doskonale"

vv 25.07. godz. 11.00, 13.00 Filmowe niespodzianki
vv 25.07. godz. 14.30 Gry i zabawy z piłką i chustą Klanza – od 4 lat zapisy do dn. 22.07. w sekretariacie MOK lub tel. 32 643 11 20
vv 26.07. godz. 11.00 „Co leży pod ziemią” zajęcia plastyczne - zapisy do
dn. 25.07. w MOK – CK ul. Szpitalna 32, tel. 32 754 44 55 (MOK - CK ul.
Szpitalna 32)
vv 27.07. godz. 11.00 „Wieczór w ogrodzie – ceramiczne świeczniki”
zajęcia ceramiczne dla dzieci od 7 lat - zapisy do dn. 26.07.w
sekretariacie MOK lub tel. 32 6431120
vv 27.07. godz. 17.00 „Babcia Renia czyta dzieciom” - spotkanie z poetką,
studentką OUTW Ireną Włodarczyk
vv 28.07. godz. 11.00 „Afrykański taniec” zajęcia plastyczne - zapisy do
dn. 27.07.w MOK – CK ul. Szpitalna 32, tel. 32 754 44 55

vv 29.07. godz. 11.00, 13.00 Filmowe niespodzianki

www.ogrodzeniaarmet.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

vv 20.07. godz. 11.00 „Projektujemy wnętrza” collage - zajęcia plastyczne
dla dzieci (zapisy do dn. 19.07. w sekretariacie MOK lub tel. 32 643 11 20

vv (MOK - CK ul. Szpitalna 32)

Tel.: 502 439 059

KOTŁY
PIECE C.O.

SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA

vv 14.07. godz.14.00 „Po co mi to ciało?” - zajęcia dla dzieci rozwijające
kreatywność z elementami jogi i tańca - zapisy do dn. 13.07.
w sekretariacie MOK lub tel. 32 643 11 20

Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

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

vv 19.07. godz. 11.00 „Poszukiwacze skarbów” - zajęcia plastyczne zapisy do dn. 18.07. w MOK – CK ul. Szpitalna 32, tel. 32 754 44 55
(MOK - CK ul. Szpitalna 32)

vv 14.07. godz. 12.00 Tańce i zabawy – kraje Europy – od 7 lat

vv 15.07. godz. 11.00, 13.00 Filmowe niespodzianki

- serwis elektronarzędzi (części zamienne)
- ostrzenie pił widiowych
- ostrzenie łańcuchów do pił
- narzędzia spawalnicze
- narzędzia pneumatyczne

www.kotlyosiek.pl

Moc atrakcji na dwa miesiące wakacji

vv 04.07. godz. 14.30 Gry i zabawy z piłką i chustą Klanza – od 4 lat zapisy do dn. 1.07.2016 r. w sekretariacie MOK lub tel. 32 643 11 20

SKLEP TECHNIK

Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi

PRODUCENT TRACZ

WAKACJE 2016 z

vv 04.07. godz. 11.00, 13.00 Filmowe niespodzianki

7

vv 28.07. godz. 12.00 Tańce i zabawy – kraje Europy – od 7 lat (zapisy do
dn. 27.07.2016r. w sekretariacie MOK lub tel. - 32 6431120

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
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Reklamy

LOMBARD

HURTOWNIA OLEJÓW

SKLEP Z TOREBKAMI

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
Gotówka od ręki!
Przebijemy każdą cenę! Sprawdź!!!

tel.

ZMIANA ADRESU z Olkusz, Rynek 24 na:

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 1

www.motoexpert.olkusz.pl

tel. 512 777 884

537 39 39 39
511 33 06 36

motoexpertshop@gmail.com

OLKUSZ, UL. KASZTANOWA 4
Parking przed posesją
Zapraszamy pon. - sob. w godz. 800 - 2000

OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

Najniższe ceny w regionie!

(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

Ponad 22 lata doświadczenia

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

SZYBKO
SOLIDNIE

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

www.mobioos.pl

•

biuro@mobioos.pl

Kreacja marki
Projektowanie
Film i multimedia
Skład tekstów
Strony WWW
Druk

600 424 117

Profesjonalne wylewki

Miksokretem
zacierane maszynowo

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

