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

www.system-olkusz.plwww.system-olkusz.pl
OLKUSZ, ul. Sławkowska 22OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIEKUCHNIE
NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI

SZAFYSZAFY

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

SKLEPSKLEP WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00
WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

ROK PEŁEN SUKCESÓW W I LO - STR. 4

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm
• Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew 
wykończeniowych z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu. 
Deski podłogowe, schody, poręcze, tralki, sztachety, 
więźby dachowe, meble oraz drzwi.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

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

MEBLE OGRODOWEMEBLE OGRODOWE

 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE
 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE

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

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

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

GABINET OKULISTYCZNY
rejestracja telefoniczna 500-200-941 ul. K. K. Wielkiego 60 

(“SILVER” BUDYNEK DAWNEJ POLICJI PRZY POCZCIE)

OPTYK

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

Kasy Fiskalne, zapraszamy Do Zakupu:

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

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.

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

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

JUŻ OTWARTE!!! ZAPRASZAMY 

Pn - Pt  700 - 2000 
Sob       700 - 1400  

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

Do każdego
badania

upominek
gratis 

WiREX

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

www.fhunetcom.pl

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

ceny jak
na allegro!!

tel. kom: 662 331 815tel. kom: 662 331 815

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!

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!

Olkusz
Restauracja

Olkusz
Restauracja

Rynek 27
CLUB 66
Rynek 27
CLUB 66
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SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

PRZEGLĄD KLIMATYZACJI 
z uzupełnieniem odczynnika 
MYCIE SAMOCHODU • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  15 zł
MYCIE SZYB • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   10 zł
ODKURZANIE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  10 zł
WOSKOWANIE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 zł
OZONOWANIE GENERATOREM  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  10 zł

RAZEM  • • • • • •    100 zł
AUTO-MYJNIA - Krze, przy trasie E94

Umów się, tel. 508 212 003

20 zł
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ul. K. K. Wielkiego 29, 
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          KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIA:
• Komunikacyjne: Tanie OC/ Dobre AC/KR, Assistance do 1000 km.

• Majątkowe: Dom, Mieszkania
• Osobowe : NNW, Życie, Emerytury
• Firmowe : Kabotaż, OCP, Wadium
• Rolnicze

Karolina Małysa 
Agent Ubezpieczeniowy "MMK"

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

tel.: 880 391 340
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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

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W „MECHANIKU”
W dniu 28 maja 2015 r. w ramach Dnia Przedsiębiorczości w Zespole 
Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Olkuszu odbyło się spotkanie  doradcy 
zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu z uczniami tej 
szkoły. Młodzież „Mechanika” zapoznała się z  zagadnieniami z  za-
kresu przedsiębiorczości i  możliwościami jakimi dysponuje Urząd 
Pracy we wspieraniu samozatrudnienia.  

Jakie są cechy dobrego przedsiębiorcy? Jakie umiejętności powinien posiadać 
przedsiębiorca? Jak założyć działalność gospodarczą? Jak trafić „w  dziesiątkę” 
z własnym biznesem? - na te i inne pytania mogli znaleźć odpowiedź uczniowie. 
 Spotkanie składało się z trzech  modułów. Pierwszy dotyczył psychologicznych 
aspektów przedsiębiorczych, takich jak:

 v Niezbędne cechy, które powinien posiadać przedsiębiorca 
 (umiejętności techniczne oraz menedżerskie)

 v Cechy sprzyjające i utrudniające działania przedsiębiorcze
 v Korzyści oraz koszty bycia przedsiębiorcą
 v Czy ja się do tego nadaję – krótki kwestionariusz predyspozycji przedsię-
biorczych.

W ramach drugiego modułu młodzież zapoznała się z  procesem zakładania dzia-
łalności gospodarczej oraz marketingowymi aspektami jej prowadzenia, w tym: 

 v Plan przedsięwzięcia
 v Etapy rejestrowania działalności gospodarczej, w tym:  
koszty założenia firmy, procedura rejestracji, ZUS, REGON, Urząd Skarbowy,  
firmowy rachunek bankowy, pieczątka firmowa, zezwolenia i koncesje

 v Instytucje wspomagające przedsiębiorczość
Ostatnia część dotyczyła zagadnień na temat możliwości uzyskania środków  na 
podjęcie  działalności gospodarczej z Funduszu Pracy.                         
Mamy nadzieję, że „Dzień Przedsiębiorczości” wyposażył uczniów w odpowied-
nią wiedzę i  tym samym zachęci w przyszłości  do podjęcia decyzji o samoza-
trudnieniu.

Redakcja: Panie pośle, kiedy Pań-
stwowa Komisja Wyborcza podała 
oficjalne wyniki, wszystko stało się 
jasne. Jaka była Pana reakcja, gdy 
okazało się, że kandydat Prawa 
i Sprawiedliwości będzie kolejnym 
prezydentem Polski?
Jacek Osuch: To są emocje, które 
ciężko opisać. Ogromna radość i wzru-
szenie. Znamy się z Andrzejem Dudą 
kilka dobrych lat, a na regularnych 
spotkaniach przegadaliśmy niejedną 
godzinę o ważnych sprawach dla oby-
wateli. Podjęliśmy dyskusję na temat 
wrażliwych społecznie kwestii i pro-
blemów, z którymi na co dzień boryka-
ją się Polacy. Jestem bardzo szczęśliwy 
i gratuluję serdecznie prezydentowi 
elektowi. Wyrażam najgłębsze prze-
konanie, że Andrzej będzie prezyden-
tem aktywnym, będzie kreował dialog 
społeczny i godnie reprezentował nas 
wszystkich. To człowiek, który potrafi 
sobie zjednać ludzi bez względu na 
konotacje polityczne.
Red. Jak podsumowałby Pan krótko 
kampanię Andrzeja Dudy? Spotkania 
z Polakami przyniosły oczekiwany 
rezultat? 
J.O.: Hasło finału kampanii Andrzeja 
Dudy – „Godne życie w bezpiecznej 
Polsce” jest wynikiem 250 odwie-
dzonych powiatów i tysięcy rozmów 
z Polakami. „Godne życie” oznacza 
godną płacę, mieszkania dla każdej 
rodziny, to emeryci i renciści którzy 
nie martwią się że nie będzie ich stać 

na wykupienie lekarstw, to sytuacja 
w służbie zdrowia gdzie nie czeka 
się miesiącami i latami na wizytę 
u specjalisty. Natomiast „bezpieczna 
Polska” to Polska która daje Polakom 
bezpieczeństwo przez gwarancję silnej 
armii, to Polska gdzie obywatele mają 
pracę i czują się bezpiecznie w swoich 
domach, na ulicy i w szkołach. To rów-
nież taka Polska która daje poczucie 
pewności, że jesteśmy państwem które 
liczy się na arenie międzynarodowej.
Red.: Andrzej Duda miał w gmi-
nie Olkusz ponad 4 tys. przewagi, 
w cały powiecie olkuskim ponad 10 
tys. Wygrał w każdej z gmin. Trud 
kampanii się opłacał?
J.O.: Zwycięstwo Andrzeja Dudy to 
pokłosie długiej i intensywnej kampa-
nii wyborczej. Wysiłki podejmowane 
przez moje otoczenie i sympatyków 
znalazły odzwierciedlenie w świetnym 
wyniku naszego kandydata. Przypo-
mnę, że uczestniczyliśmy w kilku-
dziesięciu spotkaniach i akcjach 
wyborczych na terenie powiatu olku-
skiego, miechowskiego i krakowskie-
go. Byliśmy również w Chrzanowi, na 
Śląsku i w Zagłębiu. Spotykaliśmy 
się z mieszkańcami miast i wiosek. 
Słyszeliśmy od ludzi, że chcą zmiany, 
że Polska bardzo jej potrzebuje. Dziś 
mogę powiedzieć spokojnie – udało się.
Red.: Czy wygrana Andrzeja Dudy 
może zmienić coś w sprawie jesien-
nych wyborów? To dobry prognostyk 
dla Prawa i Sprawiedliwości?

J.O.: Tak. Wychodzimy dynamicz-
niej w stronę Polski pełnej nadziei 
i pomysłów. To bardzo ważny moment 
i sygnał, że możemy wygrać jesienne 
wybory. Już dziś musimy rozpocząć 
ciężką pracę, by nie zgasł entuzjazm 
i zapał. Mam nadzieję, że nasze wysił-
ki na rzecz lokalnych społeczności 
zostaną docenione i będą miały prze-
łożenie na demontaż obecnej sceny 
politycznej. Polacy w końcu uwierzyli, 
że można zmienić rzeczywistość.
Red.: Sądzi Pan, że mieszkańcy zie-
mi olkuskiej jesienią równie chętnie 
pójdą do urn wyborczych? Frekwencja 
wyborcza w wyborach prezydenckich 
była przecież powyżej oczekiwań.
J.O.: Życzyłbym tego sobie i wszyst-
kim. Chciałbym uświadomić Pola-
kom, że osiem lat rządów koalicji 
PO-PSL pokazało, że nie ma ona 
żadnej recepty na to, żeby zwykłym 
obywatelom żyło się lepiej. Dobrze 
żyje się wąskim elitom i kolegom 
partyjnym. Andrzej Duda podczas 
marcowej wizyty w Olkuszu, mówił 
wprost – patologie władzy pokazują, 
że Polska nie jest państwem, w któ-
rym wszyscy są równi wobec prawa 
i władzy. My chcemy ten stan zmienić. 
Wspólnymi siłami zdołamy to zrobić.

Wywiad przeprowadził
 v  Bogumił Sobczyk

„NIEJEDNĄ GODZINĘ PRZEGADALIŚMY…”  
Z POSŁEM JACKIEM OSUCHEM O ZWYCIĘSTWIE ANDRZEJA DUDY

Dawno w polskiej polityce nie było tak emocjonującej niedzieli, jak ta – 24 maja. 
Kilka minut po godz. 23. okazało się, że nowym prezydentem Polski został Andrzej 
Duda. Jego zwycięstwo było zwieńczeniem wielomiesięcznej i wytężonej pracy. 
Wsparciem służył mu sztab, młodzież i parlamentarzyści. Poseł Jacek Osuch ma 
powody do dumy, bo dzięki aktywności jego i otoczenia, Andrzej Duda zdobył 
w powiecie olkuskim  ponad 60% głosów i miał ponad 10 tys. głosów przewagi 
nad Bronisławem Komorowskim. Postanowiliśmy zapytać posła Osucha o powy-
borcze emocje i kulisy kampanii.

Informacje
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Powyżej wskazane uprawnienia 
znajdują podstawę w przepisach 
art. 141 i 142 Kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego (dalej zwa-
nego KRO). Zasadniczą różnicą 
pomiędzy tymi roszczeniami, 
jest chwila ich powstania. I tak 
te z art. 141 KRO powstają po 
urodzeniu się dziecka, natomiast 
te z art. 142 KRO jeszcze przed 
jego narodzinami. 
Pierwszy z wymienionych prze-
pisów stanowi, iż  ojciec dziec-
ka pozamałżeńskiego powinien 
przyczynić się do pokrycia kosz-
tów związanych z ciążą i poro-
dem. Przykładowo są to opłaty za 
opiekę medyczną matki, lekarstwa, 
witaminy, zakup łóżeczka, wóz-
ka, wanienki, środków pielęgnacji, 
fotelika do samochodu, odnowie-
nia pokoju czy też zakupu mebli do 
pokoju dziecięcego.  
Druga grupa roszczeń z art. 141 
KRO - to udział w  trzymiesięcz-
nym utrzymaniu matki w okresie 
porodu. Z ważnych powodów 
okres ten może być przedłużony. 
W tym zakresie mieszczą się prócz 
wydatków na opiekę medyczną 
(wizyty lekarskie, USG, koszty 
porodu) także na ubrania ciążowe, 
środki higieniczny, odpowiednie 
odżywianie.     
Natomiast wśród uprawnień z art. 
142 KRO obok nakładów na utrzy-

mania matki w okresie trzech mie-
sięcy przed porodem, znajdują się 
także koszty utrzymania dziecka 
przez pierwsze trzy miesiące po 
urodzeniu. Są to np. wydatki na 
pieluchy, środki pielęgnacji, ubran-
ka, mleka.    
Przygotowując się do wszczęcia 
drogi sądowej należy pamiętać 
o gromadzeniu wszelkich rachun-
ków, faktur,  które stanowić będą 
dowody na okoliczność poczynio-
nych płatności. 

Procedura  
dochodzenia świadczeń  

Wystąpienie na drogę postępowa-
nia sądowego z przedmiotowymi 
roszczeniami nie pociąga za sobą 
konieczności ponoszenia opłat 
sądowych. Sądem rozpoznają-
cym sprawę będzie sąd rejonowym 
wydział rodzinny i nieletnich, 
właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania uprawnionej matki. 
Roszczenia związane z ojcostwem 
mogą być dochodzone tylko jed-
nocześnie z żądaniem ustalenia 
ojcostwa, jeżeli nie zostało ono 
uprzednio ustalone przed kierow-
nikiem urzędu stanu cywilnego. 
Tak więc razem z roszczeniem 
o partycypowanie w kosztach 
związanych z ciążą i porodem, 
trzymiesięcznym utrzymaniem 
matki, należy wnosić o ustalenie 
ojcostwa. 

Do roszczeń z art. 142 KRO, doty-
czących wyłożenia przez ojca trzy-
miesięcznych kosztów utrzymania 
matki oraz dziecka, konieczne jest 
wyłącznie uwiarygodnienie ojco-
stwa. Powódka nie musi więc tego 
udowadniać, a jedynie uprawdopo-
dobnić tą okoliczność. Pomocne 
w tym zakresie jest domniemanie 
sprecyzowane w przepisie art. 85 
§ 1 KRO. Wystarczającym będzie, 
że matka wykaże, że doszło do 
współżycia z pozwanym mężczy-
zną w okresie między 180 a 300 
dniem przed planowaną datą poro-
du. Jest to szybszy sposób zabez-
pieczenia roszczenia i uzyskania 
świadczeń przed narodzinami 
dziecka. 
Opisywane roszczenia przedawniają 
się z upływem 3 lat od dnia porodu.

 v 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

PORADY PRAWNE 

ALIMENTY W CIĄŻY I PO PORODZIE
Ojciec dziecka, niebędący mężem matki, jest obowiązany przy-
czynić się do pokrycia kosztów: związanych z ciążą, porodem, 
utrzymaniem matki przez okres trzech miesięcy przed dniem 
porodu, jak również winien wyłożyć odpowiednią sumę pieniężną 
na utrzymanie dziecka przez pierwsze trzy miesiące jego życia.

Wielu chwali nowe przepisy, 
traktując je jako straszak na 
niesubordynowanych kierow-
ców, mając nadzieję, że kilka-
krotnie zastanowią się zanim 
postanowią zrobić coś wbrew 
prawu. Częściowo nowe prawo 
działa. Jak podkreśla Policja, ale 
też użytkownicy dróg, kierow-
cy zwolnili, jeżdżą ostrożniej, 
częściej korzystają z hamul-
ca. To bez wątpienia dobrze, 
spadła ilość wypadków i osób 
rannych, wciąż jednak wysoki 
jest odsetek zabitych, ciągle też 
kierowcy zapominają o tym, że 
alkohol szkodzi. Ostatni długi 
weekend zaowocował zatrzyma-
niem tysiąca sześciuset pijanych 
kierowców. 
Od lat już prowadzący na 
podwójnym gazie Polacy to 
zmora naszych dróg. Nieodpo-
wiedzialni, zapatrzeni w siebie, 
o zbyt wybujałym poczuciu wła-
snej nieomylności rokrocznie 
przyczyniają się do wielu ludz-
kich dramatów. Mimo zaostrze-
nia kar dla pijanych za kółkiem 
zachodzą obawy, że zarówno 
sądy, jak i prokuratury wciąż 
będą traktować takich kierow-
ców zbyt łagodnie. Tak jak to 
było do tej pory, za spowodo-

wanie wypadku ze skutkiem 
śmiertelnym groziło dwanaście 
lat pozbawienia wolności – rzad-
ko kiedy stosowano więcej niż 
sześć lat.  Jak to zwykle bywa nie 
prawo było złe, tylko egzekwu-
jący go ludzie zbyt pobłażliwi.
Nowe przepisy wzbudzają 
sprzeczne emocje, jedni je chwa-
lą, inni protestują. Co ciekawe 
przeciwko zaostrzonemu prawu 
wystąpiła jedna z najbardziej 
znanych organizacji pozarzą-
dowych – Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka. Zarzuca ona 
nowym przepisom podwójne 
karanie za jedno przestępstwo. 
Chodzi o kierowców którym za 
przekroczenie dozwolonej pręd-
kości odbiera się prawo jazdy, 
a jednocześnie karze mandatem 
i punktami karnymi. Kolejny 
zarzut to automatyczne odbie-
ranie prawa jazdy za przekro-
czenie w terenie zabudowanym 
prędkości o ponad 50 km/h bez 
możliwości wytłumaczenia się. 
Fundacja podnosi niekonstytu-
cyjność znowelizowanej usta-
wy i zapowiedziała skierowanie 
wniosku do Rzecznika Praw 
Obywatelskich, aby ten z kolei 
skierował ją do Trybunału Kon-
stytucyjnego. 

Ze słów dr P. Kładocznego 
z HFPC, można wywniosko-
wać, że należałoby indywidu-
alnie traktować każdego zbyt 
szybko jadącego kierowcę, bo 
może on np. wieźć dziecko 
do szpitala. Cóż trochę trud-
no dopatrzyć się jakiejś logiki 
w tym rozumowaniu. Wynika-
łoby z niej, że ojciec wiozący 
dziecko do szpitala stanowi 
mniejsze zagrożenie na dro-
dze, niż młodzieniec pragnący 
sprawdzić możliwości swojego 
samochodu… 
A przecież prawo to prawo – 
powinno być równe dla każdego, 
tylko wtedy można oczekiwać 
jakiejś równowagi, jeśli będzie 
miało zastosowanie do ogółu, 
a nie traktowane wybiórczo, 
zwłaszcza prawo drogowe, 
gdzie raczej ciężko dopatrzyć się 
obrony koniecznej, czy innych 
okoliczności łagodzących. Dura 
lex, sed lex – twarde prawo, ale 
prawo i niech tak zostanie…

 v Izabela Szatyn
email: go_izabelaszatyn@op.pl

FELIETON

DURA LEX, SED LEX
18 maja weszły w życie nowe, surowsze przepisy ruchu drogowego. Obecnie 
łatwiej można stracić prawo jazdy, ostrzejsze są kary dla pijanych kierow-
ców i recydywistów. Zdawać by się mogło, że takie rozwiązania ostudzą 
nieco zapały co gorliwszych łamaczy przepisów i wielbicieli szybkiej jazdy. 
Jednakże, jak to zwykle w Polsce bywa, wielu uznało, że im się uda… w cią-
gu zaledwie kilku tygodni obowiązywania znowelizowanej ustawy Policja 
zatrzymała już dwa tysiące praw jazdy.

Tym razem, swoje prace 
zaprezentowało aż 58 artystów 
co stanowi rekord dotychcza-
sowych wystaw. Do stałego 
grona, o ugruntowanej pozy-
cji, co roku dołączają nowi. 
Często są to ludzie młodzi, 
kolejnego pokolenia, a le 
zdarzają się osoby dojrzałe, 
które od niedawna zajęły się 
malarstwem lub fotografią. Są 
też tacy, którzy dopiero teraz 
postanowili się ujawnić szer-
szej publiczności. Ze względu 
na zupełną dowolność tech-
niki i tematyki, organizato-
rowi trudno było pogrupo-
wać prace. Mimo wszystko, 
można było zauważyć  kilka 
wyróżniających się tematów. 
Jak co roku było sporo dobrych 
ikon, pejzaży, pojawiała się 
też martwa natura i abstrak-
cja. Motyw irysów pojawił się 
też i w tym roku (prace Iwony 
Skupińskiej oraz Klaudii Zub 
– Piechowicz.) 

Najlepsze pejzaże charak-
teryzowały się kameralną 
nastrojowością ujęcia. Taka 
poglądowa wystawa daje 
możliwość wyłapania ogól-
nych trendów panujących 
w danym regionie. Obser-
wując tegoroczną wystawę 
i mając w pamięci poprzed-
nią, mogę stwierdzić: Olkusz 
pastelą jest malowany. Paste-
le prezentowane w tym roku 
należały do najlepszych prac. 
Mam tu na myśli m. in. obra-
zy Mariusza Połecia, Damia-
na Pachy, Iwony Skupińskiej, 
Jadwigi Chałupki czy Adama 
Kwarciaka. Obrazy w/w arty-
stów różniły się od pejzaży 
wpisujących się w tradycję 
szkoły Stanisławowskiej, 
przez echa Wyspiańskiego 
i Tetmajera (D. Pacha) aż do 
symbolizmu nawiązującego 
do Art Deco (I. Skupińska). 
Wszystkie pastele łączył 
wysoki poziom techniki. 

Do nielicznych należały por-
trety, kompozycje rodzajowe 
czy akt. Tu przeważał rysu-
nek ołówkiem lub węglem.  
Niektóre obrazy były kopiami 
obrazów wielkich mistrzów 
i w tym miejscu zabrakło 
informacji, że obraz wyko-
nany jest według… Jest to 
powszechnie przyjęty zwy-
czaj, który szanuje twórcę 
oryginalnej pracy. Autorzy 
kopii powinni zaznaczać to 
w swoich opisach. 
 Wystawa jest świetną okazją 
do zapoznania się ze sztuką 
tworzoną w regionie olkuskim 
dlatego polecam zwiedzenie 
jej. Ekspozycja będzie dostęp-
na do 30 czerwca 2015 r. 

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

WYSTAWA 
„ARTYSTÓW OLKUSKICH”
Już po raz czternasty, wystawa organizowana w Dworku 
Machnickich przez BWA, prezentuje prace malarzy, rzeź-
biarzy, grafików i fotografów tworzących na terenie Ziemi 
Olkuskiej. To cykliczne wydarzenie już na stałe wpisało 
się w kalendarz imprez kulturalnych. Jest ono ciekawe głównie ze 
względu na to, że daje możliwość przeglądu prac profesjonalistów 
oraz  osób, które sztuką zajmują się hobbystycznie.

Świadczenia, do jakich zobowią-
zany jest nabywca nieruchomości 
względem dożywotnika powinna 
precyzować zawarta pomiędzy tymi 
stronami umowa. Jeśli w umowie 
kwestie te nie zostały sprecyzowa-
ne zastosowanie znajdzie w pełni 
art. 908 § 1 kodeksu cywilnego, 
zgodnie z którym nabywca zobo-
wiązany będzie przyjąć zbywcę lub 
wskazaną w umowie osobę mu bli-
ską jako domownika, dostarczać mu 
wyżywienie, ubranie, mieszkanie, 
światło i opał, zapewnić odpowied-
nią pomoc i pielęgnowanie w cho-
robie oraz sprawić mu własnym 
kosztem pogrzeb odpowiadający 
zwyczajom miejscowym. Poza tym 
na treść prawa dożywocia składać się 
mogą renta, użytkowanie części lub 
całości nieruchomości oraz służeb-
ność mieszkania.
Umowa dożywocia zapewnia doży-
wotnikowi niepodlegające egzeku-
cji prawo dożywocia obciążające 
nieruchomość bez względu na to, 
kto w przyszłości stanie się jej wła-
ścicielem.
Co istotne, umowy dożywocia nie 
można odwołać. Możliwość rozwią-
zania umowy przez sąd na żądanie 
jednej ze stron istnieje w wyjątko-
wych sytuacjach, jednakże dotyczy 

to przypadków takiego pogorszenia 
się stosunków pomiędzy dożywotni-
kiem a zobowiązanym, że nie można 
wymagać, by dalej pozostawali oni 
w bezpośredniej ze sobą styczności. 
W innym wypadku, a także wtedy, 
gdy zobowiązany z tytułu dożywo-
cia dokona zbycia nieruchomości 
osobie trzeciej, można jedynie żądać 
zmiany niektórych lub wszystkich 
uprawnień dożywotnika w doży-
wotnią rentę.
Należy również wiedzieć, iż prawo 
dożywocia ma charakter osobisty, 
jest niezbywalne, nie podlega dzie-
dziczeniu i gaśnie wraz ze śmiercią 
dożywotnika. Oznacza to tyle, że 
dożywotnik nie może w żaden spo-
sób przenieść na inną osobę upraw-
nień przysługujących mu z tytułu 
omawianej umowy.
Na skutek umowy o  dożywocie 
można przenieść własność każdej 
nieruchomości, w tym lokalu stano-
wiącego odrębną własność. Przed-
miotem takiej umowy nie może być 
jednak spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu mieszkalnego.
Umowa o dożywocie powinna być 
zawarta w formie aktu notarialnego 
jako że zobowiązuje do przeniesienia 
własności nieruchomości zaś nieza-
chowanie tej formy oznaczać będzie 

nieważność umowy. Ponadto pod-
lega ona opodatkowaniu podatkiem 
od czynności cywilnoprawnych 
w wysokości 2% wartości rynkowej 
nieruchomości. Obowiązek podat-
kowy ciąży wyłącznie na nabywcy 
nieruchomości. Notariusz będący 
w tym przypadku płatnikiem tego 
podatku jest obowiązany pobrać go 
od nabywcy i wpłacić na rachunek 
właściwego urzędu skarbowego.
Jak już wspomniałem wyżej umowa 
o dożywocie nie wyklucza możliwo-
ści dalszego zbycia nieruchomości 
przez zobowiązanego gdyż prawo 
dożywocia obciąża nieruchomość 
niezależnie od tego, kto jest jej aktu-
alnym właścicielem. Każdy nowy 
właściciel nieruchomości będzie 
więc tak samo osobiście zobowią-
zany do wypełniania należnych 
dożywotnikowi świadczeń. Jeże-
li zobowiązany z  tytułu umowy 
o dożywocie zbył otrzymaną nie-
ruchomość, dożywotnik, zgodnie 
z treścią przepisu art. 914 k.c. może 
żądać zamiany prawa dożywocia na 
dożywotnią rentę odpowiadającą 
wartości tego prawa.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

UMOWA O DOŻYWOCIE
Zgodnie z przepisem art. 908 kodeksu cywilnego przez 
umowę o dożywocie właściciel nieruchomości zobo-
wiązuje się przenieść jej własność na nabywcę, który 
w zamian zobowiązuje się zapewnić zbywcy lub osobie 
mu bliskiej dożywotnie utrzymanie.

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

Informacje
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Ogromną radość sprawili nam olimpijczycy: laureatem etapu 
centralnego XXXIX Olimpiady Artystycznej w sekcji historii 
sztuki został Przemysław Ciępka (2f), finalistami etapu central-
nego XL Olimpiady Wiedzy Technicznej są Kamil Sobolewski 
(3a) i Szymon Gus (3e), finalistką XLVI Olimpiady Języka 
Rosyjskiego została Anna Marchaj (2a), finalistka XXV Olim-
piady Teologii Katolickiej to Julia Nowak (1d), tytuły finalistek 
II Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej otrzymały 
Justyna Filo (1b) i Klaudia Janik (1f). 

Spektrum zainteresowań naszych uczniów jest imponujące. 
Niektórzy z nich już ukończyli szkołę, ale wielu jeszcze w przy-
szłym roku ma szansę na powtórzenie swojego sukcesu, czego 
gorąco im życzymy. 

Wiele sukcesów odnieśliśmy startując w rywalizacji w zakresie nauk 
ścisłych- matematyki, fizyki, chemii i informatyki. W Między-
narodowym Konkursie „Kangur Matematyczny" wynik bardzo 
dobry uzyskał Przemysław Strojek (le), a wyróżnienia: Marcin Roś 
(le),Piotr Janczyk (2a), Mateusz Pietrzyk (3a). Laureatem Konkursu 
Alfik Matematyczny 2014 został Przemysław Strojek (le), wynik 
bardzo dobry uzyskał Mateusz Pietrzyk (3a). Polsko-Ukraiński 
Konkurs Fizyczny „Lwiątko” zakończył się przyznaniem tytułów 
kaon i taon. Otrzymali je: Jakub Płotnikowski (la), Kacper Reguła 
(la), Jakub Tomsia (la),Kamil Sobolewski (3a), Mateusz Pietrzyk 
(3a), Jakub Mik (la), Jakub Poczęsny (la), Wiktor Nocoń (la), 
Piotr Janczyk (2a), Marcin Roś (le), Dominik Gołębiowski (2e). 
W Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Eureka" wyróżnienia 
uzyskali: Kamil Sobolewski (3 a), Jakub Lewiński (3a), Jakub 
Tomsia (la), Julia Boroń (la), Piotr Węglarz (la), Dominika Kuc 
(la), Rafał Dąbek (la), Marek Kiełtyka( la), Mateusz Chmielewski 
(1 a), Eryk Jałowiec (1a), Jakub Płotnikowski (1a), Kacper Reguła 
(la), Jakub Mik (la), Michał Cieślik (la), Agnieszka Stasiak (lg), 
Przemysław Indyka (2a), Paweł Pięta (2a), Jakub Polanek (2a), 
Agnieszka Gomułka (2a), Jakub Macek (2a), Karolina Kozieł (2a), 
Przemysław Wypchał (3a), Jakub Brodziński (3a), Jakub Piasny 
(3a), Paweł Dzień (3a), Julia Żmudka (3a), Tadeusz Curyło (3a), 
Mateusz Pietrzyk (3a), Kamil Nowak (3a), Dominika Grabowska 
(3a), Małgorzata Więcławek (3e), Michał Gądek (3e),Marcin Roś 
(le), Przemysław Strojek (1e), Weronika Wiśniewska (ld), Aleksan-
dra Wiśniewska (1d), Konrad Czart (2e), Dominik Gołębiowski 
(2e). Laureatkami Europejskiego Konkursu E-Chem Test zostały 
Maria Taborek (2d), Aleksandra Słowik (3d), a wyróżnienia w tym 
konkursie otrzymali Krzysztof Kulig (3d) i Justyna Maniak (3d). 
Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego UŚ to Ewa 
Sierka (3d), a finalistki to Maria Taborek (2d), Justyna Maniak 
(3d), Magdalena Dołęga (2d). W Ogólnopolskim Konkursie 
Chemicznym organizowanym przez Wydział Chemiczny i PTCh 
Politechniki Śląskiej finalistami zostali Krzysztof Kulig (2d) i Ewa 
Sierka (2d). Wyróżnienie – „Złoty Dyplom” za bardzo dobry wynik 
w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik” otrzymała: 
Kamila Wilk (2d), natomiast „ Srebrne Dyplomy” uzyskali: Ewa 
Borowiecka (2c), Weronika Gamrat (2c), Agata Frankowska (2c), 
Paulina Janik (2c), Jagoda Pasternak (2c), Martyna Struzik (2 c), 
Maria Taborek (2d), Joanna Lach (2d),Aleksandra Kubik (2d), 
Magdalena Dołęga (2d), Michał Cioch(2d), Dawid Goncerz(2d), 
Maciej Nowak(2d), Maciej Januszek (2d), Sylwia Sroka(2d), Rado-
sław Rup (2d), Aleksandra Słowik (3d), Martyna Kraińska (3d), 
Barbara Dziurowicz (3d), Daria Nocoń (3d),Justyna Maniak (3d), 
Anna Szczepara (3d), Klaudia Flank (3d), Piotr Reguła (3d), Izabela 
Rozmus (3d), Ewa Sierka (3d), Anna Jasica (3d), Magdalena Sokół 
(3d), Adrian Patej (3d), Krzysztof Kulig (3d), Kamil Tomsia (3d), 
Bartosz Galicki (3d). W Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Che-
micznej zorganizowanym przez Uniwersytet Jagielloński laureatami 
zostali Izabela Rozmus (3d), Ewa Sierka ( 3d), Justyna Maniak ( 
3d), Aleksandra Słowik ( 3d), wyróżnienie zostało przyznane Marii 
Taborek ( 2d). Justyna Maniak (3d) jest także laureatką zawo-
dów okręgowych XLIV Olimpiady Biologicznej oraz otrzymała 
wyróżnienie za pracę badawczą. Laureatem Międzynarodowego 
Konkursu Informatycznego „Bóbr" został Dominik Ziarno (3e). 

Wielu uczniów wzięło udział w konkursach artystycznych, lite-
rackich i innych związanych z naukami humanistycznymi. W 60. 
Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w powiecie przed-
stawiciele naszej szkoły zdeklasowali pozostałych uczestników, 
zajmując w kategorii recytacji: 1 miejsce: Mateusz Zoń(2f), 2 m-ce 
: Oliwia Majewska (1a), 3 m-ce: Bartosz Boniecki (2c) i 1m-ce 
w kategorii „Wywiedzione ze słowa”- Klaudia Piątek (2a). W kate-
gorii poezji śpiewanej jury nie przyznało I miejsca, miejscem II 
została nagrodzona ponownie Klaudia Piątek , a wyróżnienie 
otrzymała Karolina Barczyk ( 1a). Kamila Sioła (2d) zdobyła 
tytuł ,,Talent Małopolski 2015”, a Borys Stepanyan wyróżnienie 
w Małopolskim Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych. 
Borys Stepanyan zajął również I miejsce w V Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki Filmowej i Musicalowej FIM Żory 2014, 
w XXIV Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Żory 2015 oraz 
w Jubileuszowym X Integracyjnym Ogólnopolskim Festiwalu 
Tańca i Piosenki. W Małopolskim Konkursie na Recenzję 
Teatralną Aleksandra Caban (1c) zajęła 3 miejsce, a Magdalena 
Drapała (1f) została wyróżniona. W XII Powiatowym Konkursie 
Wiedzy o Konstytucji RP "Młody Konstytucjonalista" I miejsce 
zdobył Marek Kiełtyka (1a), z kolei II miejsce przypadło Micha-
łowi Gajowcowi (2a). Wyróżnienie w Diecezjalnym Konkursie 
„ Pieśnią sławmy Maryję” otrzymała Klaudia Piątek (2a).

 W XV Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX 
2015 wyróżnienia otrzymali: Bartosz Substelny (3e), Mateusz 
Pietrzyk (3a), Marta Piasny (2d), Weronika Wiśniewska (1d), 
Weronika Mucha (1f), Grzegorz Tyliba (3b), Alicja Karłowicz 
(1d), Martyna Gęgotek (2a), Jakub Tomsia (1a), Marcin Jurczyk 
(1a), Piotr Węglarz (1a), Jakub Płotnikowski (1a), Joanna Mistela 
(3b), Karolina Barczyk (3c), Aleksandra Wiśniewska (1d), Piotr 
Klich (1c), Jan Sarecki (1a). 

I LO zawsze koncentrowało się na kształtowaniu postaw pro-
społecznych, a także świadomości obywatelskiej młodzieży. 
Dlatego dumni jesteśmy z sukcesów, które potwierdzają, że nasi 
uczniowie to ludzie otwarci na potrzeby innych, przedsiębiorczy, 
szanujący tradycje i potrafiący działać w zespole. Finalistami VII 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Psychologicznej zostali: 
Weronika Szymska (1f), Weronika Mucha (1f), Karol Wojtacha 
(1f), Alicja Mirek (1g). Laureatki Ogólnopolskiego Konkursu na 
Esej o Stosunkach Międzynarodowych organizowanego przez 
UJ to Magdalena Dołęga (2d) i Ewelina Rąpała (2d). Finalistą 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim 
i Jego Czasach jest Michał Gajowiec (2a). Finalistami III Mało-
polskiego Turnieju Przedsiębiorczości zostali Jakub Tomsia 
(la), Szymon Kasprzyk (2e), Tomasz Czarnota (2e). Finaliści 2 
miejsca w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy 
o ZUS-ie to: Antoni Latusek (3e), Marek Kiełtyka (1a), Dawid 
Oleksy (2b). III edycja Małopolskiego Projektu Edukacji Patrio-
tycznej i Obywatelskiej „Kresy-polskie ziemie wschodnie w XX 
wieku – Repatriacja czy ekspatriacja?” przyniosła tytuł laureatki 
Magdalenie Skórze (1c), a tytuł finalisty zdobyli : Justyna Filo 
(1b),Grzegorz Kalarus (1b), Aleksandra Łopata(1f), Klaudia 
Wiśniewska ( 1f), Grzegorz Kajda (2c), Chudzik Patrycja (2f), 
Piotr Radwański (2f), Zuzanna Todor (2f), Łukasz Łuszczek (3b). 
W Ogólnopolskim Konkursie wydawnictwa Nowa Era „Projekt 
z Klasą" zwycięzcami V edycji zostali: Marek Kiełtyka (1a), Jakub 
Tomsia (1a), Artur Surmik (lb), Karol Pasternak (lb), Gabriela 
Ciempka (lb), Mateusz Semeniuk (le), Michał Rutkowski (lg), 
Michał Pieszczek (lg), Michał Gajowiec (2a), Sebastian Kozieł 
(2b), Tomasz Czarnota (2e), Szymon Kasprzyk (2e), Bartosz 
Knapik (2g), Magdalena Sady (3a), Szymon Szczepkowski (3a), 
Dominik Ziarno (3e), Bartosz Substelny (3e), Antoni Latusek 
(3e), Michalina Rolka (2c), Piotr Cygankiewicz (1a), Szymon 
Sorodnik (2e), Aleksandra Andrukowicz (2f). I miejsce w elimi-
nacjach powiatowych i II miejsce w eliminacjach wojewódzkich 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom” zajął Michał Gajda (2a). Wojewódzki 
Finał Konkursu Wiedzy Morskiej to sukces Anny Zagały (1g ) 
i Jakuba Żaby(1a) - 4 miejsce. W praktycznej i zespołowej olim-

piadzie dla uczniów „Zwolnieni z Teorii” tytuł „ BRĄZOWY 
WILK ZA NAJLEPSZY PROJEKT W MIEŚCIE EDYCJI 
2014/2015” otrzymali autorzy projektu „Wszystko w Twoich 
Rękach”: Benjamin Wołkiewicz ( 2c), Michalina Rolka (2c), 
Piotr Cygankiewicz (1a), Martyna Bieniecka (2c), Katarzyna 
Bieniecka (2c).

Młodzież uczęszczająca do I LO wykazuje się dużą aktyw-
nością sportową, wynikiem czego są liczne osiągnięcia także 
w tej dziedzinie. W Powiatowej Licealiadzie w Badmintonie 
Drużynowym Dziewcząt Jowita Piętka (3a) i Monika Zięba (3a) 
uzyskały 3 miejsce; 1 miejsce w Powiatowej Licealiadzie Mło-
dzieży w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt zdobyły 
Katarzyna Bugaj (2f) i Karolina Gil (1d). Powiatowa Licealiada 
w Szachach przyniosła 1 miejsce Kamilowi Tomsi (3d), 2 miejsce 
Łukaszowi Sawczyńskiemu (3a) i Gabrieli Piszczek (2b) oraz 3 
miejsce Paulinie Cader (2b). Małopolska Licealiada w Szachach 
zakończyła się 4 lokatą Kamila Tomsi (3d). Powiatowa Licealiada 
w Pływaniu Indywidualnym przyniosła sukcesy Dorocie Wdowik 
(2d), Marcie Barczyk (2b), Przemysławowi Wypchałowi (3a), 
Jakubowi Mackowi (2a), Szymonowi Szczepkowskiemu (3a), 
Antoniemu Latuskowi (3a), Piotrowi Stachowi (3e). Piotr Dragan 
(1e) i Bartosz Piekarz (2e) zajęli 3 miejsce w Powiatowej Lice-
aliadzie w Wiosennych Indywidualnych Biegach Przełajowych. 

Kolejne osiągnięcia drużynowe to: 1 miejsce w Powiatowej Lice-
aliadzie w Piłce Koszykowej Chłopców, 2 miejsce w Rejonowej 
Licealiadzie w Piłce Koszykowej Chłopców (skład zespołu: 
Tomasz Syguła (3d), Aleksander Bąchór (3c), Jakub Macek (2a), 
Maciej Styczeń (2g), Jakub Szafraniak (2a), Michał Cieślik (1a), 
Szymon Kasprzyk (2e), Jakub Polanek (2a), Kacper Szumera 
(2e), Dziura Tomasz (3b), Jakub Pasich (2a), Jakub Żaba (1a);  
1 miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Ręcznej Dziewcząt 
i 2 miejsce w Rejonowej Licealiadzie w Piłce Ręcznej Dziewcząt 
(skład zespołu: Magdalena Rogóż (2b), Kamila Kurkowska (2c), 
Aleksandra Kubik (2d) , Monika Woszczek (2d), Sylwia Sroka (2d), 
Aleksandra Łopata (1f), Anna Głąb (1f), Karolina Krawczyk (2e), 
Julia Nowak (1d), Oliwia Dziubdziela (2g), Agata Prasełek (1c), 
Anna Prządo (1c), Patrycja Seweryn (2d), Oliwia Pogodzik(1d);  
3 miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Siatkowej Dziewcząt, 
2 miejsce w Rejonowej Licealiadzie w Piłce Siatkowej Dziewcząt 
(skład zespołu: Martyna Gęgotek (2a), Kamila Kowalczyk (2f), 
Ada Szpringer (2d), Dorota Wdowik (2d), Aleksandra Kosiba 
(2e), Anna Rozmus (1b), Monika Kajda (1d), Kornelia Nowicka 
(1d), Magdalena Nicińska (1g), Karolina Imiołek (2g), Katarzy-
na Oleś (2g), Julia Krzemińska (2c), Martyna Biernacka (2c);  
2 miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Koszykowej Dziew-
cząt (skład zespołu: Monika Kajda ( 1d), Oliwia Dziubdziela 
(2g), Monika Woszczek (2d), Patrycja Seweryn (2b), Anna 
Rozmus (1b), Magdalena Rogóż (2b), Kamila Kowalczyk (2f), 
Kamila Kurkowska (2c), Martyna Biernacka (2c), Monika Zięba 
(3a), Kornelia Nowicka (1d), Klaudia Gąsiorowska (3b), Klaudia 
Musiał (3e), Karolina Gądek (2c) oraz 2 miejsce w VII Memoriale 
im. Juliana Kazibuta – Turniej Piłki Ręcznej (zespół w składzie: 
Monika Kajda (1d), Aleksandra Kubik (2d), Monika Woszczek 
(2d), Aleksandra Łopata (1f), Anna Głąb (1f),  Julia Nowak 
(1d), Oliwia Pogodzik (1d), Agata Prasełek (1c), Anna Prządo 
(1c), Oliwia Dziubdziela (2g), Magdalena Rogóż (2b), Karolina 
Krawczyk (2e), Anna Rozmus (1b). 

Uczeń I LO to osoba o wszechstronnych zainteresowaniach, to 
zarówno naukowiec zgłębiający zakamarki wiedzy, jak i pełen 
radości życia odkrywca uroków świata realizujący swe pasje 
i marzenia. Staramy się pochylać nad każdym powierzonym 
nam przez Rodziców młodym człowiekiem, by dostrzec w nim 
indywidualność i iskrę talentu, która podsycana i chroniona 
przeistoczy się w płomień oświetlający całe jego dorosłe życie...

 v I LO w Olkuszu

ROK PEŁEN SUKCESÓW W I LO
 Rok szkolny 2014/2015 upływa w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimie-
rza Wielkiego w Olkuszu w rytmie wyjątkowo licznie zdobywanych laurów- zarów-
no olimpijskich, jak i konkursowych. Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć, ale 
szczególnie cieszy nas ich różnorodność. Uczniowie „Jedynki”, którzy  od lat osiągają 
najwyższe w powiecie wyniki egzaminów maturalnych, rozwijają swoje pasje   i zdol-
ności  z zaangażowaniem uczestnicząc w zmaganiach, które czasem zapewniają im 
indeksy na wyższe uczelnie i nagrody, a czasem po prostu satysfakcję. I LO  jest szkołą 
dla każdego, a najlepiej świadczy o tym wielość dziedzin, w których nasza młodzież  
okazała się bezkonkurencyjna, dając tym samym społeczności szkolnej powody do dumy.
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Drodzy Czytelnicy!
Jesteśmy w  posiadaniu pamiętnika 
byłego górnika kopalni Ulisses w Tłu-
kience pana Józefa Kosno, urodzone-
go w 1893 r. w Bukownie.
Zdecydowaliśmy się publikować jego kolejne 
fragmenty w naszym dwutygodniku, ponieważ 
znajdujemy w nim wiele cennych ciekawostek 
historycznych dotyczących naszego regionu, 
a  przede wszystkim opis codziennego, trud-
nego życia ówczesnych rodzin górniczych. Pa-
miętnik jest napisany językiem prostym, prze-
starzałym, charakterystycznym dla minionych 
czasów, trudnym w odbiorze dla dzisiejszego 
czytelnika. Zatem, by ułatwić Państwu jego 
odbiór, postanowiliśmy przeredagować tekst 
pamiętnika na współczesny język potocz-
ny, dzięki czemu będzie bardziej przystępny. 
Pewne elementy zostały zachowane zgodnie 
z  oryginałem, dołączamy także kopie kilku 
stron pamiętnika, by przybliżyć Państwu at-
mosferę tamtych czasów.

Na udostępnienie pamiętnika posiadamy zgo-
dę rodziny głównego bohatera. Dysponujemy 
również fotografiami pochodzącymi z prywat-
nego archiwum krewnych pana Kosno oraz 
wykonanymi przez nas współcześnie. A zatem 
nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć 
Państwu miłej lektury!

 vElżbieta Świć, Monika Benduch
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Pisklę dzięcioła oczekuje na powrót matki (fot. Przemysław Reinfus)
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Ja, Józef Kosno, ur. 20/III 1893. w Bukownie - syn małorolnego chłopa 
i robotnika, który pracował w kopalni Galmanu Ulisses w Tłukience 
jako górnik, byłem wychowany w biedzie. Byłem sierotą, ponieważ ojciec 
zginął śmiercią tragiczną w kopalni. Nie znałem pieszczot ojcowskich 
i tylko pamiętam, że miałem ojca i byłem jego jedynym synem. Ale było 
tych pieszczot ojcowskich za mało. Miałem zaledwie 4 lata a jednak 
pamiętam, jak ojca przywieźli z kopalni i już trupa złożyli na słomie 
na ziemi. Mama płakała, a my sieroty: Agnieszka, Marianna (to były 
siostry moje starsze) i ja Józef tak my się plątali koło matki. Pamiętam, 
gdzie wisiał instrument ojca, gdyż ojciec grał w orkiestrze kopalnianej. 
Pamiętam pogrzeb ojca. Wieźli go na furmance, a ja siedziałem przy 
trumnie. Pamiętam też, że na pogrzebie grała orkiestra kopalni Ulisses 
w Tłukience, ponieważ ojciec grał w niej za życia. A po śmierci ojca 
matka dostała z kopalni za tę tragiczną śmierć ojca 50 rubli. I co miała 
matka kupić za te parę rubli, przecież nas było dwie siostry i ja. Byliśmy 
małymi dziećmi: najstarsza Agnieszka miała lat 7, Marianna lat 5, a ja 
Józef lat 4. A trzeba było każdego okryć jako tako i coś dać do zjedzenia. 
I tak matka się z nami męczyła. Pola było 9 mórg, ale nie było żadnej 
pomocy. Matka nie mogła podołać utrzymaniu tej całej gospodarki i dała 
ziemię swojej siostrze (Cebo Jadwidze) jako dzierżawę. Parę tygodni 
po śmierci ojca matka urodziła syna o imieniu Jan.

Często nam powtarzała, że gdyby ojciec żył, to bardzo by się cieszył, 
że ma dwóch synów. Po dwóch latach matka ponownie wyszła za mąż 
za Jabłońskiego Jana z Suchedniowa. Był on starym kawalerem, bar-
dzo pracowitym człowiekiem. Pracował w kopalni Ulisses, a po pracy 
w kopalni pomagał naszej matce w gospodarstwie. Kiedy moje siostry 
podrosły, to również pomagały matce w polu. Nasz ojczym (Jabłoński) 
traktował nas jak swoje własne dzieci i my też go traktowaliśmy jak 
swojego ojca. 

Jako mały chłopiec pasłem gęsi, krowy, a gdy miałem lat dziewięć, 
poszedłem do szkoły, gdyż szkoła obowiązywała wtedy od lat dziewię-
ciu. Ukończyłem dwie klasy. Była to szkoła finansowana przez Zarząd 
kopalni T.R.F. w Tłukience, ale tylko dla tych dzieci, których ojcowie 
pracowali w tejże kopalni. Kiedy moja siostra Agnieszka poszła do pracy 
(do Fabryki Scheina w Sielcu), to pomagała nam finansowo. Zarabiała 
miesięcznie jakieś 9-12 rubli. Do domu rodzinnego przyjeżdżała co 
niedzielę. Po jakimś czasie Agnieszka wyszła za mąż za Macieja Bajgra 
z Niesłowic. Młodzi zamieszkali w jednym pokoju, a matka dała im 
kawałek pola i tak sobie gospodarowali. Mąż Agnieszki podobnie jak ja 
pracował w kopalni Ulisses w Tłukience. Dorobili się na gospodarstwie 
paru gęsi, owiec, kóz. Wkrótce matka moja urodziła ojczymowi syna 
o imieniu Stanisław. Niestety po pięciu latach wydarzyła się tragedia, 
chłopiec zmarł. Ojczym był bardzo zasmucony, ale nie załamał się 
i pracował dalej, a my razem z nim. Agnieszka przeżyła z mężem tylko 
10 lat. Po 10. latach mąż zmarł, pozostawił po sobie syna Władysława, 
a córka zmarła jeszcze za jego życia mając zaledwie 9 miesięcy. Moja 
siostra Agnieszka została w domu i chodziła do gospodarzy młócić 
zboże, aby zarobić na jakieś utrzymanie dla siebie i dla synka. 

Matka nie mogła podołać utrzymaniu tej całej gospodarki i połowę 
majątku dała swojej siostrze (Cebo Jadwidze) w dzierżawę. Kiedy miałem 
około 10 lat, zawołał mnie do siebie Ludwik Baran i powiedział do mnie 
tak: „Chodź no tutaj do mnie, opowiem ci, jakie straszne cierpienia 
przechodził twój ojciec, gdy byliśmy razem zasypani w kopalni. Twój 
ojciec zginął śmiercią tragiczną, a mnie pan Bóg jakoś ocalił od śmierci. Ja 
pracowałem z twoim ojcem jako górnik. I takie nas spotkało nieszczęście. 
Byliśmy razem zasypani. Ja ocalałem, bo nie byłem tak przysypany jak 
twój ojciec. Siedziałem jak pies w budzie, kiedy zawaliły się nade mną 
drewniane elementy obudowy wyrobiska i ja nie odczuwałem takich 
cierpień. Dopóki twój ojciec miał jeszcze siłę to rozmawialiśmy między 
sobą. Mówił do mnie: „Kolego, ty jeszcze będziesz oglądał świat boży, 
ale dla mnie to już będzie koniec mojego życia. Nie spodziewam się, że 
zobaczę jeszcze moją żonę, ukochane dzieci i świat boży, bo już się czuję 
coraz słabszy”. Tak mi opowiadał Ludwik Baran. Mówił też, że mój 
ojciec modlił się do Boga i wszystkich świętych i każdą pieśń, którą znał, 
to śpiewał. Ludwik Baran opowiadał mi, że zostali zasypani o godzinie 
10 rano i nikt z kopalni o tym nie wiedział. W tym nieszczęśliwym 
dniu mieli 12 godzinną zmianę. O godzinie 20.00 jeszcze nie wrócili do 
domów, co zaniepokoiło ich żony, bo zawsze wracali o godzinie 19.00. 
Moja żona poszła na kopalnię sprawdzić co się stało. Zawiadomiła 
zarząd kopalni, że jej mąż Józef Kosno oraz Ludwik Baran nie wrócili 
jeszcze do domu. Zaczęły się poszukiwania. Wtedy sztygarem był 
Cieślikowski. Odnaleziono ich zasypanych dopiero o godzinie 4 nad 
ranem, czyli dopiero po dwudziestu godzinach. Ludwik Baran przeżył, 
natomiast mój ojciec zginął na miejscu. Tak mi opowiadał o męczeńskiej 
śmierci mojego ojca Ludwik Baran. Był on jedynym świadkiem śmierci 
mojego ojca, ponieważ razem pracowali.

Po śmierci ojca żyliśmy w biedzie. Siostra Agnieszka, która szybko 
owdowiała na ile mogła, na tyle sobie radziła. Matka zapisała jej cały 
swój majątek (9 mórg). Bardzo chciała, aby siostra powtórnie wyszła za 
mąż. Mnie i bratu Janowi należała się spłata po czterysta pięćdziesiąt 
rubli, bo nas było tylko dwoje do spłaty, ponieważ siostra Marianna 
wcześniej zmarła. Ja z bratem byliśmy wtedy małoletni i decydowali za 
nas opiekunowie. Rodzice przystali na propozycję siostry Agnieszki, że 
jak dorosnę i będę miał już 21 lat, to mi siostra odpisze połowę mająt-
ku. Ale to była tylko taka ustna umowa. Po dwóch latach Agnieszka 
ponownie wyszła za mąż za Spyrę Wojciecha z Boru Biskupiego, który 

miał majątku 30 mórg wraz z lasem. Był obszarnikiem na całym Borze 
Biskupim. Był nawet członkiem Dumy Carskiej w Petersburgu, bo miał 
pół włóki obszaru i mógł być posłem. Ale jej mąż nie potrafił czytać 
ani pisać, więc nie mógł zasiadać w Dumie Carskiej, a w dodatku nie 
miał służby wojskowej. Siostra po ślubie przeprowadziła się do męża 
na Bór Biskupi. Ja mając lat 21 ożeniłem się z panną, która też tak jak 
ja wywodziła się z biednej rodziny, była sierotą. Pochodziła z rodziny 
Szczurków. Była córką małorolnego chłopa, aby zarobić sobie parę 
groszy tułała się po służbach u gospodarzy. Była to dziewczyna bardzo 
pracowita i lubiana we wsi. 

I tak my pracowali z żoną w tym polu wspólnie z matką i ojcem. 
Chociaż to był majątek zapisany na siostrę Agnieszkę. Ja spłacałem długi, 
jakie ciążyły na tym majątku po moim ojcu. Pięć lat po ślubie mojej siostry 
wezwaliśmy ją i jej męża Wojciecha Spyrę, szwagra mojego. I ja mówię 
do niej, że chciałbym zrobić odpis połowy majątku, który zgodziła mi się 
przepisać, żebyśmy już wiedzieli, że pracujemy na swoim kawałku ziemi, 
bo przecież ja też miałem ojca. Mąż Agnieszki odpowiedział, że należy 
mi się spłata, a nie pole. I tak się stało. Wkrótce wniósł sprawę do sądu. 
Przyjechał komornik, który wprowadził Spyrę Wojciecha i Agnieszkę 
siostrę moją w posiadanie majątku. Miałem miesiąc czasu na opuszczenie 
mieszkania i tego pola. I tak z żoną Elżbietą z bólem serca opuściliśmy 
ojcowiznę. Szwagrowi było tej ziemi do samej śmierci mało, ale niedługo 
się nią nacieszył, bo po ośmiu latach zmarł. Agnieszka znów została 
wdową. Po trzech latach siostra zachorowała i wkrótce zmarła. Miała 
jednego syna Władysława z Bajgrym. A ze Spyrą miała córkę. Córka 
była przy moim Ojczymie, bo on pozostał przy Agnieszce. Kiedy mąż 
siostry zmarł, to Agnieszka przyszła do Bukowna i mieszkała na tym 
majątku, który ja opuściłem, bo moja matka (a żona ojczyma) to jeszcze 
wcześniej zmarła niż Spyra. A córka Agnieszki wychowywała się przy 
moim ojczymie Jabłońskim. W wieku szesnastu lat wyszła za mąż za 
Józefa Dąbka z Bukowna.

Wkrótce ojczym umiera, a ja z żoną i synem mieszkam 10 lat na 
lokatornym i pracuje w kopalni Galmanu Ulisses w Tłukience. Ale 
kiedy w 1914 r. wybuchła wojna, kopalnia przestała funkcjonować, nie 
było pracy. Nadeszła zima, nie było opału, a o węglu mogliśmy tylko 
pomarzyć. Co prawda mieliśmy trochę drzewa, ale wojsko austro-
-węgierskie zabrało na kuchnię. Jak się chciało coś zarobić, to Żydzi 
handlowali naftą, skórami, chustkami, zapałkami, tabakiem i można 
było nająć się u nich do transportu towaru.Trzeba było pokonać drogę 
około 30 kilometrów jak z Chrzanowa Sierszy do Gór Luszowskich. Za 
jedną taką drogę można było zarobić 3 ruble, bo chociaż była władza 
austro-węgierska to ruble były jeszcze w obiegu. Natomiast trzeba było 
jeszcze wpłacać kaucję (25 rubli) Żydom. Była to taka gwarancja, żeby 
nie stracić towaru i transportu. Ale to się szło pod strachem Boga, gdyż 
taki handel nie był dozwolony i można było za niego przepłacić życiem. 
Nieraz słychać było jak kule gwizdały i dużo ludzi było rannych. Zdarzały 
się nawet wypadki śmiertelne. Jak nas spostrzegła austro-węgierska straż 
to strzelali do nas żebyśmy nie przemycali towaru na stronę niemiecką. 
Była to granica polityczna, którą przecinał tor kolejowy. Po jednej 
stronie byli Austriacy, a po drugiej Niemcy. Jak Niemcy zobaczyli, że 
idziemy do nich z towarem to nawet nam wskazali przejście, gdzie nie 
ma austriackiej straży granicznej. A gdy nam Austriacy chcieli zabrać 
towar, to nas Niemcy bronili. Tak wyglądało życie i handel podczas 
wojny w 1914 r.

 v Opracowanie i korekta: Elżbieta Świć, Monika Benduch

PAMIĘTNIK JÓZEFA KOSNO
URODZONEGO W BUKOWNIE 20 III 1893. SYNA IGNACEGO I ANTONINY

Rok 1973. (jest to data rozpoczęcia spisywania wspomnień, ich początek sięga roku 1902 r.). 
Pamiętnik od roku 1902 r., czyli od konkursu w Polu i Fabryce na rok 1969. Tak nazwano konkurs na pamiętnik ogłoszony 
ostatnio przez Z.G.Z.M.W. Tygodnik Nowa Wieś i komisje pamiętnikarską Polskiej Akademii Nauk. A oto Pamiętnik:

Strona tytułowa Pamiętnika

Józef Kosno z żoną Elżbietą  
(fot. z archiwum pani Ireny Lasek, wnuczki Józefa Kosno)

Przykładowa strona Pamiętnika z oryginalną pisownią autora
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Znajduje się ona w miejscowości Laski należącej do gminy Bole-
sław. Usytuowana jest nieopodal suchego koryta rzeki Białej.

Kopuła wystaje znad terenu na długości około 20 metrów. Maksy-
malna miąższość trawertynu sięga 3 metrów. Od wschodniej strony 
skałka przykryta jest niewielkiej miąższości pokrywą piaszczystą. 
Kopułę podścielają, po części scementowane utwory fluwioglacjalne 
w postaci piasków, które zostały naniesione podczas zlodowacenia 
Odry.

Jak powstał ów ciekawy twór geologiczny? Przed rozpoczęciem 
intensywnego drenażu górniczego w kopalni Pomorzany, występo-
wały na tym obszarze warunki artezyjskie. Zwierciadło wody stabi-
lizowało się na wysokości do kilkunastu metrów nad powierzchnią 
terenu. Warstwą napinającą zwierciadło wód podziemnych były tutaj 
ilaste utwory kajpru. Wskutek istnienia lokalnego okna erozyjne-
go w strefie występowania kopuły trawertynowej, dochodziło do 
rozładowania ciśnień artezyjskich. Rzeka Biała była tam zasilana 
ascensyjnymi (inaczej wstępującymi) wodami ze skał środkowego 
triasu migrującymi ku powierzchni przez przepuszczalne piaski 
plejstoceńskie.

W warunkach sztucznego drenażu górniczego nastąpiło obniżenie 
zwierciadła wód podziemnych o kilkadziesiąt metrów, czego efektem 
było odwrócenie kierunków przepływu w obrębie okna erozyjnego, 
tj. woda z piasków plejstoceńskich w głąb skał węglanowych triasu 
środkowego.

Kopuła trawertynowa w Laskach jest typową formą powstającą 
w strefie wypływu wód ascenzyjnych. Podobne kopuły występują 
jeszcze na obszarze Mono Lake w Kaliforni (USA) oraz na Sło-
wacji (np. Ganovce, Beseniowa). Powstała w tym samym czasie 
co większość węglanowych martwic Wyżyny Krakowskiej, czyli 
u schyłku plejstocenu.

W obrębie kopuły trawertynowej rozwinęła się jaskinia. Jej długość 
wynosi około 8 metrów. Ściany i strop jaskini tworzy trawertyn 
mchowy, natomiast spąg i najniższe części ścian powstały w obrębie 
scementowanych piasków fluwioglacjalnych. Jaskinia rozwinęła się 
już po powstaniu zasadniczej części bloku trawertynowego. Bezpo-
średnią przyczyną utworzenia próżni było grawitacyjne przesunięcie 
bloku trawertynowego stanowiącego jej północno-zachodnią ścianę.

Kopuła oraz jaskinia to jeden z najważniejszych zabytków geo-
turystycznych w powiecie olkuskim i należy jej się odpowiednia 
ochrona oraz promocja. Ostatnimi czasy kopuła została wymalowana 
farbami w sprayu co zniszczyło jej zewnętrzny urok, a wnętrze 
jaskini jest zaśmiecane! Jest to skandal i na przyszłość potrzebne 
są działania mające zapobiegać takim procesom dewastacji, jeśli 
chcemy aby kopuła mogła jeszcze stanowić atrakcję turystyczną 
dla przyszłych pokoleń.

 v Przemysław Reinfus

KOPUŁA JAKICH MAŁO
Powiat olkuski na swoim obszarze posiada wiele interesujących obiektów i terenów atrakcyjnych dla poten-
cjalnego turysty. Jest jednak jeden obiekt należący do tzw. obiektów geoturystycznych, którym możemy 
się śmiało pochwalić, gdyż nie występuje nigdzie indziej w Polsce. Mam tu na myśli kopułę trawertynową 
wraz z jaskinią w Laskach.

Lokalizacja kopuły trawertynowej

Kopuła trawertynowa w Laskach (fot. Przemysław Reinfus)

Jaskinia w Laskach (fot. Przemysław Reinfus)

Mateusz Kamionka: Dzień 
dobry. Może zaczniemy od paru 
słów o sobie?
Garrett Armstrong: Hej. Mam 
na imię Garrett Armstrong. Pocho-
dzę z miasta Fairbanks na Alasce 
(USA). Przez trzy lata pracowałem 
jako wolontariusz Amerykańskiego 
Korpusu Pokoju w Ukrainie, przez 
miesiąc mieszkałem w Krakowie 
w czasie kursy dla profesjonalnych 
nauczycieli języka angielskiego. 
Jestem fanem podróży, rowerów 
i polskiej kuchni. 
Mateusz Kamionka: Co wiedzia-
łeś o Polsce przed przyjazdem? Czy 
znałeś jakieś stereotypy które panu-
ją wśród Amerykanów o Polsce?
Garrett Armstrong: O dziwo jak 
na przeciętnego Amerykanina wie-
działem naprawdę sporo, w czasie 
studiów uczyłem się o historii Pol-
ski na bardzo ciekawych uniwersy-
teckich zajęciach.  Ponadto jestem 
Katolikiem, więc np. o takich 
potrawach jak pierogi czy gołąb-
ki dowiedziałem się od naszego 
proboszcza z pochodzenia Polaka, 
który często zapraszał wiernych 
na obiady z typowymi polskimi 
przysmakami. 
[M.K]: Dlaczego odwiedziłeś 
Olkusz, co myślisz o mieście?
[G.A]: Przyznam się od razu, będąc 
w Krakowie w ogóle nie słysza-
łem o takim mieście: Kopalnia 
Soli w Wieliczce, Oświęcim - tak. 
Natomiast do Olkusza zaprosił 

mnie Mateusz, z którym pra-
cowałem jeszcze na Ukrainie, 
chciałem zobaczyć jego rodzinne 
strony, które zawsze zachwalał i to 
był główny powód wizyty. I było 
warto ….  naprawdę bardzo mi się 
podobało! Olkusz okazał się bar-
dzo przyjemnym i pięknym małym 
miasteczkiem. 
[M.K]: Co Cię najbardziej urzekło 
w czasie wizyty w Olkuszu?
[G.A]: Głównie dwie rzeczy: Ruiny 
Zamku w Rabsztynie oraz Muzeum 
Afrykanistyczne. O ile obecność 
zamku mnie nie zaskoczyła, 
o tyle muzeum o tematyce Afryki 
w Olkuszu?!? Nie spodziewałem 
się tego… i długo nie dowierzałem, 
kiedy mój przyjaciel przedstawił 
mi przez telefon pokrótce, co war-
to zobaczyć. Ale było naprawdę 
świetnie! Zdjęcia z wizyty do tej 
pory są ciekawostką wśród moich 
znajomych, jeszcze nikt nie zgadł, 
że zdjęcia tego muzeum są z Polski. 
[M.K]: Infrastruktura w Olkuszu 
jest przygotowana dla turystów 
z zagranicy?
[G.A]: Infrastruktura jest ade-
kwatna, ale przydałoby się lepsze 
oznaczenie i koordynacja przy-
stanków komunikacji publicz-
nej, busów i pociągów. Jechałem 
zarówno z Katowic pociągiem, jak 
i z Krakowa busem, miałem poważ-
ne problemy z orientowaniem się 
gdzie jestem, gdzie mam się udać 
i kiedy mogę wrócić, spowodowane 

to było brakiem rozkładów. Wyjazd 
np. do Rabsztyna z Olkusza był 
poważnym wyzwaniem, chciałem 
również odwiedzić inne atrakcje 
okolicy, ale niestety bez własnego 
samochodu, jest to praktycznie 
niemożliwe. Ponadto przydało-
by się więcej oznaczeń w języku 
angielskim.
[M.K]: Jakieś wskazówki dla osób 
odpowiedzialnych za infrastruk-
turę turystyczną w Olkuszu?
[G.A]: Jedna mała rzecz: łatwo 
dostępne mapki dla turystów z naj-
ważniejszymi atrakcjami Olkusza 
i okolic w różnych językach. Proszę 
uwierzyć, że dla obcokrajowca doj-
ście z dworca PKP do przystanku, 
z którego odjeżdżają busy do Rabsz-
tyna przy głównej trasie to prawdzi-
wy koszmar. Szedłem przez osiedla, 
dopiero po dojściu dowiedziałem się, 
że mogłem po drodze zwiedzić stary 
cmentarz, niestety nie wiedziałem 
o tym i bardzo żałuje. 

[M.K]: Byłeś w Olkuszu już dwa 
razy, odwiedzisz jeszcze miasto?
[G.A]: Oczywiście! Zafascynowała 
mnie kombinacja historii, kultury 
i natury w jednym miejscu! Ponadto 
miejsce to kojarzy mi się również 
z Bigosem, czyli potrawą, która od 
czasu mojej wizyty w Polsce, na 
stałe zagościła na moim rodzinnym 
stole na Alasce oraz zapiekankami, 
które poznałem dopiero w Polsce, 
są przepyszne! 
[M.K]: Bardzo dziękuję za 
wywiad, cóż mogę napisać: do 
zobaczenia w Olkuszu!
[G.A]: Bardzo chętnie! Jak tylko 
będę znów w Europie na pewno 
przyjadę!     

 v Mateusz Kamionka

WYWIAD

GARRETT ARMSTRONG W SREBRNYM GRODZIE
Drodzy Państwo, postanowiłem zapoczątkować cykl wywiadów z obcokrajowcami, którzy odwie-
dzili Olkusz i okolice. Uważam, że to najlepszy sposób, aby zrozumieć co myślą potencjalni turyści 
odwiedzający nasz region. Jakie widzą plusy, a jakie minusy olkuskiej turystyki. Wywiady składające 
się dosłownie z paru pytań które wysłałem do wszystkich znanych mi osób, które odwiedzali nasze 
miasto, w większości przypadków osobiście byłem ich przewodnikiem. Zapraszam do lektury.Lipa ta jest okazałych roz-

miarów, z daleka góruje pośród 
innych drzew, liczy sobie ok. 200 
lat. Była świadkiem wielu burz-
liwych wydarzeń i tworzącej się 
na tych ziemiach historii. Pamięta 
z pewnością I i II wojnę świato-
wą, ogrom cierpień i prześladowań 
mieszkańców, losy ludzi po woj-
nie, panującą biedę, bezrobocie, 
a także powstanie największego 
na tym terenie zakładu pracy - 
Zakładów Górniczo-Hutniczych 
Bolesław w Bukownie. Lipa jest 
też niemym świadkiem dziejów 
Bukowna w okresie socjalizmu – aż 
do jego upadku, a także historii 
współczesnej. Uważam, że należy 
pielęgnować i dbać o tak istotny 
pomnik przyrody, gdyż takich 
drzew jak nasza wiekowa, unika-
towa lipa jest w Polsce niewiele. 
Jeżeli my lokalne społeczeństwo 
o te tereny nie zadbamy, o nasze 
środowisko i istniejące na nim bez-
cenne okazy przyrody, to ta lipa 
niestety podzieli los kaplicy, obok 
której rośnie tyle lat.

Nieprzypadkowo lipa ta znajduje 
się w pobliżu kaplicy św. Barbary. 
Według wierzeń religijnych lipa 
jest drzewem maryjnym. Niegdyś 
wokół lip toczyło się życie całej 
społeczności, często sadzono je na 
środku wioski lub budowano pod 
nimi świątynię. Prawdopodobnie 
już wcześniej lipa służyła górni-
kom za miejsce spotkań, dlatego 
też później obok niej wybudowano 
dla nich kaplicę. Kaplica ta jest 
młodsza od lipy o ok. 50 lat.

Lipę od dawnych czasów ceniono 
nie tylko ze względu na jej piękno, 
ale także właściwości lecznicze oraz 
miododajne.

Nadeszło lato, zachęcam Was 
do wyruszenia w teren. Spacerując 
w okolicach kaplicy św. Barbary 
możecie zatrzymać się na chwilę 
i odpocząć w cieniu lipy, cieszyć się 
jej pięknym miodowym zapachem 
oraz zbierać kwiaty. 

Podsumowując należałoby wspo-
mnieć o Janie Kochanowskim, który 
uwielbiał odpoczywać pod swą uko-
chaną lipą w Czarnolesie.

 v Monika Benduch

POMNIKOWA LIPA
Nie każdy z nas – mieszkańców ziemi olku-
skiej wie, że mamy na swoim terenie pomnik 
przyrody. Jest nim prastara lipa, która rośnie 
w Bukownie nieopodal zapomnianej, zniszczo-
nej kaplicy św. Barbary w Tłukience.

Garrett Armstrong  
(fot. Mateusz Kamionka)

Garrett Armstrong ze znajomymi  
przed zamkiem w Rabsztynie  

(fot. Mateusz Kamionka)

Stara lipa obok kaplicy św. Barbary  
w Bukownie (fot. Józef Niewdana)
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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:

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną. 
Jesteśmy największym przedsiębiorstwem produkującym beton w powiecie olkuskim.
Należymy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.

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

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

godz. otwarcia: pn - pt: 600 - 2200, soboty: 600 - 1400

Masz prawo się bronić i szukać pomocy u profesjonalistów mogących pomóc 
rozwiązać Twoje problemy, jednak od Ciebie zależy decyzja o poszukiwaniu 
pomocy. Nie zwlekaj, im szybciej zaczniesz działać, tym szybciej uzyskasz 
pomoc. Przemoc nigdy nie skończy się sama.

Pomóż sobie i swoim bliskim zgłoś się po pomoc! 
Jesteśmy tu aby Ci pomóc!

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu funkcjonuje  
Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy  

dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie,  
zarówno osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej, jak i sprawców przemocy.

W Punkcie dyżurują specjaliści: prawnik, psycholog i pracownik socjalny. 
Tu uzyskasz:

• konsultacje psychologiczne i prawne,
• wsparcie psychologiczne,
• wiedzę na temat zjawiska przemocy domowej,
• informacje na temat placówek udzielających pomocy osobom 

krzywdzonym,
• możliwości uzyskania pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dyżury w Punkcie odbywają się dwa razy w tygodniu: w każdy wtorek - dyżur prawnika 
i pracownika socjalnego, oraz każdy czwartek - dyżur psychologa, w godzinach 
popołudniowych tj. wtorek: godz. 15.00 - 17.00 • czwartek: godz. 15.00 – 17.00

WSZYSTKIE PORADY SĄ BEZPŁATNE. 
czynny również 

 TELEFON ZAUFANIA - BEZPŁATNA INFOLINIA  
800 17 00 77

Zadzwoń! telefon czynny jest w godzinach pracy Ośrodka  
tj. od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, a w poniedziałki od 7.00 do 17.00; 

oraz w godzinach pracy Punktu.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY. 
REAGUJ NA PRZEMOC!

Informacje
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informują zainteresowanych nabyciem mieszkania, (dostępnych również na kredyt MdM)

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w OlkuszuPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Olkuszu
i PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEj Sp. z o.o. w Olkuszui 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

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 �rm Olkusz ul. Kluczewska 2 p. 20 I piętro

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

www.kotlyosiek.pl

1 m - 1650 zł
1,2 m - 1800 zł
1,4 m - 2000 zł
1,7 m - 2150 zł

1,9 m - 2300 zł
2,2 m - 2450 zł
2,5 m - 2550 zł
2,8 m - 2650 zł

blacha 6 mm,
atest,

gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł 2,5 m - 6700 zł

tel. 604-640-687 

POKÓJ
w budynku SILVER

/dawny budynek policji/ 

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

DO WYNAJĘCIA

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj 
pieniądze i baw się doskonale"

Kontakt:
Małgorzata Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

mpoznanska1@vp.pl
www.twoje-ori.olkusz.pl

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków. 
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

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

Świat należy
do kobiet

Do wynajęcia lokal 89 metrów  
atrakcyjna lokalizacja 

ul. Sławkowska 13 koło Biedronki 
ogólnodostępny parking!!! 

502-545-140 , 502-545-150

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

GABINET  LOGOPEDYCZNY

Olkusz, ul. M. C. Skłodowskiej 16

lek. med. Grażyna Żak-Pietras
pediatra specjalista medycyny rodzinnej

tel. 698 941 921

mgr Ewa Kania
pedagog logopeda

tel. 512 301 127

Sprzedaż Węgla

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

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

Rodaki, ul. Rzeka

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

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

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

Reklamy
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Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wyko-
rzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

POLICJA
•	 Zderzenie	motocykla	z	samochodem	osobowym	 	

5 czerwca 2015 roku około godziny 22.00 w Kluczach na ulicy Olkuskiej doszło do 
zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów: motocykla kawasaki i toyoty. W 
wyniku zderzenia z samochodem osobowym kierujący jednośladem doznał złamania 
przedramienia ręki. Na miejsce przybył patrol policji oraz pogotowie ratunkowe, które 
motocyklistę zabrało do szpitala. Kierujący byli trzeźwi. Policjanci ustalają dokładne 
okoliczności tego wypadku.

•	 Klucze.	Zatrzymano	włamywacza		
W miniona sobotę (6 czerwca br.) policjanci z Klucz zatrzymali mieszkańca Kwaśnio-
wa Dolnego, który dzień wcześniej włamał się do domu letniskowego w Ryczówku 
– Godawicy i ukradł przewód elektryczny. 25-letni mężczyzna przyznał się do popeł-
nionego przestępstwa. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. W przeszłości 25-latek 
był karany za kradzieże, kradzieże z włamaniem i przestępstwa narkotykowe. Teraz 
grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

•	 Wypadek	drogowy	w	Bukownie.	Jedna	osoba	ranna	 	
1 osoba została ranna w wyniku wypadku drogowego, do którego doszło 7 czerwca 
2015 roku w Bukownie na ulicy Sławkowskiej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, 
że kierujący skodą felicją na łuku drogi zjechał częściowo na przeciwległy pas ruchu 
i zderzył się z audi A3, którym jechała 21-letnia mieszkanka Sławkowa. Ranna kobieta 
z urazem nogi zabrana została do szpitala w Olkuszu. Na miejscu wypadku technik 
kryminalistyki zabezpieczył ślady, zrobił zdjęcia oraz sporządził szkic sytuacyjny.

•	 Mieszkańcom	oferowali	 zakup	firan.	W	 tym	samym	czasie	okradali	 zainte-
resowanych	ofertą.	Z	jednego	z	mieszkań	zniknęło	prawie	7	tysięcy	złotych.	
28 maja 2015 roku do drzwi mieszkania starszego małżeństwa z Olkusza  zapuka-
ła kobieta z mężczyzną oferując sprzedaż firanek. Zostali zaproszeni do pokoju. 
Tam prezentowali swój towar rozkładając go na łóżku, na którym leżała torebka. 
Najprawdopodobniej wtedy doszło do kradzieży. Torebka została przykryta firanka-
mi i wówczas jedna z osób wyjęła z niej portfel ze znaczną sumą pieniędzy. Kie-
dy małżeństwo zrezygnowało z zakupu, kobieta z mężczyzną opuścili mieszkanie. 
Po chwili zorientowali się, że zostali okradzeni. Sprawa została zgłoszona policji. 
Funkcjonariusze pracują nad ustaleniem i zatrzymaniem złodziei.  
W przeszłości odnotowaliśmy już kradzieże pieniędzy samotnym czy starszym oso-
bom, które dały zwieźć się „pracownikom administracji”, „gazowni”, czy „domo-
krążcom”. Apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby nie wpuszczać do miesz-
kania nieznajomych osób, które oferują do sprzedaży różne rzeczy.  
Jeśli ktoś widział lub miał kontakt z osobami, które w ubiegłym tygodniu proponowały 
sprzedaż firanek lub innych artykułów prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 
647 82 42 lub alarmowym 997. 

•	 Kradzież	pieniędzy	w	myjni	 	
Policja ustala sprawcę kradzieży pieniędzy, która miała miejsce w jednej z myjni sa-
mochodowych w Olkuszu w dniu 26 maja 2015 roku. Nieustalony do chwili obecnej 

sprawca ukradł klucze do jednego z pomieszczeń myjni, z którego zabrał 130 złotych.  
Za kradzież z włamaniem grozi sprawcy od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

•	 Olkusz.	Włamanie	do	punktu	skupu	złomu	 	
28 maja 2015 roku w Olkuszu  włamano się do punktu skupu złomu, z którego skra-
dziono złom o wartości 2150 złotych, 500 złotych oraz karty płatnicze. Dochodzenie 
w tej sprawie prowadzą olkuscy policjanci.

•	 Kradzież	telefonu	w	Kluczach	 	
Nieustalony do chwili obecnej sprawca ukradł telefon komórkowy o wartości 400 
złotych na szkodę mieszkanki Klucz. Zdarzenie miało miejsce 29 maja 2015 roku na 
placu zabaw  przy ulicy Bolesławskiej. Nad sprawą pracują policjanci z tamtejszego 
komisariatu policji.

•	 Olkusz.	Mieszkaniec	miasta	stracił	dokumenty	i	pieniądze		
31 maja 2015 roku na terenie jednej z dyskotek w Olkuszu został okradziony jeden z 
mieszkańców Olkusza. Nieustalony do chwili obecnej sprawca z kieszeni kurtki ukradł 
olkuszaninowi portfel z dokumentami oraz pieniądze. Za kradzież kodeks karny przewi-
duje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

•	 Wolbrom.	Poszukiwany	listami	gończymi	wpadł	w	ręce	policji	 	
Policjanci z Wolbromia zatrzymali 48-letniego mężczyznę, który przed wy-
miarem sprawiedliwości ukrywał się 8 lat. Był poszukiwany dwoma listami 
gończym przez prokuraturę rejonową i sąd rejonowy w Warszawie.  
Zgłoszenie na telefon alarmowy dotyczyło interwencji domowej w miejscowości Kaliś 
(gmina Wolbrom). Kiedy mundurowi przyjechali na miejsce, okazało się, że awantur-
nik uciekł przed policją. Policjanci rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Znaleźli go w 
pobliskim lesie. Policjanci ustalili, że 48-latek nie jest tym za kogo się podawał, tylko 
mieszkańcem Ostrołęki, skazanym za przestępstwa kryminalne. Policjantom podał 
personalia jednego z mieszkańców gminy Wolbrom, których nauczył się na pamięć, 
ale w pewnym momencie pogubił się w koligacjach. Mężczyzna skłamał nie bez przy-
czyny, w policyjnym rejestrze widniał bowiem jako poszukiwany listami gończymi. 
Ukrywał się od 8 lat. Został zatrzymany. Najbliższe lata spędzi w zakładzie karnym w 
Wadowicach.

•	 Kradzież	volkswagena	 	
31 maja 2015 roku w Olkuszu z posesji przy ulicy Mazaniec nieustalony do chwili 
obecnej sprawca ukradł volkswagena cady. Straty w wysokości 50 tysięcy złotych 
poniosła jedna z olkuskich firm. Dochodzenie w sprawie kradzieży z włamaniem pro-
wadzi olkuska policja.

•	 Bukowno.	Skradziono	trakcję	 	
1 czerwca 2015 roku dyżurny ruchu powiadomił policję, że w bliżej nieustalonym 
czasie  w Bukownie skradziono sieć trakcyjną na szkodę PKP. Straty wstępnie osza-
cowano na kwotę 2400 złotych. Za kradzież grozi kara pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5.

•	 Włamanie	do	sklepu	w	Bolesławiu	 	
Policjanci z Bukowna ustalają sprawców kradzieży z włamaniem do sklepu spożyw-
czego, z którego skradziono artykuły spożywcze oraz pieniądze. 1 czerwca br. wła-
mywacze weszli do sklepu przy ulicy Bolesławskiej rozwiercając wcześniej zamek w 
drzwiach wejściowych. Straty w ustaleniu.

•	 Mieszkanka	Michałówki	straciła	portfel	z	dokumentami	i	pieniędzmi	 	
Zdarzenie miało miejsce 2 czerwca br. w Olkuszu na ulicy króla Kazimierza Wielkiego. 
Kobiecie ukradziono m.in. dowód osobisty, kartę bankomatową oraz pieniądze. Spra-
wę prowadzą policjanci z Olkusza. 

•	 Klucze.	Ujęty	nietrzeźwy	kierowca	 	
Dwójka osób ujęła nietrzeźwego kierującego, który został  przekazały w ręce policji. 
Zatrzymany był tak pijany, że nie był w stanie poddać się badaniu na zawartość alko-
holu w organizmie. Wkrótce usłyszy zarzut za popełnienie przestępstwa.  
1 czerwca 2015 roku kobieta i mężczyzną jechali samochodem z Jaroszowca, gdy 
nagle zajechał im drogę matiz wyjeżdzający z bocznej ulicy. Ponieważ podejrzewali, 
że kierowca jest pijany, pojechali za nim. Gdy ten po krótkim czasie zatrzymał się 
na poboczu, świadkowie podeszli do jego samochodu.  Po otwarciu drzwi wyczuli 
od kierującego mocną woń alkoholu. Mężczyzna, wyraźnie wzburzony obywatelską 
interwencją, nie pozwalał zabrać sobie kluczyków, odgrażał się, próbował szarpać. Po 
chwili na miejsce przyjechał wezwany patrol policji z Klucz. Okazało się, że kierujący 
jest mieszkańcem tej gminy, a  stan jego upojenia uniemożliwia przeprowadzenie 
testu alkosensorem, w związku z czym został przewieziony do szpitala na pobranie 
krwi do laboratoryjnego badania na zawartość alkoholu. Niebawem za kierowanie po-
jazdem w stanie nietrzeźwości usłyszy zarzut z art. 178 a kodeksu karnego.

KOMUNIKAT:
Policja prowadzi postępowanie w sprawie uszkodzenia nissana tidda na parkingu przed 
budynkiem Sądu Rejonowego w Olkuszu w dniu 22 maja 2015 roku. Z ustaleń policji wy-
nika, że zdarzenie miało miejsce około godziny 10.20. Ponadto ustalono, że  w tym czasie 
z prawej strony zaparkowanego samochodu, od drogi krajowej nr 94, wjechał w wolne 
miejsce pojazd, najprawdopodobniej marki hyundai santa fe koloru jasnego. Samocho-
dem kierowała kobieta a towarzyszył jej jako pasażer mężczyzna. Najprawdopodobniej 
kobieta kierująca tym samochodem uszkodziła nissana. Świadkowie zdarzenia lub inne 
osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z prowadzącym sprawę 
pod nr tel. 32 647 82 37 lub 997. 

CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI KALENDARZ WYDARZEŃ

MOK OLKUSZ 
 v 11.06. GODZ. 10.00  

BAJKOWY KONCERT W WYKONANIU MONIKI 
KORPUSIK SOLISTKI ZPIT „ŚLĄSK” ORAZ UCZNIÓW 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU OLKUSKIEGO 
(ORGANIZATORZY: STOWARZYSZENIE TEATRALNO-
LITERACKIE, MOK OLKUSZ)

 v 11.06. GODZ. 17.00  
WOLONTARIAT – PROJEKT „SENIOR Z PASJĄ” WYKŁAD 
W RAMACH OLKUSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO 
WIEKU

 v 12.06. GODZ. 18.00  
FINISAŻ WYSTAWY „KU PAMIĘCI” TADEUSZ KANTOR W 
100. ROCZNICĘ URODZIN - MALARSTWO, RYSUNEK – 
STANISŁAW WYWIOŁ 
”W LABIRYNCIE TWÓRCZOŚCI TADEUSZA KANTORA”– 
WYKŁAD ARTYSTY STANSŁAWA WYWIOŁA  
(MOK, CENTRUM KULTURY UL. SZPITALNA 32)

 v 17.06. GODZ. 17.00 
WYSTAWA PRAC DZIECI I MŁODZIEŻY SEKCJI 
PLASTYCZNEJ I CERAMICZNEJ MOK

 v 18.06. GODZ. 17.00 
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 
2014/2015 OLKUSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO 
WIEKU 

 v 18.06. ok. GODZ.18.15 
WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA STUDENTÓW OUTW

 v 20.06. GALA SZKOŁY TAŃCA WENA Z KRAKOWA

 v 21.06. GODZ. 20.00 
KONCERT ZESPOŁU „LESERS BEND” (RYNEK)

 v 22.06. GODZ. 16.30 
BAJKOWE POPOŁUDNIE TEATRALNE

 v 23.06. GODZ. 10.00 
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD LAUREATOM 
POWIATOWEGO FESTIWALU KULTURY FORM 
TEATRALNYCH I MUZYCZNYCH

 v 25.06. GODZ. 16.00 
PREZENTACJE ARTYSTYCZNE OGNISKA MUZYCZNEGO 
„ŻACZEK”

 v 25.06. GODZ. 18.00 
WYSTAWA "CZARNY LĄD W SREBRNYM MIEŚCIE" 
WAKACYJNA PREZENTACJA ROZSZERZONEJ KOLEKCJI 
ZBIORÓW MUZEUM AFRYKANISTYCZNEGO W OLKUSZU 
(MOK, CENTRUM KULTURY, UL. SZPITALNA 32) 

 v 27.06. 
ŚWIĘTO CYKLICZNE – „OLKUSZ SIĘ KRĘCI” 
(ORGANIZATORZY: „ROWEROWY OLKUSZ”, STOW. ”PO 
PROSTU DZIAŁAJ”, MOK OLKUSZ)

 v 28.06. GODZ. 17.30 
KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ ZGH „BOLESŁAW” 
(RYNEK)

 v 29.06.2015 – 31.08.2015 – WAKACJE Z MOK OLKUSZ

KINO ZBYSZEK
 v „JURASSIC WORLD”, (2D/3D, napisy), prod. USA  
12.06. godz. 16.00 (2D, napisy), 19.30 (3D, napisy), 21.45 (2D, napisy) •  
13-14.06. godz. 15.00 (2D, napisy), 17.30 (3D, napisy), 20.00 (2D, napisy) • 
15-17.06. godz. 17.00 (3D, napisy), 19.30 (2D, napisy) •  
18.06. godz. 19.30 (3D, napisy), 21.45 (2D, napisy) •  
19.06. godz. 12.00 (3D, napisy) • 20.06. godz. 20.00 (3D, napisy) •  
21.06. godz. 19.00 (3D, napisy) • 22.06. godz. 21.00 (3D, napisy) • 
 23.06. godz. 19.00 (3D, napisy) • 24.06. godz. 20.00 (3D, napisy) • 
25.06. godz. 19.00 (3D, napisy),

 v „RECHOTEK” (2D, dubbing), prod. Malezja 
19.06. godz. 10.00 •  20.06.godz. 18.00 •21.06.godz. 17.00 • 
22.06. godz. 19.00 • 23-06.godz. 17.00 • 24.06. godz. 18.00

 v „WIEK ADALINE” (2D napisy), prod. USA 
26-30.06. godz. 17.00

 v „SAN ANDREAS” (2D, napisy), prod. USA 
26-30.06. godz. 19.00

www.duodampex.pl

Al. 1000-lecia 15D
32-300 Olkusz

przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

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

 PROJEKTOWANIE W 3D
MEBLE NA WYMIAR

tel. 32 754 56 70
str. 8
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tel. 537 39 39 39
 511 33 06 36
motoexpertshop@gmail.com 
32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 1
(baza STW)

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

HURTOWNIA OLEJU OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

www.motoexpert.olkusz.pl

Najniższe ceny w regionie!

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

W ofercie fachowe doradztwo 
techniczne z dojazdem 

do klienta gratis.

"Estrich-Specjal" Bis

Profesjonalne wylewki 

Miksokretem
zacierane maszynowo

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz, 
tel. 32 754 56 70, tel. kom. 608 696 097Ponad 21 lat doświadczenia

 Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 Ryczałt    Rejestry VAT    ZUS
 Pomoc w rozpoczęciu działalności

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE TANIO

SZYBKO 
SOLIDNIE

tel. 796-351-499     biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

Zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą na

www.gwarek-nieruchomosci.pl

Reklamy


