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SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

Wykonujemy kompleksowo
instalacje wod-kan, gaz i c.o.

montaż
8% VAT

Wolbrom , ul. Garbarska 9, tel./fax 32 647 00 35
kom. 603 463 034, e-mail: eco-dom1@tlen.pl

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!!!!

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

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

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

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

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM
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Czynne pn. - pt. 7:00 do 16:00

ce
iżka

obn

PROJEKTOWANIE W 3D

Rodaki, ul. Rzeka

czynne: Pn-Pt od 7 - 16 , Sob 8 - 14
30

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

SPRZEDAŻ KOMPUTERÓW,
PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW
SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH,
STAŁA OPIEKA SERWISOWA
Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich
do rodzaju prowadzonej działalności
TUSZE I TONERY do każdego urządzenia drukującego • NOTEBOOKI • KOMPUTERY
• APARATY FOTOGRAFICZNE • MONITORY • DRUKARKI • OPROGRAMOWANIE

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

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

WSPÓLNIE PRZYWITAJMY KOLARZY TOUR DE POLOGNE 14 LIPCA

Już 14. Lipca przez Gminę Olkusz przejedzie peleton 73. Tour de Pologne. Kolarze przejadą przez serce Srebrnego Grodu - olkuską starówkę.
Zachęcamy do wspólnego kibicowania na trasie przejazdu oraz uczestniczenia w atrakcjach przygotowanych na rynku przez Miejski Ośrodek
Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu.

Olkuscy wielbiciele kolarstwa dwukrotnie udowodnili, że przejazd
tego najsłynniejszego peletonu
w Polsce przez nasze miasto to
okazja do wspólnego świętowania i gorącego przywitania kolarzy. Zapewne nie inaczej będzie
w tym roku! Olkusz znalazł się na
240-kilometrowej trasie III etapu
tegorocznego wyścigu z Zawiercia
do Nowego Sącza. Kolarze wjadą
do Olkusza około godziny 13:00 od
strony Klucz – ulicą 20 Straconych,
później przez Mickiewicza, Szpitalną, Basztową, okrążą Rynek, wyjadą Żuradzką w ulicę Szpitalną, dalej
wiaduktem w stronę Chrzanowa.
Już o godzinie 11:00 na olkuskim
rynku w oczekiwaniu na przyjazd

kolarzy proponujemy małym
i dużym mieszkańcom oraz
gościom udział w zabawach,
konkursach sportowych i akcji
plastycznej, a także posłuchanie
występów sekcji instrumentalnej
MOK, zespołu rockowego oraz
ogniska muzycznego “DodiArt”.
Udział we wszystkich atrakcjach oczy wiście bezpłatny,
a na zwycięzców konkursów
czekają nagrody. Do dyspozycji
uczestników imprezy będzie również Mobilny Punkt Informacyjny
UMiG Olkusz.
Informujemy również, że w dniu
wyścigu oraz dzień przed nim
należy liczyć się z utrudnieniami
w ruchu na trasie przejazdu kolarzy.

Od godz. 18:00 13 lipca do godz.
18:00 14 lipca będzie obowiązywał
zakaz ruchu w rynku i uliczkach
do niego dobiegających. Natomiast
w trakcie wyścigu niemożliwy
będzie przejazd ulicami, którymi
będzie przejeżdżała kolumna.
vv
UMiG Olkusz

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

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697
DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG
SERWISU SKUTERÓW W JERZMANOWICACH:
• działamy w branży motoryzacyjnej nieprzerwanie od 1985 r.
• zdobyliśmy niezbędne doświadczenie pracując na rzecz serwisów
skuterów i motocykli m.in. w Krakowie, Olkuszu, Wolbromiu i Krzeszowicach
• jako jedyny serwis w okolicy serwisujemy wszystkie chińskie, tajwańskie
i koreańskie marki skuterów z silnikami 2T i 4T do 125cm³ pojemności
chłodzonym powietrzem
• dysponujemy kilkoma podnośnikami, co umożliwia naprawę kilku skuterów
jednocześnie, skracając czas naprawy
• w sezonie od kwietnia do października pracujemy od poniedziałku
do soboty od 6.00 do 23.00
• wykonujemy przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne, sezonowe
i remonty kapitalne silników skuterów 2T i 4T
• zajmujemy się wszelkimi przeróbkami i tuningiem silników 2T i 4T
• skutery wykorzystywane do dojazdu do pracy naprawiamy ekspresowo
poza kolejnością, oferując jednocześnie skuter zastępczy na czas naprawy
• oferujemy transport skutera do serwisu w cenie kosztów paliwa
• lakierujemy motocykle i skutery zapewniając wysoką jakość i rozsądną cenę
• w procesie naprawy oprócz części nowych, oferujemy bogaty zestaw
części używanych idealnej jakości w korzystnych cenach
• w wolnych chwilach wykonujemy renowacje pojazdów zabytkowych marki
WSK 125, WSK 175, ROMET, OGAR 200, 205, KADET
oraz motorynek STELLA i PONY
• dysponujemy częściami używanymi do wszystkich polskich motocykli
i motorowerów z PRL
• w przyszłym roku rusza budowa drugiego serwisu naszej ﬁrmy
ukierunkowanego na serwis chińskich motocykli klasy 125cm³;
w planach również serwis sprzętu ogrodniczego.
Zapraszamy do serwisu wszystkich fanów chińskich skuterów.
Więcej o Firmie:
Google LM. SKUTERY Przemysław Mrozowski MAŁOPOLSKA
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UMOWA O DOŻYWOCIE
Zgodnie z przepisem art. 908 kodeksu cywilnego przez umowę o dożywocie właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność
na nabywcę, który w zamian zobowiązuje się zapewnić zbywcy lub
osobie mu bliskiej dożywotnie utrzymanie.
Świadczenia, do jakich zobowiązany jest nabywca nieruchomości
względem dożywotnika powinna precyzować zawarta pomiędzy tymi stronami umowa. Jeśli
w umowie kwestie te nie zostały
sprecyzowane zastosowanie znajdzie w pełni art. 908 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym
nabywca zobowiązany będzie
przyjąć zbywcę lub wskazaną
w umowie osobę mu bliską jako
domownika, dostarczać mu wyżywienie, ubranie, mieszkanie, światło i opał, zapewnić odpowiednią
pomoc i pielęgnowanie w chorobie
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
służebność mieszkania.
Umowa dożywocia zapewnia
dożywotnikowi niepodlegające egzekucji prawo dożywocia
obciążające nieruchomość bez
względu na to, kto w przyszłości
stanie się jej właścicielem.
Co istotne, umowy dożywocia
nie można odwołać. Możliwość
rozwiązania umowy przez sąd
na żądanie jednej ze stron istnieje w wyjątkowych sytuacjach,
jednakże dotyczy to przypadków

takiego pogorszenia się stosunków pomiędzy dożywotnikiem
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 dożywocia dokona
zbycia nieruchomości osobie
trzeciej, można jedynie żądać
zmiany niektórych lub wszystkich uprawnień dożywotnika
w dożywotnią rentę.
Należy również wiedzieć, iż
prawo dożywocia ma charakter
osobisty, jest niezbywalne, nie
podlega dziedziczeniu i gaśnie
wraz ze śmiercią dożywotnika.
Oznacza to tyle, że dożywotnik
nie może w żaden sposób przenieść na inną osobę uprawnień
przysługujących mu z tytułu
omawianej umowy.
Na skutek umowy o dożywocie
można przenieść własność każdej nieruchomości, w tym lokalu
stanowiącego odrębną własność.
Przedmiotem 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 nieru-

chomości zaś niezachowanie tej
formy oznaczać będzie nieważność umowy. Ponadto podlega
ona opodatkowaniu podatkiem
od czynności cywilnoprawnych
w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży wyłącznie
na naby wcy nieruchomości.
Notariusz będący w tym przypadku płatnikiem tego podatku
jest obowiązany pobrać go od
nabywcy i wpłacić na rachunek
właściwego urzędu skarbowego.
Istotnym jest, że umowa o dożywocie nie wyklucza możliwości
dalszego zbycia nieruchomości
przez zobowiązanego, gdyż prawo dożywocia obciąża nieruchomość niezależnie od tego, kto
jest jej aktualnym właścicielem.
Każdy nowy właściciel nieruchomości będzie więc tak samo
osobiście zobowiązany do wypełniania należnych dożywotnikowi
świadczeń. Jeżeli zobowiązany
z tytułu umowy o dożywocie
zbył otrzymaną nieruchomość,
dożywotnik, zgodnie z treścią
przepisu art. 914 k.c., może żądać
zamiany prawa dożywocia na
dożywotnią rentę odpowiadającą
wartości tego prawa.
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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WINDYKACJA W RELACJACH MIĘDZYNARODOWYCH

Aktualnie odnotowuje się stały wzrost kontaktów handlowych i konsumenckich pomiędzy
polskimi przedsiębiorcami, a ich zagranicznymi kontrahentami. Stąd liczne spory, których
strony mają swe miejsca zamieszkania, zwykłego pobytu lub siedzibę w różnych Państwach
Członkowskich. Jak wówczas prowadzić egzekucję należności?
Niniejszy artykuł będzie koncentrował
się na udzieleniu odpowiedzi: przed
jakim sądem będzie toczyło się postępowanie o należyte wykonanie umowy
z kontrahentem zagranicznym oraz
w jaki sposób orzeczenia zapadłe przed
sądami jednego Państwa Członkowskiego podlegają uznaniu i wykonaniu
w pozostałych Państwach Członkowskich. Przy czym poczynione zostanie
założenie, że strony sporu mają miejsce
zamieszkania, zwykłego pobytu lub siedzibę na terytorium jednego z Państw
Członkowskich Unii Europejskiej.
Kwestie istotne dla owej problematyki
reguluje Rozporządzenie Rady (WE)
nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r.
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania
w sprawach cywilnych i handlowych
(dalej: Rozporządzenie). Poza zakresem
normowania Rozporządzenia pozostaje jednak kwestia ustalenia prawa właściwego, tj. w oparciu o jakie przepisy
sąd będzie dokonywał oceny spornego
stosunku, jego ważności czy treści wzajemnych zobowiązań stron.
Rozporządzenie w zakresie swego normowania ma pierwszeństwo przed regulacjami polskiego Kodeku postępowania
cywilnego. Zgodnie z art. 5 pkt 1) lit. a)
Rozporządzenia, sądem właściwym dla
postępowań, których przedmiotem jest
umowa lub roszczenia z niej wynikające
– będzie sąd miejsca, gdzie zobowiązanie
zostało lub miało być wykonane. Jeżeli
przyjdzie powodowi pozwać z jednego
stosunku umownego kilka osób mających miejsca zamieszkania w różnych
Państwach Członkowskich – sądem wła-

ściwym będzie sąd miejsca zamieszkania
każdej z nich, a wybór będzie należał
do niego. Rozporządzenie przewiduje szczególne regulacje w przypadku
sporów z umów, których stronami są
konsumenci, i tak art. 16 ust. 2 Rozporządzenia przewiduje wyłączną jurysdykcję
sądu miejsca zamieszkania konsumenta.
Istotnym uprawnieniem stron, jest
możliwość umownego poddania danego sporu sądowi oznaczonemu przez
nie już w umowie, zanim stanie się ona
zarzewiem sporu. Powyższe doznaje
ograniczenia na tle umów, których stroną
jest konsument.
Jeżeli już uzyskaliśmy prawomocne
orzeczenie, możemy zgodnie z treścią
Rozporządzenia, z pewnymi wyjątkami, żądać jego wykonania nie tylko
w kraju gdzie ono zapadło, ale także
w innych Państwach Członkowskich,
bez konieczności przeprowadzania
dodatkowego postępowania. Ułatwieniem dla wierzyciela jest to, iż nie musi
on po raz kolejny wykazywać podstaw
faktycznych i prawnych swojego roszczenia. Sąd Państwa Członkowskiego,
w którym orzeczenie ma być wykonane,
zgodnie z Rozporządzeniem pozbawiony jest możliwości ponownego merytorycznego badania sprawy.
Chcąc egzekwować na podstawie prawomocnego orzeczenia poza granicami
kraju, w którym ono zapadło, koniecznym będzie uzyskanie odpisu orzeczenia, wydanego na podstawie przepisów
Rozporządzenia zaświadczenia o jego
prawomocności oraz ich przekładu
tłumacza przysięgłego na język kraju,
w którym orzeczenie ma być uznane

i wykonywane. Rozporządzenie ma
pierwszeństwo przed ustawami procesowymi Państw Członkowskich, a ponadto
stanowi autonomiczną regulację związaną z procedurą uznawania i wykonania orzeczeń zapadłych w sprawach
cywilnych i handlowych – stąd państwo
gdzie orzeczenie ma być wykonane, nie
może stawiać przed żądającym jego
wykonania wierzycielem dodatkowych
wymogów, nieprzewidzianych Rozporządzeniem, a wynikających z regulacji
krajowych (tak SN, wyr. z 27.11.2008r.,
IVCSK 74/08).
Najbardziej kosztownym elementem tej
procedury, jest konieczność wyznaczenia
adresu do doręczeń lub pełnomocnika
do doręczeń w kraju, w którym orzeczenie ma być wykonane (art. 40ust.2
Rozporządzenia). W praktyce najczęściej
będziemy mieli do czynienia z koniecznością ustanowienia pełnomocnika
w kraju wykonania. Należy liczyć się także z dodatkowymi kosztami wynagrodzenia osoby lub przedsiębiorstwa, które
na nasze zlecenie będzie dokonywało
tłumaczeń. W tym zakresie dobrym
rozwiązaniem wydaje się znalezienie
kancelarii krajowej, która zajmuje się
także udzielaniem pomocy prawnej
w państwie, w którym orzeczenie ma
zostać wykonane..

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

Radca prawny Agnieszka Kulig-Gęgotek została wyznaczona uchwałami Rady Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Katowicach o numerach: 1837/IX/2015, 1843/IX/2015, z dnia 12.11.2015 r.,
do udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach: Jaworzno oraz Chrzanów.
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POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH: ROZWÓD
Aby uzyskać wyrok rozwodowy rozwiązujący małżeństwo należy złożyć pozew
we właściwym Sądzie Okręgowym, w którym to piśmie w sposób precyzyjny
określimy nasze żądania. W niniejszym artykule pokrótce przybliżę Państwu
postępowanie w tego rodzaju sprawach małżeńskich.

Zgodnie z art. 56 § 1 Ustawy z dnia
25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (Dz.U.2015.2082 z dnia
2015.12.09 z późn. zm.), jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy
z małżonków może żądać, ażeby sąd
rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Wnosząc o pozew o rozwód musimy
liczyć się z koniecznością uiszczenia
stałej opłaty sądowej w wysokości 600
zł. Oczywiście jeżeli jesteśmy w trudnej sytuacji materialnej, zwłaszcza
jeżeli zostaliśmy pozostawieni bez
środków do życia przez drugiego
z małżonków, możemy złożyć do
Sądu wniosek o zwolnienie od kosztów
sądowych załączając do niego odpowiedni formularz z oświadczeniem
majątkowym. Warto w tym miejscu
wspomnieć, że w przypadku zgodnego
wniosku stron o orzeczenie rozwodu
bez orzekania o winie sąd zwróci nam
połowę uiszczonej opłaty po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego.
Pozew rozwodowy wnosimy do
Sądu Okręgowego właściwego ze
względu na ostatnie wspólne miejsce
zamieszkania małżonków, o ile choć
jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma
miejsce zamieszkania lub zwykłego
pobytu.
Jeżeli pozew spełnia wszelkie wymagania sąd wyznaczy termin rozprawy. Posiedzenia odbywają się przy
drzwiach zamkniętych, chyba że obie
strony zażądają publicznego rozpozna-

nia sprawy, a sąd uzna, że nie zagraża
to moralności. Posiedzenia odbywają
się bez względu na niestawiennictwo
jednej ze stron. Jeżeli jednak zostaliście
Państwo przez sąd wezwani do osobistego stawiennictwa, a nie stawicie się
bez usprawiedliwionych powodów sąd
może nałożyć na Państwa grzywnę.
W sprawie, z oczywistych względów
nie mogą być przesłuchiwani małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu,
a zstępni stron, którzy nie ukończyli
lat siedemnastu.

W każdej sprawie o rozwód lub o separację przeprowadza się dowód z przesłuchania stron. Sąd rozpyta małżonków co do liczby, wieku i płci dzieci
żyjących, stosunków majątkowych
i zarobkowych, szczególnych obowiązków utrzymania osób niebędących ich
wspólnymi dziećmi oraz co do treści
umowy majątkowej, jeżeli takowa była
zawierana. Sąd może również zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego
w celu ustalenia warunków, w których
żyją i wychowują się dzieci. Powyższe
jest o tyle istotne, że rozwód nie jest
dopuszczalny, jeżeli wskutek niego
miałoby ucierpieć dobro wspólnych
małoletnich dzieci małżonków albo
jeżeli z innych względów orzeczenie
rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami
współżycia społecznego.
Orzekając rozwód sąd stwierdza także, czy i który z małżonków ponosi
winę rozkładu pożycia. Jednakże

w przypadku zgodnego wniosku
małżonków sąd zaniecha orzekania
o winie. Ponadto, sąd rozstrzyga
o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga
małżonków i kontaktach rodziców
z nimi. Sąd orzeka, w jakiej wysokości
każdy z małżonków jest obowiązany
do ponoszenia kosztów utrzymania
i wychowania małoletnich.
W przypadku jeżeli strony zajmują
wspólne mieszkanie, to sąd orzeka
również o sposobie z niego korzystania
przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.
W takim wypadku sąd uwzględnia
przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza
wykonywanie władzy rodzicielskiej.
Należy podkreślić, że w wyjątkowych
wypadkach, sąd może nakazać eksmisję jednego z małżonków.
Wreszcie, sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału
majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje
nadmiernej zwłoki w postępowaniu.
W swojej praktyce dostrzegłem, że jest
to raczej sytuacja niespotykana, gdyż
zwykle pozostałe kwestie związane
z postępowaniem rozwodowym są
na tyle czasochłonne, że w zakresie
podziału majątku koniecznym jest
przeprowadzenie odrębnego postępowania.
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”.

JAKIE KONSEKWENCJE NIESIE ZA SOBĄ BREXIT
ORAZ CO OZNACZA ON DLA POLAKÓW?

Dwa tygodnie temu opinią publiczną w całej Europie wstrząsnął wynik
referendum odnośnie wyjścia z Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Brytyjczycy zagłosowali bowiem za opuszczeniem struktur UE,
jednocześnie sprawiając, że ich kraj jest pierwszym w historii, który
opuścił tę wspólnotę. Prawdopodobnie nie będzie jednak ostatnim,
gdyż blisko opuszczenia Unii są także Austria, Holandia oraz Czechy. Dlaczego jednak
na Wyspach zdecydowano postawić na niezależność i suwerenność, podczas gdy
do dziś w Polsce życie poza Unią wydaje się dla wielu wręcz niemożliwe?
Nie będzie to pewnie zbyt wielkie zaskoczenie, ale głównym
czynnikiem, który przekonał
Brytyjczyków do zagłosowania
za Brexitem był kryzys migracyjny.
Wielka Brytania miała przyjąć aż
20 000 nielegalnych imigrantów.
Był to o tyle poważniejszy cios, że
problem islamizacji na Wyspach
już teraz jest znaczący - dochodzi
tam nieraz do pobić, gwałtów,
a nawet mordów religijnych. Miesiąc temu burmistrzem Londynu
został również muzułmanin Sadiq
Khan, co spotkało się z bardzo
negatywnym odbiorem w społeczeństwie. Kiedy dodamy to do
ogólnej niechęci Brytyjczyków do
imigrantów, nawet zarobkowych,
to nietrudno jest zdziwić się wynikiem referendum.
Przymus przyjęcia imigrantów nie
był oczywiście jedynym czynnikiem. Wielka Brytania była jednym z największych płatników we
wspólnocie, gdyż wpłacała 13% do
unijnej kasy. To aż 350 milionów
funtów tygodniowo. Wpływ na
wynik referendum miała także
sama struktura społeczna Brytyjczyków. Od lat partie uniosceptyczne, niepodległościowe
czy patriotyczne cieszyły się dużą
popularnością. Dość powiedzieć,

że wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku wygrał tam
UKIP Nigela Farage’a, uchodzącego za głównego uniosceptyka
w PE. Ta sama partia uzyskała
również rok później 13% w wyborach parlamentarnych.
A jak Polacy powinni oceniać Brexit? Zależy to od tego, w jakiej
perspektywie go rozpatrujemy.
Na chwilę obecną nie jest on nam
na rękę, gdyż Wielka Brytania
blokowała większość najgłupszych
decyzji w Parlamencie. Dodatkowo opuszczenie Unii przez Wielką
Brytanię niesie za sobą mniejszą
ilość pieniędzy w budżecie oraz
więcej nielegalnych imigrantów
do podziału. Zwiększa ono także
dyktaturę Niemiec, sprawiając, że
razem z Francją posiadają one prawie pełnię władzy nad całą wspólnotą. O skutkach takiej sytuacji
chyba nie trzeba się rozpisywać,
wystarczy przypomnieć ostatni
pomysł utworzenia „superpaństwa” w miejsce UE, który spowodowałby, że kraje członkowskie nie miałyby prawa do własnej
armii, własnych służb specjalnych,
odrębnego kodeksu karnego,
odrębnego systemu podatkowego - w tym wysokości podatków,
własnej waluty czy banku central-

nego zdolnego do realnej obrony
interesów finansowych państwa
narodowego. Ponadto kraje te
faktycznie straciłyby kontrolę nad
własnymi granicami oraz procedurami wpuszczania i relokowania
uchodźców na ich terenie.
Natomiast w dłuższej perspektywie Brexit przyspieszy rozpad całej
Unii, z czego w obecnym stanie
rzeczy powinniśmy się cieszyć.
Oprócz spowodowania większych problemów gospodarczych
i migracyjnych, decyzja Brytyjczyków pobudziła ruchy antyunijne w innych krajach - według
ostatnich badań chęć rozpisania
referendum lub wyjścia ze wspólnoty deklaruje 38% Austriaków,
30% Niemców, 53% Holendrów,
36% Szwedów, 57% Czechów,
58% Włochów i 38% Węgrów.

vv Michał Pasternak
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OLKUSZ WYWALCZYŁ PLAC ZABAW MARZEŃ
Już niebawem w Olkuszu powstanie nowoczesny plac zabaw, który dla miasta zdobyli
mieszkańcy. Przez dwa miesiące oddali ponad 300 tys. głosów w konkursie internetowym „Podwórko NIVEA”. O atrakcyjną nagrodę walczyło niespełna tysiąc lokalizacji
z całej Polski. Udało się jedynie 40 miejscowościom w tym nam. W dodatku w czołówce,
bo zgłoszony przy Przedszkolu nr 8 plac zajął w rankingu II tury drugie miejsce.
Urząd Miasta i Gminy Olkusz po
raz pierwszy w historii „Podwórka NIVEA” zdecydował się na
przystąpienie do konkursu. Jak
się okazało - skutecznie! O wytypowanie lokalizacji zostali poproszeni mieszkańcy Gminy Olkusz,
którzy na profilu na Facebooku
mogli zgłaszać swoje sugestie.
Wszystkie zostały przeanalizowane przez urzędników i ostatecznie
podjęto decyzję, że plac najbardziej potrzebny byłby na placu przy
Przedszkolu nr 8 (osiedle Pakuska), o co bardzo mocno zabiegali mieszkańcy tej części miasta,
dyrekcja placówki, rodzice dzieci
i radni. Po zgłoszeniu lokalizacji mieszkańcy od początku maja
do końca czerwca każdego dnia
oddawali swoje głosy za pośrednictwem strony internetowej
www.nivea.pl. Akcja promocyjna oraz zwarte szeregi olkuszan
dały miastu „Podwórko NIVEA”.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu z ich strony, to właśnie w Olkuszu powstanie plac zabaw marzeń.
- Składam wielkie podziękowania oraz gratulacje wszystkim
osobom, które tak dzielnie walczyły o plac zabaw dla naszego
miasta. Już za kilka miesięcy
najmłodsi mieszkańcy Olkusza
będą mogli spędzać wolny czas
na świeżym powietrzu, bawiąc
się na nowoczesnych urządzeniach – mówi Roman Piaśnik,
burmistrz Olkusza – Olkuszanie po raz kolejny w ostatnim
czasie udowodnili, że potrafią
się jednoczyć i wspólnie działać
dla dobra miasta.

Firma NIVEA pokrywa koszty
związane z budową nowoczesnego
placu zabaw, z którego korzystać
będą mogły wszystkie dzieciaki.
Zjeżdżalnia, huśtawki, orle gniazdo, karuzela wspomnień, ruchome
piaski czy karoca, to tylko niektóre z urządzeń, w jakie wyposażone są „Podwórka NIVEA”.
Zadaniem pracowników Urzędu
Miasta i Gminy Olkusz będzie
przygotowanie dokumentacji oraz
terenu pod plac, konsultacja projektu, zgłoszenie budowy placu
zabaw, promocja obiektu.

- To wielkie święto dla całej
naszej społeczności. Ogromnie
się cieszymy, że przy naszym
prz edszkolu powstanie ta k
nowoczesny plac zabaw. Najbardziej będą się cieszyły dzieci - nie
tylko z naszego przedszkola, ale
z całego miasta, ponieważ obiekt
będzie ogólnodostępny. Składam serdeczne podziękowania
wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym dziś możemy przeżywać tak wielką radość
- mówi dyrektor Przedszkola Nr
8 Jolanta Banasińska.

ZAMKOWA NIEDZIELA

Atrakcje pierwszego weekendu lipca w Rabsztynie nie zakończyły się bynajmniej na sobotnim Turnieju
Rycerskim. Następnego dnia Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zorganizował tam bowiem Zamkową
Niedzielę, czyli plenerową imprezę dla najmłodszych. Pogoda sprzyjała zabawom, dzieci chętnie się do
nich garnęły, a nie brakowało też turystów chętnych do zwiedzania podolkuskiej warowni.
Zamkową Niedzielę rozpoczęła msza
św. pośród zabytkowych ruin, którą
celebrował ks. Marek Bigaj. W liturgii jak zwykle uczestniczyli nocujący w Rabsztynie członkowie bractw
rycerskich oraz przybyli na Kruczą
Skałę turyści. Są też tacy Olkuszanie,
którzy specjalnie przyjeżdżają na mszę
odprawianą tylko raz w roku w tak
niezwykłej scenerii.
Wczesnym popołudniem, tuż przed
prowadzącym na zamek mostem, rozpoczęły się zabawy przygotowane dla
dzieci przez Grupę Teatralną „Glutaminian Sodu”. Maluchy chwytały tworzone przez kuglarzy wielkie bańki
mydlane, a i same całkiem udanie próbowały wykonywać podobne. Uczyły
się też niełatwych sztuk chodzenia na
linie i na szczudłach. Wiele radości
sprawiła im gra Twister.
Podobnie jak podczas Turnieju Rycerskiego, tak też na małych i dużych
gości Zamkowej Niedzieli czekały
regionalne smakołyki przygotowane przez gospodynie z podolkuskich
wiosek: Troksa i Zawady. Ponownie
otwarty był również namiot Stowarzyszenia Zamek Rabsztyn. Tam obejrzeć
można było wystawę pt. „Rabsztyn
w sztuce”, ukazującą prace powstałe
w trakcie plenerów malarskich organizowanych na zamkowym wzgórzu.
Prezes Stowarzyszenia Jacek Sypień
co godzinę oprowadzał turystów po
zamku. Grupy chętnych liczyły nawet
po kilkadziesiąt osób.
W Mobilnym Punkcie Informacji
Turystycznej oraz na stoisku promocyjnym Urzędu Miasta i Gminy
w Olkuszu znów rozdawane były
przewodniki, mapy i foldery. Każdy

mógł tam wziąć udział w konkursie
wiedzy o historii Olkusza i Rabsztyna,
a autorzy poprawnych odpowiedzi
otrzymywali repliki bitych przed
wiekami w Srebrnym Mieście monet
- olkuskich trojaków. Dodatkową
atrakcją była okazja do wybicia sobie
trojaka samodzielnie.
Z kolei stoisko Klubu Historycznego im. AK działającego przy IV LO
w Olkuszu, czynne również po raz
drugi w czasie tego weekendu, dało
sposobność do zapoznania się z bronią
i wyposażeniem wojskowym z czasów
II wojny światowej. Eksponaty prezentowali i opowiadali o nich turystom
uczniowie ubrani w stroje niemieckich
żołnierzy oraz polskich partyzantów.
Namiot Miejskiego Ośrodka Kultury
zachęcał do aktywności uzdolnionych plastycznie uczestników Zamkowej Niedzieli. Artystki i instruktorki MOK Klaudia Zub-Piechowicz
oraz Wioletta Sarota-Stach nie tylko
rozdawały dzieciom niezbędne do
tego przybory, ale też służyły radą,
pomagały i nie szczędziły zachęt do
rozwijania talentów. Program zajęć

obejmował budowanie oraz malowanie małego Rabsztyna i recyklingowej
armaty, zabawy z zamkowym linorytem i wyczarowywanie skarbów.
Tymczasem Grupa Teatralna „Glutaminian Sodu” przeniosła plac
zabaw na szeroki i płaski teren tuż
pod zamkiem, na którego obrzeżach rozlokowane były wymienione
wcześniej stoiska. Tam oprócz kontynuacji puszczania wielkich baniek
mydlanych i gry w Twister, kuglarze
zaprosili dzieci do biegu z jajkiem,
przeciągania liny oraz innych rozrywek. Jeśli tylko ktoś chciał się bawić,
to podczas Zamkowej Niedzieli okazji ku temu nie brakowało. Nagrodą
dla organizatorów były uśmiechnięte
buzie dzieci.

RES SACRA MISER I MOK – RAZEM DLA OLKUSKICH SENIORÓW

Różnorodne dodatkowe i oczekiwane przez studentów zajęcia, wyjazdy studyjne, imprezy integracyjne
i turystyczny rajd – tak wzbogaci się program nadchodzącego roku akademickiego w Olkuskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Znaczące uatrakcyjnienie oferty uczelni stało się możliwe za sprawą partnerstwa
Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” i Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, które po raz
trzeci zaowocowało pozyskaniem na ten cel dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.
- To dla nas ogromna radość i satysfakcja,
że przy ograniczeniach budżetowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu możemy zapewnić naszym studentom-seniorom
zajęcia, o które wielokrotnie zwracali się
w tym i poprzednim roku akademickim. Tym
bardziej, że Olkuski Uniwersytet Trzeciego
Wieku cieszy się z roku na rok rosnącą liczbą
słuchaczy, a ich zaangażowanie jest naprawdę
imponujące. Warto energię tę dobrze wykorzystać dla dobra seniorów i poszerzyć im pole
do aktywności – tak skomentowała przyznanie dotacji z Programu ASOS koordynator
projektu Zdzisława Gardeła, która też na co
dzień opiekuje się Olkuskim Uniwersytetem
Trzeciego Wieku.
O co konkretnie rozszerzy się oferta OUTW
dzięki środkom przyznanym przez Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej? Podsumowując rok akademicki 2015/2016 w przedostatni czwartek czerwca Zdzisława Gardeła
podkreśliła najpierw, że od chwili powołania,
co miało miejsce 9 lat temu, olkuska uczelnia
przyciąga wciąż rosnącą liczbę studentów-seniorów. W zakończonym właśnie roku
było ich 305. Uczestniczyli w 32 wykładach,
zajęciach komputerowych, lektoratach języka angielskiego i niemieckiego, gimnastyce
ogólnorozwojowej, tai-chi, jodze z pilates,
zajęciach na basenie, tanecznych, malarskich,
fotograficznych oraz uczelnianego chóru. Program ten uzupełniały wyjazdy na termalne
kąpiele siarkowe, a także bale i spotkania
integracyjne.
Uczestnicy kończącej rok akademicki uroczystości dowiedzieli się, iż dotacja MRPiPS
pozwoli nie tylko kontynuować i rozszerzyć

dostępność wymienionych wyżej działań,
ale też podjąć nowe. W pierwszym segmencie będzie to 11 wykładów oraz rozbudowa
oferty fakultetów. Podkreślenia wymaga
stworzenie dodatkowych grup dla zainteresowanych nauką języków obcych. Zajęcia te
mają odbywać się w salach przystosowanych
do lektoratów oraz do potrzeb starszych osób.
Dużym zainteresowaniem podczas poprzednich edycji projektu opartego na dotacji cieszyły się warsztaty multimedialne, łączące
elementy fotografii, filmu oraz prezentacji.
Oczekiwana przez studentów kontynuacja
dojdzie do skutku w nadchodzącym semestrze.
Ale to zaledwie fragment rozbudowanej dzięki dotacji oferty OUTW, na którą złożą się
ponadto: warsztaty malarskie, rzeźbiarskie,
ceramiczne i teatralne, chór, sekcja szachowa,
nauka tańca nowoczesnego i towarzyskiego,
yoga i pilates, gimnastyka ogólnorozwojowa
i w wodzie, tai-chi oraz kinezjologia. Oprócz
tego dla olkuskich studentów-seniorów zorganizowane zostaną dwa wyjazdy integracyjno-szkoleniowe do Uniwersytetów Trzeciego
Wieku w Warszawie i Łodzi, rajd turystyczny,
spotkanie integracyjne – Święto Ziemniaka,
Bal Andrzejkowy oraz warsztaty integracyjno-szkoleniowe dla społecznych liderów-seniorów.
- Polskie społeczeństwo starzeje się, co obserwujemy również na naszym terenie. W Gminie
Olkusz na przestrzeni lat 2009-2015 liczba
kobiet w wieku 60+ i mężczyzn w wieku 65+
wzrosła o 23%. Ich aktywizacja społeczna,
nie pozostawianie samym sobie, staje się
coraz poważniejszym wyzwaniem nie tylko
dla samorządów i instytucji samorządowych,

takich jak ośrodek kultury, ale też organizacji pozarządowych. Dlatego Stowarzyszenie
Dobroczynne „Res Sacra Miser” z radością już
po raz trzeci włącza się w działania zapewniające naszym seniorom rozwój intelektualny
i kulturalny, pozwalające na ich samorealizację
oraz dające im okazję do integrowania się.
Ogromną satysfakcję daje nam fakt, że projekt
ten przyciąga do OUTW coraz więcej coraz
aktywniejszych uczestników. Obecna edycja
daje nam możliwość osiągnięcia na tym polu
jeszcze znaczniejszych efektów. Dołożymy
wszelkich starań, by szansę tę wykorzystać jak
najlepiej – powiedziała Maria Jędrysik, prezes
olkuskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego
„Res Sacra Miser”.
Organizatorzy zakładają, że z oferty tej skorzystać może 320. seniorów, w tej liczbie 30
osób niepełnosprawnych.
Zapisy do Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku przyjmuje Miejski Ośrodek Kultury
w Olkuszu, ul. F. Nullo 29. Informacje uzyskać
można pod numerem tel.: (32) 643 11 20.
Nie siedź w domu, ucz się, rozwijaj swe zainteresowania i baw się razem z nami! Serdecznie
zapraszamy!!!
Projekt dofinansowany ze środków Programu
Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020.

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

BEZ OPŁAT
WSTĘPNYCH

DORADZTWO
FINANSOWE

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

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

NOWE POŻYCZKI
POZABANKOWE

Wyślij wniosek online nawww.centrum9.pl
» CHWILÓWKI

NAPISZ DO NAS, BĄDŹ

ZADZWOŃ

» DORADZTWO FINANSOWE
» KREDYTY GOTÓWKOWE
» KREDYTY KONSOLIDACYJNE

CENTRUM 9

30 bankówjscu
w jednym mie

» POŻYCZKI POZABANKOWE

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

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

6

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 33 o powierzchni użytkowej 71,33 m2 cena 265 000 zł.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o. w Olkuszu
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
że posiada do sprzedaży przy ul. Skalskiej 4 w Olkuszu
(dawny budynek mieszkalny banku PKO BP)

nowe mieszkanie (apartament) z osobnym wejściem
o powierzchni użytkowej 114,54 m2 cena 380 000 zł.
składające się z salonu z aneksem kuchennym,
trzech sypialni, dwóch łazienek, hallu, wiatrołapu
oraz pomieszczenia przynależnego (piwnica)

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
• Chechło. Płonął dach domu parterowego z poddaszem
Blisko trzy godziny trwała akcja gaśnicza pożaru poddasza
w domu parterowym przy ul. Pustynnej w Chechle. W akcji
uczestniczyło sześć zastępów straży pożarnej.
4 lipca 2016 roku około godziny 13.00 w Chechle zapalił się
dach domu parterowego. Strażaków wezwała sąsiadka, która
zauważyła wydobywający się z budynku dym. Mimo szybkiej
akcji i opanowania pożaru, zniszczeniu uległo poszycie dachu budynku i nadpalona została jego konstrukcja. Choć nie
było ofiar, właściciele szacują znaczne straty. Prawdopodobną przyczyną powstania pożaru było uszkodzenie przewodów
energii elektrycznej przez kunę.

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

Firma usługowo-sprzątająca zatrudni pracowników
na swoim obiekcie w Modlnicy, do prac porządkowych, obsługi myjni
samochodowej, pracownik gospodarczy
- mile widziane osoby niepełnosprawne.

Tel. 661 991 889

• Olkusz. Przywłaszczenie telefonu
27 czerwca 2016 roku mieszkaniec Troksa powiadomił Policję, że nieustalony do chwili obecnej sprawca na skrzyżowaniu ul. Króla Kazimierza Wielkiego z ul. Kościuszki w Olkuszu
przywłaszczył jego telefon, który wypadł mu z kieszeni. Szybko zorientował się i wrócił w to miejsce, lecz telefonu nie było.
Właściciel oszacował straty na 150 zł.

DO WYNAJĘCIA

POKÓJ

w budynku SILVER

• Klucze. Nietrzeźwa matka
Po raz kolejny już w tym miesiącu policjanci z Klucz interweniowali wobec nietrzeźwej matki, która sprawowała w tym
stanie opiekę nad czworgiem swoich dzieci. Informację o
pijanej kobiecie dyżurnemu policji przekazano anonimowo,
27 czerwca 2016 roku. O godz. 17.25 policjanci pojechali do
mieszkania kobiety by potwierdzić zgłoszenie. Okazało się, że
mieszkanka Klucz w stanie nietrzeźwości sprawuje opiekę
nad córkami- miesięczną i 1,5 roczną oraz synami- 5 i 10 letnim. Miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. 37-letnia
kobieta tłumaczyła się, że będąc u znajomych wypiła kilka piw
w godzinach popołudniowych. Dzieci przekazano pod opiekę
sąsiadce. O zdarzeniu zostanie poinformowany sąd rodzinny.

/dawny budynek policji/

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

tel. 604-640-687

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

Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-olkuski.pl

• Wypadek drogowy w Podchybiu
4 lipca 2016 roku około 10.45 na drodze wojewódzkiej 794 w
Podchybiu doszło do wypadku drogowego z udziałem dwóch
pojazdów. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca
samochodem marki Opel Corsa jadąc w kierunku Trzyciąża nie
upewniła się co do możliwości wykonania skrętu w lewo do
jednej z posesji. W czasie tego manewru jej pojazd wyprzedzany był już przez Citroena. Oba pojazdy zderzyły się. Citroen uderzył w słup komunikacyjny oraz ogrodzenie posesji w
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
gwarekolkuski@wp.pl

• Bukowno. Kradzież samochodu
2 lipca 2016 roku w Bukownie na ulicy Niepodległości nieustalony do chwili obecnej sprawca z parkingu niestrzeżonego ukradł Audi A4. Straty w wysokości 30 tysięcy złotych
poniosła mieszkanka Bukowna. Policjanci pracują nad ustaleniem sprawcy tej kradzieży włamaniem. Grozi mu kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.
• Olkusz. Potrącenie 8-latka
1 lipca 2016 roku około godziny 19.00 na ulicy Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu doszło do potrącenia małoletniego
pieszego. 8-letni chłopiec wbiegł na ulicę wprost pod jadący
samochód osobowy. W wyniku potrącenia dziecko doznało
obrażeń głowy i zostało przewiezione do Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego w Krakowie - Prokocimiu. W szpitalu,
ustalono, że życiu i zdrowiu chłopca nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Kierowca volkswagena - 48-letni mieszkaniec
Olkusza był trzeźwy. Policja ustala przyczyny i okoliczności
tego wypadku drogowego.

Do każdego badania upominek gratis

ADWOKAT SZYMON DUBEL

wyniku czego wywrócił się na dach. Kierującą
Oplem 41-letnią mieszkankę Trzyciąża z urazem głowy oraz 24-letnią mieszkankę Gołaczew z ogólnymi stłuczeniami karetka zabrała
do Nowego Szpitala w Olkuszu. Obje kobiety
były trzeźwe. Na miejscu przeprowadzono
oględziny z udziałem technika kryminalistyki.
Policja ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia.

Druk:

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

KOMUNIKAT :
Policja poszukuje świadków zdarzenia, które miało miejsce w
Olkuszu na rondzie przy wyjeździe z restauracji Mc Donald's.
13 czerwca około godziny 12.36 kierujący motocyklem typu
cross (biało czerwony) nie udzielił pierwszeństwa przejazdu
kierującej samochodem Skoda Octavia i uderzył w jej prawy
bok .Osoby posiadające jakiekolwiek informacje w tej sprawie
proszone są o kontakt z prowadzącym postępowanie, nr tel.
32 6478234 lub 997.

„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”
vMARATON
v
HORRORÓW:
"ANNABELLE" prod. USA i "OBECNOŚĆ" prod. USA
8 VII godz. 19.00
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SKLEP TECHNIK

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

v"JAK
v
URATOWAĆ MAMĘ"
animowany, przygodowy, prod. Polska
2D, czas trwania: 1 h 30 min., bez ograniczeń wiekowych
9-10 VII godz. 16.30, 11-12 VII godz. 17.00
v"WOJOWNICZE
v
ŻÓŁWIE NINJA: WYJŚCIE Z CIENIA"
fantasy, akcja, komedia; prod. USA
2D dubbing, czas trwania: 1 h 52 min. bez ograniczeń wiekowych
9-10 VII godz. 18.30; 11-12 VII godz. 19.00
v"BYŁY
v
SOBIE CZŁOWIEKI"
animowany, komedia, prod. Francja, Włochy, Chiny, Belgia
2D dubbing, czas trwania: 1 h 35 min., bez ograniczeń wiekowych
15-19 VII godz. 17.00
v"WARCRAFT:
v
POCZĄTEK"
fantasy, akcja, przygodowy; prod. USA, Chiny
2D napisy, czas trwania: 2 h 3 min., bez ograniczeń wiekowych
15-19 VII godz. 19.00
v"PRZYJAŹŃ
v
CZY KOCHANIE?"
komedia, romans, kostiumowy, prod. Irlandia, Holandia, Francja, USA
2D napisy, czas trwania: 1 h 32 min., od 12 lat
22-26 VII godz. 17.00
v"DZIEŃ
v
NIEPODLEGŁOŚCI: ODRODZENIE"
science-fiction, akcja, przygodowy, prod. USA
3D napisy, czas trwania: 2 h, bez ograniczeń wiekowych
22-26 VII godz. 19.00
v"GDZIE
v
JEST DORY"
animowany, przygodowy, komedia, prod. USA
2D dubbing, czas trwania: 1 h 43 min., bez ograniczeń wiekowych
29–30 VII, 01-02 VIII godz. 17.00; 31 VII godz. 16.30

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

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

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

- 1650 zł
- 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

v"CHOCOLAT"
v
dramat, prod. Francja
2D napisy, czas trwania: 1 h 50 min., bez ograniczeń wiekowych
29–30 VII, 01-02 VIII godz. 19.00, 31 VII godz. 18.30

WAKACJE 2016 z

MOK Olkusz

Wakacje 2016 z MOK Olkusz - PROGRAM NA LIPIEC
Zapisy na zajęcia i warsztaty przyjmowane będą tydzień przed ich planowanym terminem
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 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 07.07. godz. 12.00 Tańce i zabawy – kraje Europy – od 7 lat

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

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 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 08.07. godz. 11.00, 13.00 Filmowe niespodzianki

vv 21.07. Warsztaty bębniarskie - zapisy do dn. 20.07. w sekretariacie
MOK lub tel. 32 643 11 20

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 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
vv 22.07. godz. 11.00, 13.00 Filmowe niespodzianki
vv 25.07. godz. 11.00, 13.00 Filmowe niespodzianki

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 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 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

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 14.07. godz. 12.00 Tańce i zabawy – kraje Europy – od 7 lat
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
vv 15.07. godz. 11.00, 13.00 Filmowe niespodzianki
vv 18.07. godz. 11.00, 13.00 Filmowe niespodzianki
vv 18.07. Warsztaty bębniarskie - zapisy do dn. 17.07. w sekretariacie
MOK lub tel. 32 643 11 20
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 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 (MOK - CK ul. Szpitalna 32)
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
vv 29.07. godz. 11.00, 13.00 Filmowe niespodzianki

"Wyglądaj świetnie,
zarabiaj pieniądze
i baw się doskonale"
Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Świat należy
Zapraszamy do
Kontakt:
do kobiet
Regionalnego Biura Oriflame Małgorzata Poznańska
w Olkuszu ul. Biema 5b
tel. 696-052-702;

poniedziałek 1600 - 1800,
środa 1300 - 1700,
piątek 1200 - 1800

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

SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA
lek. med. Grażyna Żak-Pietras
pediatra specjalista medycyny rodzinnej

tel. 698 941 921

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

Olkusz, ul. M. C. Skłodowskiej 16
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Reklamy

LOMBARD

HURTOWNIA OLEJÓW

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

OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

Możliwość indywidualnych negocjacji warunków umowy
Dla nas każdy klient jest wyjątkowy

tel.

NOWY ADRES! OLKUSZ, UL. KASZTANOWA 4

motoexpertshop@gmail.com

Parking przy posesji
Dogodne godziny otwarcia
Serdecznie zapraszamy pon.- sob. W godz. 8.00 do 20.00

tel. 512 777 884

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

537 39 39 39
511 33 06 36

32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 1

www.motoexpert.olkusz.pl
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

