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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

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

WYPOŻYCZALNIA VANÓW, BUSÓW
6, 7, 8, 9-osobowych
• wynajem krótko i długoterminowy
• kraj, zagranica

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

Osiek 174 a / Olkusz
tel.: 531 270 166

SPRZEDAŻ WĘGLA
• Orzech I • Orzech II •
• Kostka • Groszek •
• Ekogroszek • Miał •
Rodaki, ul. Rzeka
Pn.-Pt. 7.30 - 16.00, Sob. 8.00 - 14.00

Kreacja marki
Projektowanie
Film i multimedia
Skład tekstów
Strony WWW
Druk

AGENCJA REKLAMOWA

www.mobioos.pl

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2

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

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

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

tel. 728 122 613

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

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

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

MEBLE OGRODOWE

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

• 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

Oferujemy również przewozy
okolicznościowe, także
z naszym kierowcą.

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

SKUTERY

Łukasz Knapczyk

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

•

biuro@mobioos.pl

600 424 117
F.H.U. BRATEX
WYNAJEM ZAGĘSZCZAREK GRUNTU
Naprawa:
• spalinowych pił,
kosiarek, podkaszarek,
• zagęszczarek gruntu
• agregatów
prądotwórczych itp.
Wolbrom
ul. 20 Straconych 56

tel.: 732 828 581

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

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

POMOC DROGOWA, TRANSPORT

TEL.: 5000 999 01
www.pomocdrogowaolkusz.pl

24h

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282
ZAPRASZAMY
pon - pt 900 - 1800
sob 900 - 1400

MOTOCYKLE SKUTERY
ODZIEŻ AKCESORIA CZĘŚCI
Olkusz, ul. Wiejska 4
tel. 32 643 22 33 • kom. 662 331 345

www.motoolkusz.otomoto.pl
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Informacje

WODA W OLKUSZU JEST DROGA

Jestem emerytem związanym z wodociągami od 1956 r. przez ponad 40 lat aktywności zawodowej i blisko 20 lat będąc na emeryturze.
Z uwagą śledzę artykuły w prasie lokalnej na temat działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o. o. w tym przede
wszystkim na temat ceny za wodę dostarczaną przez spółkę oraz za ścieki przyjmowane od odbiorców wody.
Zabierając głos w tej sprawie chciał bym się wypowiedzieć na temat właśnie cen w kontekście zakończonej przez PWiK inwestycji p.n. Porządkowanie
gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy
na terenach gmin : Olkusz, Bukowno, Bolesław,
Klucze etap pierwszy.
Wartość inwestycji to 207 mln zł.
Podejmując decyzję gospodarczą jaką jest każda
inwestycja trzeba brać pod uwagę efekt inwestycyjny. W przypadku tego przedsięwzięcia oczekiwać
należy większej sprzedaży wody i przyjmowanych
ścieków.
Wartość tej zwiększonej sprzedaży powinno być
wyższe od kosztów utrzymania wytworzonej
w wyniku inwestycji infrastruktury.
Jak to wygląda w naszym przypadku ?
Nakłady inwestycyjne spowodowały wzrost majątku
spółki t. zw. Środków trwałych ponad dwukrotnie
przy zerowym wzroście sprzedaży wody i kilkunasto
procentowym przyjmowanych ścieków. Taka relacja
przy ponad stu procentowym wzroście amortyzacji
stanowiącym z podatkiem od nieruchomości ok
50% kosztów ogólnych i minimalnym wzroście
sprzedaży musi skutkować znacznie wyższą od
dotychczasowej ceną za wodę i odprowadzane ścieki.
Jak z powyższego wynika głównym elementem
cenotwórczym jest amortyzacja czyli odpis finansowy będący składnikiem kosztów absolutnie jednak koniecznym w celu odtworzenia zużywanego
w czasie eksploatacji majątku.
Wodociągi olkuskie to strukturalnie wodociąg
grupowy obsługujący cztery gminy i wiele miejscowości wiejskich każda z nich charakteryzuje się
rozbudowaną siecią wodociągowo – kanalizacyjną

oraz ze względu na konfigurację terenową ponad
dwudziestoma przepompowniami ścieków.
Rozbudowana sieć przy tak rozproszonej zabudowie
wiejskiej sprawia, że wykorzystanie jej jest niskie
przez niewielką ilość odbiorców przypadających
na każdy kilometr sieci.
Jest to główna przyczyna wysokich cen ze względu
na konieczność obsługi rozbudowanej infrastruktury tak sieciowej jak i pozostałej (stacja uzdatniania
wody, oczyszczalnie ścieków i inne).
Często spotykam się z zarzutami, że woda w Olkuszu jest droższa niż w Krakowie, Katowicach czy
innych dużych miastach. Tam przy zwartej wielokondygnacyjnej zabudowie wykorzystanie sieci
jest wielokrotnie wyższe niż w rejonie Olkusza
przy rozproszonej zabudowanie i znacznych odległościach od siebie poszczególnych miejscowości.
Relacja kosztów ponoszonych z rozbudowanej
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej do
sprzedaży wody i przyjmowania ścieków ma niestety zasadniczy wpływ na cenę tych usług. Jest to
problem o charakterze ekonomicznym praktycznie
nie do rozwiązania jeśli chcemy zachować zasady
gospodarki wolnorynkowej. Pozwólcie szanowni
czytelnicy, że zilustruje go takim oto przykładem:
„ w pewnej małej wsi wybudowano wielki super
market, bardzo nowoczesny, świetnie zaopatrzony
zorganizowany na miarę wymogów współczesnej
gospodarki wolnorynkowej, która może obsługiwać
tylko tą jedną wieś. Z pewnością szybko ogłosi
upadłość z powodu kosztów utrzymania wysokich
niewspółmiernie do sprzedaży”.
Wodociągi nie upadną, ale niestety w sprawności
technicznej do sprzedaży musu być wysoka cena
świadczonych przez nie usług.

Wszelkie pomysły i próby zrzucenia winy za ten
stan rzeczy w kwestii ceny wody na zarząd spółki
są nieporozumieniem. Zmiany zarządu nie sprawią,
że przedstawione wyżej relacje ekonomiczne ulegną
poprawnie. Zmiany kadrowe na szczeblu zarządu
spółki mogę jedynie pogorszyć sytuację nie tylko
w zakresie cen za wodę ale także funkcjonowanie
spółki. Mogą wprowadzić kłopoty szczególnie teraz
kiedy spółka uruchamia nowe źródła zaopatrzenia
w wodę i likwiduje dotychczasowe. Niezależnie
od okoliczności opisanych zmiana zarządu byłaby
niekorzystna dla spółki dobrze zarządzanej.
I to jest wszystko co chciałem powiedzieć. Na
koniec jeszcze tylko moje propozycje:
• Należy zabiegać bardzo energicznie o obniżkę
kosztów na każdym odcinku działalności przedsiębiorstwa.
• Gminy będące udziałowcami spółki winny dostępnymi środkami zabiegać o to aby mieszkańcy podłączali swoje nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, a nie korzystali z tak zwanych „dołów szambo”
bo po to wybudowano kanalizację ogromnym
wysiłkiem finansowym aby z niej korzystać.
Ma to wpływ nie tylko na rentowność przedsiębiorstwa ale również na ochronę środowiska.
• Udziałowcy spółki winni dostosować koszty
utrzymania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej poprzez jej datowanie mając na uwadze,
że społeczeństwo samo nie jest w stanie udźwignąć
tych kosztów przy niskich zarobkach w Polsce.
• Rozważyć z udziałowcami zmniejszenie podatku od nieruchomości czyli całej infrastruktury
wodno – kanalizacyjnej płaconej przez spółkę
na rzecz gmin.

• Podjąć działania przez gminy w celu wprowadzenia na teren działania spółki inwestorów zainteresowanych zakupem wody do celów produkcyjnych.

vv Marian Pałka
Były długoletni Dyrektor
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu
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WŁADZA RODZICIELSKA NAD MAŁOLETNIM DZIECKIEM
Wykonywanie władzy rodzicielskiej to wykonywanie wszystkich obowiązków
i praw, dzięki którym dziecko będzie wychowane w sposób zapewniający jego
prawidłowy rozwój. Władza ta jednak może zostać ograniczona lub odebrana
obojgu rodzicom lub jednemu z nich, na skutek okoliczności określonych prawem.

W doktrynie prawa jak i orzecznictwie sądowym, za treścią art. 95
§ 1 jak i art. 96 § 1 Ustawy z dnia
25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (Dz.U.2015.2082
z dnia 2015.12.09 z późn. zm.)
[dalej kro], przyjmuje się, że władza rodzicielska to nie tylko, jak na
wstępie wskazano, ogół spoczywających na rodzicach obowiązków
i przysługujących im praw wobec
dziecka ale również obowiązków
wobec jego majątku, których
wykonywanie ma na celu wychowanie dziecka i przygotowanie go
do pracy dla dobra społeczeństwa.

Zasadą jest, że władza rodzicielska
nad dzieckiem przysługuje obojgu
rodzicom, a każde z osobna jest
obowiązane i uprawnione do jej
wykonywania. Należy podkreślić
jednak, że o istotnych sprawach
dziecka rodzice rozstrzygają
wspólnie, a w braku porozumienia
należy zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu opiekuńczego.
Władza rodzicielska powstaje
z chwilą urodzenia dziecka i trwa
tak długo, jak długo istnieją podmioty tego stosunku prawnego.
Posiadanie władzy rodzicielskiej wynika zatem z ustalonego
pochodzenia dziecka od określonej
osoby. Władza ta jest jednak ograniczona czasowo. Przypomnieć
należy, że już z chwilą ukończe-

nia przez dziecko lat trzynastu
rodzice tracą prawo sprawowania zarządu zarobkiem dziecka
i przedmiotami oddanymi mu do
swobodnego użytku (zob. art. 101
§ 2 kro i art. 21, 22 kc). Ostatecznie zaś władza rodzicielska ustaje
z chwilą uzyskania przez dziecko
pełnoletności.
Władza rodzicielska ustaje również na skutek: śmierci rodzica,
śmierci dziecka, w razie utraty
przez rodzica pełnej zdolności do
czynności prawnych w wyniku
ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego, pozbawienia
rodzica władzy rodzicielskiej albo
gdy władza rodzicielska zostanie
zawieszona. Ustaje ona również
na skutek zaprzeczenia macierzyństwa, zaprzeczenia ojcostwa,
ustalenia bezskuteczności uznania
ojcostwa, uchylenia prawomocnego wyroku ustalającego ojcostwo,
czy też przysposobienia dziecka.
Jeżeli żadnemu z rodziców nie
przysługuje władza rodzicielska
albo jeżeli rodzice są nieznani,
ustanawia się dla dziecka opiekę.

Jak chodzi o samo wykonywanie
władzy rodzicielskiej, to w oparciu
o treść art. 95 § 3 kro, podkreślić
należy iż to przede wszystkim
dobro dziecka stanowi nadrzędne
wskazanie, które rozstrzyga o tre-

ści i sposobie wykonywania władzy
rodzicielskiej. Dopiero kolejnym
elementem branym pod uwagę jest
interes społeczny. Zauważyć zatem
należy, że na władzę rodzicielską
składają się przede wszystkim
obowiązki rodziców, a dopiero
w dalszej kolejności ich uprawnienia. Tym samym interes rodziców
musi ustąpić interesowi dziecka
jak i interesowi społecznemu przy
wykonywaniu tych obowiązków.
O powyższym świadczy również
treść art. 95 § 4 kro, zgodnie z którym, rodzice przed powzięciem
decyzji w ważniejszych sprawach
dotyczących osoby lub majątku
dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia
i stopień dojrzałości dziecka na to
pozwala, oraz uwzględnić w miarę
możliwości jego rozsądne życzenia.

Kończąc należy przypomnieć, co
często jest przez Państwa mylone,
że poza zakresem władzy rodzicielskiej pozostaje prawo do kontaktów
z dzieckiem (art. 113 § 1 kro) oraz
obowiązek alimentacyjny (art. 128
kro), który nie wygasa (tak jak władza rodzicielska) wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności.

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”.

PORADY PRAWNE

KARA ZA BRAK OC

UKRYTE WADY
ZAKAZU HANDLU W NIEDZIELĘ

Ustawa zakazująca handlu w niedzielę zbliża się wielkimi krokami.
Jej projekt jest już w Sejmie, a rząd wyraził swoje poparcie dla tego
pomysłu. Kraj podzielił się na zwolenników i przeciwników tego
zakazu, jednak nie mówi się o wszystkich kwestiach z nim związanych. Coś bowiem musiało wpłynąć na decyzję Węgrów, którzy identyczny
zakaz znieśli po zaledwie roku od wprowadzenia.
Argumenty jakie padają w tym
sporze ograniczają się jedynie do
sytuacji, gdzie przedsiębiorcy są
przeciw takiej ustawie, by nie tracić zysków ze sprzedaży w niedziele, podczas gdy pracownicy zakaz
popierają, by te niedziele spędzić
z rodziną. Popularny dziennikarz
Rafał Ziemkiewicz zwrócił jednak
uwagę na inny problem. Jak pisze:
„Idea [...] zakazu handlu w niedzielę
jest taka, żeby pracownicy sklepu
mieli dzień święty dla siebie. Żeby
w niedzielę mogli pójść całą rodziną do restauracji, na mecz, do kina,
zabawić się na festynie albo nawet
wyjechać gdzieś na weekend. I niech
ich tam obsługują kelnerzy, kucharze,
bileterzy i inni frajerzy, którzy nie
należą do związków zawodowych,
a w każdym razie nie stali się ostatnio jedną z głównych grup płacących w tej anachronicznej instytucji
składki.”
Ponadto, nie wszystko jest tak proste, jak się na pierwszy rzut oka
wydaje. Sam znam osoby, które
pracują w branży handlowej i bardzo negatywnie tę ustawę oceniają. Chcą one sobie bowiem dorobić
w weekendy, jeśli od poniedziałku
do piątku pracują w innej pracy
lub się uczą. Z powodu tej ustawy
ich „dorobki” spadną o połowę,
zwłaszcza w sytuacji, gdy stawka

godzinowa w niedziele jest lepiej
płatna. Niektórzy pracownicy
zatrudnieni na umowę o pracę
również sceptycznie patrzą na ten
pomysł, gdyż zwyczajnie boją się
o swoją posadę. Ekonomia jest
bowiem prosta i nieubłagana.
Pracownik, który pracował do tej
pory w niedziele, przepracowywał
w ciągu tygodnia określoną liczbę
godzin. W tym czasie wypracowywał pewną kwotę pieniędzy, za
którą pracodawca również płacił
mu określoną kwotę. Teraz, nie
pracując w niedziele, tygodniowo
będzie pracował mniej, a co za tym
idzie będzie w stanie wypracować
mniejszy zysk.
Te obawy potwierdzają niestety
eksperci. Jak mówią, nawet 50
tysięcy pracowników może stracić pracę w centrach handlowych
po wejściu w życie zakazu handlu
w niedzielę. Renegocjować trzeba
będzie umowy z najemcami, problemy mogą mieć deweloperzy
spłacający kredyty, a część punktów handlowych po prostu zniknie. Centra handlowe w niedzielę
mogły być otwarte przez ostatnie
kilkadziesiąt lat. Każdy deweloper, decydując się na budowę, robił
obliczenia dla siedmiodniowego
tygodnia pracy. Pod to są też
skalkulowane umowy kredyto-

OFERUJEMY:

Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiązkowego zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, musi wnieść
opłatę karną, co regulują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
W przypadku komunikacyjnego ubezpieczenia OC, wysokość
opłaty karnej zależna jest od
liczby dni, przez które posiadacz
pojazdu pozostawał bez ochrony
ubezpieczeniowej oraz od rodzaju
tego pojazdu. Wysokość opłaty
karnej za brak OC komunikacyjnego w przypadku samochodów
osobowych jest to równowartość
2- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, samochodów
ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów – równowartość 3- krotności minimalnego
wynagrodzenia za pracę, natomiast
w przypadku pozostałych pojazdów (np. motocykli czy motorowerów) – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Odnośnie okresu pozostawania
bez ochrony ubezpieczeniowej
w danym roku kalendarzowym
opłata karna wynosi do 3 dni –
20% pełnej opłaty karnej, od 4
do 14 dni – 50% pełnej opłaty
karnej, a powyżej 14 dni – 100%
opłaty karnej.
Opłaty karne nie są naliczane
przez Ubezpieczeniow y Fundusz Gwarancyjny – zarówno ich
wysokość, jak i tryb nakładania
i dochodzenia są ściśle określone
przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkow ych,

UFG i PBUK i z tego względu
nie mogą podlegać negocjacjom.

Należy wiedzieć, że kara jest
nak ładana jedynie za ok res,
w którym nie było ubezpieczenia
w roku przeprowadzenia kontroli.
Zatem jeżeli kierowca nie miał
polisy od kilku lat to w wyniku
kontroli UFG otrzyma jedynie
karę za brak OC w roku kontroli.

Jeżeli na wezwanie Funduszu
posiadacz pojazdu udowodni, że
we wskazanym okresie zawarte
przez niego ubezpieczenie OC
było ważne, lub nie podlegał on
takiemu obowiązkowi, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
odstąpi od dochodzenia opłaty.
Natomiast jeżeli na wezwanie
Funduszu posiadacz pojazdu nie
okaże żądanych dokumentów lub
nie uiści opłaty, dalsza windykacja będzie prowadzona w trybie
egzekucyjnym przez urząd skarbowy w jego miejscu pobytu.
W sytuacji gdy posiadacz pojazdu
kwestionuje zasadność dochodzenia opłaty karnej w trybie
egzekucyjnym, przysługuje mu
prawo wniesienia zarzutów do
Zarządu Funduszu, za pośrednictwem prowadzącego postępowanie egzekucyjne naczelnika
urzędu skarbowego.

we, a nawet opłaty za podatek od
nieruchomości. Tak duża zmiana
w zaledwie kilka miesięcy (zakaz
handlu miałby obowiązywać od
nowego roku) prawdopodobnie
spowoduje mnóstwo komplikacji.
Ostatnie badania Instytutu Pollster dla Superekspresu wykazały,
że 62% respondentów jest przeciwko zakazowi handlu w niedzielę,
podczas gdy tylko 30% ten zakaz
popiera. Która strona sporu ma
rację? Znany polski ekonomista,
Robert Gwiazdowski powiedział:
„Nie jestem zwolennikiem handlu
w niedzielę, ale jestem przeciwnikiem zakazu handlu w niedzielę”
i ja się z tymi słowami całkowicie
zgadzam.
vv Michał Pasternak

kredyty konsolidacyjne
kredyty gotówkowe
pożyczki pozabankowe
doradztwo ﬁnansowe

Z kolei na postanowienie wydane
przez Zarząd Funduszu można
złożyć zażalenie do Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Postanowienie Rady
Funduszu jest ostateczne.

Zgodnie z art. 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkow ych,
w uzasadnionych przypadkach,
kierując się przede wszystkim
wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją
życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć
opłatę w całości lub w części albo
udzielić ulgi w jej spłacie.

Konieczne jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku wraz z obszernym uzasadnieniem oraz rzetelnym
udokumentowaniem trudnej sytuacji
materialnej i życiowej.
Podstawy do umorzenia opłaty
lub zastosowania ulgi w jej spłacie
każdorazowo podlegają ocenie
UFG na podstawie Regulaminu
umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania
od dochodzenia zwrotów wypłaconych świadczeń i poniesionych
kosztów (roszczeń regresowych)
oraz udzielania ulg w ich spłacie.

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.

CENTRUM 9

wilówki
- kredyty i ch
cie!
w Twoim mieś

ul. K. K. Wielkiego 33
32-300 Olkusz
tel. 32 212 69 14
Centrum9 informuje, iż jako pośrednik współpracuje z: UnilinkCash, Cross Loan, Provident, Martom, FGP, Idea Pożyczka
i w ramach współpracy jest umocowany do przygotowania, oferowania i zawierania umów o dany produkt ﬁnansowy.
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Informacje

HOŁD OFIAROM WOJNY

W dniu wybuchu II Wojny Światowej pogoda była niemal identyczna jak dziś – tymi
słowami rozpoczął wspomnienia tych wydarzeń - tragicznych w dziejach Polski Prezes Małopolskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Edward Kozioł, chwilę po symbolicznym złożeniu kwiatów pod pomnikiem „Poległym za Ojczyznę i pomordowanym przez faszystów 1939-1945”.
W 76. rocznicę ataku III Rzeszy
Niemieckiej na Polskę swój hołd
ofiarom wojny złożyły delegacje
organizacji kombatanckich oraz
władz miejskich. W tym dniu burmistrz Roman Piaśnik został także
wyróżniony medalem za zasługi dla
kombatantów.
- Nie wszędzie tak dba się o kombatantów jak w Olkuszu – mówił
Edward Kozioł przypinając medal
włodarzowi Olkusza.
- Kombatanci wiedzą, że w każdej
potrzebie mogą zwrócić się do mnie
o pomoc. Wiele im zawdzięczamy
i dlatego zasługują na nasz szacunek. Medal ten będzie
dla mnie szczególnie cenny, ale traktuję go również jako
wyraz wdzięczności za starania nie tylko moje, ale całej
olkuskiej społeczności – dziękował burmistrz Roman
Piaśnik.
Uroczystość swoją obecnością uświetniła młodzież
z Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego w Olkuszu, pełniąca również wartę przy pomniku „Poległym za
Ojczyznę i pomordowanym przez faszystów 1939-1945”.
Na zdjęciu grupowym (w kolejności): Stanisław Bartoszcze - Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
w Olkuszu, Anna Klatt – Dyrektor ZDZ w Olkuszu, Jerzy
Dubaj, Janusz Zaręba – Członkowie Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego w Olkuszu, Edward Kozioł - Prezes
Małopolskiego Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych oraz Członek Prezydium Głównego w Warszawie, Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta
i Gminy Olkusz, Marian Krukowski – Członek Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego w Olkuszu,
Stefan Kosiór – Prezes Olkuskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Jan Kucharzyk
– Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu, Michał
a6.pdf Rady
1 26.08.2016
Mrówka – Radny
Miejskiej14:07:39
w Olkuszu.

WARTO PRZECZYTAĆ

„IMMUNITET” autor: Remigiusz Mróz
W ubiegłym roku tylko 37% Polaków przeczytało jakąkolwiek książkę. Czytanie
umiera – donosiły media. Tymczasem pisarz Remigiusz Mróz znalazł na to sposób. Jego książki sprzedają się w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy, a fani domagają się kolejnych części przygód duetu prawników – Chyłki i Kordiana. – Mało
brakowało, a zamiast aktorką zostałabym prawnikiem. Czasami żałuję. Zwłaszcza
jak czytam „Zaginięcie” Remigiusza Mroza! – wyznała aktorka Joanna Mucha.
Teraz Mróz powraca z czwartą częścią bestsellerowej serii prawniczej.
Remigiusz Mróz swoje powieści zaczął
wiednikiem Alfreda Hitchcocka, ale
wydawać w 2013 roku, jednak prawten nie osiadł na laurach, tylko dalej
dziwa „Mrozomania” ogarnęła kraj
tworzył. – Jestem zwyczajnym facetem,
w lutym ubiegłego roku, kiedy ukazała
który dziennie musi napisać 10-15 stron
się jego książka „Kasacja”. Trzymający
i tygodniowo wybiegać jakieś 50 km,
w napięciu thriller prawniczy o Joannie
by czuć się komfortowo – mówi RemiChyłce i jej podopiecznym Kordianie
giusz Mróz. – Wstaję rano, robię yerbę,
Oryńskim szybko wspiął się na szczyty
a potem czytam wszystko to, co napisalist bestsellerów, zdobywając jednoczełem zeszłego dnia (i staram się poprawić,
śnie mnóstwo pozytywnych recenzji. –
by miało ręce i nogi). Po tej codziennej
Ta książka to jazda bez trzymanki! Mróz
katordze zasiadam do pisania, wchodzę
nie da ci odetchnąć. Napięcie, zwroty
do innego świata i wynurzam się z niego
akcji, dynamiczne tempo. Chwyci cię
po kilku godzinach. Po tym oczyszczam
za gardło i nie puści, aż do zakończenia.
umysł, biegając po lesie i słuchając mocSam zdecyduj, czy w to wchodzisz –
nych brzmień. Pizza z orkiszu na obiad,
zachęcała znana autorka kryminałów
po czym powrót do pisania. Kończę
Katarzyna Bonda. Pochwał nie szczęzazwyczaj o 23.30, by zasiąść wygodnie
dził też pisarz Ryszard Ćwirlej: – Remiw fotelu z dobrą książką i się zrelaksować
giusz Mróz udowadnia, że i w Polsce
– dodaje. Warto wspomnieć, że między
może powstać znakomity, trzymający
pisaniem kolejnych książek, Mróz zrobił
w napięciu thriller prawniczy, którego
doktorat z prawa, ale z kariery prawninie powstydziłby się John Grisham.
czej zrezygnował dla literatury. – Jak
Ogromny sukces „Kasacji” spowodozaczynam pisać, wpadam w zupełny
wał, że wydawnictwo Czwarta Strona
wir, tak naprawdę wypadam z rzeczyzdecydowało jeszcze w tym samym roku
wistości i poza pisaniem nie robię nic
wydać kolejną część serii – „Zaginięcie”.
innego – mówił niedawno w programie
Książką zachwyciła się m.in. znana poltelewizyjnym „Pytanie na Śniadanie”.
ska aktorka Joanna Mucha. – Mało braNa początku tego roku ukazała się
kowało, a zamiast aktorką zostałabym
„Rewizja”, trzecia część przygód prawprawnikiem. Czasami żałuję. Zwłaszcza
ników Chyłki i Kordiana. W środowisku
jak czytam „Zaginięcie” Remigiusza
znów zawrzało. – Najlepszy polski pisarz
Mroza! Intrygujące śledztwo i zajmujące
powieści kryminalnych i sensacyjnych
rozgrywki na sali sądowej. Tu każdy
w najwyższej formie – pisała Grażyna
w coś gra… a mnie na pocieszenie, że nie
Strumiłowska, redaktorka naczelna
jestem prawnikiem, pozostaje nadzieja,
portalu www.ksiazkazamiastkwiatka.
że może kiedyś jakiegoś zagram… –
pl. Teraz Mróz powrócił z kolejną częścią
przyznała.
swojej bestsellerowej serii. „Immunitet”
a6.pdf pisarza
2 26.08.2016
Media okrzyknęły
mistrzem14:07:40
ukazała się 31 sierpnia. Tym razem najpolskiego kryminału i literackim odpomłodszy w historii sędzia Trybunału

NIE dla chaosu w szkole !!
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Konstytucyjnego zostaje publicznie
oskarżony o zabójstwo człowieka,
z którym nic go nie łączy. Ofiara pochodzi z innego miasta i nigdy nie spotkała
swojego rzekomego oprawcy, mimo to
prokuratura zaczyna zabiegać o uchylenie immunitetu. Spisek na szczytach
władzy? Polityczna zemsta? A może
sędzia jest winny? Oskarżony zwraca się
o pomoc do znajomej ze studiów, znanej prawniczki Joanny Chyłki. Razem
zaczynają odkrywać tropy prowadzące
do miejsc, gdzie zasady prawa nie sięgają… Czy książka znów podbije serca
czytelników i listy najlepiej sprzedających się książek? – Nie mam co do tego
żadnych wątpliwości – mówi Robert
Falewicz, redaktor
naczelny wydawnictwa Czwarta Strona.

Informacje
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Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

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

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

ogrodzenia betonowe
płytki chodnikowe
płyty ażurowe
bloczki fundamentowe
korytka ściekowe
kręgi

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną.

Jesteśmy największym przedsiębiorstwem produkującym beton w powiecie olkuskim.
Należymy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.

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

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

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

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

MARLON

KAMYK

MARLON to 6 latek z Limanowej. To nieduży
piesek z krótkim ogonem. Lubi chodzić na
spacery, dogaduje się z psiakami, chociaż
czasem jego zdanie musi być najważniejsze.
Jego kolega z kojca znalazł już nowy dom
i Marlon też by tak chciał. Kto go przygarnie?

KAMYK to 4 letni większy psiak z Limanowej. Uwielbia biegać! Ładnie chodzi na
smyczy, dogaduje się z innymi czworonogami, jest grzeczny. Idealnie nadawałby się
do zawodów dogtrekkingowych. Szukamy
mu aktywnej rodziny lub domu z ogrodem

RAWENA
RAWENA to wspaniała kociczka z Poczesnej. Przygotowana do adopcji szuka
nowego domu. Jest bardzo sympatycznym
kotkiem o pięknym umaszczeniu. Rawena
nie jest zbyt gadatliwa, umie korzystać
z kuwety i na pewno będzie cudownym
towarzyszem dla nowej rodziny.

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

http://schroniskoboleslaw.pl/

KONTAKT: tel. 32 30 72 360
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Reklamy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. w Olkuszu
Posiada do wynajęcia
przy ul. Kluczewskiej 2
pomieszczenie garażowe o pow. 67,44 m2
z kanałem oraz pomieszczeniami przynależnymi
( dwa pomieszczenia biurowo-socjale oraz WC )
o łącznej pow. 30,95 m2
wyposażone w energię elektryczną i wodę.
Obiekt monitorowany z całodobowym dozorem.
Pomieszczenie przystosowane
do prowadzenia warsztatu samochodowego.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Olkuszu
informuje zainteresowanych
nabyciem mieszkania
(dostępnego również na kredyt MdM)
że posiada do sprzedaży przy
ul. Skalskiej 4 w Olkuszu

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):

(dawny budynek mieszkalny banku PKO BP)

nowe lokale mieszkalne z balkonami
i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):
• lokal nr 1 a o powierzchniużytkowej 70,04 m2
cena 232 000 zł.
• lokal nr 15 o powierzchni użytkowej 114,54 m2
cena 380 000 zł.

• 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.

Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie firm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.
POLICJA

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

WiREX

Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

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

Do każdego badania upominek gratis

swoją dalszą jazdę zakończył w przydrożnym rowie.
Badanie alkomatem wykazało, że 34-latek miał blisko
3,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna w takim
stanie prowadził auto, podróżując z dwoma pasażerami.
Jakby tego było mało, w ogóle nie posiadał uprawnień do
kierowania.
Mężczyzna popełnił przestępstwo z art. 178a§1 kodeksu
karnego (kierowania pojazdem mechanicznym w stanie
nietrzeźwości) i wykroczenia z kodeksu wykroczeń z art. 86§1 (spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym) oraz art. 94§1 (prowadzenia pojazdu bez uprawnień).

• Strzegowa. Nieprawidłowe wyprzedzanie
Jedna osoba została ranna w wyniku wypadku drogowego, do którego doszło
1 września 2016 roku około godziny 11.00 w miejscowości Strzegowa, gmina
Wolbrom.
Jak wstępnie ustaliła policja, kierujący Mercedesem Vito 30-letni mieszkaniec Sączowa, jadąc w kierunku miejscowości Pilica, wykonywał manewr
wyprzedzania i nie zachował ostrożności uderzając w bok pojazdu Renault
Megan, którym kierował 19 - letni mieszkaniec Strzegowej. W pojeździe wraz
z kierującym jechało dwoje pasażerów. Obrażenia 56 - letniej pasażerki były
na tyle poważne, że przetransportowana została Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pozostałe osoby biorące udział w zdarzeniu nie wymagały hospitalizacji. Obaj kierowcy byli trzeźwi.
• Chełm. Wypadek motocyklisty
W sobotę (03.09.br.) około godziny 11.20 doszło do zdarzenia drogowego z
udziałem motocyklisty.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 27-letni mieszkaniec Suchej, jechał motocyklem marki suzuki od strony Gołaczew w kierunku miejscowości Chełm. Na
wzniesieniu stracił panowanie nad jednośladem i uderzył w metalową bramę
ogrodzenia jednej z posesji. Kierujący doznał głębokiego otarcia uda i z ogólnymi obrażeniami ciała został zabrany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
do Centrum Urazowego w Krakowie.

• Zarzuty dla 48-latka, który podpalił swoja żonę
48-letni mężczyzna, który w nocy z 27/28 sierpnia br. oblał swoją żonę substancją łatwopalną i podpalił, usłyszał już zarzuty w tej sprawie. Grozi mu kara
dożywotniego pozbawienia wolności.
Do dramatycznych wydarzeń doszło w Wolbromiu w nocy ok. godz. 24. Dyżurny Policji otrzymał informację z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że w jednym z domów jednorodzinnych w Wolbromiu nietrzeźwy
48-letni mężczyzna oblał żonę substancją łatwopalną i podpalił. Na miejsce
natychmiast skierowano policjantów, służby medyczne oraz strażaków.
O sytuacji kobieta poinformowała dzwoniąc na numer alarmowy 112, zaraz
po tym jak udało się jej i trójce dzieci wydostać z płonącego budynku. W
chwili zdarzenia w budynku, oprócz 37-latki i jej męża, przebywały małoletnie
dzieci: dwie dziewczynki w wieku 4 i 14 lat oraz 17-chłopiec.
Kobieta została przetransportowana Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do
krakowskiego szpitala im. Ludwika Rydygiera. Z kolei 4-latka, karetką pogotowia, została przewieziona do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala w Krakowie. Dwoje starszych dzieci nie ucierpiało w tym pożarze. Obecnie znajdują
się pod opieką ciotki.
48-letniego wolbromianina zatrzymano i przewieziono do olkuskiego szpitala, gdzie lekarz udzielił mu pomocy medycznej. Po kilku godzinach mężczyzna
trafił do policyjnego aresztu. W chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy.
Badanie wykazało, że ma blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.
Na podstawie zebranego materiału policjanci przedstawili mężczyźnie zarzut
: usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
sprowadzenia pożaru oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia lub zdrowia małoletnich dzieci.
RUSZA AKCJA „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

• Bukowno. Nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu
W minioną sobotę (03.09. br.) w Bukownie miał miejsce wypadek drogowy z
udziałem motocyklistki. Kierująca jednośladem trafiła do szpitala.
Policjanci z Olkusza ustalają wszystkie okoliczności wypadku drogowego, do
którego doszło na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z Leśną. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 19-letnia kierująca Renault Modus, nie udzieliła pierwszeństwa
przejazdu wyjeżdzającej z ulicy Leśnej motorowerzystce jadącej ulicą Kolejową w kierunku Bolesławia. Kierujące zostały poddane badaniu na zawartość
alkoholu w wydychanym powietrzu i obie były trzeźwe. 55-letnią kierującą
motorowerem przewieziono do Szpitala w Olkuszu z podejrzeniem złamania
przedramienia.
• Olkusz. Kradzież portfela
Policjanci z Komisariatu Policji w Bukownie zajmują się sprawą kradzieży
portfela z dokumentami. Do zdarzenia doszło w środę (31.08.br) ok godziny
11.00 w Bukownie na ul. 1 Maja. Złodziej wykorzystał nieuwagę 46-letniego
mężczyzny i z tylnej kieszeni jego spodni ukradł portfel z dokumentami.

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

Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
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• Olkusz. Wpadł z narkotykami
W nocy z 29 / 30 sierpnia na ul. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu policjanci podejmowali interwencje wobec 28-letniego mężczyzny. W trakcie
kontroli osobistej funkcjonariusze znaleźli woreczek foliowy z białą substancją. Przeprowadzone badanie wykazało, że to amfetamina. Narkotyki zostały
zabezpieczone. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.
28-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków z art. 63 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
• 3,5 promila alkoholu w organizmie kierowcy
W dniu 28.08.2016 roku po godzinie 18 w miejscowości Porąbka policjant z
Komisariatu Policji w Skale, w czasie wolnym od służby, zatrzymał 34-letniego
kierowcę alfy romeo, który miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie i
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Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego nastąpi znaczny wzrost ruchu pieszych
- zwłaszcza dzieci i młodzieży w rejonach szkół oraz na drogach do nich prowadzących. Od 1 września, w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”,
policjanci będą prowadzić działania o charakterze profilaktyczny jak i kontrolno-represyjnym.
Bardzo ważnym elementem akcji „Bezpieczna droga do szkoły” jest edukacja
dzieci i młodzieży. Aby najmłodsi wiedzieli, jakich zasad należy przestrzegać, by bezpiecznie dotrzeć do szkoły i domu, mundurowi będą rozmawiać
o bezpiecznych zachowaniach na drodze i zachęcać dzieci do korzystania
z elementów odblaskowych. Z kolei policjanci ruchu drogowego będą sprawdzać stan techniczny dróg, oznakowanie m.in. przejść dla pieszych w rejonach
szkół. Mundurowi skontrolują również transport przewożący dzieci i młodzież
do szkół. Przewoźnicy muszą spodziewać się wzmożonych kontroli autobusów oraz innych pojazdów.
Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie
szczególnej ostrożności na drodze.
Kilka podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa na drodze:
rodzicu pamiętaj! - nie każdy pierwszoklasista może poruszać się po drodze
publicznej! Zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym dziecko do
7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej
10-letniej.W przypadku pozostawienia dziecka na drodze publicznej bez
opieki, rodzic, osoba odpowiedzialna popełnia wykroczenie, za co grozi kara
grzywny w wysokości do 5 tys. zł.
elementy odblaskowe zwiększają bezpieczeństwo na drodze i ratują ludzkie
życie. Każdy kto porusza się po zmroku poza obszarem zabudowanym jest
zobowiązany do noszenia elementów odblaskowych,
rodzice muszą pamiętać o obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach
ochronnych lub specjalnych siedziskach,
rodzicu dawaj dziecku dobry przykład - przechodząc przez ulicę korzystaj
z miejsc do tego wyznaczonych, przechodź zawsze na zielonym świetle.
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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
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Informacje

CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI KALENDARZ WYDARZEŃ
REPERTUAR KINA „ZBYSZEK”
vv „JAK ZOSTAĆ KOTEM” 2D dubbing, prod. Francja/Chiny, czas trwania: 1 h 30 min.,
komedia/familijny, bez ograniczeń wiekowych
• 9, 12-13.09. (piątek, poniedziałek, wtorek) - godz. 17.00 • 10.09. (sobota) - godz. 10.00 • 11.09. (niedziela) – godz. 16.00 •
vv „JASON BOURNE” 2D napisy, prod. USA, czas trwania: 2 h 3 min., akcja/thriller, bez ograniczeń wiekowych
• 9, 12-13.09. (piątek, poniedziałek, wtorek) - godz. 19.00 • 10.09. (sobota) - godz. 21.00 • 11.09. (niedziela) - godz.18.00
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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

vv Niedzielny Poranek Filmowy: „PARAUSZEK I PRZYJACIELE” /odcinek: 6-10/,
2D, prod. Polska (SE-MA-FOR), czas trwania: 50 min., bez ograniczeń wiekowych
• 11.09. (niedziela) - godz. 11.00 (cena biletu 8 zł)
vv „BARBIE: GWIEZDNA PRZYGODA” 2D dubbing, prod. USA, czas trwania: 79 min., animowany, bez ograniczeń wiekowych
• 16-17.09. (piątek, sobota) i 19-20.09. (poniedziałek, wtorek) - godz. 17.00 • 18.09. (niedziela) - godz. 16.00
vv „STAR TREK: W NIEZNANE” 2D napisy, prod. USA, czas trwania: 2 h, science-fiction/akcja/przygodowy, bez ograniczeń wiekowych
• 16-17.09. (piątek, sobota) i 19-20.09. (poniedziałek, wtorek) - godz. 19.00 • 18.09. (niedziela) - godz. 18.00
vv Niedzielny Poranek Filmowy: „PARAUSZEK I PRZYJACIELE” /odcinek: 11-15/,
2D, prod. Polska (SE-MA-FOR), czas trwania: 50 min., bez ograniczeń wiekowych
• 18.09. (niedziela) – godz. 11.00 (cena biletu 8 zł)
vv „NOWE PRZYGODY ALADYNA”
2D dubbing, prod. Francja/Belgia , czas trwania: 1 h 47 min , familijny/przygodowy/komedia, bez ograniczeń wiekowych
• 24.09 (sobota) ; 26-28.09 (poniedziałek,wtorek,środa) ; godz. 17.00 • 25.09 (niedziela) godz. 16.00
vv „SMOLEŃSK” 2D, prod. Polska, czas trwania: 2 h, dramat/thriller, bez ograniczeń wiekowych
• 24.09 (sobota); 26-28.09 (poniedziałek,wtorek,środa) ; godz. 19.00 • 25.09. (niedziela) ; godz. 18.00
vv Niedzielny Poranek Filmowy: „PARAUSZEK I PRZYJACIELE” /odcinek: 16-20/
2D, prod. Polska (SE-MA-FOR), czas trwania: 50 min., bez ograniczeń wiekowych
• 25.09. (niedziela) - godz. 11.00 (cena biletu 8 zł)
vv „MÓJ PRZYJACIEL SMOK” 3D dubbing, prod. USA, czas trwania: 1 h 43 min., familijny/przygodowy, bez ograniczeń wiekowych
• 30.09.-1.10. (piątek, sobota) i 3-4.10. (poniedziałek, wtorek) - godz. 17.00 • 02.10. (niedziela) - godz. 16.00
vv „SAUSAGE PARTY” 2D napisy, prod. USA, czas trwania: 1 h 29 min., animowany/komedia, bez ograniczeń wiekowych
• 30.09.-1.10. (piątek, sobota) i 3-4.10. (poniedziałek, wtorek) - godz. 19.00 • 02.10. (niedziela) - godz. 18.00
vv Niedzielny Poranek Filmowy: „PARAUSZEK I PRZYJACIELE” /odcinek: 21-26/
2D, prod. Polska (SE-MA-FOR), czas trwania: 50 min., bez ograniczeń wiekowych
• 02.10. (niedziela) – godz. 11.00 (cena biletu 8 zł)

PROGRAM IMPREZ MOK
vv 9.09. godz. 17.00 „Razem” - wernisaż wystawy grupy plastycznej
RELACJE działającej przy MK im. J. Kiepury w Sosnowcu
(Centrum Kultury MOK, ul. Szpitalna 32)
vv 10.09. godz. 17.00 „Babie lato z taborem cygańskim”w programie:
• prezentacje wozu cygańskiego i wystawy Romach Muzeum
Okręgowego w Tarnowie
• otwarte warsztaty kreatywne „Ej, Cyganie...”
• koncert zespołu Kałe Bała
(Rynek, w razie niepogody MDK, ul F. Nullo 29)
vv 14.09. godz. 11.00 „Podróż w obszary sztuki” - zajęcia dla młodzieży
i studentów - etap I (Centrum Kultury MOK, ul. Szpitalna 32)
vv 17.09. godz. 9.00 „Skarby Bazyliki św. Andrzeja” w ramach
Europejskich Dni Dziedzictwa (Bazylika św. Andrzeja Apostoła, Rynek)
vv 17.09. „I Memoriał Kazimierza Chechelskiego”
I Bieg Uliczny „Srebrna Dziesiątka” organizator: Klub Biegacza
„Olkusz biega” przy współpracy UMiG w Olkuszu, MOK Olkusza,
MOSiR Olkusz, KS Olkusz (Rynek)
vv 21.09. godz. 17.00 Zapisy do sekcji i kół zainteresowań Miejskiego
Ośrodka Kultury szczegóły na stronie
www.mok.olkusz.pl (MDK, ul. F. Nullo 29)

vv 21.09. godz. 18.00 Spotkanie członków Koła Astronomicznego
(MDK, ul. F. Nullo 29)
vv 22.09. godz. 8.00 IX Małopolski Konkurs Karaoke
Środowiskowych Domów Samopomocy
organizator: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Olkuszu
(MDK, ul. F. Nullo 29)
vv 23 - 24.09. godz. 9.00 - 15.30 Muzea za złotówkę w ramach akcji
„Polska zobacz więcej” i „Kultura 60+”
(Centrum Kultury MOK, ul. Szpitalna 32)
vv 24.09. Zlot Militarny Rabsztyn 2016
• godz. 11.00 - Rynek w Olkuszu
• godz. 14.00 - Rabsztyn
organizator: Stowarzyszenie Zamek Rabsztyn, MOK Olkusz
vv 24.09. godz. 15.00 „Srebrny pionek”
- Otwarty Turniej Gier Planszowych szczegóły na stronie:
www.facebook.com.poprostudzialaj (MDK, ul. F. Nullo 29)
vv 28.09. godz. 11.00 „Podróż w obszary sztuki”zajęcia dla
młodzieży i studentów - etap II
(Centrum Kultury MOK, ul. Szpitalna 32)

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

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

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

- 1650 zł 1,9 m - 2350 zł
- 1800 zł 2,2 m - 2500 zł
- 2050 zł 2,5 m - 2600 zł
- 2200 zł

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł

DO WYNAJĘCIA

POKÓJ w budynku SILVER
/dawny budynek policji/

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

tel. 604-640-687

"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.
Zapraszamy do
Kontakt:
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

Świat należy
do kobiet

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

8

Reklamy

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

 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

HURTOWNIA OLEJÓW

Prawo Jazdy kat. „B”
oraz AM, A1, A2, A

OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

tel.

marzanna.edu.pl • tel. 698 280 488

SZYBKO
SOLIDNIE

537 39 39 39
511 33 06 36

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

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

(baza STW)

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

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

Profesjonalne wylewki

Miksokretem
zacierane maszynowo

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

