3 LISTOPADA 2016
Nr 21/2016 (023)
ISSN: 1896-1797
Nakład: 18 000 szt.

Redakcja:

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29
pokój 41, 32-300 Olkusz
tel. 510 190 038
698 805 242
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl

www.gwarek-olkuski.pl

Obszar miast i gmin: BUKOWNO, BOLESŁAW, KLUCZE, OLKUSZ, TRZYCIĄŻ, WOLBROM
CO TAK NAPRAWDĘ OZNACZA WYDZIEDZICZENIE? - STRONA 3

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
montaż
8% VAT
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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
MEBLE OGRODOWE

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

Osiek 174 a / Olkusz
tel.: 531 270 166

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

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

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

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
Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz

50% zostaje
w Twoim portfelu

przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

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

Teraz Szybka Pożyczka 50% taniej!
• Decyzja nawet w 15 minut
• Sprawdź różne możliwości – do 15 000 zł
• Bez zbędnych formalności
Z promocji „50%” mogą skorzystać Klienci, którzy podpisują pierwszą umowę o Szybką Pożyczkę
z Capital Service S.A. Szczegóły promocji u doradcy. Promocja ograniczona czasowo.

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

• 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.

TEL.: 5000 999 01
www.pomocdrogowaolkusz.pl

Olkusz, ul. Króla Kazimierza
Wielkiego 61 C
www.kredytok.pl

24h

Zadzwoń 601 500 500

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

POMOC DROGOWA, TRANSPORT

tel.: 732 828 581

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282

9-osobowy
Opel Vivaro
Do wynajęcia na ferie, święta, imprezy okolicznościowe,
imprezy sportowe, 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
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IDZIE ZIMA,
SROGA ZIMA

czyli przydatna informacja dla Odbiorców usług
PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu
Drogi Odbiorco, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, zachowaj
szczególną dbałość o swój wodomierz
i zabezpiecz go przed działaniem mrozu. W budynkach wskazane jest ogrzewanie lub dogrzewanie pomieszczeń,
w których znajdują się wodomierz
i urządzenia wodociągowe, a posiadaczy studni wodomierzowych prosimy
o należyte ich ocieplenie. Podczas wystąpienia długotrwałych mrozów nawet niewielki przepływ wody w instalacji może uchronić przed ewentualnym
jej zamarznięciem.
Bardzo prosimy o poważne potraktowanie tematu.
Pozwoli to Państwu uniknąć niepotrzebnych problemów i dodatkowych kosztów.
Otul więc swój wodomierz…

Informacje
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CZY OBECNY RZĄD JEST TAK
PROPOLSKI, ZA JAKI SIĘ UWAŻA?
Obecna władza lubi podkreślać swój patriotyzm. Będąc w opozycji
uderzali w PO, że ci nie dbają o interes narodowy, nierzadko nazywając ich nawet „zdrajcami”. Teraz politycy Prawa i Sprawiedliwości
mówią, że wreszcie na pierwszym miejscu są Polacy i polski interes,
a prawda historyczna nie będzie więcej zakłamywana lub ukrywana. Warto
jednak skonfrontować te wypowiedzi z ich czynami i zastanowić się, czy nie
są to przypadkiem tylko puste słowa.
Gdy tylko PiS wygrało wybory,
to zaczęło podkreślać, jak ważni
są polscy przedsiębiorcy. To oni
mieli być faworyzowani w walce
z zagranicznymi, wielkimi korporacjami. Te słowa wydają się
z perspektywy czasu być jedynie pięknymi sloganami. Tak
zwany „podatek sklepowy” miał
uderzyć w zagraniczne sklepy
wielkopowierzchniowe, a w rzeczywistości może mocno uderzyć
w polski handel. W rozumieniu
owej ustawy podatek obejmuje
także małych przedsiębiorców,
mających niski obrót, ale działających pod marką większej sieci.
Jeszcze gorzej sytuacja wygląda
w związku z niedawnymi negocjacjami polskiego rządu z firmą
Mercedes. Niemiecki gigant ma
zostać zwolniony z podatków (a wg
niektórych spekulacji nawet może
liczyć na dofinansowanie), by tylko
otworzył swoją fabrykę w naszym
kraju, co ma zaowocować tysiącem nowych miejsc pracy. Na co
w porównaniu z tym może liczyć
1000 polskich przedsiębiorców?
Na m.in. nowy pomysł PiS, czyli
bagatela 40% podatek dochodowy.
Wszystko to mocno uderza w tezę,
jakoby obecna władza stawiała na
patriotyzm.

PORADY PRAWNE

PODZIAŁ SPÓŁDZIELCZEGO
LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU

Po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa powstaje obowiązek
podziału spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
gdyż prawo może przysługiwać tylko jednej osobie lub małżeństwu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 roku
o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1116 z późn. zm) po ustaniu
małżeństwa wskutek rozwodu
lub po unieważnieniu małżeństwa, w terminie jednego roku
byli małżonkowie powinni
zawiadomić spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego, albo przedstawić
dowód wszczęcia postępowania
sądowego o podział tego prawa.
Uregulowanie przez byłych małżonków sprawy spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu
jest bardzo ważne. Spółdzielnia
w przypadku bezczynności może
podjąć uchwałę o wygaśnięciu
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Zgodnie bowiem
z art. 13 ust. 2 cytowanej wyżej
ustawy „jeżeli małżonkowie nie
dokonają powyższych czynności spółdzielnia wyznaczy im
w tym celu dodatkowy termin,
nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może
spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie
tego terminu spółdzielnia może
podjąć uchwałę o wygaśnięciu
spółdzielczego lokatorskiego pra-

wa do lokalu”. Podjęcie takiej
uchwały jest fakultatywne i nie
jest obowiązkiem spółdzielni.
W przypadku podjęcia uchwały
o wygaśnięciu prawa do lokalu, każdy z małżonków może
wnieść pozew do sądu o uchylenie uchwały o wygaśnięciu prawa
do lokalu. Roszczenia o przyjęcie
do spółdzielni i zawarcie umowy
o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, w wypadku
w ygaśnięcia spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego w następstwie
niedokonania czynności przez
byłych małżonków, przysługują
dzieciom i innym osobom bliskim.

jest się w stanie ich ponieść bez
uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do
wniosku o zwolnienie należy
dołączyć także oświadczenie na
urzędowym formularzu, obejmujące szczegółowe dane o stanie
rodzinnym, majątku, dochodach
i źródłach utrzymania osoby
ubiegającej się o zwolnienie od
kosztów.
Zniesienie przez sąd wspólności spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego
polega na tym, że sąd przyznaje
to prawo jednemu z byłych małżonków, zaś na rzecz drugiego
może nakazać stosowną spłatę.

Były małżonek niebędący członkiem spółdzielni, któremu przyWniosek o podział spółdzielcze- padło prawo do lokalu, powinien
go lokatorskiego prawa do lokalu złożyć deklarację członkowską
składa się w dwóch egzempla- w terminie 3 miesięcy od dnia,
rzach do sądu rejonowego - w którym przypadło mu to prawydziału cywilnego, w okręgu, wo, zgodnie z umową małżonw którym mieszka małżonek ków lub na podstawie orzeczenia
składający pozew. Wniosek sądu. Byłemu małżonkowi przytaki musi być opłacony opłatą sługuje roszczenie o przyjęcie
w wysokości 1000 zł.
w poczet członków spółdzielni.
W przypadku niemożności
dokonania takiej opłaty, do
wniosku należy załączyć wniovv Rafał Czeladzki
sek o zwolnienie z kosztów
email: RCzeladzki@gmail.com
sądowych z uwagi na to, iż nie

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

Ekonomicznie nie, to może chociaż światopoglądowo? Mogłoby
się wydawać, że w tej kwestii Prawo i Sprawiedliwość dba o wizerunek Polski w Europie i na świecie
oraz pielęgnuje pamięć o polskiej
historii. Okazuje się jednak,
że rzeczywistość znów mija się
ze słowami. Dwa tygodnie temu
rząd przyjął skandaliczną uchwałę (błędnie przetłumaczoną oraz
napisaną przez stronę ukraińską,
co nie dało nam możliwości wprowadzenia poprawek), która m.in.
nazywa bandę UPA „opozycją
antykomunistyczną, dającą moralne podstawy do odzyskania niepodległości” oraz stawia Żołnierzy
Wyklętych oraz Armię Krajową
w jednym szeregu z OUN-UPA
właśnie. Trudno doszukiwać się tu
choćby najmniejszej dozy patriotyzmu czy dbania o polską historię.
A jak sprawa wygląda na arenie
międzynarodowej? Rząd PiS kreuje się na odważną władzę, wielokrotnie narzekając na to, że Unia
Europejska miesza się w nasze
sprawy. Zapomnieli oni jednak,
komu zawdzięczamy obecny stan
rzeczy. Mowa oczywiście o śp.
Lechu Kaczyńskim, który podpisał traktat lizboński, tym samym
zezwalając na to, by UE właśnie

wtrącała się w nasze wewnętrzne sprawy. Politykom PiS brak
również odwagi, kiedy od słów
trzeba przejść do czynów. Kiedy
Kukiz'15 ogłosił zbiórkę podpisów
pod przeprowadzeniem referendum na temat nieprzyjmowania do
Polski imigrantów, to rząd ogłosił... że i tak tego referendum nie
przeprowadzi. Kiedy zaś podczas
szczytu NATO Barrack Obama
skrytykował Polskę za kryzys
wokół Trybunału Konstytucyjnego, to prezydent Andrzej Duda
pokornie stał i słuchał reprymendy
ze spuszczoną głową. Aż prosiło się o wytknięcie prezydentowi USA hipokryzji, gdyż ten od
stycznia blokuje wybór sędziego
sądu najwyższego, powodując
podobny bałagan w swoim kraju.
Rzeczywistość okazała się brutalna. Rząd miał „kochać” Polaków,
a tymczasem Mateusz Morawiecki, wicepremier oraz minister rozwoju i finansów, w niedawnym
wywiadzie wyznał, że jest zakochany, ale w budżecie na przyszły
rok – zakładającym rekordowe
zadłużenie nas, obywateli.
vv Michał Pasternak

PORADY PRAWNE

CO TAK NAPRAWDĘ OZNACZA WYDZIEDZICZENIE?

Często słyszymy, że rodzice, niezadowoleni z zachowania swych dzieci, żartobliwie (a czasem i na poważnie) zwracają się do swoich pociech, że ich wydziedziczą. Zastanawiam się
jednak czy są oni tak do końca świadomi prawnego znaczenia tego terminu? W niniejszym
artykule odpowiem na pytanie jakie skutki prawne pociąga za sobą wydziedziczenie.
Powszechnie przyjęło się, że wydziedziczenie oznacza pozbawienie spadkobiercy prawa do spadku. Przekonanie powyższe nie jest jednak do
końca precyzyjne. Zgodnie z art. 1008
Kodeksu cywilnego, wydziedziczenie
to pozbawienie zstępnych, małżonka
lub rodziców prawa do tzw. zachowku.

Wyjaśnić więc należy czym jest ów
zachowek. Jest to instytucja polegająca na ochronie osób najbliższych dla
zmarłego na wypadek gdyby ten nie
powołał ich w testamencie do dziedziczenia. Mówiąc jaśniej, np. jeżeli
jesteśmy osobami bliskimi dla zmarłego, to nawet jeżeli nie zostaliśmy
uwzględnieni przez niego w testamencie to i tak możemy się domagać od
osób które zostały powołane do spadku
odpowiedniej sumy pieniężnej jako
formy rekompensaty. Ustawodawca
bowiem wychodzi z założenia, że zasadą jest iż zmarły ma moralny obowiązek pozostawienia części spadku dla
swych najbliższych, na wypadek gdyby
celowo (albo omyłkowo) „zapomniał”
o nich w testamencie.

Wydziedziczenie o którym mowa
w niniejszym artykule pozbawia nas
właśnie tego uprawnienia. Tym samym
jeżeli testator nie powołał nas do spadku i zostaliśmy wydziedziczeni, to nie
otrzymamy nic z majątku spadkowego.
Przyszli spadkodawcy powinni
pamiętać, że wydziedziczenie może
zostać dokonane jedynie w testamencie i dotyczyć jedynie zstępnych,

małżonka i rodziców. Ponadto, może
ono mieć miejsce tylko jeżeli w dacie
sporządzania testamentu rzeczywiście
istnieje jedna z trzech przyczyn wskazanych w kodeksie, a to: 1) uprawniony
do zachowku wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób
sprzeczny z zasadami współżycia
społecznego; 2) uprawniony dopuścił się względem spadkodawcy albo
jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu,
zdrowiu lub wolności albo rażącej
obrazy czci; 3) uprawiony uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Co
więcej, przyczyna wydziedziczenia
musi wynikać z testamentu, a testator
obowiązany jest wyraźnie wskazać
osobę którą wydziedzicza. Brak którejkolwiek z przesłanek wskazanych
w niniejszym akapicie czyni wydziedziczenie nieważnym.
Nadto, zgodnie z art. 1010 § 1 kc,
Spadkodawca nie może wydziedziczyć
uprawnionego do zachowku, jeżeli mu
przebaczył. Przebaczenie jest aktem
woli o charakterze uczuciowym polegającym na puszczeniu w niepamięć
doznanych krzywd. Nie musi ono mieć
szczególnej formy o ile zostało dokonane przed samym wydziedziczeniem.
Innymi słowy, jeżeli spadkodawca,
mając świadomość istnienia przyczyny
wydziedziczenia, przebacza spadkobiercy, to nawet następcze wydziedziczenie dokonane w testamencie zostaje
pozbawione skutków prawnych.

Jeżeli jednak przebaczenie ma miejsce już po sporządzeniu testamentu,
w doktrynie prawa przyjmuje się,
że dla skuteczności przebaczenia
winien zostać sporządzony nowy
testament niweczący skutki dokonanego wydziedziczenia. Dla odmiany,
w judykaturze (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1971 r., III
CZP 24/71, OSNC 1972, nr 2, poz.
23) przyjmuje się zupełnie odwrotne stanowisko, a mianowicie, że gdy
spadkodawca przebaczył spadkobiercy
po wydziedziczeniu go w testamencie,
wydziedziczenie to jest bezskuteczne
bez względu na formę, w jakiej przebaczenie nastąpiło.
Na marginesie dodać należy, że nawet
kolejne wydziedziczenie w oparciu o tę
samą przyczynę, co do której nastąpiło
wcześniej przebaczenie, należy uznać
za bezskuteczne.

Na koniec jeszcze jedna ciekawostka
– zstępni wydziedziczonej osoby są
już uprawnieni do zachowku, a więc
mogą oni z powodzeniem domagać
się od spadkobierców testamentowych swojej rekompensaty w formie
powództwa o zachowek. Wynika to
nie tylko z samych przepisów prawa ale
również z założenia, że ściśle osobisty
charakter przyczyn wydziedziczenia
nie może rzutować na inne osoby.
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”.

4

Informacje

MŁODOŚĆ JEST W DUSZY

- CZYLI JAK SWOJE ŚWIĘTO OBCHODZILI SENIORZY

Każdemu, komu emerytura kojarzy się z samotnością, nudą i marazmem polecam przyjrzeć się
działalności Koła Emerytów i Rencistów NR 1 na Osiedlu Pakuska. Działa ono prężnie od wielu
lat i obala mity o smutnej jesieni życia. Koło ma swoją siedzibę w osiedlowym klubie "Przyjaźń".
Jest to miejsce które umożliwia seniorom spotkanie się zarówno w celach towarzyskich jak
i kulturalnych. Co roku obchodzone jest Święto Emeryta, od tego roku zwane Świętem Seniora.
Tak stało się i tym razem. Dwudziestego drugiego października w klubie "Przyjaźń" odbyła się
huczna zabawa, na którą przybyło liczne grono emerytów i rencistów.
Gości przywitali członkowie Zarządu
Koła wraz z przewodniczącą- Panią
Grażyną Maślanką. Był toast szampanem, życzenia i oczywiście odśpiewane
"100 lat". Głównym punktem programu był pokaz mody, poprowadzony
przez Panią Ewę Czubryt. Prezentowane stroje wykonane były przez
same modelki, które umiejętności
krawieckie zdobywały w Akademii
Amatorskiego Szycia pod okiem Pani
Ewy. Oprócz pięknych i oryginalnych
kreacji można było zobaczyć rękodzieło
wykonane przez członkinie Akademii:
biżuterię sutaszową, torebki i narzuty
zrobione w technice patchworkowej.
Pokaz wzbudził zachwyt zwłaszcza
damskiej części widowni. Po doskonałym posiłku wykonanym pod nadzorem Pani Wiesławy Foryś oraz chwili
na taniec. Członkowie Zarządu Koła
zaprezentowali humorystyczny występ
kabaretowy. Widownia śmiała się do
łez. Zabrzmiała również piosenka
"Emerytura", którą zaśpiewała Pani
Grażyna Królewicz, przy akompaniamencie Pana Kazimierza Kasprzyka.
Nastąpiło również wręczenie drobnych upominków wszystkim członkom
Koła. Podkreślić należy, że w przygo-

towaniach do imprezy wzięło udział
wiele osób. Na szczególne wyróżnienie
zasługują: Państwo Danuta I Tadeusz
Burdykiewiczowie, którzy wykonali
dekoracje, Pani Celina Kocjan, Pan
Andrzej Kasprzyk, Pani Krystyna Zygmuntowicz oraz Państwo Krystyna i Jan
Kluzowie.
Koło Emerytów i Rencistów nr 1
w Olkuszu to organizacja, która tętni życiem, nie tylko w swoje święto.
Seniorzy bawią się równie dobrze
z okazji Andrzejek, czy na Sylwestra.
Członkowie często wyjeżdżają na
wycieczki krajoznawcze, a także do
uzdrowisk. Kilka razy w roku organizowane są wypady na Słowacje do wód

termalnych. Koło organizuje również
wspólne wypady w plener, pieczenie
ziemniaków, wspólne śpiewanie. Takie
spotkania powodują, że nie rzadko
zostają nawiązane nowe znajomości
a nawet przyjaźnie, które trwają latami.
Takiego wigoru i dawki dobrego humoru jaką zobaczyłam w Dniu Seniora
może pozazdrościć niejeden dwudziestolatek. Życzę wszystkim Seniorom
aby tak pełni dobrej, pozytywnej energii
byli zawsze i aby mit smutnego, znudzonego emeryta mogli oglądać tylko
w kabarecie.
vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

BO KTO, JEŚLI NIE … SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. M. BIEMA
W OLKUSZU „ODBLASKOWĄ SZKOŁĄ”. - CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Dnia 19.10.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im.
M. Biema w Olkuszu odbył się wielki finał konkursu
„Odblaskowa Szkoła" organizowanego przez Małopolską Komendę Wojewódzką Policji.
W poprzedniej edycji w roku szkolnym 2014/2015 udało nam się zająć
pierwsze miejsce w powiecie olkuskim. I tym razem zapragnęliśmy
osiągnąć wysoki poziom, toteż przygotowania do konkursu zaczęliśmy
wiele tygodni wcześniej. Podjęliśmy
cykl wielu różnorodnych działań, aby
promować bezpieczeństwo w ruchu
drogowym. Zarówno przed dwoma
laty, jak i w obecnym roku szkolnym
koordynatorką akcji została p. Anna
Pałka – nauczycielka matematyki
i techniki. Dzięki jej determinacji
i niezwykłej energii zorganizowaliśmy wiele spotkań, prelekcji i prezentacji realizowanych we współpracy z funkcjonariuszami Komendy
Powiatowej Policji i Straży Miejskiej
w Olkuszu. Nasza szkoła we współpracy z Rodzicami zadbała o to, aby
wszyscy uczniowie byli widoczni na
drogach. Trójkowicze zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe i inne
elementy odblaskowe. Pierwszoklasiści otrzymali kamizelki odblaskowe
podczas uroczystego ślubowania.
Odwiedziliśmy Przedszkole nr 8,
w którym zaprezentowaliśmy inscenizację szkolnego teatrzyku „Abrakadabra" o tematyce bezpiecznego
poruszania się po drogach. Przedszkolaki również otrzymali opaski
odblaskowe.
Zorganizowaliśmy w szkole liczne
konkursy wewnątrzszkolne, m.in.
na pracę plastyczną, ulotkę, prezentację multimedialną, transparent oraz
konkurs wiedzy w zakresie przepisów
ruchu drogowego. Poza tym odbyła
się w szkole „dyskoteka odblaskowa",
podczas której uczniowie bawili się
w odblaskowych gadżetach. Wszelkie wyjścia poza budynek szkoły
również akcentowane były kamizelkami odblaskowymi. Tak było
m.in. podczas wyjść do przychodni
na lakierowanie zębów. Przechodnie
i kierowcy życzliwie machali do grupy
dzieci idących chodnikiem i przechodzących przez pasy. Podobnie było

ARTYSTYCZNE ZMAGANIA W RAMACH
KAMPANII SPRZĄTANIE ŚWIATA
„Podaj dalej... drugie życie odpadów” - taki tytuł nosi pierwsza olkuska edycja konkursu plastycznego, jaki w ramach kampanii Sprzątanie Świata 2016
zorganizowany został przez Romana Piaśnika – Burmistrza Miasta i Gminy
Olkusz oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. Do udziału w konkursie tym
zaproszeni zostali uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjaliści. 19
października w MDK odbyły się artystyczne zmagania, do których przystąpiło
blisko 40. młodych plastyków.
Zgodnie z regulaminem każda szkoła podstawowa w ydelegować mogła na konkurs do
trzech uczestników, zaś gimnazja
maksymalnie trzy dwuosobowe
drużyny. Do MDK przybyli
przedstawiciele jedenastu szkół
podstawowych: Nr 1, 2, 4, 5 i 10
z Olkusza oraz z Kosmolowa,
Osieka, Sieniczna, Witeradowa,
Zawady i Żurady, a także dwie
drużyny reprezentujące Gimnazjum Nr 1 w Olkuszu.
Ot warcia konkursu dokonał
Łukasz Rychlewski - Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy
w Olkuszu. Wkrótce potem do
tworzenia prac w technice pasteli
przystąpili uczniowie klas IV – VI,
zaś kilka godzin później gimnazjaliści rozpoczęli tworzenie instalacji – recyklingu. Temat, z którym
zmierzyli się tego dnia wszyscy
uczestnicy, brzmiał tak jak tytuł
konkursu: „Podaj dalej... drugie
życie odpadów”.
Cele, jakie przyświecały organizatorom, to, cytując regulamin: „(...)
pobudzanie i rozwijanie aktywności plastycznej dzieci i młodzieży,
uwrażliwienie ich na problemy najbliższego środowiska, kształtowanie postaw pro-ekologicznych oraz
stworzenie płaszczyzny wymiany
doświadczeń plastycznych.” Jak

udało się cele te osiągnąć? To
warto ocenić samemu odwiedzając
pokonkursową wystawę. Jej otwarcie nastąpi 4 listopada 2016 r. w sali
kawiarni MDK przy ul. F. Nullo

29. Wernisaż poprzedzi wręczenie nagród wyłonionym przez jury
autorom najlepszych prac.

WARTO PRZECZYTAĆ

„MARIA PANNA NILU”
autor: Scholastique Mukasonga

Powieść uhonorowana Nagrodą Renaudot, jedną z najważniejszych francuskich nagród literackich.

także w przychodni, w której pacjenci
uśmiechali się do dzieci, a panie pielęgniarki i pani doktor robiły z uczniami pamiątkowe zdjęcia.
Ważnym akcentem akcji było wykonanie przed budynkiem szkoły żywego herbu Olkusza. Uczniowie ubrani
w kamizelki odblaskowe utworzyli
tarczę, we wnętrzu, której wykonali
z trójkolorowych kartek herb miasta.
Podsumowaniem naszych działań
było zorganizowanie wielkiego finału, w którym uczestniczyli zaproszeni
goście, m.in. p. Katarzyna Matras
- rzecznik prasowy Komendanta
Powiatowego Policji w Olkuszu oraz
p. Małgorzata Chojnacka przedstawicielka Zespołu ds. Nieletnich
i Patologii. Laureatom konkursów,
którym serdecznie gratulujemy,
zostały wręczone dyplomy i nagrody Wielki finał uświetniły również
inne atrakcje o tematyce związanej
z bezpieczeństwem na drodze, m.in.
przedstawienie teatrzyku „Abrakadbra", relacja „dziennikarki" z sondy
przeprowadzonej w dwóch językach wśród „ pieszych", quiz wiedzy
z przepisów kodeksu drogowego,
pokaz mody odblaskowej, piosenka o odblaskach, występ szkolnych
tancerek z choreografią dostosowaną
do tematu przewodniego imprezy.
Należy podkreślić, że wspólne przedsięwzięcie o bezpieczeństwie stało się
okazją do świetnej zabawy, do której
spontanicznie włączyły się panie policjantki. Szczególną sympatię dzieci

wzbudził Komisarz Wawelek i Komisarz Sznupek, czyli żywe maskotki,
które także były obecne.
Na zakończenie imprezy wszyscy
uczestnicy ubrani w kurtki, kamizelki odblaskowe, różnorodne
gadżety odblaskowe, z własnoręcznie
wykonanymi znakami drogowymi
i transparentami, rozdając ulotki
napotkanym przechodniom, przeszli
ulicami naszego osiedla pod budynek
Komendy Powiatowej Policji. Przemarsz ten odbywał się pod czujnym
okiem przedstawicielek Komendy
Powiatowej Policji w Olkuszu.
„Odblaskowa Szkoła" to konkurs,
którego celem jest zwiększenie
aktywności dyrekcji, szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie
wyposażenia uczniów w elementy
odblaskowe.
Nasze uczestnictwo w kolejnych edycjach konkursu „Odblaskowa Szkoła"
ma na celu kontynuowanie szerzenia
edukacji na temat bezpieczeństwa
w ruchu drogowym wśród uczniów
i społeczności lokalnej. Śmiało można
powiedzieć, że tego typu akcje stają
się naszą szkolną tradycją pokazującą,
że można uczyć się wspólnie także
przez zabawę. Udział w konkursie
pokazuje, że nasza szkoła nie tylko
uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich uczniów.
vv mgr Urszula Ryza
mgr Małgorzata Dachowska

Rwanda, lata 70. XX wieku. W katolickim
liceum im. Marii Panny Nilu, kształcącym
żeńską elitę kraju, rozpoczyna się nowy rok
szkolny. Większość uczennic należy do będącego u władzy plemienia Hutu. Veronica i Virginia, pochodzące z plemienia Tutsi, muszą
zmierzyć się z niechęcią i prześladowaniami
ze strony swoich koleżanek, które nie dają im
zapomnieć, że dyplom Tutsi, to nie to samo
co dyplom Hutu.
Pozorny spokój szkolnego życia mąci coraz

bardziej nasilająca się atmosfera wzajemnej
wrogości, walki politycznej i spisków. Veronica i Virginia poznają strażnika legendy Tutsi,
który twierdzi, że Tutsi pochodzą od egipskich
faraonów i wplątuje dziewczęta w tajemnicze
obrzędy w cieniu królowej z zamierzchłych
czasów. Jej kości zakopane pod czerwonym
kwiatem koralokrzewu strzegą pytony. Kiedy
dojdzie do tragedii jedyna droga ucieczki
będzie prowadziła w góry, gdzie mieszkają
goryle, które kiedyś były ludźmi.

Jesteś strasznie wścibska, napytasz sobie biedy, odwiedzając czarownice, jestem pewna, że
tańczyłaś przed wiedźmą, tylko Tutsi są zdolni tańczyć przed diabłem.

„SZPAGAT”

autor : Joanna Chojnacka
Wyjątkowa opowieść o samotności, zdradzie i miłości.
Aleksander Biernacki w życiu kochał naprawdę tylko Hannę. Kobietę, którą obdarzył uczuciem, z wyrachowaniem zeswatał z Michałem,
swoim najlepszym przyjacielem.
Teraz, w cieniu niedawno wybudowanego Pałacu Kultury Aleksander Biernacki
przeżywa drugą młodość. Byłe kochanki
i dwuznaczna przeszłość zaprzątają głowę
profesora anglistyki. Po latach spędzonych
na emigracji, Biernacki nie potrafi odnaleźć
swojego miejsca, a starzy przyjaciele zapomnieli o jego istnieniu.
Szpagat to książka o stracie i winie, ale też

o namiętności. Niezwykła opowieść o tym,
że raz odrzuconego uczucia można już nigdy
nie odzyskać.
„Cyniczny podrywacz tęskniący za miłością.
Smutek i melancholia. Poszukiwania życiowego spokoju. Wszystko w tonacji blue, w mało
barwnych czasach powojennych. A jednak
ta powieść iskrzy, jest dynamiczna, przeraźliwie smutna i rozpaczliwie prawdziwa.
Debiut Joanny Chojnackiej zgłębia męską
perspektywę na samotność. Hipnotyzuje
swoim fatalizmem. Mocna rzecz!” - napisał
o tej powieści Jarosław Czechowicz.

„GRZECHU WARTA”
autor: Agata Przybyłek

Agata, córka Iwonki - bohaterki znanej z „Nie
zmienił się tylko blond” i wnuczka Haliny
z książki „Nieszczęścia chodzą stadami”
- wraca do rodzinnego domu na wakacje.
Niestety szybko okazuje się, że nie ma tam
ani odrobiny prywatności. Postanawia więc
zamieszkać u dziadków, by w spokoju rozkoszować się urokami lata. Nic jednak nie idzie

tak, jak zaplanowała… Dokąd zaprowadzi
Agatę nadmierna kontrola babci Halinki?
I gdzie w tym wszystkim miejsce na miłość?
Pełna bezpretensjonalnego humoru, lekka
opowieść o dziewczynie, która, chcąc uwolnić
się od nadopiekuńczej rodziny, na zawsze
zmieniła swoje życie.
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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

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. w Olkuszu
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
(dostępnego również na kredyt MdM)
że posiada do sprzedaży przy ul. Górniczej 32 w Olkuszu
nowe dwupoziomowe lokale mieszkalne
z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):
• lokal nr 10 o powierzchni użytkowej 63,39 m2 cena 235 000 zł.

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o. w Olkuszu
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
(dostępnego również na kredyt MdM)
że posiada do sprzedaży przy ul. Skalskiej 4 w Olkuszu
(dawny budynek mieszkalny banku PKO BP) nowe lokale mieszkalne
z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):
• lokal nr 1 a o powierzchni użytkowej 70,04 m2 cena 232 000 zł.
• lokal nr 15 o powierzchni użytkowej 114,54 m2 cena 380 000 zł.

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

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

WiREX

Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

POLICJA
• Samochód osobowy potrącił pieszą
2 Listopada przed godziną 7 na ulicy Mickiewicza doszło do potrącenia 36-letniej pieszej. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący
audi potrącił kobietę na przejściu dla pieszych. 36-latka została
przewieziona do olkuskiego szpitala.
• Seria wypadków na drogach powiatu olkuskiego
Nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego, nadmierna prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, słaba
widoczność na drodze, złe samopoczucie, niekorzystna pogoda - to
niektóre przyczyny wypadków i kolizji drogowych.

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

Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło dnia 26 października 2016 roku około godziny 12.00 w Lgocie
Wielkiej. Jak wstępnie ustalili, kierujący renault premium, najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków i uderzył w tył citroena berlingo, który z kolei wjechał w toyotę
RAV 4. 66-letni kierowca citroena, karetką pogotowia, został przewieziony do szpitala w Olkuszu. Wszyscy kierujący byli trzeźwi.

Do każdego badania upominek gratis

Sprzedam ogrodzoną działkę budowlaną w Olkuszu,
ul. Zamkowa (Podgrabie), o pow. 1281 m2,
utwardzony dojazd, wszystkie media w drodze.

Tel. 797 191 113

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

Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-olkuski.pl

• 1 Listopada w Olkuszu na skrzyżowaniu ulicy Kopalnianej z ulicą
Harcerską w Olkuszu zderzyły się trzy pojazdy. 32- letnia kierująca vw polo, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i zderzyła się
z vw passatem, który z kolei uderzył w zaparkowane na poboczu
bmw. Na miejscu pogotowie udzielało pomocy pasażerom pojazdów. Kierująca volkswagenem była trzeźwa.
• 1 Listopada po godzinie 15 na ulicy Podgrabie w Olkuszu, kierowca fiata 126p, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w
słup energetyczno-oświetleniowy. Ranna została pasażerka fiata.
• 1 Listopada na drodze krajowej nr 94 w Olkuszu, kierująca hondą
accord, 56-letnia mieszkanka Olkusza, potrąciła pieszą. Kobieta
przechodziła na przejściu dla pieszych.
• Śmiertelny wypadek
• 1 Listopada tragedii nie udało się uniknąć na drodze wojewódzkiej nr 783 pomiędzy Wolbromiem a Brzozówką. Wieczorem około godziny 17.40, na ulicy Miechowskiej w Wolbromiu, w pobliżu ogródków działkowych, audi A5 potrąciło, idąca poboczem
42-letnią kobietę. Pomimo natychmiastowej pomocy piesza
zmarła. 52-letni kierowca audi był trzeźwy. Na miejscu obecny
był technik kryminalistyki, lekarz sądowy oraz prokurator. Policjanci pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniać przyczyny i
okoliczności tego wypadku drogowego.
POLICJANCI APELUJĄ O ROZWAGĘ NA DRODZE.
Kierowco zwolnij, zwłaszcza w pobliżu przejść dla pieszych. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy przede wszystkim od
wszystkich użytkowników drogi.
• Wierzchowisko. Samochód osobowy potrącił pieszą
71-latka, która została potrącona przez samochód trafiła do szpitala.
Dnia 26.10.2016 roku około godziny 12.55 w miejscowości Wierzchowisko, w pobliżu skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 783 z
Lgotą Wielką, kierujący samochodem marki Daewoo Tico, na przejściu dla pieszych, potrącił 71-letnią pieszą. Kobieta z obrażeniami
ciała została przewieziona do szpitala w Olkuszu.
Policjanci będą wyjaśniać dokładne przyczyny i okoliczności tego
zdarzenia drogowego.

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

• Lgota Wielka. Zderzenie trzech pojazdów
Trzy pojazdy zderzyły się w Lgocie Wielkiej. Ranny został kierowca samochodu osobowego marki Citroena
Berlingo.

Druk:

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

• Olkusz. Włamanie do sklepu z wyrobami tytoniowymi
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu przyjęli
zawiadomienie o kradzieży z włamaniem do sklepu z wyrobami tytoniowymi. Do zdarzenia doszło z 25/26 października 2016 roku.
Złodziej włamał się do sklepu i ukradł pieniądze oraz wyroby tytoniowe. Straty w ustaleniu.
Za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do roku do lat 10.
• Klucze. 82-laka zginęła pod kołami volkswagena
Do tragicznego wypadku doszło dnia 25 października 2016 roku.
Około godziny 18.00 na przejściu dla pieszych na ulicy Olkuskiej
w Kluczach kierowca volkswagena golfa potrącił 82-letnią mieszkankę Klucz. Kobieta została przewieziona do szpitala. Po kilku godzinach zmarła. Kierujący volkswagenem był trzeźwy. Na miejscu
policjanci przeprowadzili oględziny, wykonali szkic sytuacyjny oraz
dokumentację fotograficzną. Mundurowi będą wyjaśniać dokładne
przyczyny i wszystkie okoliczności tego wypadku drogowego. To już
drugi przypadek w tym roku, gdy pieszy zginął na drodze i 7 śmiertelna ofiara wypadku drogowego w powiecie olkuskim.
• Olkusz. Skradziono hondę civic
Mieszkaniec Olkusza powiadomił Policję o kradzieży samochodu osobowego marki Honda Civic. Do zdarzenia doszło w nocy z
24/25 października 2016 roku. Samochód zaparkowany był na ulicy Armii Krajowej w Olkuszu. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z
Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.
• Klucze. Kradzież tablic rejestracyjnych
25 października 2016 roku w pobliżu lasu w Kluczach nieustalony
do chwili obecnej sprawca ukradł tablice rejestracyjne z samochodu
osobowego marki Ford Mondeo na szkodę mieszkańca Sosnowca.
Sprawą kradzieży zajmują się policjanci z komisariatu w Kluczach.
• Bukowno. Kradzież tablic rejestracyjnych
W Bukownie na ulicy Bukowskiej z samochodu osobowego marki
Renault Clio skradziono dwie tablice rejestracyjne. Zdarzenie to
miało miejsce 22 października 2016 roku. Policjanci z Bukowna
pracują nad tą sprawą.

„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
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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 „BOCIANY” prod. USA, 2D dubbing, animowany/komedia/przygodowy,
bez ograniczeń wiekowych
• 4.11 godz. 17.00 • 5.11 – 6.11 godz. 18.15 • 7.11 – 8.11 godz. 17.00
vv „BRIDGET JONES 3” prod. W.Bryt/USA, 2D napisy, komedia romant., od lat 15
• 4.11 godz. 19.00 • 5.11 – 6.11 godz. 20.00 • 7.11 – 8.11 godz. 19.00
vv „SMOLEŃSK” prod. Polska, 2D PL, dramat
• 5.11 godz. 16.00 • 6.11 godz. 16.00
vv „ZA NIEBIESKIMI DRZWIAMI” prod. USA, 2D PL, przygodowy,
bez ograniczeń wiekowych
• 11.11 godz 19.00 • 13.11 – 15.11 godz. 17.00
vv „OSTATNIA RODZINA” prod. Polska, 2D PL , dramat/biograficzny, od 15 lat
• 11.11 godz. 21.00 • 13.11 – 15.11 godz. 19.00

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

vv „SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH” prod. Japonia/USA
2D dubbing, animowany/komedia/familijny, bez ograniczeń wiekowych
• 18.11 – 22.11 godz. 17.00
vv „DZIEWCZYNA Z POCIĄGU” prod. USA, 2D napisy, thriller, od 15 lat
• 18.11 – 22.11 godz. 19.00
vv „TROLLE” prod. USA, 2D dubbing, animowany/przygodowy/familijny,
bez ograniczeń wiekowych
• 25.11 – 29.11 godz. 17.00
vv „PITBULL. NIEBEZPIECZNE KOBIETY” prod. Polska, 2D PL, kryminalny/akcja, od 15 lat
• 25.11 – 29.11 godz. 19.00

PROGRAM IMPREZ MOK
vv 3.11 godz. 9.00 i 10.30 - Spektakl Katolickiego Teatru Edukacji pt.
"Sindbad Żeglarz" (Sala Widowiskowa MOK)
vv 3.11 godz. 17.00 - Wykład artysty plastyka – Czesława Gałużnego
„OBSZARY SZTUKI. Malarstwo i nie tylko” w ramach Olkuskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Sala Widowiskowa MOK)
vv 4.11 godz. 11.00 - Gala rozdania nagród w konkursie "Podaj dalej…
drugie życie odpadów" oraz wystawa pokonkursowa /Organizator:
Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu/ (Sala
Widowiskowa MOK)
vv 5-6.11. godz. 12.00 - 22.00 - Zlot Food Tracków ( Rynek w Olkuszu)
vv 9.11 godz. 9.00 i 10.30 - "Skąd nasz ród" - przedstawienie w wykonaniu
uczniwów Gimnazjum Nr 3 w Olkuszu (Sala Widowiskowa MOK)
vv 10.11 godz. 8.50 i 10.10 -"Księga Dżungli" godz. 11.30 "Mały
Książę" Spektakle Wrocławskiego Impresariatu Teatralnego (Sala
Widowiskowa MOK)
vv 10.11 godz. 17.00 - Wykład Profesora Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Biznesu

vv
vv

vv

vv

w Dąbrowie Górniczej – Konrada Dziuba „Bądź świadomym
konsumentem – prawa i obowiązki konsumenta i przedsiębiorcy
w świetle przepisów prawa” w ramach Olkuskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku (Sala Widowiskowa MOK)
10.11 godz. 18.30 - Wernisaż wystawy fotografii Sekcji Fotograficznej
MOK "Piękno natury" (Dom Kultury, ul. Fr. Nullo 29)
11.11 godz. 17.00 - Koncert z okazji odzyskania niepodległości w
wykonaniu solistów MOK, chóru OUTW, zespołu wokalnego z Ogniska
Muzycznego "DodiArt", Olkuskiej Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej
oraz Gimnazjum Nr 3 w Olkuszu (Sala Widowiskowa MOK)
12.11 godz. 17.00 - Operetka "Baron Cygański" - bilety do zakupu w
kasie biletowej lub na kino.olkusz.pl / Organizator: Opera Śląska w
Bytomiu, Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu/ (Sala Widowiskowa MOK)
16.11 godz. 18.00 - Operetka "Baron Cygański" - bilety do zakupu
w kasie biletowej lub na kino.olkusz.pl/Organizator: Opera Śląska w
Bytomiu, Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu/ (Sala Widowiskowa MOK)

"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.

PRODUCENT

BLACHY
RABSZTYN
PRODUKCJA BLACH DACHOWYCH
• CIĘCIE BLACH NA DOWOLNY WYMIAR
• OBRÓBKI BLACHARSKIE (do 6 m.b. )
• PARAPETY ZEWNĘTRZNE (do 6 m.b.)

• TRAPEZOWANIE BLACH
• OBMIARY DACHÓW
• SPECJALISTYCZNE DORADZTWO
• WŁASNY TRANSPORT

RABSZTYN 32 b
tel. 32 645 83 76, 602 52 63 02

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 blacha 6 mm,
- 1800 zł 2,2 m - 2500 zł
atest,
- 2050 zł 2,5 m - 2600 zł gwarancja
- 2200 zł

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł

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

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

BADANIE ORAZ MONTAŻ GRATIS !!
W SPRZEDAŻY:

tel.

marzanna.edu.pl • tel. 698 280 488

511 33 06 36
537 39 39 39

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

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

AGENCJA REKLAMOWA

•

biuro@mobioos.pl

Realizujemy:

Filmy korporacyjne
Video instrukcje

Czynne:
pn. - pt. 800-1800, sob. 900 - 1300

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

Ponad 22 lata doświadczenia

www.mobioos.pl

(baza STW)

600 424 117

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

SZYBKO
SOLIDNIE

