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OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

SZAFY

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

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 osobowe
• 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

• 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

Oferujemy również przewozy okolicznościowe,
także z naszym kierowcą.
Zarezerwuj już dziś na Święta, ferie
i Sylwestra samochody z napędem 4x4!!

tel. 531 270 166

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

SKUTERY

Łukasz Knapczyk

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

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

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE
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
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

MEBLE OGRODOWE

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

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2

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

ŚWIĄTECZNE PROMOCJE !!

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

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

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

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

50% zostaje
w Twoim portfelu
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.

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

Zadzwoń 601 500 500

www.duodampex.pl

POMOC DROGOWA, TRANSPORT

TEL.: 5000 999 01
www.pomocdrogowaolkusz.pl

24h

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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ZAUROCZENI PRZYRODĄ

Od czwartku, 10 listopada 2016 r., w Miejskim Domu Kultury w Olkuszu oglądać można wystawę pt. „Piękno
natury”, której autorami są członkowie Pracowni Fotografii MOK. Kilkadziesiąt zaprezentowanych na
wystawie tej zdjęć łączy nie tylko temat, ale przede wszystkim wspólna pasja twórców. Choć niektórzy
z nich obiektywy swych aparatów kierowali na urzekające okazy fauny i flory, inni zaś uwieczniali przyrodnicze krajobrazy lub zjawiska, to w każdej z fotografii tych widoczny jest szczery zachwyt, pragnienie
zatrzymania ulotnych, częstokroć niepowtarzalnych obrazów piękna natury.
Otwarcia wystawy dokonali: dyrektor
MOK Beata Soboń i Adam Sowula,
instruktor fotografii kierujący Pracownią Fotograficzną. A że jednym
z najważniejszych punktów każdego
wernisażu jest prezentacja autora lub
autorów, przedstawmy zatem współtwórców „Piękna natury”. Są nimi:
Zuzanna Jochemczyk, Natalia Mlaskawa, Dominika Musialik, Anna
Niewiadomska, Agnieszka Piktas,
Elżbieta Walas, Ireneusz Barczyk,
Piotr Łaś, Krzysztof Pietruszka,
Marek Petlic, Przemysław Reinfus
i Tadeusz Zabawski. Wśród fotografii,
które oglądać można w holu głównym
Miejskiego Domu Kultury, rzecz jasna
nie mogło też zabraknąć prac Adama
Sowuli.
Co można powiedzieć o efektach ich
starań? Bez wątpienia są to dojrzałe zdjęcia, choć niektórzy spośród
autorów ledwie zaczęli swą przygodę
z fotografią. Pomimo, że tu i ówdzie
przyczepić można by się do kompozycji, uznać, że gdzieś zmiana kadru
mogłaby uczynić obraz lepszym,
to prace te są dobre. Dobre przede
wszystkim dlatego, że szczere. Doskonała warsztatowo fotografia bez
udzielającego się widzom szczerego
zachwytu autora, będzie tylko doskonałą warsztatowo fotografią. W sztuce
zaś chodzi o coś więcej. O wywołanie w odbiorcy emocji, zauroczenia,
wzruszenia, radości, smutku, refleksji.
Tylko takie dzieło, które z emocji zrodziło się i emocje wzbudza, zasługuje
na miano dzieła sztuki.
Czy zdjęcia z wystawy „Piękno natury” są takimi dziełami? Warto przeko-

BARON CYGAŃSKI OPERY ŚLĄSKIEJ
PODBIŁ SERCA OLKUSZAN

„Poza Czarodziejskim fletem Mozarta ani jedno dzieło niemieckich twórców opery komicznej
nie osiągnęło tego poziomu doskonałości co Baron cygański Johanna Straussa...”. Tę recenzję
Johanna Brahmsa możemy dziś uzupełnić oceną olkuszan, jaką wystawili Baronowi cygańskiemu
w wykonaniu artystów Opery Śląskiej. Niewiele innych wydarzeń w naszym mieście nagrodzonych zostało tak długimi i tak gromkimi owacjami na stojąco, jak spektakl ten, wystawiony na
scenie sali widowiskowej MDK w sobotę, 12 listopada 2016 r.
Warto przypomnieć, że podobnie
było podczas wszystkich poprzednich wizyt bytomskiego teatru
muzycznego w Olkuszu. Wypełniona do ostatniego miejsca sala,
gorące brawa po ariach, duetach
i scenach baletowych, no i wspomniane już owacje na stojąco na
zakończenie – tak dzieje się podczas
każdego spektaklu Opery Śląskiej
w naszym mieście. Na czym polega
ów fenomen?

nać się samemu, obejrzeć je i poczuć
emocje, bądź nie. Wszak nawet Mona
Lisa mistrza Leonarda nie na każdym
robi to samo wrażenie. Za to zagwarantować można coś innego - prezentacja ta, bez względu na wrażliwość
odbiorcy, z całą pewnością nie okaże
się nudną. Obok cud motyla, czy uroczych kwiatów w ujęciu „makro”, spotkać na niej można dramaturgię burzy,
majestat gór, różne oblicza morza...
Biegając, a częściej jeżdżąc trującymi
nas „stalowymi rumakami” z betonowych mieszkań w mury biur, czy
sklepów, zatrzymajmy się przy tych
zdjęciach. A potem ruszmy śladami
ich autorów tam skąd jesteśmy – do
natury, i chłońmy jej piękno.
Na koniec poświęćmy kilka zdań
organizacyjnej komórce MOK, w której olkuszanie, a wśród nich współautorzy „Piękna natury”, rozwijają swe
fotograficzne talenty. Powstała już
w początkach działalności Domu Kultury w Olkuszu, w pierwszej jego sie-

dzibie przy ul. Gęsiej, kiedy to miał on
status powiatowego. Najpierw, czyli
w PDK, było to skromne Kółko Fotograficzne. Potem, już po przeobrażeniu placówki w Miejski Ośrodek
Kultury, wyposażona w dwie ciemnie Sekcja Fotograficzna. Obecnie
mamy w MOK Pracownię Fotografii,
zgodnie z wymogami współczesności
działającą w technikach cyfrowych.
Zajęcia w komórkach tych prowadzili
kolejno: Paweł Artymowski – znany w Olkuszu również jako świetny
muzyk; Grzegorz Biliński – obecnie
profesor krakowskiej ASP; zaś od
1988 roku po dziś dzień Adam Sowula
- artysta fotografik, członek rzeczywisty Fotoklubu RP. Efektami ich
pracy są niezliczone plenery, warsztaty
i wystawy, a wśród nich wzbudzająca
ogromne zainteresowanie wystawa
Fotograficy Olkuscy, odbywająca się
rokrocznie z inicjatywy i pod egidą
tej komórki organizacyjnej MOK.
vv Zdjęcia: Mirosław Lis

Bez wątpienia przyczyną tej popularności jest poziom artystyczny,
jaki reprezentuje goszczący u nas
rokrocznie zespół. Świadczą o nim
liczne nagrody, 260 premier i prapremier oper, operetek i baletów,
30 utrzymujących się w bieżącym
repertuarze tytułów, a wśród nich
Baron cygański. Do znakomitych
talentów wokalnych, instrumentalnych i tanecznych, jakie mamy
okazję podziwiać, dodajmy jeszcze
zasługującą na wymienienie oprawę.
Za autokarami wiozącymi do nas
solistów, chóry i zespoły baletowe, podążają bowiem ciężarówki
z kostiumami i dekoracjami. Wszystko to sprawia, że nie wyjeżdżając
z Olkusza możemy poczuć się tak,
jak w operze. Tym bardziej, skoro
akustyka i oświetlenie sali widowiskowej MDK zbierały wyrażane też
na piśmie pochwały od wielu występujących u nas wybitnych artystów,
m. in. Jana Nowickiego.

Wracając do sobotniego spektaklu,
po raz drugi wystawionego z wielkim sukcesem w Srebrnym Mieście
Barona cygańskiego, to koniecznie wymienić należy tych, którym
zawdzięczamy nasze najświeższe
i dla wielu z pewnością niezapomniane wrażenia:
Krzysztof Dziewięcki
- kierownictwo muzyczne,
Henryk Konwiński
- reżyseria i choreografia,
Ireneusz Domagała
– dekoracje,
Małgorzata Słoniowska
– kostiumy,

obsada:
Książę Homonay – Włodzimierz Skalski,
Hrabia Carnero – Feliks Widera,
Sandor Barinkay – Adam Sobierajski,
Saffi – Aleksandra Stokłosa,
Kalman Żupan – Adam Woźniak,
Arsena – Maria Płazak-Ścibich,
Mirabella – Renata Dobosz,
Ottokar – Kamil Zdebel,
Czipra – Magdalena Spytek-Stankiewicz,
Pali – Witold Dewor,
Janos – Janusz Wenz,
Ferko – Zbigniew Biliński,
chór, balet i orkiestra Opery Śląskiej pod
dyrekcją Krzysztofa Dziewięckiego.
Dziękujemy!

MORDERSTWO W HIMALAJACH

Grupa Tybetańczyków postanawia wydostać się z uciskanego państwa do wolnych Indii, żeby spotkać się ze swoim duchowym przewodnikiem – Dalajlamą. Wśród niej są dwie dziewczyny z tej samej wioski – Kelsang Namtso i Dolma Palkyi. Aby spełnić swoje marzenia o wolności,
podejmują ryzykowną wędrówkę, nie wiedząc, że dla jednej z nich skończy się ona tragicznie.
Wiele państw i ludzi doświadczyło komunizmu i jego nieprzyjemnych
skutków. Ograniczenie swobody, przesłuchania, prześladowania,
okłamywanie – to tylko kilka spraw, które w tym systemie były
i są jeszcze obecne. W końcu przychodzi taki czas, kiedy trzeba
powiedzieć: dość. Powstania kończyły się mniejszym lub większym
powodzeniem, ale zawsze dawały wyraz temu, że człowiek z natury
chce być wolny, niekontrolowany. Ostatecznie większość dużych
komunistycznych mocarstw upadło pod naporem siły ludzkiej woli.
W książce Morderstwo w Himalajach Jonathan Green opisuje wnętrze krainy, będącej dla Zachodu intrygującą tajemnicą. Mowa tutaj
zarówno o Chinach, jak i o Tybecie, który jest od nich zależny. Przedstawiony jest jako teren dziki i niezdobyty, nieprzyjazny dla ludzi,
którzy nie są z nim zaznajomieni, ale także fascynujący. Barwny opis
przyrody i kultury tybetańskiej pomaga w pewnym stopniu przyswoić
informację o tragedii, która zdarzyła się na przełęczy Nangpa La.
Przedstawienie zdarzeń przed i po daje pełny obraz całej sytuacji.

Prawda. Czym ona jest? Dalajlama powtarzał każdemu świadkowi
wydarzenia, żeby o tym mówił tylko prawdę. Stanowi ona wartość,
która jest potrzebna ludziom żyjącym pod rządami komunistów.
Specjalnością komunistów jest kłamstwo, przeinaczanie prawdy
dla własnych niemoralnych korzyści. Dzięki temu mogą bezkarnie
wykorzystywać ludzi. Książka niesie przekaz, że powinno się z nimi
walczyć nie zbrojnie, ale duchowo, poprzez wartości.

Lojalność. Mieszkańcy Tybetu na co dzień sprzeciwiają się rozkazom
Chińczyków. Nie chcą śpiewać pieśni pochwalnych na cześć Mao
Zedonga; mimo surowych zakazów, trzymają blisko siebie wizerunek
Dalajlamy; modlą się i kultywują tradycję; nie pozwalają na kłamliwą
i propagandową edukację swoich dzieci. W sercach są Tybetańczykami i żadne tortury nie są w stanie pozbawić ich narodowości i idei.

Green nie skupia się na przedstawieniu jednej osoby. Rozciąga panoramę historii i charakterów wielu ludzi tak ze świata zachodniego,
jak i wschodniego. Przygląda się bliżej Dolmie Palkyi, przyjaciółce
Żołnierze strzelają
Kelsang oraz Benitezowi – himalaiście. Poprzez nich pokazuje dwa
Mamy tutaj do czynienia z dwoma światami – zachodnim i wschodnim. odrębne światy i opowiada o losach każdego, kto w jakiś sposób
Oba zestawione są ze sobą w ten sposób, by uwidocznić kontrasty swoim życiem lub zachowaniem świadczy o charakterze tej książki.
między nimi. Próbująca zdobyć szczyt Czo Oju grupa himalaistów Sięgając do przeszłych wydarzeń, związanych z opisywanymi miejjest skupiona na tym zadaniu. Dobrze przygotowana i wyposa- scami, zachowuje wiarygodność i pełnię przedstawienia. W umiejętny
żona, wieczory spędza na zabawie w stylu zachodnich imprez lub sposób opowiada o zdarzeniu, które odmieniło los niejednej osoby.
relaksując się. Z drugiej strony – przechodząca tuż obok grupa ludzi Pokazuje jego pełne skutki.
w łachmanach, zmęczona wędrówką i uciskiem, przerażona i żyjąca
nadzieją na lepsze jutro. Przez cały czas byli niedaleko siebie, mijali
Nie słychać wołania o pomoc
się, mijały się także ich myśli i plany. Wychowani w innym świecie,
Morderstwo w Himalajach jest głębokim reportażem ze szczegóbardzo od siebie różni.
łowymi opisami i wyjaśnieniami. Daje obraz tego, co dzieje się za
W pewnym momencie zetknęli się ze sobą. Chwila, w której himala- nieprzepuszczalną kurtyną, uchyla rąbka tajemnicy, która dla części
iści, ludzie z Zachodu, wychowani w czasach pokoju, byli świadkami osób jest niewygodna, a dla innych przerażająca. Książka nie jest
łamania praw człowieka przez Chińczyków, stała się przełomowa przesadnie fabularyzowana, nie ma w niej także ubarwionej rzeczynie tylko dla nich, lecz także dla całego świata, widzieli żołnierzy wistości, choć łatwo zagłębić się w nią i zidentyfikować z bohaterami.
strzelających do niewinnych ludzi bez mrugnięcia okiem. To, co dla Czytelnik odnosi wrażenie, że autor przedstawia rzeczywistość przez
nich było druzgoczące, dla Tybetańczyków było codziennością. Choć pryzmat myśli i odczuć różnych ludzi.
nikt nie potrafił się z tym pogodzić, każdy bał się zrobić cokolwiek.
Zawarte w tytule słowo „morderstwo” wskazuje, by traktować to
Film, na którym widać zastrzelenie młodej mniszki, wstrząsnął
zdarzenie jak przestępstwo, za które powinna być kara. Wśród
całym światem, do tej pory niezdającym sobie sprawy z tego, jak
wszechobecnego terroru i częstych sytuacji tego typu łatwo znieczulić
jest naprawdę.
się na ludzką śmierć i tragedię, tak jak himalaiści, którzy przez swoją

obojętność odmówili pomocy i pozostawili człowieka na pewną
śmierć w górach. W naszej cywilizacji chętnie przyjmowana jest
pozycja neutralna, łatwo jest wzruszyć ramionami, odwrócić wzrok
i udawać, że niczego się nie widziało i odejść.

Wszystkie państwa zdają sobie sprawę z tego, co dzieje się w Chinach,
ale albo nie chcą, albo nie mogą nic z tym zrobić. Głównie przyjmują
wygodne stanowiska, które nie zagrożą ich zyskom. Green trafnie
analizuje współczesny świat, zauważa jego mechanizm działania i specyfikę. Mówi, jak postrzegają go inni. Najbardziej jednak przerażające
w tej książce jest to, że przedstawia ona prawdziwe wydarzenia, które
dzieją się za nieprzepuszczalnym murem, skąd nie słychać wołania
o pomoc tysięcy istnień.
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WIELOPOKOLENIOWE ŚWIĘTOWANIE CZY MOŻNA UFAĆ SONDAŻOM?
Z PATRIOTYCZNĄ MUZYKĄ I POEZJĄ Tydzień temu 45. prezydentem USA został Donald John Trump. Jest to
Tego dnia na scenie MDK wystąpiły dzieci i młodzież z Ogniska Muzycznego DodiArt oraz
Zespołów Wokalnych MOK, uczniowie Gimnazjum Nr 3 w Olkuszu, seniorzy z chóru Olkuskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz liczący sobie od kilkunastu do kilkudziesięciu lat muzycy
Olkuskiej Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej. Również na widowni zasiedli rodzice z dziećmi,
dziadkowie z wnukami, nierzadko całe rodziny. Okazją ku temu wielopokoleniowemu spotkaniu
był doroczny Koncert Patriotyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Oficjalnym obchodom, przemówieniom i składaniu kwiatów pod
pomnikami, które odbywają się 11
listopada w całym kraju, towarzyszą
różnorodne patriotyczne wydarzenia
kulturalne. Nie inaczej jest w Olkuszu, gdzie rokrocznie Miejski Ośrodek Kultury zaprasza mieszkańców do
wspólnego uczczenia muzyką i poezją
tego wyjątkowego dnia. W ubiegły
piątek, wśród licznie przybyłych olkuszan, na widowni sali widowiskowej
MDK obecni byli: Roman Piaśnik
- Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz,
Bożena Krok – Zastępca Burmistrza
ds. Społecznych, Jolanta Motyczyńska
– Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych, Agata Kotnis - Dyrektor Gimnazjum Nr w Olkuszu im. Aleksandra
hrabiego Fredry, Barbara Wróbel –
Prezes PTTK oddział w Olkuszu.
Na scenie zaś, jak co roku, nie zabrakło
wykonawców związanych z MOK,
a to: Olkuskiej Reprezentacyjnej
Orkiestry Dętej pod batutą Wiesława Drygały, podopiecznych Wiesława Barana z Pracowni Muzycznej
i chóru OUTW kierowanego przez
Dorotę Stachowicz–Mączkę. Tym
razem jednak w organizację koncertu włączyli się również wymieni
we wstępie młodzi artyści z Ogniska
Muzycznego DodiArt oraz Gimnazjum Nr 3. Występy uczniów „trójki”
przygotowały: Ewa Karłowicz, Dorota
Harężlak, Agnieszka Baldy-Krzysz-

tofek i Małgorzata Kocjan, zaś członkiń zespołu Ogniska Muzycznego
DodiArt Dorota Stachowicz-Mączka.

Dzięki ich współpracy olkuszanie mieli sposobność uczestniczyć w wydarzeniu ze wszech miar godnym tej wyjątkowej, świątecznej okazji. Muzyczną
jego część wypełniły tradycyjnie
wykonywane tego dnia dawne pieśni,
m. in.: My Pierwsza Brygada, Szara
piechota, Wojenko, wojenko. Ale były
też znacznie nowsze, nacechowane
patriotycznymi wartościami utwory,
jak np.: Żeby Polska była Polską, Biały
krzyż. Muzykę uzupełniała poezja
Cypriana Kamila Norwida, a także
inne teksty nawiązujące do naszych
narodowowyzwoleńczych zrywów.

Organizatorzy Koncertu Patriotycznego nie ograniczyli się jednak do

muzyki i poezji. Na ekranie kinowym
wyświetlony został tego wieczoru film
Animowana „Historia Polski”. Z kolei
w foyer sali widowiskowej goście koncertu mogli przypomnieć sobie dzieje
naszego państwa i poczet królów Polski, a to dzięki wystawie przygotowanej przez uczniów Gimnazjum Nr 3
w Olkuszu.

Po koncercie przedstawiciele organizatorów i osoby odpowiedzialne za
jego realizację odbierali od uczestników gratulacje oraz podziękowania
za wrażenia, jakich dostarczył im
ten wieczór w MDK.

Koordynatorem Koncertu Patriotycznego był Michał Mączka - kierownik Działu Artystycznego MOK
w Olkuszu, zaś konferansjerem Piotr
Skrzynecki.

PORADY PRAWNE

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.

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 nabywcy
nieruchomości. Notariusz będący
w tym przypadku płatnikiem tego
podatku jest obowiązany pobrać go
od nabywcy i wpłacić na rachunek
Należy również wiedzieć, iż właściwego urzędu skarbowego.
prawo dożywocia ma charakter Istotnym jest, że umowa o dożyosobisty, jest niezbywalne, nie wocie nie wyklucza możliwości
podlega dziedziczeniu i gaśnie dalszego zbycia nieruchomości
wraz ze śmiercią dożywotnika. przez zobowiązanego, gdyż praOznacza to tyle, że dożywotnik wo dożywocia obciąża nieruchonie może w żaden sposób prze- mość niezależnie od tego, kto
nieść na inną osobę uprawnień jest jej aktualnym właścicielem.
przysługujących mu z tytułu Każdy nowy właściciel nieruomawianej umowy.
chomości będzie więc tak samo
Na skutek umowy o dożywocie osobiście zobowiązany do wypełmożna przenieść własność każ- niania należnych dożywotnikowi
dej nieruchomości, w tym lokalu świadczeń. Jeżeli zobowiązany
stanowiącego odrębną własność. z tytułu umowy o dożywocie
Przedmiotem takiej umowy nie zbył otrzymaną nieruchomość,
może być jednak spółdzielcze dożywotnik, zgodnie z treścią
własnościowe prawo do lokalu przepisu art. 914 k.c. może żądać
zamiany prawa dożywocia na
mieszkalnego.
dożywotnią rentę odpowiadającą
Umowa o dożywocie powinna
wartości tego prawa.
być zawarta w formie aktu notavv Rafał Czeladzki
rialnego jako że zobowiązuje do
email: RCzeladzki@gmail.com
przeniesienia własności nieru-

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

jednak bardziej porażka Hillary Clinton, aniżeli zwycięstwo Trumpa. To
była historyczna kampania wyborcza – kandydatka demokratów do
samego końca nie mogła być pewna, czy wieczór wyborczy spędzi na
swoim wiecu, czy w więzieniu…
Ciążyła na niej bowiem nieprawdopodobna liczba afer – FBI prowadziło przeciw niej śledztwo
na temat ujawnienia tajemnic
państwowych, krążyły też plotki na temat finansowania przez
rodzinę Clintonów Państwa
Islamskiego czy przywłaszczenia pieniędzy zebranych przez
własną fundację charytatywną.
Pojawiły się również doniesienia
nt. oszustw wyborczych, takich
jak podpowiadanie Hilary przez
jej sztab podczas pierwszej debaty prezydenckiej oraz znajomość
pytań, które padły w trakcie tej
ostatniej. To wszystko spowodowało, że oddanie głosu na taką
osobę byłoby niezwykle nieodpowiedzialne. Prezydentem został
więc kontrowersyjny kandydat
republikanów. Trudno ocenić, czy
jego prezydentura będzie dobra,
czy nie - jest to jedna wielka
zagadka, ale przynajmniej jest
to lepszy wybór, niż „pospolita
kryminalistka”.
Dla nas, Polaków, wynik wyborów prezydenckich w USA ma
raczej niewielkie znaczenie.
Można spekulować, że Polska
zyska na zwycięstwie Trumpa,
gdyż ten zapowiadał zniesienie
dla nas wiz oraz w przeciwieństwie do Hillary Clinton nie jest
aż tak negatywnie nastawiony
do Rosji – co obniża szanse na
wybuch wojny pomiędzy tymi
mocarstwami. Wynik wyborów

w USA zwraca jednak uwagę na
inny problem – czy można ufać
sondażom? Jak wiadomo, nie
ma całkowicie wolnych mediów
(a co za tym idzie: sondaży),
lecz do obiektywizmu jest zdecydowanie dalej, niż się wydawało. Na całym świecie istnieją
różne stronnictwa polityczne
i w każdym kraju istnieją (mniej
lub bardziej liczne) partie oraz
media odpowiadające tym stronnictwom. Wybory prezydenckie
w Polsce i USA oraz referendum
nt. Brexitu w Wielkiej Brytanii
miały ze sobą wiele wspólnego,
m.in. walkę dwóch stronnictw
– socjalistycznych demokratów
(w postaci Bronisława Komorowskiego, Hilary Clinton oraz
zwolenników pozostania w Unii)
oraz republikanów (reprezentowanych przez Andrzeja Dudę,
Donalda Trumpa oraz zwolenników wyjścia ze wspólnoty).
Wszędzie wygrali republikanie,
lecz, co ciekawsze, za każdym
razem mieli sromotnie przegrać
(we wszystkich krajach większość
medialną miały środowiska socjalistyczno-demokratyczne).
W Polsce żaden sondaż nie dawał
Andrzejowi Dudzie zwycięstwa
w pierwszej turze. Ba! Żaden nie
dawał Bronisławowi Komorowskiemu przewagi mniejszej niż
20 punktów procentowych. Czy
to oznacza, że Polacy okłamywali
ankieterów na ogromną skalę?

Nic niezwykłego nie wydarzyło
się na kilka dni przed wyborami,
by obywatele mieli w tak dużym
stopniu zmienić swoje preferencje. Jeszcze ciekawiej było
w przypadku wyborów w USA
i referendum w Wielkiej Brytanii. Tam nawet exit polle (sondaże polegające na pytaniu ludzi
opuszczających lokale, na kogo
głosowali) znacząco różniły się
od rzeczywistości. Brexitu jeszcze
na kilka godzin przed oficjalnymi wynikami miało nie być. Na
dzień przed wyborami Hillary
Clinton miała zmiażdżyć Trumpa (Gazeta Wyborcza dawała jej
nawet 90% szans na zwycięstwo),
a okazało się, że to on wygrał.
Czy to oznacza, że prawie połowa
pytanych kłamała? Te 3 wydarzenia ostatecznie obnażyły prawdę
o sondażach, pokazując, że punkt
widzenia zależy od miejsca siedzenia. Wyniki sondaży pomiędzy poszczególnymi mediami,
zależnie od tego, jakie stronnictwo reprezentowały, różniły się
niekiedy o nawet kilkadziesiąt
punktów procentowych.
Jaki jest z tego wniosek? Nie
warto się sugerować sondażami,
tylko głosować zgodnie z własnym sumieniem. Dzięki temu
oszczędzimy sobie sporo nerwów,
związanych z medialną gorączką.

vv Michał Pasternak
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NARUSZENIE PAMIĘCI O ZMARŁYM I NIEKTÓRE
CYWILNOPRAWNE KONSEKWENCJE TAKIEGO ZACHOWANIA

Za nami 1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych. Całymi rodzinami odwiedzaliśmy groby naszych bliskich, gdzie celem upamiętnienia zmarłych zapalaliśmy znicze
i składaliśmy wiązanki kwiatowe. Wcześniej część z nas udała się na cmentarz celem
posprzątania grobów. W niniejszym artykule pokrótce omówię prawne możliwości reakcji
na sytuacje w których miejsce pochówku lub pamięć o zmarłym zostały zbezczeszczone.
W przypadku jeżeli doszło do zniewagi
pamięci o zmarłym lub miejsca pochówku, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (Dz.U.2016.380 j.t.
z dnia 2016.03.22 z późn. zm.) [dalej: kc]
przewiduje m.in. możliwość skorzystania
z uregulowań zawartych w art. 23 i 24,
a dotyczących ochrony dóbr osobistych.

Przypomnieć należy, że art. 23 kc wylicza tylko niektóre dobra osobiste takie
jak, np. zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia czy wizerunek. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się jednak
iż katalog ujęty w art. 23 kc jest jedynie
katalogiem przykładowym i decydujące
znaczenie ma nie dosłowna jego treść,
lecz zmiany stosunków społecznych,
które mogą ukształtować również inne,
niewymienione tam dobra osobiste,
a podlegające ochronie prawnej.
Jednym z takich dóbr osobistych jest
właśnie kult pamięci osób zmarłych,
który został ukształtowany jako odrębne dobro osobiste przez judykaturę
w wyroku Sądu Najwyższego z dnia
12 lipca 1968 r., sygn. I CR 252/68
(OSNCP 1970, nr 1, poz. 18). Wyżej
wskazane dobro osobiste obejmuje
z kolei m.in. ochronę czci i prywatności osoby zmarłej w zakresie, w jakim
naruszenie ich godzi w uczucia osób
najbliższych.
Dla wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, podkreślić należy iż nie jest to
uprawnienie przysługujące osobom
zmarłym – te bowiem nie mają już

zdolności prawnej; nie jest to również
uprawnienie, które realizowane byłoby „w imieniu zmarłego” przez jego
spadkobierców. Zapamiętajmy zatem,
że chodzi o ochronę naszych własnych
dóbr osobistych jako osób najbliższych
zmarłemu.

Wskazania wymaga, że do kręgu osób
najbliższych zaliczymy przede wszystkim małżonka, krewnych w linii prostej
bliskiego stopnia, rodzeństwo, konkubenta, a nie zaliczymy przyjaciół,
znajomych, wielbicieli czy też np. fanów
w przypadku celebrytów, itd. Dodatkowo warto wskazać iż, nawet osoba
najbliższa, która nie utrzymywała ze
zmarłym kontaktów lub sama zachowywała się wobec niego niewłaściwie, nie
może domagać się ochrony. Niezbędnym zatem dla skutecznego wytoczenia
powództwa jest rozważenie wszelkich
okoliczności sprawy w czym na pewno
pomoże adwokat lub radca prawny.
Sama ochrona polega na żądaniu zaniechania działania naruszającego nasze
dobra osobiste, można także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia,
dopełniła czynności potrzebnych do
usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.
Ponadto można również domagać się
zadośćuczynienia pieniężnego lub
zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej
na wskazany cel społeczny.
W skład omawianego dobra osobiste-

go wchodzi również prawo do samego
pochowania zwłok, ich przeniesienia lub ekshumacji, ustalenia napisu
nagrobnego, decydowania o wyglądzie nagrobka, pielęgnacji grobu,
odwiedzania, odbywania ceremonii
religijnych, wybudowania nagrobka,
ochrony przed naruszeniami, składania
wieńców, palenia zniczy, decydowania o przeznaczeniu wolnych miejsc
w grobie murowanym dla pochowania
dalszych zmarłych (zob. A. Szpunar,
Ochrona prawna kultu osoby zmarłej,
Palestra 1978, nr 8, s. 25). Jeżeli zatem
którekolwiek z powyższych uprawnień
doznaje przeszkody to również możemy
domagać się stosownej ochrony.

Ciekawych przykładów naruszeń dóbr
osobistych w tym zakresie dostarcza
orzecznictwo, i tak np. w wyroku
Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada
1969 r., sygn. II CR 390/69, przyjęto, że umieszczenie przez rodzinę na
nagrobku kobiety zamężnej jej nazwiska
panieńskiego, zamiast małżeńskiego
może stanowić naruszenie dobra osobistego jej męża. W uchwale Sądu
Najwyższego z dnia 19 stycznia 1981
r., sygn. III CRN 204/80, wskazano
zaś, że pochowanie w grobie razem
ze zmarłym małżonkiem zwłok innej
kobiety niż żona (nawet bardzo bliskiej
zmarłemu), może godzić w dobro osobiste członków jego rodziny.
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”.
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KĄCIK KULINARNY

PIERNICZKI Z OKIENKIEM
Pierniczki z okienkiem, to takie pierniczki, które wymagają od nas trochę więcej cierpliwości w przygotowaniu, ale efekt gdy już wiszą na
choince, to jest to. Ten świąteczny przepis polecam już dziś, ponieważ
ciasto powinno kilka tygodni leżakować, by było najlepsze. Pierniczki
robię z różnych przepisów, najczęściej jednak z przepisu, który dawno, dawno temu pojawił się na forum dla mam, maluchy.pl.

UPÓR I DETERMINACJA DAŁY KOLEJNY SUKCES !!!
W dniu 05.11.2016 r., w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolna” w Krakowie odbył się Puchar
Polski Południowej OYAMA PFK w konkurencjach walki. Jego organizatorem był Małopolski
Klub Sportowy KOYAMA na czele z Sensei Mirosławem Osiką 4 dan. W konkurencjach Semi-knockdown i Lekki Kontakt udział wzięło 151 przedstawicieli z 14 klubów Makroregionu
Południowego OYAMA PFK. Walki stały na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie.
Patronat nad zawodami objęli Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek
Majchrowski oraz OYAMA Polska
Federacja Karate. Otwarcia zawodów dokonał Hanshi Jan Dyduch,
który serdecznie powitał zastępcę
dyrektora Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa – Pana Pawła
Opacha oraz Wiceprezesa Zarządu
Związku ds. Szkoleniowych- Shihan
Andrzeja Pierzchałę 7 dan. Sędzią
Głównym Pucharu był Shihan Paweł
Pajdak 6 dan, Wiceprezes Zarządu
ds. Sędziowskich i Kształcenia Kadr.
Jurajski Klub OYAMA Karate w Olkuszu reprezentowało 14
zawodniczek i zawodników: Semi
– knockdown: Alicja Milej , Miłosz
Milej, Weronika Juras, Lekki Kontakt: Grzegorz Furgaliński, Oskar

Janawa, Emilia Świechowska, Maja
Żuk, Olaf Niewiara, Anna Piechowicz, Karolina Pasek, Patrycja Gut,
Karol Świechowski, Patryk Pięta ,
Mateusz Ambrozik, przygotowanych
przez Sensei Kazimierza Skalniaka 4
dan i Sensei Kingę Skalniak 1 dan,
która pełniła na zawodach obowiązki coacha.
Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu technicznemu i fizycznemu oraz
silnej psychice Jurajscy karatecy po
dogrywkach wygrywali zacięte pojedynki. Nasi zawodnicy potwierdzają
swój wysoki poziom wyszkolenia, co
zapewnia nam miejsce w ścisłej czołówce. Przed nami Otwarte Mistrzostwa
Europy w Wałbrzychu w Kata i Kumite. Jurajscy Karatecy otrzymali powołanie do kadry narodowej – 11 osób.

Obecnie trwają przygotowania do VII
Jurajskiej Olimpiady OYAMA Karate Dzieci i Młodzieży pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy
Trzyciąż Romana Żelaznego,która
odbędzie się 10 grudnia 2016 roku
w ZS w Zadrożu.
Składamy gratulacje i podziękowania
wszystkim zawodnikom i ich rodziną.
Zachęcamy wszystkich ćwiczących
do udziału w zawodach a rodziców
i znajomych do kibicowania.
Wyniki na naszej
stronie internetowej:
http://oyama-skalniak.olkusz.pl
Trenuj z Najlepszymi!!!
Na pewno warto. Zapraszamy na
treningi w Olkuszu, Wolbromiu
oraz Zadrożu. Wstęp wolny .
OSU !!!

Pierniczki wg Silije
(tym razem robiłam
z połowy porcji)
• 1 kg mąki
• 1/2 litra miodu
• 2 szklanki cukru
• 1 kostka smalcu
• 1/2 szklanki mleka
• 3 płaskie łyżeczki sody
oczyszczonej
• 3 jajka
• szczypta soli
• 1 torebka gotowej
przyprawy do pierników,
ale to nie wystarczy,
do tego osobno:
• imbir
• cynamon
• gałka muszkatołowa
• kardamon (czasem
trudno kupić, więc
można opuścić)
• mielone goździki
• + paczka landrynek
(pokruszony osobno każdy
kolor – najlepiej to zrobić
przekładając landrynki do
woreczka, zakręcić i uderzać w landrynki młotkiem).

W dużym rondlu na małym ogniu
rozpuszczamy miód, smalec i cukier
na jednolitą masę i czekamy.
Kiedy ostygnie, dodajemy mieszając
i ugniatając rękami mąkę, jajka, sodę
rozpuszczoną w chłodnym mleku,
szczyptę soli oraz przyprawy – do
gotowej mieszanki dodajemy tyle
oryginalnych przypraw, by wszystkich było pół szklanki (jak ktoś nie
lubi aromatycznie, to można wziąć
troszkę mniej, ale ja polecam tę pełnię
korzennych aromatów).
Zagniatamy na jednolitą masę,
odklejamy ręce (i oblizujemy mniam
mniam:) po czym miskę okrywamy
ręcznikiem i folią, ale nie całkiem
szczelnie i stawiamy w chłodnym
miejscu (balkon, lodówka) na 4-5

tygodni. Tak więc mamy przed sobą
5 tygodni walki ze sobą by nie wyjeść
pysznego surowego ciasta:) Ja tym
razem odłożyłam ciasto tylko na
24 godzin... i pierniczki też wyszły
pyszne.
Później ciasto cienko wałkujemy,
wycinamy pierniczki foremkami,
w środku niektórych pierniczków
wycinamy np. małym kieliszkiem
otwór - kółeczko. Przekładamy na
papier do pieczenia, którym wykładamy formę do pieczenia i delikatnie
do środka wsypujemy pokruszone
landrynki.
Pieczemy maksymalnie 10-15 minut
w temperaturze ok. 160 C. Uwaga, pilnować, by pierniczki się nie spaliły :)

vv Ulla Pałka

Te i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

MODA NA ZDROWIE – A WIĘC DIETA CZY SPORT?
Polskę ogarnął szał na zdrowe żywienie. Dieta i gotowanie to gorące tematy we wszystkich mediach. Kulinarne programy
emitowane w telewizji uczą jak przyrządzać zdrowe posiłki, a osobiste blogi ekspertów wspierają w zmianie nawyków
żywieniowych. Dzięki panującej modzie na zdrowy styl życia coraz więcej z nas jest świadomych jak ogromną rolę
w naszym życiu odgrywa dieta. Zaczynamy baczniej przyglądać się swojemu codziennemu menu i eliminujemy z niego
niezdrową żywność. Wiemy, że racjonalne żywienie oparte na zalecanych produktach spożywczych to nasz sprzymierzeniec w drodze do zachowania zdrowia.

LODOWISKO NA
OLKUSKIM RYNKU

Już niebawem na olkuskim rynku powstanie lodowisko. Otwarcie
obiektu zaplanowano na początek grudnia, ale prace związane
z jego montażem rozpoczną się w połowie listopada. Zima na rynku
zapowiada się naprawdę wyjątkowo!
- Mieszkańcy od dłuższego czasu
zgłaszali propozycję, aby w Olkuszu powstało lodowisko, dlatego
już w ubiegłym sezonie rozeznaliśmy różne możliwości techniczne. Naszą odpowiedzią na prośbę
mieszkańców będzie nowoczesny
obiekt w sercu miasta. Na olkuskim
rynku będzie można jeździć na łyżwach od pierwszych dni grudnia.
Mam wielką nadzieję, że wielbiciele
sportów zimowych będą chętnie
korzystać z obiektu i serce miasta
- rynek - przez całą zimę będzie tętnił życiem – mówi Roman Piaśnik,
burmistrz Olkusza.
Lodowisko sezonowe o wymiarach 18 na 29 metrów powstanie na
płycie rynku po stronie zachodniej.
Całość będzie przykryta specjalnym
zadaszeniem, a po bokach zostaną
zamontowane przeszklone bandy.
Świąteczną atmosferę zapewni iluminacja świetlna i choinka.

Przy lodowisku zostanie umieszczona kasa oraz wypożyczalnia
łyżew. Od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 14:00
olkuska młodzież i dzieci będą
mogły korzystać z lodowiska bezpłatnie, w ramach zajęć lekcyjnych.
W pozostałym czasie będą obowiązywały bilety normalne (9zł),
ulgowe (7 i 5 zł) i rodzinne (18 zł
rodzice i dwójka dzieci), a także
karnety do wykorzystania przez
cały sezon na 10 i 20 wejść.

Montaż lodowiska rozpocznie
się już 15 listopada. Podczas prac
montażowych należy się spodziewać
utrudnień w ruchu w obrębie rynku.
Informacja o dniu i godzinie
otwarcia zostanie przekazana
mieszkańcom na naszej stronie
internetowej www.olkusz.eu, na
Facebooku i w lokalnych mediach.
Już teraz zachęcamy wszystkich do
wspólnej zabawy!

Zbilansowana dieta powinna zaspokajać najważniejsze potrzeby organizmu.
Powinna być dopasowana do wieku,
płci oraz uwzględniać naszą aktywność fizyczną. Tylko urozmaicony
jadłospis zapewni nam dowóz odpowiedniej dawki witamin i składników
mineralnych. Ale czy to wystarczy?
Gdy borykamy się z dużą nadwaga czy
też otyłością sama dieta to nie wszystko. Stosując jedynie dietę, waga spada
systematycznie przez pewien czas,
niestety potem obserwujemy zahamowanie ubytku masy ciała. Dzieje
się tak z dwóch powodów. Po pierwsze
– nasz organizm dostosowuje się do
mniejszej ilości dostarczanych kalorii i przechodzi na „tryb oszczędnościowy”, aby przetrwać ciężkie czasy
naszej diety. Po drugie - oprócz tkanki
tłuszczowej, tracimy również trochę
tkanki mięśniowej, a im mniej mamy
mięśni, tym wolniej spalamy. W tym
okresie, jeżeli nie zrobiliśmy tego do
tej pory, powinniśmy włączyć większą aktywność fizyczną. Zapobiega
to utracie mięśni i przyśpiesza metabolizm. Pomaga utrwalić uzyskane
efekty i zapobiega efektowi jo-jo.
Właściwa dieta i aktywność fizyczna
są jednakowo ważne i niezbędne dla
organizmu człowieka, dla zapewnienia optymalnego zdrowia i sprawnego
działania metabolizmu. Rozwój cywilizacji i postęp technologiczny zmieniły niestety zachowania współczesnego
człowieka, naruszając tę ewolucyjnie
wypracowaną, naturalną równowagę
między ruchem a codzienną dietą.
Chodzi o ruch i aktywność fizycz-

ną, a nie o sport, który ma charakter
wyczynowy. Każdemu człowiekowi
dla zachowania dobrego stanu zdrowia potrzebna jest codzienna, co najmniej umiarkowana, lecz regularna
aktywność fizyczna. Wysiłek fizyczny
powoduje wydzielanie korzystnych
dla zdrowia substancji i wpływa na
przemianę materii. Działa on podobnie jak cenne składniki pokarmowe,
wchodzi z nimi w korzystne interakcje, chroni przed nadwagą i otyłością,
wydłuża życie.
Piramida Zdrowego Żywienia
i Aktywności Fizycznej
Do pomocy w walce o zdrowy styl
życia przychodzi nam najnowsza piramida zdrowego żywienia
z 2016 opracowana przez Instytut
Żywności i Żywienia. Zawiera ona
spore, można nawet powiedzieć
rewolucyjne zmiany, które odzwierciedlają najnowsze ustalenia nauki
w zakresie żywienia człowieka. Jakie
zmiany zatem konkretnie nastąpiły
w porównaniu z poprzednią piramidą? Jednym zdaniem opisuje to prof.
Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia „Aktualna
piramida jest m.in. odpowiedzią na
zalecenia WHO, a jej myśl przewodnią można ująć tak: mniej cukru, soli
i tłuszczu, więcej błonnika.”
Przyjrzyjmy się razem, jakie zmiany
przynosi nam nowa PIRAMIDA:
vvAKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
W poprzedniej piramidzie aktywność fizyczna nie była pomijana, ale
dziś dodano ją do piramidy, co wpły-

wa nawet na nową nazwę, pokazując
jak istotny to czynnik w utrzymaniu
dobrego zdrowia. Codzienna aktywność fizyczna (minimum 30-45
minut) jako baza zdrowego życia
– tak można czytać nową piramidę.
vv AWANS WARZYW I OWOCÓW
To chyba największa zmiana.
W poprzedniej piramidzie, bazą
w odżywianiu były produkty zbożowe. Dziś ich miejsce zastępują
warzywa i owoce, uznane za produkty, których powinniśmy spożywać
najwięcej. Ponad połowę (!) naszej
diety mają stanowić owoce i warzywa. Pamiętać jednak trzeba o tym,
że warzywa są bardziej pożądane –
powinno ich być 3/4 a owoców mniej
– 1/4. Ta ogromna zmiana spowodowana jest faktem, że coraz więcej
badań jasno dowodzi, że warzywa
i owoce powinny być podstawą naszego żywienia. Dostarczają one wielu
bezcennych składników (mineralnych, witamin, polifenoli) i w istotny
sposób zmniejszają zachorowalność
oraz umieralność na choroby układu
krążenia, cukrzycę czy nowotwory.
vv WODA
Konieczność picia wody także została bardziej podkreślona – wodę zobaczyć możemy z boku piramidy, na
wysokości warzyw i owoców, co
pokazuje, że to także bardzo ważny
czynnik, by utrzymać dobrą kondycję. Minimum 1,5 litra wody dziennie – to zalecenie z najnowszych
wytycznych IŻŻ.

vvPODKREŚLENIE KONIECZNOŚCI OGRANICZANIA SOLI
I CUKRU
Graficznie przedstawiono konieczność ograniczania soli i cukru, które
są uznane za głównych winowajców
chorób cywilizacyjnych. Konieczność ograniczenia spożycia soli,
która jest przez lekarzy nazywana
„cichym zabójcą”, współodpowiedzialny m m.in. za sporą część
zawałów serca i udarów mózgu jak
i cukru, odpowiedzialnego m.in. za
cukrzycę i otyłość – została w nowej
piramidzie bardzo podkreślona.
vvZIOŁA
W piramidzie umieszczono zioła,
jako zdrowy zamiennik soli, która przyczynia się do wielu chorób
cywilizacyjnych
vv ORZECHY
Obok wartościowych olejów, pokazano w piramidzie także orzechy,
podkreślając, że są one wartościową
przekąską i mogą być zamiennikiem
słodyczy i innych „przegryzek”.
Pamiętać należy, że zalecenia się
zmieniają a naukowcy wciąż badają wpływ diety na nasze zdrowie.
Zapewne za jakieś 5 lat dostaniemy
kolejne nowe zalecenia. Jedyne co
nam pozostaje, to zawierzyć aktualnej wiedzy i swojemu zdrowemu
rozsądkowi oraz temu, co mówi nam
nasz organizm.
vv Magdalena Górska
Dietetyk, „PerfectSlim”

Informacje

5

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

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 nowy dwupoziomowy lokal mieszkalny
z dwoma balkonami i z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą):

• 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.
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Reklamy

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

POLICJA
• Olkusz. Kradzież akumulatorów
14 listopada z pojazdu marki Daf, który zaparkowany był na ulicy Kruszcowej w Olkuszu, skradziono dwa akumulatory. Właściciel straty oszacowała
na kwotę ponad 1300 złotych. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.
• Olkusz. Nietrzeźwa matka „opiekowała” się trójką małoletnich dzieci.
15 listopada 2016 roku około godziny 23 dyżurny komendy policji w Olkuszu otrzymał zgłoszenie, że w Olkuszu, nietrzeźwa matka opiekuje się
małoletnimi. Na miejsce natychmiast wysłał policyjny patrol. W domu
funkcjonariusze zastali 32-letnią kobietę i trójkę jej dzieci w wieku: 9 lat,
8 lat i 2 miesięcy. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości matki. Okazało
się, że 32-latka ma blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Małoletnie
dzieci trafiły pod opiekę cioci. Policjanci będą wyjaśniać czy kobieta
swoim zachowaniem naraziła swoje dzieci na niebezpieczeństwo utraty
życia lub zdrowia.
• Złodziej sklepowy zatrzymany na gorącym uczynku
Mężczyzna, który w ubiegłym tygodniu ukradł artykuły spożywcze,
został zatrzymany. 20-latek zdefraudował towar o wartości 686 złotych m.in. kilkanaście sztuk kawy, kilka sztuk czekolady oraz alkohol.
Mężczyzna liczył, że łupy wywiezie wózkiem ze sklepu. Złodziej został
jednak ujęty przez pracownika ochrony sklepu, który na miejsce wezwał policyjny patrol. Zatrzymany mężczyzna w przeszłości był karany
za podobne przestępstwa i jako nieletni przebywał w zakładzie poprawczym. 20-latek usłyszał już zarzut kradzieży z art. 278§1 kodeksu karnego. Przyznał się do popełnionego przestępstwa.
• Bukowno. Kradzież tablicy rejestracyjnej
W Bukownie na ulicy Niepodległości z samochodu marki Opel Corsa
skradziono tablicę rejestracyjną. Zdarzenie miało miejsce 11 listopada
2016 roku. Policjanci z komisariatu w Bukownie pracują nad tą sprawą.

DLACZEGO WARTO
DO NAS DOŁĄCZYĆ?

• Olkusz. Z opla skradziono radio, plecak oraz gaśnicę
Policjanci z komendy w Olkuszu zajmują się sprawą kradzieży radia
samochodowego, plecaka i gaśnicy. Do kradzieży doszło 11 listopada
2016 roku na ulicy Dworskiej w Olkuszu.
• Bukowno. Kradzież portfela z dokumentami
10 listopada 2016 roku w Bukownie na ulicy Mostowej skradziono portfel z dokumentami. Właścicielka portfela mieszkanka Bukowna, straciła
dowód osobisty, kartę bankomatową oraz pieniądze w kwocie 300 złotych. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą policjanci z komisariatu w
Bukownie.

Komunikat:
10 listopada 2016 roku około godz. 22.30 na drodze krajowej nr
94 w Olkuszu (na wysokości zajezdni PKM przy skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki) kierujący czerwoną Skodą
wjechał pomiędzy dwa pojazdy tj. Hyundai i Renault Megane, które zatrzymały się na sygnalizacji świetlnej i uszkodził
oba samochody. Sprawca kolizji odjechał z
miejsca zdarzenia.
Policja prosi o kontakt osoby, które mają
jakiekolwiek informacje na temat samego
zdarzenia lub na temat użytkownika tego
pojazdu pod numer telefonu 32 6478234
lub 997.

Podsumowanie policyjnych działań
„Listopadowy weekend 2016”

Dobiegł końca długi listopadowy weekend, a tym samym policyjna akcja
„Listopadowy weekend 2016”. Na drogach powiatu olkuskiego nad bezpieczeństwem podróżujących czuwało 161 funkcjonariuszy. W czasie
działań policjanci odnotowali 11 kolizji drogowych, 2 wypadki drogowe,
w których ranne zostały dwie osoby. Funkcjonariusze zatrzymali 4 kierujących, którzy zdecydowali się na jazdę pod wpływem alkoholu.
Akcja rozpoczęła się w czwartek 10 listopada, a zakończyła w niedzielę 13
listopada br. Podczas działań funkcjonariusze służyli pomocą wszystkim
uczestnikom ruchu drogowego. Szczególną uwagę policjanci zwracali na
stan trzeźwości kierujących oraz na wykroczenia, które są główną przyczyną
wypadków i kolizji drogowych m.in. nadmierną prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych.
• 10 listopada 2016 roku około godziny 20.35 na drodze powiatowej, pomiędzy miejscowościami Zimnodół a Osiek, kierowca Fiata Seicento, potrącił
50-letniego pieszego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Olkuszu.
Po przeprowadzeniu badania okazało się, że 50-latek jest nietrzeźwy. Miał
ponad 3,7 promila alkoholu w organizmie.
• 10 listopada 2016 roku w Osieku zderzyły się dwa pojazdy: Opel Corsa i
Mazda. Jak wstępnie ustalili policjanci, gdy kierująca Oplem Corsą -51-letnia
mieszkanka tej miejscowości, skręcała z drogi w posesję, kierowca Mazdy najechała na jej tył. Ranną kobietę karetką pogotowia przewieziono do szpitala
w Olkuszu.51-letni kierowca Mazdy był nietrzeźwy. Miał blisko 1,6 promila
alkoholu. Mężczyznę zatrzymano i osadzono w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut z art. 178a §1 kodeksu karnego.
• Jeszcze tego samego dnia policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego w
Niesułowicach, zatrzymali kierowcę Mazdy, który prowadził pojazd całą szerokością jezdni. 40-letni mieszkaniec Trzebini miał ponad 1,8 promila alkoholu
w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do Izby Wytrzeźwień w Jaworznie. Samochód odholowano na policyjny parking.
Pomimo licznych apeli policjantów, nadal można spotkać na drodze tych, którzy decydują się na jazdę pod wpływem alkoholu i zagrażają bezpieczeństwu
innym użytkownikom drogi.

• 10 LAT DOŚWIADCZENIA NA RYNKU PRASOWYM
• 18 TYS. GAZET NA KAŻDE WYDANIE
• ZASIĘG NASZEGO KOLPORTAŻU:

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.

• MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA
REKLAMY O POWIAT ZAWIERCIAŃSKI
I 5 PODKRAKOWSKICH GMIN
• NASZ ŁĄCZNY NAKŁAD TO 50 TYS.!!!

• Seria włamań do mieszkań i domów jednorodzinnych
Policjanci odnotowali kilka kradzieży z włamaniem do hotelu, mieszkania oraz domów jednorodzinnych.
-- 10 listopada 2016 roku na ulicy Żeromskiego w Olkuszu włamano się do
mieszkania. Sprawca ukradł meble oraz sprzęt wyposażenia mieszkania.
-- Tego samego dnia na ulicy Mickiewicza w Olkuszu, złodziej włamał się do
hotelu skąd skradł kasetkę z pieniędzmi oraz papierosy różnych marek.
Straty w ustaleniu.
-- Kolejna kradzież z włamaniem miała miejsce na ulicy Hugo Kołłątaja w Olkuszu. Złodziej włamał się do domu jednorodzinnego, wyłamał zamek w
drzwiach wejściowych i po splądrowaniu pomieszczeń ukradł pieniądze.
-- 12 listopada włamano się do domu jednorodzinnego w Kwaśniowie Dolnym. Nieustalony do chwili obecnej sprawca, wyważył okno znajdujące
się na piętrze, wszedł do mieszkania i splądrował pomieszczenia. Złodziej
nie zdołał nic ukraść bo najprawdopodobniej został spłoszony.

Jazda z promilami i na zakazie sądowym
• Blisko promil alkoholu w organizmie miała 33-letnia mieszkanka gminy Trzyciąż, którą zatrzymali wolbromscy policjanci. Kobieta prowadzała Fiata Bravo
pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu.
• W nocy z 13/14 listopada 2016 roku policjanci z Komisariatu Policji w Wolbromiu zatrzymali do kontroli drogowej 33-letnią mieszkankę gminy Trzyciąż,
która kierowała samochodem osobowym marki Fiat Bravo. Gdy funkcjonariusze zbadali stan trzeźwości kierującej, okazało się, że prowadzi pojazd mając
w organizmie blisko promil alkoholu. Ponadto policjanci ustalili, że kobieta
wsiadła za kierownicę pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, który kończy się dopiero 2018 roku. Kobieta odpowie za przestępstwo z kodeksu karnego z art. 178a§4.
Za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości
kobiecie grozi grzywna powyżej 10.000 złotych, kara pozbawienia wolności do
lat 5 oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.
CZY KTOŚ WIDZIAŁ TO ZDARZENIE?
Olkuska policja poszukuje świadków uszkodzenia samochodu osobowego
marki BMW X5. Do zdarzenia doszło 31 października 2016 roku na ulicy
Ołowianej w Olkuszu. Sprawca uszkodził tylny zderzak w tym pojeździe i
odjechał z miejsca. Osoby, które posiadają informacje w tej sprawie, proszone są o kontakt telefoniczny z policjantem prowadzącym postępowanie
nr tel., 32-6478 234 lub 997.

• ATRAKCYJNE CENY I RABATY!
• DARMOWY PROJEKT GRAFICZNY
• REKLAMA JUŻ OD 45 ZŁ
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„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

v„SEKRETNE
v
ŻYCIE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH” prod. Japonia/USA
2D dubbing, animowany/komedia/familijny,
bez ograniczeń wiekowych
18.11 – 22.11 godz. 17.00
v„DZIEWCZYNA
v
Z POCIĄGU” prod. USA
2D napisy, thriller, od 15 lat
18.11 – 22.11 godz. 19.00
v„TROLLE”
v
prod. USA
2D dubbing, animowany/przygodowy/familijny, bez ograniczeń
wiekowych
25.11 – 29.11 godz. 17.00

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

v„PITBULL.
v
NIEBEZPIECZNE KOBIETY” prod. Polska
2D PL, kryminalny/akcja, od 15 lat
25.11 – 29.11 godz. 19.00

PROGRAM IMPREZ MOK
vv 17.11 godz. 8.30 -"Pan Twardowski" godz. 10.15 "Lokomotywa Pana Tuwima" godz. 12.15"Dziady" - Spektakle
Narodowego Teatru Edukacji (Sala Widowiskowa MOK)

vv 24.11 godz. 17.00 - Wykład Andrzeja Wiekiery „Trochę
śmiechu dla Uniwersytetu” w ramach Olkuskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Sala Widowiskowa MOK)

vv 18.11 godz. 18.00 - Wernisaż wystawy prac malarskich
uczestników „V integracyjnego pleneru malarskiego im. Ks.
Marcina Dubiela-Cieślin2016” /Organizator: Stowarzyszenie
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno Gospodarczego „ KLUCZ” (MOK - Centrum Kultury, ul.
Szpitalna 32)

vv 27.11 godz. 16.15 - Wyjazd do Opery Śląskiej, Bytom – Opera
„Ubu Król” /zapisy do 10 listopada/

vv 20.11 godz. 16.30 - Wyjazd do NOSPR Katowice – Koncert
Europejskiej Studenckiej Orkiestry Symfonicznej

vv 29.11 godz. 10.00 - „MUZEUM JEST COOL”- czyli
niecodzienne spotkanie z olkuskimi skarbami (MOK Centrum Kultury, ul. Szpitalna 32)

vv 23.11 godz. 8.30 i 10.15 - „Piękna i Bestia” godz. 12.45
- Świat Bruna Schulza "Spektakle Narodowego Teatru
Edukacji” (Sala Widowiskowa MOK)
vv 23.11 godz. 17.00 - "Gdzie mieszka Sztuka" - cykl twórczych
spotkań dla dzieci /wstęp wolny/ (Dom Kultury, ul. Fr. Nullo 29)

vv 28.11 godz. 10.00 - Wykład redaktora Michała Fajbusiewicza
"Nie znasz, nie otwieraj!", czyli jak nie paść ofiarą
nieuczciwych akwizytorów /Organizator: Tauron Polska/
wstęp wolny ( Sala Widowiskowa MOK)

vv 30.11 godz. 10.00 - Targi Wolontariatu /Organizator:
Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser"/ (Dom
Kultury, ul. Fr. Nullo 29)

"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 20 lata doświadczenia

www.mobioos.pl

(baza STW)

600 424 117

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29, 32-300 Olkusz
tel. 32 754 56 70

SZYBKO
SOLIDNIE

