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SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

montaż
8% VAT
Olkusz , ul. Sikorka 65, tel./fax 32 647 00 35,
kom. 603 463 034, e-mail: eco-dom1@tlen.pl

ECO-DOM

www.system-olkusz.pl

BIURO RACHUNKOWE

Sklep przeniesiony do Olkusza, nowy adres:
Olkusz, ul. Rabsztyńska 51, tel. 788 524 414, 728 820 552
Pon-piątek 900-1700, sobota 800-1300

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

POŻYCZKI POD ZASTAW:
ZŁOTA, SPRZĘTU AGD-RTV

Z DRZWIAMI SUWANYMI

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
NAJLEPSZE CENY!!!
32-300 Olkusz, Rynek 24,
tel. 32 643 34 26, 512 777 884

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

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

GWIAZDKA!!

BLUETOOTH PLANTRONICS EXPLORER 50

79 zł

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

Sprzedaż Węgla
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

tel. 32 754 56 70

Ponad 21 lat doświadczenia

LOMBARD

SZAFY

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

U NAS NA JTANIEJ!!!!

KOMPRA

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

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

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

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

Rodaki, ul. Rzeka

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

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

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2, (obok Apteki - dawna siedziba Getin Bank)
tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079
Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 13.00

SPRZEDAŻ KOMPUTERÓW,
SERWIS, NAPRAWA
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

Fizjoterapeuta kliniczny mgr. Anna Małecka-Włoch

Rehabilitacja w schorzeniach:

neurologicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, onkologicznych.

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

Plastrowanie dynamiczne - Kinesiotaping
Masaż leczniczy (bóle kręgosłupa)
Rehabilitacja w domu pacjenta

www.an-medic.pl

Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

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

32-300 Olkusz, ul Sławkowska 4
tel. kom. 505 503 249
Czynne:
poniedziałek i środa od 1500 do 2000
(zapisy telefonicznie)

WiREX

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

Do każdego
badania
upominek
gratis
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Informacje

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim Mieszkańcom
Gminy Olkusz
aby był to czas szczerej miłości,
ciepła i oddania.
Niech zbliżające się Święta
będą dla Państwa źródłem siły
oraz okazją do dzielenia się
radością i serdecznością,
a nadchodzący rok 2016
obfituje w sukcesy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
w Olkuszu

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Olkusz

Małgorzata Bień

Roman Piaśnik

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
– MAGIA TRADYCJI CZY DNI KONSUMPCJI I KICZU?

Przed nami Święta Bożego Narodzenia, dni kojarzone z magią,
ciepłem domowego ogniska, zapachem choinki i radością
otrzymywania prezentów. Co sprawia, że ten czas jest tak
niezwykły. Dlaczego święta te, obchodzą czasem, nawet
osoby niewierzące? Czy to moc tradycji, czy też moda?
Bardzo często zapytani o to, dlaczego tak kochamy święta odpowiadamy: za tradycję. Czy tak jest
rzeczywiście? Zastanawia mnie ilu
z nas tak naprawdę troszczy się o to,
by włożyć sianko pod obrus. Kto
robi tradycyjne ozdoby świąteczne,
pozostawia jedną dodatkową zastawę przy stole? Czy, w większości
domów, dzieci wyczekują pierwszej
gwiazdki, czy też wypatrują brodatego pana z reklamy Coca Coli?
Przy ilu wigilijnych stołach śpiewane są kolędy i kto z nas wychodzi
w nocy z domu, by uczestniczyć
w Pasterce?
Sama jestem admiratorką Świąt
Bożego Narodzenia. Los tak
chciał, że 24 grudnia obchodzę
imieniny i urodziny. Dla mnie był
to zawsze radosny dzień. Kiedy
byłam dzieckiem nie słyszałam
kolęd w marketach z początkiem
listopada, nie było zalewu świecidełek choinkowych. Pamiętam,
że kiedyś dostałam komplet sześciu bombek w kształcie ptaszków. To był dla mnie prawdziwy
skarb pielęgnowany, bo unikatowy
i oczywiście delikatny bo szklany. Choć nie należę do pokolenia
powojennego, a moje wspomnienia
sięgają końca lat osiemdziesiątych
i początku dziewięćdziesiątych te
czasy wydają się dość odległe. Dla
mnie Święta były wyjątkowe - bo
wyczekiwane. Dziś mam wrażenie,

że mamy przesyt kolęd słyszanych
wszędzie, przy każdej okazji, ozdoby choinkowe są tak łatwo dostępne, i tak masowo produkowane,
że kojarzą się z kiczem. Co stało
się z tradycją? Pojawiają się nowe
– np. oglądanie po raz dziesiąty
filmu o chłopcu, który został sam
w domu. Czy dzieci pamiętają dziś,
że Św. Mikołaj był biskupem, a nie
wyrośniętym krasnalem w czerwonym kubraczku? Hmm.. No
i jeszcze jedna bardzo ważna tradycja – zakupy. Wszyscy kochamy
zakupy. Ile to razy obiecywaliśmy
sobie: nie popadnę w przedświąteczny zakupowy szał? No tak, ale
witryny takie piękne, reklamy takie
zachęcające, a w sklepach używane
są nawet specjalne aromaty. Tu jest
promocja, tam dają prezent. I jak
tu się powstrzymać? No i wydajemy pieniądze, wydajemy często
ponad stan, bo przecież ma być
wyjątkowo.
Jest jeszcze opcja wyjazdowa.
Pakujemy się i wyjeżdżamy, niech
jakaś gaździna się morduje nad
pichceniem potraw wigilijnych.
My wypoczniemy w spa a później zasiądziemy do „tradycyjnej”
kolacji. Przecież my w Świętach
kochamy najbardziej tradycję.
Czy w tym gwarze, przepychu
i podążaniu za trendem znajdzie się
chwila na zadumę, i kontemplację
Bożego Narodzenia?

NASI FINALIŚCI MFKIP 2015

Po moich rozważaniach przyszedł czas na życzenia. Życzę
więc wszystkim Państwu odnalezienia spokoju i piękna tych
dni, tego prawdziwego piękna,
zapamiętanego z lat dziecinnych.
Życzę wszystkim aby było to
Święto Rodziny a nie komercji,
pełne miłości i chrześcijańskich
cnót. Nie ważne gdzie będziemy,
co znajdziemy pod choinką i czy
będziemy jeść karpia czy indyka. Ważne z kim dzielimy się tą
chwilą pełną czaru i czy umiemy
zatrzymać się na moment, by obok
dóbr materialnych, dostrzec walor
duchowy wydarzeń świątecznych.

vv Ewa Wołoszyn

ewart.woloszyn@gmail.com

Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika jest
największą tego typu imprezą w Polsce. Do udziału w Festiwalu zgłasza się
około 20 tysięcy wokalistów i instrumentalistów, a ich przesłuchania odbywają się w 34 krajowych i 3 zagranicznych ośrodkach eliminacyjnych. Jednym
z gospodarzy eliminacji rejonowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.
Występy pretendentów do finałowych zmagań tegorocznej XXII edycji MFKiP
odbyły się w sali widowiskowej MOK 9 grudnia br.
Tym razem do eliminacji rejonowych
w Olkuszu zgłosiło się 41 solistów,
3 duety i 4 zespoły wokalno-instrumentalne. Oprócz reprezentantów
szkół, ośrodków kultury i ognisk
muzycznych z naszego miasta
i powiatu olkuskiego, byli wśród nich
goście z powiatów krakowskiego,
miechowskiego i zawierciańskiego.
Ich umiejętności i talenty oceniało jury w składzie: Zofia Stachura,
Mariola Dobrzańska i Krzysztof
Ziętek.
Po wysłuchaniu 48 prezentacji jury
zakwalifikowało do finałowej rywalizacji czworo wykonawców. W kategorii solistów - dzieci są to: Iwona
Krzystanek z Centrum Kultury im.

Marii Płonowskiej w Bolesławiu
i Mikołaj Koza ze Studia "Efendi Clue" w Bukownie. Natomiast
spośród solistów - młodzieży na
zaszczyt reprezentowania naszego
powiatu na ostatnim etapie Festiwalu
zasłużyli: Rafał Gałka z Ogniska
Muzycznego "DodiArt" w Olkuszu i II LO w Olkuszu oraz Borys
Stepanyan z Miejskiego Ośrodka
Kultury w Bukownie.
Trzymamy kciuki za sukcesy
czworga wokalistów podczas finałowych przesłuchań, które odbędą
się w dniach 14-16 stycznia 2016
r. w siedzibie Państwowej Szkoły
Muzycznej im. Fryderyka Chopina
w Będzinie. Koncert galowy XXII

MFKiP zaplanowany został na 17
stycznia 2016 r. w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu na będzińskim osiedlu Syberka. Rozpoczęcie
o godz. 16.00. Talenty naszych
finalistów będziemy mogli podziwiać podczas dorocznego Koncertu
Bożonarodzeniowego, o którego terminie powiadomimy w odrębnym
komunikacie.
Pieczę nad całością eliminacji rejonowych w Olkuszu sprawowali kierownik Działu artystycznego MOK
Beata Soboń i instruktor MOK
Michał Mączka.
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FELIETON

GDZIE SIĘ PODZIAŁA MAGIA ŚWIĄT….

Puk…Puk… Kto tam? Boże Narodzenie! Już właściwie godziny dzielą nas od
uroczystej Wigilijnej Wieczerzy, która zapoczątkuje najpiękniejsze z chrześcijańskich świąt. I chociaż w katolickiej tradycji to Wielkanoc ma wyższy status,
jest ważniejsza, to jednak Boże Narodzenie cieszy się większą „sympatią”
ludzi, jest bardziej oczekiwane i radośniej celebrowane.
Jednak z roku na rok coraz bardziej
zatraca się magia świąt. Coraz
trudniej stworzyć odpowiedni
nastrój, atmosferę. To smutne, że
niegdyś tak wyczekiwane, dziś
Boże Narodzenie jest raczej pewną formą komercji niż prawdziwej
celebracji. Być może powodem
jest zbytnia reklama. Praktycznie od listopada bombardowani
jesteśmy dekoracjami, piosenkami
i innymi gadżetami związanymi
ze świętami. Przesyt sprawia, że
im bliżej 24 grudnia tym mniejszy
entuzjazm. Ponadto dziś wszystkiego mamy pod dostatkiem na co
dzień. Z pewnością wielu ludzi
pamięta jeszcze czasy, kiedy święta były jedynym okresem w roku,
kiedy można było zjeść pomarańczę lub mandarynkę, kiedy na
stół trafiała szynka, a szczytem
marzeń wielu dzieci była reklamówka wypełniona słodyczami.
Dziś, kiedy wystarczy wejść do
pierwszego lepszego sklepu, by
zaspokoić swoje zachcianki, kiedy
święta właściwie nie różnią się od
przeciętnego rodzinnego zjazdu,
zaczynają powoli tracić tę magię
i czar.
Mimo wszystko jednak tradycja
nakazuje nam by towarzyszyła im
odpowiednia oprawa, by nadać im
właściwego charakteru, poprzez
Wieczerzę Wigilijną, Pasterkę,
przystrojone drzewko. My, Polacy, przywiązujemy do tradycji
dużą wagę, staje się ona naszą

drugą naturą, dlatego
też wciąż czekamy na
pierwszą gwiazdkę, stawiamy dodatkowy talerz
na stole dla niespodziewanego gościa, łamiemy
się opłatkiem składając
sobie serdeczne życzenia i mając nadzieję,
że wypowiedziane tego
szczególnego dnia muszą
się spełnić, czekamy
północy, aby w kościele
spotkać się przy żłóbku
i w uroczystej mszy na
nowo przeżywać przyjście na świat Jezusa.
Uśmiechamy się do siebie wzajemnie śpiewając
kolędy. To jeden z dwóch
dni w roku kiedy świątynie przeżywają prawdziwe oblężenie, zupełnie jakby
wszyscy wierni nagle przypomnieli sobie, że trzeba iść do kościoła.
Boże Narodzenie to szczególny
okres kiedy staramy się być z bliskimi, kiedy staramy się nie kłócić, nie zrażać do siebie ludzi, gdy
wyciągamy do siebie wzajemnie
dłoń do pojednania i staramy się
być lepsi chociaż przez te kilka
dni w roku.

Z okazji tych najcieplejszych
z chrześcijańskich Świąt życzę
wszystkim czytelnikom spokoju, uśmiechu, mniej trosk na co
dzień, więcej radosnych i szczę-

śliwych chwil, ciepłych spotkań
nie tylko od święta. Rodzicom
życzę grzecznych dzieci, dzieciom – wyrozumiałych rodziców,
a wszystkim cierpliwości, miłości i życzliwości, a także braku
ograniczeń w marzeniach i braku
barier w ich spełnieniu. „bo kto
wie, czy za rogiem, nie stoją Anioł
z Bogiem, nie obserwują zdarzeń
i nie spełniają marzeń…”
Wesołych Świąt!!!

vv Izabela Szatyn

email: go_izabelaszatyn@op.pl

PORADY PRAWNE

ACTIO PAULIANA, CZYLI SKARGA PAULIAŃSKA

Instytucja ta ma swoje korzenie jeszcze w prawie starożytnego Rzymu, natomiast
współcześnie uregulowana jest w art. 527 i n. Kodeksu Cywilnego. Wówczas jak
i obecnie jest to powództwo przysługujące wierzycielom w razie ich pokrzywdzenia przez działania dłużnika (fraus creditorum) polegające na uszczuplaniu swego
majątku, co w konsekwencji prowadzi do utrudnienia zaspokojenia roszczeń
wierzycieli. Powództwo to ma więc na celu odwrócenie skutków nieuczciwych działań dłużnika.
Gdyby nie actio Pauliana, dłużnik
mógłby w sposób swobody rozdysponować swój majątek, w szczególności przekazując go na rzecz swoich
bliskich, co prowadziłoby następnie
do stanu niewypłacalności dłużnika, a tym samym uniemożliwiało
skuteczną egzekucję stwierdzonych
sądownie roszczeń wierzyciela.
Jakie należy zatem podjąć kroki
jeżeli miała miejsce powyżej opisana
sytuacja? Stosownie do treści art. 527
kc, Gdy wskutek czynności prawnej
dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia
uzyskała korzyść majątkową, każdy
z wierzycieli może żądać uznania tej
czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze
świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej
staranności mogła się dowiedzieć.
W ewentualnym procesie sądowym
wierzyciel będzie zatem obowiązany udowodnić, że dłużnik dokonał
czynności prawnej; działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli; czynność prawna pociągała za
sobą korzyść majątkową dla osoby
trzeciej; czynność została dokonana
z pokrzywdzeniem wierzycieli; osoba trzecia o tym wiedziała lub przy
zachowaniu należytej staranności
mogła się dowiedzieć.
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Analizując powyższe przesłanki
można dojść do wniosku, że wierzyciel będzie miał trudności z udowodnieniem części z nich. Problemy może
powodować w szczególności wykazanie, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli
oraz że osoba trzecia na rzecz której
nastąpiło przysporzenie wiedziała że
czynność dokonana jest z pokrzywdzeniem wierzycieli.
Z pomocą wierzycielom przychodzą
jednak domniemania ustanowione
przez prawo. Otóż w przypadku jeżeli
czynność prawna dokonana została
bezpłatnie (darowizna) wierzyciel
może żądać uznania czynności za
bezskuteczną, również jeżeli osoba
trzecia nie wiedziała, a nawet przy
zachowaniu należytej staranności
nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik
działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli (art. 528 kc). Jeżeli w chwili darowizny dłużnik był
niewypłacalny, domniemywa się, iż
działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. To samo dotyczy
wypadku, gdy dłużnik stał się niewypłacalny wskutek dokonania darowizny. Ponadto zgodnie z art. 527 § 3
kc, Jeżeli wskutek czynności prawnej
dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść
majątkową osoba będąca w bliskim
z nim stosunku, domniemywa się, że

osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia
wierzycieli.
Biorąc zatem powyższe domniemania pod uwagę, wierzyciel w takim
przypadku nie będzie obowiązany
udowodnić części wskazanych wyżej
przesłanek z art. 527 kc, a wystarczy
że wykaże iż czynność prawna była
bezpłatna lub nastąpiła na rzecz osoby bliskiej dłużnikowi. Zauważyć
należy, że sytuacja taka ma miejsce
w większości przypadków kiedy to
dłużnik usiłuje na pozór wyzbyć się
swego majątku.
Pamiętać jednak należy, że uznania czynności prawnej dokonanej
z pokrzywdzeniem wierzycieli za
bezskuteczną nie można żądać po
upływie lat pięciu od daty tej czynności (art. 534 kc).
Kończąc, warto również wspomnieć,
że w wypadku gdy osoba trzecia rozporządziła na rzecz kolejnej osoby
uzyskaną korzyścią, wierzyciel może
wystąpić bezpośrednio przeciwko tej
kolejnej osobie, jeżeli wiedziała ona
o okolicznościach uzasadniających
uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną albo jeżeli dalsze rozporządzenie było nieodpłatne.
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”.

JAK SKUTECZNIE ODWOŁAĆ DAROWIZNĘ?

Przepis art. 898 Kodeksu cywilnego przewiduje możliwość odwołania darowizny, pomimo jej wykonania, jeżeli obdarowany dopuścił
się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności. Jakie zachowanie
uprawnia do odwołania darowizny?
Kodeks cywilny nie zawiera definicji rażącej niewdzięczności, toteż
pomocą służy orzecznictwo sądowe.
Należy pamiętać, iż o tym czy zachodzi sytuacja określona takim mianem, zawsze decydują okoliczności
konkretnej sprawy. Przykład ogólnej
definicji przesłanki umożliwiającej
odwołanie darowizny podaje Sąd
Apelacyjny w Szczecinie, w wyroku
z dnia 11.09.2014r. sygn. I ACa 365/14,
zgodnie z którym: „Samo pojęcie „niewdzięczności” obejmuje zachowania
zasługujące na ujemną ocenę, jednakże
sprezycowanie przez ustawodawcę, iż
podstawą odwołania darowizny stanowi rażąca niewdzięczność oznacza,
że nie każde naganne zachowanie
obdarowanego względem darczyńcy
uzasadnia odwołanie darowizny, lecz
tylko takie, które stanowi przewinienie
o wysoce ujemnym ciężarze gatunkowym (…)”.
Oto kilka konkretnych stanów faktycznych analizowanych w orzecznictwie.
„Nie można uznać za przejaw „rażącej niewdzięczności” (…) zachowań
polegających na braku zainteresowania
losem darczyńcy, nieodwiedzaniu go
ani w domu ani w szpitalu czy nieopłacaniu podatków od nieruchomości stanowiącej przedmiot darowizny. Żadne
z tych zachowań nie może być uznane
za działanie lub zaniechanie cechujące się znacznym nasileniem złej woli,
kierowanej na wyrządzenie darczyńcy
krzywdy lub szkody majątkowej.” (tak
Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 19.06.2013r., sygn. IACa 206/12).

Sąd Apelacyjny w Łodzi w jednym
z orzeczeń podał: „W pojęciu rażą-

cej niewdzięczności nie mieszczą się
zachowania (…), które nie wykraczają poza granice zwykłych konfliktów
życia codziennego zwłaszcza wywołanych zachowaniem darczyńców.”
(wyrok z 21.08.2015r., sygn. IACa
226/15).
W uzasadnieniu powołanego na
samym wstępie orzeczenia Sądu
Apelacyjnego w Szczecinie znajduje
się następujące stanowisko „(…) Nie
mogą bowiem uzasadniać odwołania
darowizny zawiedzione oczekiwania
darczyńcy co do sposobu zajmowania
się przez obdarowanego przedmiotem
darowizny (…)”. W tym stwierdzeniu
Sąd oceniał min. sam zamiar sprzedaży
nieruchomości przez obdarowanych.

„Czynności dotyczące zniesienia
współwłasności, decydowania o osobie zarządcy i o kontynowaniu umowy najmy w żadnym razie nie mogą
być traktowane jako akty rażącej
niewdzięczności (…).” (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 1.12.2004r., sygn.
IIICK 63/04). W tej sprawie darczyńca
darował swój udział w nieruchomości
w zamian za ustanowienie na jego rzecz
dożywotnego prawa użytkowania (tj.
korzystania z dotychczas zajmowanego lokalu). Obdarowanej w wyniku
zniesienia współwłasności przyznano
na własność lokale zajmowane przez
darczyńcę. Sąd uznał, iż sytuacja
darczyńcy nie ulegała zmianie, toteż
odwołanie darowizny nie stało się
skuteczne.
We wskazanym powyżej orzeczeniu
Sąd zajmuje się również kwestią braku
wsparcia w chorobie. Niewiedza obdarowanej o stanie zdrowia darczyńcy

wyklucza przyjęcie rażącej niewdzięczności. Istotne jest również stanowisko
darczyńcy, który sam unikał kontaktów
z obdarowaną i nie sygnalizował jej
o problemach zdrowotnych.

„Zdrada małżeńska, której dopuścił
się obdarowany w stosunku do córki
darczyńców nie usprawiedliwiająca
jej oceny jako rażącej niewdzięczności
względem darczyńców, nie uzasadnia odwołania darowizny” (tak Sąd
Najwyższy w wyroku z 11.03.2003r.,
sygn. VCKN 1829/00). W tym stanie faktycznym Sąd badał prócz niedochowania wierności małżeńskiej,
także zachowanie obdarowanego po
tym zdarzeniu przyjmując, że „Skoro
pozwany [tj. obdarowany] przeprosił
teściów, podejmował próby pogodzenia
się z żoną i nadal chce się z nią pogodzić, to wykazał, że nie chce dopuścić
do rozpadu rodziny, co niewątpliwie
leży w jej interesie” oraz interesie darczyńców.

vv Radca prawny
Agnieszka Kulig-Gęgotek

Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl
ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice
GSM: +48 794 173 444
Radca prawny Agnieszka Kulig-Gęgotek
została wyznaczona uchwałami Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach o numerach: 1837/IX/2015, 1843/
IX/2015, z dnia 12.11.2015 r., do udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach: Jaworzno oraz Chrzanów.

PORADY PRAWNE

PRAWO DO NAGRODY JUBILEUSZOWEJ
Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem przyznawanym
za osiągnięcie określonego stażu pracy. Nie jest ona
jednak świadczeniem wypłacanym obligatoryjnie we
wszystkich zakładach pracy.
Prawo do nagrody jubileuszowej może wynikać z przepisów
odrębnych. W przypadku podjęcia decyzji o prawie do nagrody jubileuszowej szczegółowe
zasady przyznawania i wypłaty
powinny być określone w przepisach zakładowych obowiązujących u danego pracodawcy.
Mogą one wynikać zarówno
z układu zbiorowego pracy lub
regulaminu wynagradzania jak
i z umowy o pracę.

kwestie związane z w ypłatą nagrody jubileuszowej nie
zostały wyczerpująco uregulowane w przepisach odrębnych,
zakładow ych lub w umowie
o pracę. Zgodnie z § 7 ust. 1
zarządzenia, pracownik nabywa
prawo do nagrody w zakładzie
pracy zatrudniającym go w dniu
upływu okresu uprawniającego
do nagrody bądź w dniu wejścia
w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.
Przy ustalaniu prawa do tego Jej wypłata powinna nastąpić
świadczenia zaliczeniu mogą niezwłocznie po nabyciu przez
podlegać okresy pracy pracow- pracownika do niej prawa.
nika w danym zakładzie lub Powyższe kwestie były przedogółem u wszystkich praco- miotem rozstrzygnięcia Sądu
dawców. Kwestie te powinny Najwyższego, który w wyroku
jednak wynikać z przepisów z dnia 11 kwietnia 2006 r. sygn.
odrębnych lub być szczegóło- akt I PK 172/05 orzekł, iż: "Na
wo uregulowane w przepisach podstawie § 7 ust. 1 zarządzezakładowych.
nia Ministra Pracy i Polityki
W wielu wypadkach pomoc- Socjalnej w sprawie ustalania
niczo stosowane jest zarządze- okresów pracy i innych okrenie Ministra Pracy i Polityki sów uprawniających do nagroSocjalnej w sprawie ustalania dy jubileuszowej oraz zasad jej
okresów pracy i innych okre- obliczania i wypłacania w sprasów uprawniających do nagro- wie ustalania okresów pracy
dy jubileuszowej oraz zasad i innych okresów uprawniająjej obliczania i w ypłacania cych do nagrody jubileuszo(Monitor Polsk i z 1989 r. wej oraz zasad jej obliczania
nr 44, poz. 358 ze zm.). Doty- i wypłacania nie można nabyć
czy to sytuacji, gdy określone prawa do nagrody jubileuszowej

w innym terminie niż w nim
wskazany, to jest w innym dniu
niż dzień, w którym upływa
okres uprawniający do nagrody bądź dzień wejścia w życie
przepisów wprowadzających te
nagrody, co oznacza, że prawo
do niej nie powstaje w terminie
późniejszym".
W przypadku, gdy poprzednie
okresy zatrudnienia zalicza
się do stażu jubileuszowego,
a pomiędzy nimi występowały przerwy, wówczas niepełne
miesiące pracy podlegają sumowaniu. Za jeden pełny miesiąc
zatrudnienia należ y uznać
łącznie 30 dni pracy. W konsekwencji, nawet niewielkie przerwy w zatrudnieniu spowodują
odpowiednie wydłużenie łącznego okresu pracy uprawniającego do otrzymania nagrody
jubileuszowej.

vv Rafał Czeladzki

email: RCzeladzki@gmail.com

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa.
Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.
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I LO WYRÓŻNIONE W RANKINGU SZKÓŁ KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI
Miło nam poinformować, że I Liceum zostało wyróżnione w kolejnym rankingu.
W listopadzie 2015r. „Rzeczpospolita” wspólnie z Social Wolves opublikowała
„Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości”, który powstał na podstawie wyników
w pierwszej ogólnopolskiej olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii” i który docenia te
szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu oraz rozwojowi kompetencji
praktycznych uczniów. Ranking uwzględnia 150 placówek o najlepszych rezultatach spośród 1065 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie zarejestrowali
udział na portalu olimpiady „Zwolnieni z Teorii” w roku szkolnym 2014/15.
Wśród wyróżnionych nie zabrakło młodzieży I LO w Olkuszu.
W ubiegłym roku szkolnym
zespół w składzie: Beniamin
Wołkiewicz, Michalina Rolka,
Katarzyna Nocoń, Martyna
Biernacka, Piotr Cygankiewicz opracował, zaprezentował
i zrealizował projekt „Wszystko
w Twoich Rękach”, udowadniając
tym samym, ze potrafi dostrzec
i zdefiniować problemy swojego
otoczenia, znaleźć sposób jak im
zaradzić oraz dzięki wspólnemu
wysiłkowi i umiejętności współdziałania, przeprowadzić projekt
tak, aby je rozwiązać.
Uczniowie I LO zostali docenieni, a także zaproszeni do udziału
w finałowej gali, która odbyła się 23
kwietnia 2015 r. w SOHO Factory
w Warszawie i była podsumowaniem realizowanych przez sześć
miesięcy przedsięwzięć. Nagrody
za najlepsze projekty społeczne
wręczali patroni honorowi olimpiady - Prezydent RP Bronisław
Komorowski oraz Minister Edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska,
jak również popierający olimpiadę
pracodawcy - Prezes PZU Andrzej
Klesyk i Dyrektor Microsoft Marek
Kosycarz. Projekt „Wszystko
w Twoich Rękach” zdobył nagrodę
Social Wolves - wyróżnienie Brązowy “Wilk” za Najlepszy Projekt
Społeczny w miejscowości poniżej
200 tys. mieszkańców.

W „Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości” pod uwagę
wzięte zostały dwa kryteria:
(1) Autorzy projektów - liczba
uczniów szkoły, którzy ukończyli swój projekt społeczny,
tj. zostali Finalistami olimpiady „Zwolnieni z Teorii”,
odniesiona do liczby uczniów
w szkole oraz (2) Jakość projektów - średnia liczba punktów
zespołu z danej szkoły, zdobytych podczas realizacji projektu społecznego w olimpiadzie
„Zwolnieni z Teorii”.
Zespoły zdobywały punkty
m.in. za liczbę beneficjentów
projektu, ambitne i profesjonalne planowanie, pozyskanie
partnerów i finansowania czy
uzyskaną liczbę wzmianek
medialnych o inicjatywie. „(…)
wszystko to można robić także
w szkole. Pod warunkiem że jest
to placówka, która chce uczniom
nie tylko przekazać wiedzę, ale
także wyposażyć ich w kompetencje przydatne w dorosłym życiu”możemy przeczytać w dzienniku
„Rzeczpospolita , który objął
patronat nad rankingiem.
Praktyczne kompetencje to we
współczesnym świecie nie tylko
gwarancja radzenia sobie na rynku
pracy i sukcesu zawodowego, to
także szansa na rozwijanie własnych zainteresowań, osobowości
i budowanie więzi społecznych.

Cieszymy się, że nasi uczniowie są
postrzegani jako ci, dla których te
wartości są ważne. To, że potrafią
wcielać je w życie dziś jest zapowiedzią, że będą to robić także
w przyszłości.
Prezes Zarządu Social Wolves
gratulując wyróżnienia napisała:
„ Jeszcze raz gratuluję Państwu
wybitnych uczniów oraz przede
wszystkim, stworzenia im warunków do rozwoju praktycznych
kompetencji.” Cała społeczność
I Liceum również gratuluje sukcesu uczestnikom olimpiady. Jesteśmy z Was dumni.
vv I LO w Olkuszu

SZACHOWE ŚWIĘTO W OLKUSZU

Przez dwa dni, w sobotę 12 i niedzielę 13 grudnia 2015 r., Srebrne Miasto po raz 22 pełniło
honory gospodarza Międzynarodowego Gwiazdkowego Turnieju Szachowego Dzieci
i Młodzieży pod patronatem Romana Piaśnika - Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Jest
to impreza ciesząca się w środowisku szachowym ugruntowaną renomą, na którą zapracowała poziomem organizacji rozgrywek, atmosferą oraz pulą nagród. W tegorocznej
edycji Turnieju udział wzięło 250 zawodników w wieku od 5 do 14 lat.
W sobotę 12 grudnia, zgromadzonych
w Hali Sportowo-Widowiskowej
uczestników turniejowych zmagań
powitali przedstawiciele organizatorów: Grażyna Praszelik-Kocjan dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, Dariusz Murawski
– dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Olkuszu oraz
Waldemar Czarnota, prezes UKS
„Czarny Koń” Olkusz i kierownik
olkuskiego Turnieju Gwiazdkowego.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonali: Bożena Krok - Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Olkuszu oraz Janusz
Szczęśniak – Starosta Chrzanowski
i działacz szachowy.
Goście honorowi podkreślili rolę szachów w rozwoju intelektualnym dzieci
i młodzieży, radość z zainteresowania
jakim szachy i olkuski Turniej cieszą
się wśród najmłodszych, a także uznanie dla organizatorów, szczególnie zaś
dla Waldemara Czarnoty, który przez
wiele lat budował renomę tej znanej
w całym kraju imprezy.
Tradycyjne uściski dłoni rywalizujących o atrakcyjne nagrody młodych
szachistów i rozpoczęły się trwające
do późnego popołudnia zmagania.
Turniej rokrocznie odbywa się w systemie szwajcarskim, w ciągu 9 rund po
30 minut na zawodnika. Zawodnicy
grają w 10 grupach, od rocznika 2001
i młodszych po urodzonych w 2009
roku i młodszych, z podziałem na
dziewczęta i chłopców.
Drugiego dnia Turnieju rozegrane
zostały następne cztery rundy. Kiedy już
dobiegły końca ostatnie partie, a sędziowie pod kierunkiem Michała Wejsiga

podsumowali wyniki, nadeszła chwila
uhonorowania najlepszych zawodników. Nie tylko ich, bowiem kolejną
tradycją imprezy jest obdarowanie najmłodszych zawodników ogromnymi
przytulankami. Tym razem pluszowe
misie z rąk organizatorów oraz Iwony
Sobalskiej - przedstawicielki sponsora głównego, dyrektor oddziału Alior
Bank w Olkuszu, otrzymali: Aleksandra Dubis z Olkusza i Filip Starmach
z Chrzanowa.
Jak co roku, tak i wśród zdobywców
nagród w tegorocznej edycji gwiazdkowych szachowych zmagań nie
zbrakło olkuszan. I miejsce w grupie
F (zawodników urodzonych w 2005 r.
i młodszych) zajął Bartłomiej Turski.
III miejsca wywalczyli: Jakub Ochowicz
w grupie J (ur. w 2001 r. i młodszych)
i Jakub Sypień w grupie D (ur. w 2007 r.
i młodszych). Tuż za podium, na miejscach IV uplasowali się Mateusz Lis
w grupie J i Barbara Goraj w grupie E (ur.
w 2005 r. i młodsze). VI miejsca zdobyli
Alicja Pilch w grupie A (ur. w 2009 r.
i młodsze) oraz Tomasz Bąchór w grupie
H (ur. w 2003 r. i młodsi).

Powodem do dumy olkuszan jest też
fakt, że UKS „Czarny Koń” Olkusz
zdobył I miejsce w klasyfikacji drużynowej. Z pełnymi wynikami Turnieju
można zapoznać się na www.chessarbiter.com/turnieje.php, wprowadzając nazwę „Olkusz” do wyszukiwarki
portalu.
W Turnieju wzięło udział 250 zawodników z blisko 30 miejscowości, m. in.:
Krakowa, Wrocławia, Katowic, Kielc,
Tarnowa, Skierniewic, Bełchatowa,
a nawet tak odległych jak Mrągowo. Olkuszu ponownie gościł przez
miniony weekend również młodych
szachistów z Ukrainy.
Sponsorami XXII Międzynarodowego
Gwiazdkowego Turnieju Szachowego
Dzieci i Młodzieży byli: Alior Bank –
sponsor główny, ZGH „Bolesław” S.A.,
Boltech sp. z o.o., PZU S.A., Nadleśnictwo Olkusz, Bolesław Recycling
sp. z o.o., RM-Instal, PGK sp. z o.o.
w Olkuszu, restauracja Capri, firma
cateringowa Artur Sokół oraz związki
zawodowe ZGH „Bolesław”.

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Narodzenia Pańskiego.
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
oraz spełnienia w życiu osobistym.
Zarząd Związku Komunalnego Gmin
„Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu

Jóżef Kaczmarczyk
Z-ca Przewodniczacego

Łukasz Kmita
Przewodniczący

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ NADCHODZĄCEGO NOWEGO 2016 ROKU,
W IMIENIU WŁASNYM ORAZ PRACOWNIKÓW

KOMUNIKAT
W okresie świątecznym ZKG”KM” wprowadza ograniczenia w komunikacji miejskiej.
W wigilię (24XII) autobusy komunikacji miejskiej będą kursować jak w dni robocze.
Ostatnie wyjazdy z Olkusza będą realizowane do godz. 18:00.
W Boże Narodzenie autobusy będą kursować od godz. 10:00 do godz. 20:00.
W Sylwestra ostatnie wyjazdy z Olkusza będą realizowane do godz. 20:00.
W Nowy Rok autobusy kursować będą od godz. 10:00 (wyjazdy z Olkusza).
Szczegółowe informacje o ograniczeniach podane są na stronie internetowej
www.zkgkm-olkusz.pl oraz w autobusach i na przystankach.

OLKUSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.,
SKŁADAM WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM NASZYCH ZASOBÓW,
PARTNEROM I SYMPATYKOM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA
SZCZĘŚCIA, RADOŚCI I SPOKOJU.
OBY SPEŁNIŁY SIĘ WSZYSTKIE PAŃSTWA OCZEKIWANIA
WYPOWIEDZIANE PRZY WIGILIJNYM STOLE,
A WARTOŚCI PŁYNĄCE Z ISTOTY TYCH ŚWIAT,
TOWARZYSZYŁY W CAŁYM NOWYM 2016 ROKU.
CZESŁAW ŻAK
PREZES ZARZĄDU
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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

Szanowni Państwo,
Z okazji zbilżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2016
pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, radości i wielkiej pomyślności.
Niech ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia
będzie dla Państwa okazją do spędzenia
miłych chwil w gronie najbliższych i przyjaciół,
a Nowy Rok stanie się czasem spełnionych marzeń.
Zarząd i Pracownicy ALBA MPO Sp. z o.o.

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

Radosnych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnym gronie
oraz szczęścia i pomyślności w nadchodzącym
Nowym Roku 2016 wszystkim Mieszkańcom Olkusza
a szczególnie naszym Klientom
życzy
Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy
Przedsiębiorstwo Gospodarki

Przedsiębiorstwo Gospodarki

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Olkuszu

Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Janusz Dudkiewicz

Regina Trepka

OFERTY NA STRONIE:

tel. 796-351-499

www.gwarek-nieruchomosci.pl biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

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

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

DO WYNAJĘCIA

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

POKÓJ

w budynku SILVER
/dawny budynek policji/

o powierzchni 30 m2
klimatyzacja,winda,
cena atrakcyjna!!!
tel. 604-640-687

Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-olkuski.pl
ul. K. K. Wielkiego 29 p. 41
32-300 Olkusz
510 190 038
gwarekolkuski@wp.pl

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj
pieniądze i baw się doskonale"
Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Świat należy
do kobiet
Kontakt:
Zapraszamy do

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

Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702;
email:
mpoznanska1@vp.pl
www.twoje-ori.olkusz.pl

Biuro czynne:

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

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

Redaktor naczelna:

"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, Kolbark, Kwaśniów
Dolny, Kwaśniów Górny, Krzywopłoty, Lgota, Niesułowice, Olewin, Olkusz, Osiek, Pazurek, Podchybie, Podlesie, Rabsztyn, Rodaki, Ryczówek,
Sucha, Troks, Trzyciąż, Witeradów, Wolbrom, Załęże, Zarzecze, Zawada, Zimnodół, Żurada.

Druk:

"Gwarek Olkuski" współpracuje z "Gwarkiem Małopolskim" bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym na
obszarze miast i gmin: Jerzmanowice-Przeginia , Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów.

pon. - pt. w godz. 900 - 1500
Anna Przetacznik
POLSKA PRESS Sp. zo.o.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na
łamach "Gwarka Małopolskiego". 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

SZANOWNI PAŃSTWO!
Informujemy, iż dzień 24 grudnia 2015 r. w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Kluczewska 4 w Olkuszu będzie dniem wolnym od pracy.
Biuro Obsługi Klienta zaprasza Państwa w najbliższy dzień roboczy
tj. poniedziałek 28 grudnia 2015r. od godziny 7.00 do godziny 15.00.
życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu

VI JURAJSKA OLIMPIADA OYAMA MIKOŁAJKI Z BUNDESLIGĄ!
KARATE DZIECI I MŁODZIEŻY
45-ciu zawodników Akademii Piłkarskiej „Orbita” z Bukowna obejrzało na
W dniu 19 grudnia 2015 r. na hali sportowej przy Zespole Szkół w Zadrożu pod
honorowym patronatem Wójta Gminy Trzyciąż Pana Romana Żelaznego odbyła
się VI Jurajska Olimpiada OYAMA Karate Dzieci i Młodzieży. Pan Wójt zaszczycił
nas wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Lucjanem Gajdą.
Wspólnie na zakończenie zawodów wręczali puchary najlepszym
zawodnikom. Organizatorem
Olimpiady był Jurajski Klub
OYAMA Karate w Olkuszu z Sensei Kazimierzem Skalniakiem 4
dan na czele, współorganizatorem
Dyrektor BiOAK Pani Bożena
Kościej, natomiast partnerem
organizacyjnym Olimpiady była
Dyrektor ZS w Zadrożu Pani mgr
inż. Renata Żelazna. Dyrektorem
Komitetu Organizacyjnego był Pan
Grzegorz Furgaliński. Olimpiadę swoim sponsoringiem objęła
firma SOK-POL II z Krakowa
oraz właściciel sklepu sportowego
Pablo Sport w Olkuszu Pan Paweł
Kondek. Patronat medialny objął
redaktor naczelny „Wieści Wol-

bromskich” Pan Wojciech Szota
oraz właściciel prywatnej telewizji internetowej „Olkusz.tv” Pan
Franciszek Rozmus. Organizatorzy
składają podziękowania wszystkim
rodzicom i osobom towarzyszącym za liczne przybycie , sędziom,
zawodnikom, pracownikom ZS
w Zadrożu, Pani Dyrektor oraz
przedstawicielom Rady Rodziców
przy tej szkole.
Bardzo sprawnie zawody prowadziła Wiceprezes Jurajskiego Klubu
mgr Marta Skalniak, która również
opracowała dyplomy i plakat.
Na zakończenie zawodów Pani
Dyrektor wręczyła piękną choinkę i książkę z podziękowaniami za
współpracę i życzeniami wykonaną
przez uczniów i podpisaną przez

– Dyrektor, Rada Pedagogiczna,
Pracownicy oraz Uczniowie Zespołu Szkół w Zadrożu.
Zawodnikom gratulujemy zdobytych pucharów i życzymy dalszej
aktywności.
Przed nami egzamin na wyższe
stopnie szkoleniowe oraz obóz sportowy w ferie w Wiśle.
Bardzo dziękujemy wszystkim za
pomoc, świetną atmosferę i owocną
współpracę.
OSU !!!
Wyniki na stronie :
www.oyam-skalniak.olkusz.pl

Stadionie Olimpijskim w Berlinie mecz niemieckiej Bundesligi, w którym
Hertha Berlin pokonała 2:1 Bayer Leverkusen. - Fajnie było, naprawdę
fajnie – zgodnie mówili po powrocie ze stolicy Niemiec i najstarsi i najmłodsi uczestnicy wycieczki.
- W rolę Mikołaja wcielił się
jeden z naszych wspaniałych
sponsorów, któr y z okazji
5-cio lecia naszej działalności ufundował bilety dla
chłopców – informuje prezes
Orbity Jarosław Tomczyk. Trzeba dodać, że były to bilety na bardzo dobre miejsca
i widzieliśmy wszystko jak na
dłoni. Sponsorowi - który jak
przystało na Mikołaja, chce
pozostać anonimowy - jesteśmy bardzo wdzięczni, bo to
była niezapomniana wyprawa,
choć na pewno trochę męcząca,
bo wyjechaliśmy z Bukowna
o szóstej rano, a wróciliśmy
grubo po północy.
Do Berlina pojechali chłopc y, którz y legit y mują się

w Orbicie najdłuższym stażem
w poszczególnych rocznikach.
Najstarszymi uczestnikami byli
czternastolatkowie, najmłodszymi chłopcy siedmioletni.
Na własne oczy mogli zobaczyć
takie gwiazdy światowego futbolu jak reprezentant Niemiec
Karim Bellarabi, reprezentant
Meksyku Javier Hernandez
bardziej znany jako Chicharito czy napastnik z Wybrzeża Kości Słoniowej Salomon
Kalou. Widzieli także byłego
reprezentanta Polski Sebastiana Boenischa, który jednak na
boisku nie przebywał zbyt długo, bo szybko złapał czerwoną kartkę, osłabił swój zespół
i w dużej mierze przyczynił się
do jego porażki.

Oprócz samego meczu dużo
radości chłopcy mieli też
z wizyty w klubowym sklepiku Herthy. Każdy znalazł
coś dla siebie i nie wracał do
domu z pustymi rękami. Na
arenie Igrzysk Olimpijskich
z 1936 roku, finału mundialu
2006 czy tegorocznego finału
Ligi Mistrzów nie brakowało
westchnień młodych piłkarzy,
marzących o tym by kiedyś na
takim stadionie zagrać. Oby te
mikołajkowe marzenia chłopcom z Ziemi Olkuskiej kiedyś
się spełniły...
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Reklamy

Wszystkim mieszkańcom powiatu olkuskiego
na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
oraz zbliżający się Nowy 2016 Rok
dużo szczęścia, zdrowia, pogody ducha
oraz wielu radosnych dni
życzy
Przewodniczący Rady Powiatowej
SLD w Olkuszu
Janusz Dudkiewicz

ul. Fr. Nullo 1/1
32-300 Olkusz,
tel. 665 775 471

HURTOWNIA OLEJU

Godz. otwarcia: pn.-pt. 8:00 - 18:00, sob. 8:00-14:00

Żywność ekologiczna
Żywność bezglutenowa
Żywność dla diabetyków
Żywność bezlaktozowa
Żywność niskobiałkowa
Zioła i suplementy diety
Kosmetyki naturalne

Jasol GL-4
80W90
00

40

zł/5L

OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

tel.
PILAROL
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537 39 39 39
511 33 06 36

motoexpertshop@gmail.com

00

32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 1

zł/1L

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

(baza STW)

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

PRZEGLĄD KLIMATYZACJI
z uzupełnieniem czynnika

MYCIE SAMOCHODU
MYCIE SZYB
ODKURZANIE
WOSKOWANIE
OZONOWANIE GENERATOREM

20 zł

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Wina ekologiczne

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Również polecamy:
Miody Manuka, Chleb na zakwasie, Wędliny ekologiczne,
Drób ekologiczny, Mięso ekologiczne.
(Produkty wyłącznie na zamówienie)

www.ekosklep.olkusz.pl
przepisnazdrowie.olkusz@vp.pl

••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••

PAKIET RAZEM

••••••

AUTO-MYJNIA - Krze

100 zł

przy trasie E94 (Olkusz - Dąbrowa Górnicza)

Umów się, tel. 508 212 003

15 zł
10 zł
10 zł
5 zł
40 zł

