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UWAGA WYBORY - II TURA - WYBIERAJ!!!
SALON KOTŁÓW C.O.

OLKUSZ,
UL. SKŁADOWA 2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ

(BUDYNEK DWORCA PKP)

TEL. 32 754 60 20

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych
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

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/

koszt stypy od jednej osoby - 38 zł /w tym obiad, ciasto, napoje zimne i gorące/

www.gastronomia-wolbrom.pl

luka.luka@neostrada.pl

( 508 218 110

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

• CZĘŚCI DO WSZYSTKICH
MAREK SAMOCHODÓW
• SPRZEDAŻ OPON ZIMOWYCH
• ATRAKCYJNE CENY OLEJÓW
I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH,
FILTRÓW

KONKURENCYJNE CENY, WYSOKIE RABATY, GRATISY

PROMOCJA AKUMULATORÓW TOPLA , BOSCH

PROJEKTOWANIE W 3D
ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 728-820-552
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00
www.knapczyklukasz.bazarek.pl

OPTYK

MEBLE NA WYMIAR
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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

GABINET OKULISTYCZNY
rejestracja telefoniczna 500-200-941 ul. K. K. Wielkiego 60
(“SILVER” BUDYNEK DAWNEJ POLICJI PRZY POCZCIE)

Sprzedaż Węgla
MEBLE OGRODOWE

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

POLNOX - Dystrybutor Kas i Drukarek Fiskalnych POSNET i NOVITUS
Jesteś Przedsiębiorcą, Prowadzisz szybko rozwijającą się Firmę Zapraszamy do Naszego Salonu. Pomożemy w wyborze Kasy lub
Drukarki Fiskalnej, która będzie najlepiej pasowała do specyfiki
Państwa działalności. Zajmujemy się dostarczaniem rozwiązań
ułatwiających sprzedaż, obsługę klienta oraz prowadzenie
magazynu. Nasze wieloletnie doświadczenie w sprzedaży kas
i drukarek fiskalnych POSNET i NOVITUS pomaga racjonalnie
dopasować urządzenie fiskalne oraz sprzęt komputerowy dla
Państwa potrzeb i możliwości finansowych. Konkurencyjne
ceny, stałe rabaty oraz szybka pomoc serwisowa.
Zakres przygotowania sprzetu fiskalnego obejmuje:
• Programowanie bazy towarowej
• Szkolenie osób prowadzących sprzedaż na urządzeniu
fiskalnym
• Fiskalizację oraz przygotowanie dokumentów do US
• Instalację urządzenia oraz usługi związane z pełnym zakresem
serwisu zainstalowanych urządzeń.

ul. Nullo 2, 32-300 Olkusz (naprzeciwko postoju Taxi)
tel/fax: 32 211 03 27, kom. +48 519 409 079
www.polnox.pl • biuro@polnox.pl • sklep@polnox.pl
pon - pt 9.00 ÷ 18.00, sobota 9.00 ÷ 13.00

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

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

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

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

TECHNOLOGIE BUDOWLANE
• systemy ciepłych budynków thermodom
• zestawy zasilania fotowoltaicznego
• pompy ciepła, wentylacja z rekuperacją
• klimatyzacja
• badania szczelności budynków
• badania termowizyjne
• pomiary elektryczne

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz (budynek HERMES)
tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl

Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

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

Rodaki, ul. Rzeka

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

WiREX

JUŻ OTWARTE!!! ZAPRASZAMY

Do każdego
badania
upominek
gratis

LODZI ARNI A
n a s ło dko

LODY • KAWA • C IAC HO

Nowe jesienne lodowe smaki
OLKUSZ, UL. FRANCESCO NULLO 23/3
(NAPRZECIWKO EKONOMIKA)

TEL. 792 356 610
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Informacje

Centrum Medyczne SKAŁKA Sp. z o.o. Bukowno, ul. Kolejowa 28
www.cmskalka.pl • e-mail: biuro@cmskalka.pl • Sekretariat: 32 / 611 56 38 • Rejestracja poradnie – tel. 32 / 611 56 30
• Rejestracja Rehabilitacja – tel. 32 / 611 56 33 • Rejestracja ZOL, Dom Seniora – tel. 32 / 611 56 38 •

Centrum Medyczne „Skałka” w Bukownie już otwarte

We wrześniu odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Medycznego SKAŁKA w Bukownie. W nowym
obiekcie funkcjonują poradnie specjalistyczne, z wykazem których można zapoznać się na stronie internetowej www.cmskalka.pl Poradnie specjalistyczne wyposażone zostały w sprzęt najnowszej generacji,
w większości posiadający certyfikat innowacyjności.
Kompleksowa stomatologia, przygotowana jest do pełnej diagnostyki, wyposażona w RTG, pantomograf,
wizjografię zapewnia kompleksowe usługi z zakresu
stomatologii zachowawczej z endodoncją, chirurgii
stomatologicznej, protetyki a także implantologii.
Zakład Rehabilitacji wyposażony w wysokiej klasy
sprzęt umożliwiający przeprowadzenie kompleksowych zabiegów z zakresu elektroterapii, laseroterapii,
magnetoterapii, ciepłolecznictwa, światłolecznictwa
oraz jedyną w okolicy hydroterapię .
Atrakcją naszego ośrodka są masaże gorącymi kamieniami, bańką chińską a także leczenie metodą manualną
kręgosłupa.

W ofercie na szczególną uwagę zasługują kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych, masaże podwodne oraz
perełkowe, jak również polewania i natryski ruchome,
zarówno częściowe jak i całkowite (bicze szkockie),
kąpiele siarkowe, borowinowe, solankowe, kąpiele w soli
z morza martwego.
Duże zainteresowanie wzbudza propozycja dotycząca
leczenia obrzęków limfatycznych. Kuracja ta w ostatnich
latach zyskała wielkie uznanie w środowisku medycznym. Wykazuje się niezwykłą skutecznością (np. po
mastektomii), a pierwsze efekty widoczne są w krótkim
odstępie czasu. Jej efektywność polega na kompleksie działań fizjoterapeutycznych, zarówno drenażem
wykonywanym manualnie jak i przy pomocy aparatu
do masażu uciskowego oraz kompresoterapię.
Ponadto, nowoczesna fizjoterapia coraz częściej opiera
swoje postępowanie usprawniające na metodach spe-

cjalistycznych oraz na terapii manualnej. Nasza terapia
wycelowana jest w schorzenia cywilizacyjne, takie jak
problemy z kręgosłupem, postawą ciała, stany pourazowe i po zabiegach ortopedycznych. Terapie opierają się
na indywidualnym podejściu do pacjenta, dokładnym
jego zdiagnozowaniu i dostosowaniu odpowiedniej
formy leczenia.
Wysokiej klasy specjaliści – fizjoterapeuci i masażyści
urozmaicą zabiegi nowościami stosowanymi w różnych
częściach świata.

Zakład dysponuje także bazą stacjonarną na łącznie
70 miejsc, o wysokim standardzie pobytu, w pokojach
1,2,3 osobowych z łazienkami, dostępem do Internetu,
TV, telefonem w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym
i Domu Seniora.

Unikalność koncepcji Centrum Medycznego „Skałka”
polega usytuowaniu w tej samej lokalizacji, wydzielonych miejsc pobytu dla pacjentów geriatrycznych tj.
pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Domu
Seniora a także tj. ogólnodostępnych poradni zatrudniającej lekarzy specjalistów z renomowanych śląskich
i małopolskich ośrodków klinicznych co zapewnia
kompleksowość usług zdrowotnych.
W nowo powstałym obiekcie funkcjonuje kawiarnia,
sala kinezyterapii, sala dziennego pobytu z dostępem
do Internetu i TV, biblioteka, kaplica.

Poradnia okulistyczna oprócz wielu nowoczesnych
sprzętów niezbędnych do trafnej diagnostyki została
dodatkowo wyposażona w aparat do badania oceniającego widzenie zmierzchowe, niezbędne szczególnie

dla osób występujących o zezwolenie na kierowanie
pojazdem.

Jednym słowem budynek ten wraca do dawnej świetności
w świadczeniu kompleksowych usług zdrowotnych dla
pacjentów całego regionu, poszerzając swoją ofertę
o opiekę stacjonarną dla ludzi w wieku geriatrycznym
oraz pobyt Seniorów, którym zapewniamy także opiekę
psychologa i fizjoterapeutę.
Powyższe czynniki mają stanowić elementy przewagi
konkurencyjnej naszego Ośrodka w regionie i umożliwić
dostępność do najlepszej klasy specjalistów
z renomowanych, znanych ośrodków, w nowoczesnych
wnętrzach wyposażonych

w najnowocześniejszy sprzęt na światowym poziomie.

W miesiącu październiku planowane jest zorganizowanie tzw. białej niedzieli. W tym dniu mieszkańcy
naszego regionu będą mogli bezpłatnie skorzystać
z podstawowej konsultacji lekarskiej i wykonać niektóre badania pozwalające na wczesne wykrywanie
najgroźniejszych chorób a także na wysokiej klasy
sprzęcie, zbadać wzrok, dokonać przeglądu uzębienia.
W tym dniu planuje się także udostępnić mieszkańcom
do zwiedzania niektóre części obiektu, w tym przede
wszystkim rehabilitację.
Na początek prezentację pomieszczeń przedstawiamy na
zdjęciach wykonanych tuż przed uroczystością otwarcia.

PORADY PRAWNE

KURATOR DLA OSOBY NIEOBECNEJ

POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY
ORAZ NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, iż Bank Gospodarstwa Krajowego jest operatorem rządowego programu
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków dla powstania nowych miejsc
pracy pn. „Pierwszy biznes-Wsparcie w starcie”.
Mając na celu zwiększenie dostępności do kapitału, BGK dokonał wyboru pośredników
finansowych, którzy od 17 listopada br. będą udzielać pożyczek na podjęcie działalności
gospodarczej dla:
• studentów ostatniego roku studiów,
• poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni, w okresie 48miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
• osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy.
Pożyczkobiorcy będą mogli otrzymać wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie m.in.
zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania, czy też rozliczeń finansowych.
Wybrani przez BGK pośrednicy udzielać będą również pożyczek dla podmiotów gospodarczych, z przeznaczeniem na utworzenia miejsca pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy.
Kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi maksymalnie 20-krotną
wysokość przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie ok. 74 tys. zł.), natomiast pożyczka na
utworzenie miejsca pracy maksymalnie 6-krotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia
(obecnie ok. 22 tys. zł).
Podstawową zaletą pożyczki jest jej niskie oprocentowanie - 0,25 stopy redyskonta weksli
przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski oraz długi okres spłaty - do 7 lat z możliwością rocznej karencji w spłacie kapitału.
Lista wybranych pośredników finansowych oraz szczegółowe zasady udzielania pożyczek
znajdują się na stronach: www.bgk.com.pl/wws; www.bgk.pl.

Zgodnie z art. 184 kodeksu postępowania cywilnego dla ochrony praw osoby,
która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw, a nie ma pełnomocnika, ustanawia się kuratora. To samo dotyczy przypadku, gdy pełnomocnik
nieobecnego nie może wykonywać swoich czynności albo gdy nienależycie je wykonuje.
Zgodnie z art. 601 k.p.c., kuratora przesłuchać na tę okoliczność w trybie pobytu strony. Kurator nie ma jednak
ustanawia sąd opiekuńczy ostatnie- art. 299 k.p.c. przeciwnika strony, dla prawa podejmować decyzji o dysgo miejsca zamieszkania lub pobytu której ma być ustanowiony kurator, ponowaniu przedmiotem procesu.
osoby nieobecnej na wniosek osoby, domowników, sąsiadów, właściciela Niedopuszczalne jest więc zawarcie
która ma w tym interes prawny i która lub administratora domu.
ugody przez kuratora ustanowionego
wykaże, że istnieje potrzeba ochrony Zarządzenie przewodniczącego sądu dla strony, której miejsce pobytu nie
praw osoby nieobecnej.
o ustanowieniu kuratora ogłasza się jest znane (wyrok SN z 17 października
Okolicznością upoważniającą do publicznie w budynku sądowym oraz 2007 r., II CSK 261/07). Kurator nie ma
ustanowienia kuratora dla osoby nie- w urzędzie gminy (miasta). W spra- też prawa uznać powództwa w imieniu
obecnej jest to, aby miejsce jej pobytu wach zaś większej wagi, po uznaniu reprezentowanego.
nie było znane. Wnioskodawca fakt tego za potrzebne o ustanowieniu W wyroku z 16 grudnia 1994 r., I PRN
ten musi uprawdopodobnić, ponieważ kuratora ogłasza się także w prasie. 33/94 Sąd Najwyższy podniósł, iż „rozsamo niepodejmowanie koresponden- W takim przypadku składający wnio- poznanie sprawy bez ustanowienia
cji przez osobę nieobecną nie pozwala sek o ustanowienie kuratora pokryć mimo, wniosku powoda oraz istniejeszcze sądowi ustanowić kuratora. musi dodatkowo koszt ogłoszenia nia przesłanek przewidzianych w art.
Uprawdopodobnienie tego, że miej- prasowego.
143 i 144 k.p.c., kuratora dla nieznasce pobytu osoby nieobecnej nie jest Po wyznaczeniu kuratora sąd doręcza nego z miejsca pobytu pozwanego,
znane, następuje najczęściej w oparciu mu wszelkie pisma przeznaczone dla powoduje pozbawienia go możliwości
o dokumenty świadczące o nieprzeby- strony, jednakże jego obowiązki spro- obrony swych praw, co jest przyczyną
waniu osoby, której ma być doręczona wadzają się również do podejmowania nieważności postępowania (art. 369
korespondencja sądowa, pod ostatnim za nieobecnego wszystkich czynności pkt 5 k.p.c.)”.
znanym adresem. Przedstawić należy procesowych. W związku z powyż- W przypadku nieważności postępowówczas pisma kierowane do przeciw- szym kuratorem - w miarę możliwości wania dochodzi do uchylenia wyroku,
nika zwrócone przez pocztę z powo- - powinna zostać ustanowiona oso- jeśli zostanie on zaskarżony apelacją,
du wyprowadzki adresata, informacje ba bliska dla strony nieobecnej albo a w przypadku jego uprawomocnienia
z centralnego biura adresowego lub obeznana ze stanem sprawy. Dość się pozwany będzie miał możliwość
z właściwego wydziału ewidencji powszechną praktyką jest ustanawia- żądania wznowienia postępowania.
ludności. Nie można uznawać za nie kuratorów spośród pracowników Nieważność postępowania wystąpi
uprawdopodobnienie samego twier- sądu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, jednak także w odwrotnej sytuacji –
dzenia strony, że nie zna aktualnego aby szczególnie w sprawach większej gdy kurator został ustanowiony bez
miejsca zamieszkania (pobytu) strony wagi i bardziej skomplikowanych uprawdopodobnienia, że miejsce pobyprzeciwnej.
kuratorami ustanawiać adwokatów tu danej osoby jest nieznane, bądź dla
Sąd Najwyższy w wyroku z 30 czerw- lub radców prawnych.
osoby, której miejsce pobytu jest znane.
ca 1997 r. sygn. akt II CKU 71/97 W sentencji postanowienia o ustaleniu Istotnym jest, iż zgodnie z uchwałą
wyraził pogląd, iż wobec praktycznie kuratora sąd ustala zakres jego upraw- Sądu Najwyższego z 24 listopada 2006
nieograniczonej możliwości korzysta- nień, stosownie, do tego, jakich działań roku sygn. akt III CZP 89/06 wniosek
nia z wyjazdów i okresowych pobytów wymaga ochrona praw nieobecnego. o wyznaczenie przez sąd opiekuńczy
za granicą należy – odpowiednio – Zakres ten może być różny i podlegać przedstawiciela dla nieobecnej strony
zaostrzyć kryteria oceny, czy doszło zmianom, stosownie do aktualnych nie podlega opłacie sądowej.
do uprawdopodobnienia potrzeby usta- potrzeb.
vv Rafał Czeladzki
nowienia kuratora. SN stwierdził, iż Jednym z głównych zadań kuratora jest
email: RCzeladzki@gmail.com
w miarę potrzeby należałoby nawet ponadto dążenie do ustalenia miejsca
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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Szanowni Państwo!
Pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom powiatu olkuskiego za
udział w wyborach i oddanie głosów na listę KKW SLD Lewica Razem.
Podziękowania kieruję również do wszystkich kandydatów na radnych,
wójtów i burmistrza oraz osób zaangażowanych w kampanię wyborczą
na rzecz naszego Komitetu.
Zapewniam, że oddane na naszą listę głosy i uzyskane mandaty nie zostaną
zaprzepaszczone. Jeszcze raz dziękuję za okazane nam zaufanie.
Przewodniczący
Rady Powiatowej SLD w Olkuszu
Janusz Dudkiewicz
FELIETON

WYBORCZE PODSUMOWANIE

Kampania, kampania i po kampanii! Nad polem bitwy powoli
opada kurz a na horyzoncie rysuje się nowa polityczna panorama Olkusza. Wprawdzie przed nami jest jeszcze dogrywka,
ale jako aktywny uczestnik mijającej kampanii wyborczej już
teraz mogę pokusić się o jej krótką analizę. I analiza ta przynosi kilka
ciekawych wniosków.

Szanowni Państwo!!
Tym wszystkim, którzy w czasie ostatnich
wyborów samorządowych obdarzyli mnie
swoim zaufaniem chcę za to serdecznie
podziękować.
Z drugiej strony pragnę zapewnić, że jako radny
powiatowy uczynię wszystko, aby głos oddany
na mnie nie była w Państwa przekonaniu
głosem straconym
Z poważaniem
Robert Herzyk

Po pierwsze upadł lansowany
ostatnio mit o nadchodzącym
odpartyjnieniu samorządu. Tak
jak w przypadku wyborów do
senatu trzy lata temu, tak i teraz
okazało się, że jednomandatowe
okręgi wyborcze paradoksalnie
sprzyjają kandydatom startującym z list partyjnych. I choć
niektórzy boją się tego słowa jak
diabeł święconej wody, to trzeba
to powiedzieć głośno i wyraźnie
– samorząd to też polityka. Czy
tego chcemy, czy nie.
Liczby mówią zaś same za siebie
- 15 na 21 radnych było kandydatami startującymi z list partyjnych i koalicyjnych komitetów
wyborczych. Należy przy tym
zwrócić uwagę, że duża część
tych radnych (o ile nie większość)
deklaruje bezpartyjność. Okazuje
się jednak, że partyjny szyld wcale im nie zaszkodził, a w wielu
przypadkach mógł przyczynić
się nawet do ich sukcesu. Co to
znaczy dla Olkusza? – Najbliższy
czas pokaże.
Pewne jest także to, że zdroworozsądkowa kampania wyborcza
nie ma racji bytu w naszej szerokości geograficznej. Dobitnie
świadczą o tym wyniki komitetów, które próbowały tworzyć
swoje programy w oparciu o ana-

lizę problemów, fakty i kalkulację
kosztów.
Niestety w polityce 2+2 nigdy nie
równa się 4. Nie jest to nawet 4,5
czy też 3,7. W olkuskich realiach
może to być równie dobrze 163
jak i -11. Dlatego też w trakcie
kampanii nie zabrakło absurdów
takich, jak obietnica stworzenia
połączenia kolejowego Olkusza
z Ukrainą, Kazachstanem i Chinami czy też organizacji spływów
kajakowych rzeką Babą.
Zamiast hasła „Czyny nie słowa” i mozolnej pracy u podstaw,
mieszkańcom Olkusza bardziej
przypadły do gustu opowieści
o walce z układem i obietnice częstokroć oderwane od ekonomicznej rzeczywistości. Mimo tego
wszystkim zwycięzcom należą
się gratulacje, gdyż każdy z nich
włożył wiele pracy w to, aby przekonać do siebie swoich wyborców. Miejmy nadzieję, że nowa
Rada Miejska i nowy Burmistrz,
którego niedługo wybierzemy,
sprostają wyzwaniom, jakie przed
nimi staną.
Ja ze swojej strony chciałbym
podziękować wszystkim, którzy
poszli na te wybory. Dziękuję
każdej ze 131 osób, które uznały,
że warto oddać na mnie swój głos.
Dziękuję też wszystkim, którzy

mi pomagali i trzymali za mnie
kciuki. Ostatnie dwa miesiące
pokazały, na kim naprawdę mogę
polegać. I już samo to mogę uznać
za sukces. Oprócz tego wygrałem
jeszcze coś innego – upragniony
spokój.
Jest parę osób, z którymi będę
miał w końcu czas się spotkać.
Jest kilka miejsc, które w końcu
będę mógł odwiedzić. Jest też
parę książek, które nareszcie będę
mógł przeczytać. Życie stawia
nowe cele i wyzwania. Pora je
zrealizować. A więc, parafrazując
popularne ostatnio hasło - nadszedł czas na zmiany!

vv Jakub Fita
www.jakubfita.pl

Reklamy
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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
PORADY PRAWNE

GDY O ZAPADNIĘCIU WYROKU SĄDOWEGO W SWOJEJ
SPRAWIE DOWIADUJESZ SIĘ OD KOMORNIKA

Niejednokrotnie zdarza się, iż o zapadłym rozstrzygnięciu dłużnik dowiaduje
się dopiero wraz z otrzymaniem od komornika zawiadomienia o wszczęciu
egzekucji. Wówczas, dłużnik jeżeli został na skutek nieprawidłowości procesowych pozbawiony możliwości udziału w sprawie może na podstawie
przepisu art. 795 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej zwany KPC)
wnieść o uchylenie klauzuli wykonalności wydanego orzeczenia.
W praktyce spotykane są przypadki, kiedy sąd w sposób nieprawidłowy doręcza stronie
pozwanej nakaz zapłaty, czy
zawiadomienie o terminie rozprawy, co w konsekwencji prowadzi do uniemożliwienia jej
obrony swoich praw na danym
etapie postępowania. Dzieje się
tak zawłaszcza, gdy orzeczenie
doręczane jest na nieaktualny
adres zamieszania pozwanego.
Pozwany nie ma wiedzy o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu, a tym samym o jego
zakończeniu dowiaduje się
z chwilą wszczęcia egzekucji.
Wierzyciel by móc egzekwować
zapadłe orzeczenie musi wpierw
uzyskać postanowienie sądu,
w którym to sąd stwierdza,
że orzeczenie jest prawomocne (klauzula wykonalności).
Zakres kognicji sądu w postępowaniu sprowadza się do badania, czy dokument zaopatrywany w klauzulę wykonalności
odpowiada warunkom formalnym tytułu egzekucyjnego,
o których mowa w przepisie art.
777 KPC. Istotnym wymogiem
jest prawomocność rozstrzygnięcia poprzedzona prawidłowym doręczeniem wydanego

w sprawie nakazu zapłaty lub
wyroku pozwanemu, tak by ten
mógł wnieść sprzeciw, zarzuty
od nakazu zapłaty lub apelację
od zapadłego wyroku.
Jeżeli sąd nadał zapadłemu
orzeczeniu klauzulę wykonalności błędnie przyjmując,
że doręczenia pozwanemu
były dokonywane skutecznie,
dłużnik może, co do zasady,
w drodze zażalenia postanowienie to zaskarżyć. Termin na
wniesienie zażalenia biegnie od
daty doręczenia zawiadomienia
o wszczęciu egzekucji. Wskazany środek zaskarżenia stosownie do treści przepisu art. 394
KPC winien spełniać wymogi
pisma procesowego jak również
wymogi konstrukcyjne składanego środka, co w niniejszym
przypadku będzie wiązało się ze
wskazaniem kwestionowanego
postanowienia, zamieszczeniem
wniosku o jego uchylenie, jak
też zwięzłe przedstawienie uzasadnienia. W opisanym powyżej
stanie faktycznym należy zarzucić nadanie klauzuli wykonalności rozstrzygnięciu, które nie
stanowi tytułu egzekucyjnego
w rozumieniu przepisu art. 777
§1 pkt.1) KPC, wykazując, że

zapadłe w zakończonym już
procesie orzeczenie nie zostało
skutecznie doręczone.
Zażalenie wnosi się do Sądu,
który stwierdził prawomocność
orzeczenia, natomiast właściwym do jego rozpoznania jest
sąd wyższej instancji, toteż
w przypadku procedowania
przez sąd rejonowy będzie to
sąd okręgowy. Złożenie środka
zaskarżenia wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 30zł (art. 19
ust. 3 w zw. z art. 20 ustawy
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Niemniej jednak w treści zażalenia należy
zamieścić wniosek o zwrot
kosztów postępowania zażaleniowego, co w konsekwencji
spowoduje przerzucenie na drugą stronę ciężaru poniesienia
całości kosztów sądowych.

vv Radca prawny
Agnieszka Kulig-Gęgotek

Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.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

HURTOWNIA

Galeria
Czystości
i Urody

Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.
Dostawa
OFERUJEMY:
• pasty BHP
gratis!
• chemia gospodarcza

• kosmetyki
Zapraszamy
• profesjonalne
środki czystości
do współpracy!
• rajstopy
• papier toaletowy
• ręczniki ZZ
• ręczniki przemysłowe
Olkusz, Al. 1000-lecia
e-mail:gamexolkusz@poczta.fm
tel. 32 754 77 40-42
fax. 32 754 79 79

Hurtownia
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PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
Rok zał. 1951

32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32 643 03 13
www.pgk.olkusz.pl, e-mail sekretariat@pgk.olkusz.pl

MIESZKANIA DOSTĘPNE NA KREDYT MdM
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej
w Olkuszu przy ul. Górniczej 32 (naprzeciwko parku – u zbiegu ulic Górnicza i Mickiewicza )
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania,
że w związku z realizowaną nadbudową w latach 2013/2014 w wyniku adaptacji poddasza powstały nowe lokale mieszkalne.
Do sprzedaży posiadamy pięć mieszkań wraz z pomieszczeniami przynależnymi - piwnice,
powierzchnia mieszkań.: 49,99 m2; 53,35 m2; 63,39 m2; 64,06 m2; 71,33 m2.
Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Mieszkanie można nabyć za kredyt z dofinansowaniem udzielony w ramach programu MdM (mieszkanie dla młodych).
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

DO WYNAJĘCIA

POLICJA
• Olkusz. Sprawca napadu zatrzymany

Kilka dni temu do policyjnego aresztu trafił
mężczyzna zatrzymany przez policjantów olkuskiej komendy. 26-letni olkuszanin napadł na
mężczyznę i ukradł mu dwa telefony komórkowe oraz portfel z dokumentami i pieniędzmi.
Zdarzenie miało miejsce w nocy, 19 listopada
2014 roku, w Olkuszu. Napastnik doprowadził
pokrzywdzonego do stanu bezbronności używając wobec niego środka obezwładniającego oraz
siły fizycznej. Podczas przeszukania policjanci
znaleźli przy nim dowody osobiste należące do
trzech osób. 26-latek usłyszał zarzut rozboju z
użyciem środka obezwładniającego, kradzieży
karty bankomatowej oraz trzy zarzuty przywłaszczenia dokumentów tożsamości. Za popełnione
przez niego przestępstwa może mu grozić kara
nawet do 12 lat pozbawienia wolności. 23 listopada 2014 roku decyzją sądu zastosowano
wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w
postaci tymczasowego aresztowania na okres
3 miesięcy.

• Włamanie do domu w Osieku

Policjanci ustalają sprawców kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego w Osieku,
która miała miejsce 23 listopada 2014 roku.
Skradziono m.in. biżuterię oraz pieniądze.
Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności od
roku do lat 10.

• Wolbrom. Uszkodzenie samochodu

22 listopada br. w Wolbromiu na ulicy 3 Maja
nieustalony do chwili obecnej sprawca uszkodził ostrym narzędziem powłokę lakierniczą w
zaparkowanej w tym miejscu toyocie. Straty w
ustaleniu. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą
policjanci z komisariatu w Wolbromiu.

• Wpadli z amfetaminą i skradzionym złomem

W miniony piątek (14 listopada 2014 roku)
policjanci olkuskiej patrolówki zatrzymali dwóch
mężczyzn, którzy ukradli elementy metalowe
z budynku po byłym przedszkolu w Olkuszu.
Podczas kontroli osobistej u jednego z nich
mundurowi znaleźli 1,46 grama amfetaminy.
Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Są
to mieszkańcy gminy Olkusz. 15 listopada br.
jeden z mężczyzn, 20 - latek usłyszał zarzut usiłowania kradzieży, drugi – 26 –letni, zarzut usiłowania kradzieży oraz posiadania narkotyków.
W trakcie przeszukania mieszkania jednego z
podejrzanych, policjanci ujawnili inne przedmioty pochodzące z włamań. Wkrótce usłyszą
kolejne zarzuty.

• Włamanie do domu w Rodakach

14 listopada 2014 roku nieustalony do chwili
obecnej sprawca wyważył drzwi balkonowe w
domu w Rodakach i ukradł biżuterię. Straty oszacowano na 6 tysięcy złotych. Policjanci pracują

nad ustaleniem sprawcy tego włamania. Kodeks
karny przewiduje karę pozbawienia wolności od
roku do lat 10.

• Zabagnie. Kradzież piły spalinowej

Policjanci z Wolbromia ustalają sprawcę kradzieży piły spalinowej, którą właściciel pozostawił przy drodze w Zabagniu w dniu 14 listopada
br. Piła należała do jednego z mieszkańców tej
miejscowości. Trwa policyjne dochodzenie w
tej sprawie.

• Olkusz. Zniszczono elewacje przepompowni

Trwają ustalenia sprawców zniszczenia elewacji budynku przepompowni przy ulicy Księdza
Gajewskiego w Olkuszu. 14 listopada 2014
roku nieustalone do chwili obecnej osoby pomalowały budynek przepompowni powodując
straty na około 600 złotych. Sprawa zajmują się
policjanci z komendy w Olkuszu.

• Kradzież
telefonu
na
ze stacji paliw w Olkuszu

jednej

Do kradzieży telefonu komórkowego Samsung
Galaxy S III doszło 16 listopada 2014 roku na
jednej ze stacji paliw w Olkuszu. Telefon utracił mieszkaniec Zarzecza. Sprawcy grozi kara
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

włamaniem do samochodu zaparkowanego w
Olkuszu przy ulicy Legionów Polskich. Zdarzenie
miało miejsce 16 listopada 2014 toku. Sprawcy, który uszkodził zamek w drzwiach seata oraz
kable stacyjki grozi kara pozbawienia wolności
nawet do lat 10.

• Potrącenie

pieszej

w

www.gwarek-nieruchomosci.pl

tel. 796-351-499 biuro@gwarek-nieruchomosci.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

/dawny budynek policji/

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

• Włamanie do mieszkania w Olkuszu

18 listopada 2014 roku nieustalony do chwili
obecnej sprawca włamał się do mieszkania w
Olkuszu przy ulicy Reja. Ukradł biżuterię, stare
monety oraz pieniądze. Poszkodowana wyceniła
straty na około 10000 zł. Policjanci pracują nad
ustaleniem tożsamości włamywacza. Grozi mu
kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

tel. 604-640-687

• Włamanie do samochodu w Olkuszu
Policja ustala sprawcę usiłowania kradzieży z

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA
WYMIANA OPON OD 40 zł

-

NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
NAPRAWY ZAWIESZENIA
ROZRZĄDY, HAMULCE
WYMIANA OLEJU, PŁYNÓW

ZAPRASZAMY
DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI
W PROMOCYJNEJ CENIE

DO SPRZEDANIA mieszkanie na krakowskich Bielanach.
Ponad 47 m kw. (dwa pokoje z kuchnią)
plus piwnica i niewielki ogródek.
Cena 240 tys. PLN.

WIĘCEJ OFERT NA:

w budynku SILVER

Wolbromiu

Wczoraj (18.11.2014r.) w Wolbromiu na ulicy
Skalskiej kierująca oplem potrąciła kobietę
przechodzącą przez przejście dla pieszych. Poszkodowana 69 –letnia mieszkanka Wolbromia
z urazem żeber została zabrana przez karetkę do
szpitala w Olkuszu. Siedząca za kierownicą opla
była trzeźwa. Policja ustala okoliczności i przyczyny tego wypadku.

DO SPRZEDANIA działka budowlana o pow. 700 m kw.
w Nowej Górze (gm. Krzeszowice), 3 km od Lgoty.
Wszystkie media w drodze przy działce.
Cena: 44 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA drewniany dom 110 m kw.
na widokowej działce 8 a w Czernej.
Stan surowy z dachem,
rozprowadzona instalacja elektryczna,
środek częściowo wykończony płytami regips.
Cena: 175 tys. PLN.

POKÓJ

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1(za stacją diagnostyczną)
tel. 518 391 072, 511 663 583, 602 362 814

FIRMA BUDOWLANA

oferuje wykonanie:

• remontów bieżących i kapitalnych
• wylewek cementowych
agregatem „Mixokret”
• robót elewacyjnych
• robót transportowo-sprzętowych koparkoładowarką, samochód samowyładowczy
• tynków maszynowych (gipsowych
i cementowo-wapiennych)

Olkusz, ul. Osiecka 3a
tel./fax. 32 643 32 61, kom. 604 793 597, 604 437 742

AUTO-PLAST Sp. J.
• Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych •
• Pomoc drogowa • Diagnostyka komputerowa •
• Naprawy bieżące, części i akcesoria
do wszystkich typów pojazdów •
• lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki •

Olkusz, Al. Tysiąclecia 1B • tel. 32 754 76 33, 601 445 721, 695 634 005

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

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

- 1650 zł
- 1800 zł
- 2000 zł
- 2150 zł

1,9 m
2,2 m
2,5 m
2,8 m

- 2300 zł
- 2450 zł
- 2550 zł
- 2650 zł

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł

7

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

AKTYWIZACJA PRZEZ SZTUKĘ - FINAŁ

W piątkowy wieczór 21 listopada 2014
roku w olkuskiej Galerii Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych odbyła
się wyjątkowa uroczystość – Finał projektu „Aktywizacja przez sztukę”, projektu
skierowanego do osób niepełnosprawnych, przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Uroczystość
połączono z otwarciem wystawy prac
artystów malarzy i osób niepełnosprawnych biorących udział w plenerze malarskim który rozpoczął działania projektowe. Licznie zgromadzona publiczność
miała okazję podziwiać kilkadziesiąt prac
malarskich wykonanych podczas pleneru
zarówno przez zawodowych artystów malarzy jak i przez osoby niepełnosprawne biorące w plenerze udział. Przez prawie 3 godziny artyści, uczestnicy projektu i zaproszeni goście mogli w wyjątkowej, pozbawionej nadmiernego patosu atmosferze dzielić się
wrażeniami, doświadczeniami i wspomnieniami. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
z ziemi olkuskiej Pan Jacek Osuch. W trakcie uroczystości odbyły się pokazy dwuczęściowego filmu zrealizowanego podczas pleneru a także koncert jazzowy. Dla wszystkich, którzy nie mogli przybyć na otwarcie wystawy a chcieliby ją obejrzeć mamy dobrą
informację - wystawa potrwa do 4-go grudnia.
Realizatorem projektu „Aktywizacja przez sztukę” było
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”. Otwierający uroczystość Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Wiesław Pietras
przybliżył zebranym wszystkie działania objęte projektem.
Wśród rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji projektu
wymienił:
• udział 60 osób niepełnosprawnych w kompleksowym
cyklu warsztatów artystycznych;
• podniesienie swoich umiejętności społecznych, komunikacyjnych i interpersonalnych oraz podniesienie poczucia
swojej wartości przez 60 osób niepełnosprawnych;
• zburzenie kolejnych barier społecznych i kulturalnych
między osobami pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi;
• Wydanie w formie kalendarza katalogu prezentującego
prace poplenerowe i ich autorów;
• umożliwienie szerokiemu gronu mieszkańców małopolski obejrzenia prac artystycznych powstałych podczas
pleneru i warsztatów
- Cieszę się, że w katalogu naszych działań na rzecz osób
niepełnosprawnych pojawił się kolejny pomysł na ich
aktywizację, terapię i integrację tym razem przez sztukę.
Z naszego dotychczasowego doświadczenia wynika, że
najczęstszymi barierami dla osób niepełnosprawnych są:
izolacja społeczna, negatywne stereotypy myślowe i lęk
ze strony społeczeństwa przed obcowaniem z osobami
niepełnosprawnymi. Warsztaty i plener miały na celu
aktywizację potencjału twórczego oraz poznanie własnych
słabości wśród osób niepełnosprawnych. Nie chodziło tu
bynajmniej o zdolności artystyczne, rozumiane jako dar

otrzymany w celu tworzenia „boskiego” dzieła sztuki. Chodziło raczej o formę aktywnego współdziałania z drugim
człowiekiem, o radość tworzenia. Każda osoba niepełnosprawna chce w jakiś sposób mieć te swoje „5 minut”
kiedy jest w centrum uwagi, kiedy może pokazać siebie
od zupełnie innej strony, kiedy odkrywa w sobie talenty
i możliwości często do tej pory nieuświadamiane. Celem
jest nowe widzenie świata, odnalezienie swoistej harmonii
między nim i sobą, odnalezienie własnej tożsamości – mówił
Wiesław Pietras. Chciałbym bardzo podziękować tym
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tak trudny
organizacyjnie i merytorycznie projekt został zakończony
sukcesem. Szczególnie gorąco dziękuję artystom malarzom,
którzy pracowali z niepełnosprawnymi jako wolontariusze
poświęcając im swój czas, przekazując swoje doświadczenie,
warsztat malarski i swoje umiejętności.
Projekt obejmował integrację i aktywizację społeczną 60
osób niepełnosprawnych z terenu powiatów olkuskiego,
proszowickiego i chrzanowskiego poprzez udział w warsztatach artystycznych pod kierunkiem trenerów, artystów
w zakresie tworzenia ceramiki, malarstwa olejnego, rysunku, malowania ceramiki i wyrobów z drewna, artystycznej
fotografii cyfrowej oraz zajęć teatralno-muzycznych. Działania projektowe rozpoczął 5 – dniowy plener malarski
z udziałem 10 osób niepełnosprawnych, na terenie Jury
Krakowsko-Częstochowskiej.
Artyści biorący udział w plenerze: Mariusz Połeć, Alicja Jakubas, Stanisław Jakubas, Weronika Kachel, Beata
Kolba, Witold Kubicha, Michał Kwarciak, Józef Marzec,
Paweł Olchawa, Marta Owsik, Samuel Paremuzjan, Paulina
Szymczyk, Alicja Wysocka, Piotr Zatorski.

www.gwarekolkuski.pl
www.gwarek-olkuski.pl
Wydawca: SOLID PRESS s.c.
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29
tel.: 698 805 242, 608 696 097
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl

Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Redaktor naczelny: Mateusz Mucha
Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie,
Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.
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.

8

ELEGANCJA I INTYMNOŚĆ W OBRAZACH OLGI BOZNAŃSKIEJ –
WYSTAWA W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE - CZĘŚĆ 1
W roku 2015 mija 150 lat od urodzin wybitnej polskiej artystki Olgi Boznańskiej oraz 75 lat od jej śmierci. Z tej okazji
w Muzeum Narodowym w Krakowie zorganizowana została
wielka wy stawa twórczości tej niezwykłej artystki.

Kompra
B I U R O R A C H U N KO W E

Świadczymy
nasze usługi
od 21 lat!

Zakres działalności:
• Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
• Ryczałt
• Rejestry VAT
• ZUS
• Sprawy pracownicze
• Szkolenia BHP przez ﬁrmę
z uprawnieniami

• Przekształcenia formy
prawnej przedsiębiorstw
• Zeznania roczne
• Zwrot VAT
na materiały budowlane
Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

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

Olga Boznańska była niewątpliwie wielką osobowością świata
sztuki. Talent malarski, który
przejawiała już we wczesnej
młodości, łączyła z pracowitością i samozaparciem. Jest przykładem kobiety, która dla swojej
sztuki była w stanie poświęcić
wiele. Jej życie osobiste nie było
udane. Po młodzieńczym, miłosnym rozczarowaniu zdystansowała się wobec ludzi, zwłaszcza
mężczyzn. Zaszyła się w swojej
pracowni i do śmierci pozostała
samotna. Spełniała się jako
artystka. Kształciła się zarówno
w Polsce jak i w Monachium,
gdzie uczęszczała do prywatnych szkół Karla Kricheldorfa
i Wilhelma Dürra. W roku 1898
przeniosła się do Paryża, gdzie
spędziła resztę życia. Odniosła wiele sukcesów. Pierwszym
z nich było otrzymanie w roku
1896, z rąk arcyksięcia Karola
Ludwika w Wiedniu, złotego
medalu za Portret malarza
Pawła Nauena. Później były
kolejne wyróżnienia i sukcesy.
Z Polski otrzymała propozycję
objęcia katedry malarstwa na
wydziale kobiet w krakowskiej
Szkole Sztuk Pięknych, którą
odrzuciła. Podobna propozycja
padła parę lat później z Warszawy. Boznańska nie wróciła
jednak do kraju. W Paryżu była

bardzo ceniona. Prezentowała swoje prace
obok najznamienitszych artystów epoki.
Reprezentowała Francję na międzynarodowych wystawach wraz
z takimi malarzami jak
Claude Monet, Augustem Renoir, Pierre
Bonnard czy Maurice
Denis.
Po d kon ie c ż ycia
artystka stała się mniej
popularna. Uchodziła
za dziwaczkę i najczęściej przebywała sama.
Nigdy jednak nie przestała malować.
Boznańska już „chwilę” po
zakończeniu nauki wykształciła swój indywidualny styl. Jej
obrazy są zazwyczaj ciche, spokojne, intymne. Mają w sobie
coś eleganckiego a zarazem
tajemniczego. Często wkrada
się w nie melancholia. Były
cenione głównie ze względu
na kolorystykę. Malarstwo jej
cechowała szara, przytłumiona
paleta barw. Czasami jej prace robią wrażenie zasnutych
mgłą. W portretach, których
stworzyła najwięcej, wykazywała się zdolnościami bystrej
obserwatorki. Skupiała się
zawsze na twarzy, otoczenie

często traktowała szkicowo.
Stworzyła dużo autoportretów,
w których namiętnie studiowała
swoje rysy. Do najpiękniejszych
i najbardziej pogodnych należą
portrety dzieci, przepełnione
słońcem jak „Imieniny Babuni”,
czy też emanująca niewinnym
pięknem „Bretonka”.
Ciąg dalszy w następnym
numerze Gwarka.

vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

