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AUTO-KLIMA

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

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

montaż
8% VAT

Profesjonalna naprawa,
skuteczna lokalizacja nieszczelności
Olkusz, ul. Sławkowska 29 tel. 502 320 826

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

(sklep Skody)

www.system-olkusz.pl

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

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm
• Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew
wykończeniowych z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu.
Deski podłogowe, schody, poręcze, tralki, sztachety,
więźby dachowe, meble oraz drzwi.

Czynne: pon - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE
MEBLE OGRODOWE

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

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2

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

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

napełnianie, dezynfekcja

A
WIOSENNJA
PROMOC

www.phucombi.pl

MOTOROWERY
SKUTERY od 2999 zł

sprzedaż • serwis • części
www.phucombi.pl

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!

P.H.U. „COMBI”,
Olkusz, ul. Sławkowska 29

SPRZEDAŻ, SERWIS (również z dojazdem)
TELEFONÓW, LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW!

Motocykle Junak 125 cm
na prawo jazdy kat. B

Sprzedaż Węgla

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

NAKLEJANIE SZKIEŁ
HARTOWANYCH NA TELEFONY!
Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

WĘGIEL
• orzech I
• orzech II
• kostka
• groszek
• ekogroszek
• miał
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tel. 602 600 323

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

n !!

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

Rodaki, ul. Rzeka

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

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

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

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

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

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

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

PRODUCENT

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

www.duodampex.pl

POMOC DROGOWA, TRANSPORT

TEL.: 5000 999 01
www.pomocdrogowaolkusz.pl

24h

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

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

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

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

WiREX

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

Do każdego
badania
upominek
gratis
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Informacje

„Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil,
które pozostają w naszej pamięci na zawsze.”

„BEZBRO(N)NI”

„Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil,

Obchody 100-lecia
które pozostają w naszej pamięci na zawsze.”
Obchody
100-lecia
I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W skali globalnej Polska należy aktualnie do najbardziej bezbronnych
krajów. W roku 2015 znajdowaliśmy się na 142 miejscu na świecie pod
względem ilości posiadanej broni na 100 mieszkańców, z zaokrąglonym
wynikiem 1 sztuka na 100 obywateli. Dla porównania – w sąsiednich
Niemczech jest to 30 sztuk.
Według specjalistów polskie
społeczeństwo posiada status
praktycznie rozbrojonego i całkowicie bezbronnego. W rankingu posiadamy pozycję odpowiadającą statusowi niewolnika.
Polski wskaźnik, dokładnie 1,3
sztuki broni na obywatela, jest
minimalnie wyższy od takich
krajów, jak Papua-Nowa Gwinea
leżąca w Oceanii czy afrykańskie
Burundi, Czad, Mali i Togo.
Po II wojnie światowej komunistyczni okupanci dokonywali
dzieła rozbrojenia Polski. Nieuzbrojony lud łatwiej było im
„trzymać za mordę”. Bezbronnego dużo łatwiej przecież okraść,
zabrać prawa czy narzucić mu
nowe podatki. Ile musi się zmienić, żeby nie zmieniło się nic…
I tak I oraz II Rzeczpospolita
upadła, bo była tak samo bezbronna jak dzisiejsza III RP.
Dla rządzących elit jest nie do
pomyślenia, że szary obywatel
może posiadać broń – bo po co,
skoro jego jedynym obowiązkiem była i jest pańszczyzna na
rzecz państwa. Ku chwale PKB!
Kto nie słyszał o Kosynierach
Kościuszki czy Żołnierzach
Wyklętych? Byli oni zwykłymi,
szarymi ludźmi, broniącymi swoich bliskich i swojej własności,
ponieważ państwo nie było do
tego zdolne. W czasie II Wojny

Światowej Hitler nie zdecydował się na inwazję Szwajcarii,
ponieważ zdawał sobie sprawę, że
będzie walczył nie tylko z armią,
ale z całą ludnością, a taka walka
nie opłaca się.
We wcześniej wspomnianej
Szwajcarii, liczącej około 8
milionów mieszkańców, niebędącej członkiem Unii Europejskiej, jest obecnie około 2,5
miliona sztuk legalnej broni.
Wydaje się, że to małe państwo może być dobrym przykładem, jak chronić się przed
inwazją wroga. John Lott
w swej książce „Więcej broni,
mniej przestępstw” dobitnie
udowadnia, że „jeśli pozwalamy obywatelom na posiadanie
ukrytej broni to zmieniamy też
zachowanie przestępców. Jedni
w ogóle rezygnują z popełnienia
przestępstwa, inni starają się
popełniać takie przestępstwa,
które pozwalają im uniknąć
kontaktu z ofiarą, jak włamania i kradzieże samochodów.
Jeszcze inni przenoszą się tam,
gdzie dostęp obywateli do broni
jest bardziej ograniczony”.
Złośliwi Amerykanie powołują
się na następujące dane: liczba lekarzy w USA: 700 tys.,
liczba wypadków śmiertelnych
spowodowanych przez lekarzy
(tylko te zgłoszone): 120 tys.,

czyli 0,171 na jednego lekarza
(17%). Z kolei liczba osób posiadających legalnie broń w USA
to 80 milionów, liczba wypadków śmiertelnych wynikających
z użycia broni: 1500, czyli zaledwie 0,02 ‰. Zatem wynika
z tego, że lekarze są 8 tys. razy
groźniejsi od właścicieli broni!
Jakie z tego wnioski? „Lekarze
mają wyjątkowe szczęście, że
słońce opromienia ich powodzenie, a ziemia przykrywa ich błędy” (Sokrates). O bezpieczeństwo, tak samo, jak o zdrowie,
musimy sami zadbać!
Zachęcamy do zapoznania
się i zebrania podpisów pod
naszym projektem obywatelskim o przywróceniu prawa do
posiadania broni przez dorosłych i zdrowych psychicznie
obywateli na stronie www.korwinolkusz.cba.pl

IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W OLKUSZU
IL
ICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KAZIMIERZA
WIELKIEGO
OLKUSZU
IM. KRÓLA
Dyrekcja,
Grono
Pedagogiczne
oraz całaWspołeczność
I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz cała społeczność
przypominają Absolwentom, informują Sympatyków
I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu
o trwających
obchodach
100-lecia
istnieniaSympatyków
naszej szkoły,
przypominają
Absolwentom,
informują
których obchodach
najważniejsze
wydarzenia
jubileuszowe
o trwających
100-lecia
istnienia
naszej szkoły,
zaplanowano
w dniachwydarzenia
17 i 18 czerwca
2016 r.
których
najważniejsze
jubileuszowe

zaplanowano
17 uroczystości
i 18 czerwca 2016 r.
 17 czerwca
2016 (piątek)w-dniach
oficjalne


17 czerwca 2016 (piątek) - oficjalne uroczystości
900 - Msza Święta w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła
00

1000 - -Msza
Uroczysty
absolwentów,
nauczycieli,
pracowników,
uczniów,
9
Świętaprzemarsz
w Bazylicegości,
Mniejszej
pod wezwaniem
św. Andrzeja
Apostoła
liceum dogości,
Miejskiego
Ośrodkanauczycieli,
Kultury w pracowników,
Olkuszu, ul. F.uczniów,
Nullo 29
1000 -sympatyków
Uroczysty przemarsz
absolwentów,
liceum do Miejskiego
Ośrodka
Kultury w Olkuszu,
ul. F.artystyczny
Nullo 29
1100 -sympatyków
Akademia Jubileuszowa:
wystąpienia
okolicznościowe
oraz program
1100 - Akademia Jubileuszowa: wystąpienia okolicznościowe oraz program artystyczny

 18 czerwca 2016 (sobota) - zjazd Absolwentów i Sympatyków
 18 czerwca 2016 (sobota) - zjazd Absolwentów i Sympatyków
na terenie Szkoły, ul. Polna 8
na terenie Szkoły, ul. Polna 8

Szczegóły
Szczegóły na
na stronie
stronie internetowej:
internetowej: lo1.olkusz.pl
lo1.olkusz.pl

Liczymy
Liczymy na
na obecność
obecność drogich
drogich nam
nam Absolwentów
Absolwentów oraz
oraz Sympatyków,
Sympatyków,
których
serdecznie
do
udziału
w
zaplanowanych
uroczystościach
których serdecznie do udziału w zaplanowanych uroczystościach

vv Arkadiusz Figura

zapraszamy

FIRMA Z TRADYCJAMI W NOWEJ PERSPEKTYWIE, CZYLI DOKĄD ZMIERZA PWIK W OLKUSZU

W tym roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu obchodzi jubileusz 60-lecia. Jest więc to firma
z długimi tradycjami, ale że branża wodociągowa wymaga wprowadzania wciąż nowych technologii to olkuska spółka nie może pozwolić sobie na świętowanie. Może dlatego to nie obchody jubileuszu spowodowały podjęcie przez PWiK olbrzymiego wyzwania. Otóż
w związku z planowanym zamknięciem kopalni, która zaopatruje mieszkańców czterech gmin, konieczne stało się pozyskanie nowych,
alternatywnych źródeł. Zrealizowano więc I etap przedsięwzięcia mającego na celu zmianę systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców
gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze, które zapewni nieprzerwane dostawy wody dla rejonu.
Wizja stopniowego wygaszania wydobycia rud cynki
i ołowiu w kopalniach ZGH "Bolesław", a następnie
ich likwidacja poprzez zatopienie to niezbyt dobre
wieści nie tylko dla górników, ale też dla gmin Olkusz,
Bukowno, Bolesław i Klucze, dla których woda czerpana jest z podziemnych, kopalnianych ujęć. Sprawą
priorytetową stała się więc możliwość pozyskiwania
wody z innego miejsca. Zarząd PWiK, mając informacje o planowanej likwidacji kopalni przygotował plan
wybudowania czterech studni głębinowych i modernizacji dwóch już istniejących. Jest to zdaniem ekspertów,
najbardziej korzystne rozwiązanie, gdyż odpowiednio
wcześnie rozpoczęta inwestycja nie tylko pozwoli na
zachowanie ciągłości dostaw, ale też zapewni obfite
źródła doskonałej wody, która w odróżnieniu od wód
powierzchniowych nie będzie wymagała skomplikowanego procesu uzdatniania.
Jak zapewnia zarząd PWiK, woda ze studni głębinowych będzie jedynie naświetlana promieniami UV,
co powoduje likwidacje bakterii bez uszczerbku dla
jej smaku i zapachu. Takie rozwiązanie jest stosowane
między innymi w Nowym Yorku, Amsterdamie, Singapurze. To oczywiście dobrze wróży dla mieszkańców
gmin, do których wodę dostarcza PWiK, ale jak zwykle

jest też pewna "niedogodność". Nowe ujęcia wymagają wybudowania zupełnie nowej infrastruktury.
Do nowych i modernizowanych studni głębinowych
usytuowanych w Kolbarku, Bydlinie, Cieślinie, Kwaśniowie Górnym i Olewinie należy dodać inwestycje
związane z budową 35 kilometrów magistrali wodociągowej oraz sieci energetycznej i teletechnicznej.
Aby wykonać tak olbrzymie zadanie potrzebne są
pieniądze, a te musi wypracować PWiK. Proponowane
podwyżki cen za dostarczaną wodę i odprowadzane
ścieki są więc podyktowane nie chęcią utrudnienia
życia mieszkańcom, lecz mają posłużyć częściowemu
sfinansowaniu planowanych inwestycji.
Jak się jednak okazuje gminy-udziałowcy spółki wodociągowej częściowo refundują swoim mieszkańcom
koszty za wodę i ścieki, a pieniądze na ten cel pochodzą z ….. PWiK. Jak to możliwe? Otóż, Spółka płaci
gminom Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze podatki
od nieruchomości, które w tym roku wyniosą ponad
5 i pół miliona złotych z czego sama gmina Olkusz
otrzyma 3 miony 711 tysięcy złotych. Te pieniądze
wydatnie zmniejszą obciążenia finansowe dla osób
korzystających z usług PWiK.

To nie pierwsza wielka inwestycja realizowana przez
PWiK. Na przestrzeni 5 lat Spółka zrealizowała projekt
"Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej
Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław,
Klucze - etap I" Koszt całkowity tego projektu zamknął się
w kwocie niemal 207 milionów złotych z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło prawie 121 miliony
złotych. Za te pieniądze wybudowanych zostało 66,2 km
sieci kanalizacyjnej i zmodernizowano 2,62 km już istniejących kanałów. Powstało też 21 przepompowni ścieków
sanitarnych oraz przebudowana została czyszczalnia
ścieków w Olkuszu. W ramach programu powstało
też 17,7 km sieci wodociągowej, a modernizacji zostały
poddane 48,19 km istniejącej sieci. Było to największe
przedsięwzięcie na terenie wszystkich czterech gmin.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Olkuszu zaopatruje w wodę ponad 82 tysiące
mieszkańców. Realizowane i planowane inwestycje nie
tylko zapewnią ciągłość i bezpieczeństwo dostarczania
wody oraz odbiór i skuteczne oczyszczanie ścieków, ale
stanowią podstawę do tego żeby rozszerzać swoje usługi
dla nowych odbiorców.
vvAlfred Szylko

Informacje
PORADY PRAWNE

USTANOWIENIE ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ

Rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami może mieć charakter
fakultatywny, gdy powstaje ona na skutek zawarcia umowy majątkowej,
bądź też charakter przymusowy – co jest związane ze skierowaniem
sprawy na drogę postępowania sądowego przez jednego z małżonków.
Po pierwsze, w przypadku braku
zgody drugiej strony, rozdzielności
majątkowej możemy domagać się
przed sądem powszechnym, i tak
zgodnie z art. 52 § 1 Ustawy z dnia
25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.2082
z dnia 2015.12.09) [dalej kro],
każdy z małżonków może złożyć
takie żądanie o ile występują ważne
powody. Utrwalone już orzecznictwo Sądu Najwyższego (por. m.in.
wyrok z dnia 31 stycznia 2003 r. IV
CKN 1710/00) wyjaśnia, iż przez
ważne powody, dające podstawę do
zniesienia wspólności, przyjęło się
rozumieć wytworzenie się takiej
sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych wywołuje
stan pociągający za sobą naruszenie
lub poważne zagrożenie interesu
majątkowego jednego z małżonków
i z reguły także dobra rodziny.

Ocena wystąpienia tych przesłanek,
a określonych w cytowanym wyżej
art. 52 § 1 kro, wymaga przede
wszystkim poczynienia ustaleń
przez sąd w odniesieniu do wielkości majątku wspólnego, istnienia
zadłużenia, jego rozmiarów i okoliczności jego powstania, a także
kwestii dotyczących utrzymania
i wychowania małoletnich dzieci.
W toku postępowania będziemy
zatem zobowiązani zgłosić wszelkie
wnioski dowodowe które pomogą

sądowi w sposób prawidłowy ustalić
powyższe okoliczności.

Po drugie, ustanowienia przez sąd
rozdzielności majątkowej może
żądać także wierzyciel jednego
z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem
wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego
małżonków. Jest to bardzo ciekawa instytucja, w mojej ocenie
niedoceniana i rzadko stosowana
przez wierzycieli, a pozwalająca,
na oddalone co prawda w czasie
ale jednak zaspokojenie wierzyciela ze składników majątkowych
dotychczas wchodzących w skład
majątku wspólnego dłużnika i jego
małżonki, a przez to nie podlegających skutecznej egzekucji.
Rozdzielność majątkowa powstaje
co do zasady z dniem oznaczonym
w wyroku, który ją ustanawia, którym to dniem jest zwykle dzień
złożenia pozwu w sprawie. Można
jednak, w szczególności gdy małżonkowie żyli w rozłączeniu – wnosić o ustanowienie rozdzielności
z dniem wcześniejszym.

Po trzecie, również orzeczenie
separacji powoduje powstanie
między małżonkami rozdzielności
majątkowej. Z oczywistych względów dotyczy to również wyroku

rozwodowego, gdyż powoduje
on ustanie małżeństwa, a zatem
i łączącej strony wspólności majątkowej. Skutek rozdzielności majątkowej w obu przypadkach następuje z chwilą uprawomocnienia się
orzeczenia.

Warto również wspomnieć, że
rozdzielność majątkowa powstaje
z mocy prawa, w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości
jednego z małżonków.
Wnosząc o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd należy
liczyć się z opłatą sądową w wysokości 200 złotych. Nie dotyczy to
jednak przypadków kiedy efekt
uzyskania rozdzielności majątkowej
osiągamy przez wniesienie sprawy
o separację czy o rozwód, wtedy
bowiem opłata wynosi 600 złotych.

Powyższe wyliczenie przypadków
ustanowienia rozdzielności nie
dotyczy sytuacji w której małżonkowie są zgodni co do chęci jej ustanowienia. Mogą oni wtedy przez
umowę zawartą przed notariuszem,
gdyż ta wymaga formy aktu notarialnego, ustanowić rozdzielność
majątkową (tzw. intercyza). Warto
wskazać, że intercyza może również
poprzedzać samo zawarcie małżeństwa.
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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EKSMISJA A PRAWO
DO LOKALU SOCJALNEGO
Eksmisja z lokalu stanowi przymusową egzekucję świadczenia o charakterze niepieniężnym. W sprawach o eksmisję, w każdym z orzeczeń, sąd
rozstrzyga o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku
takiego uprawnienia wobec osoby, której nakaz eksmisji dotyczy.
W przypadku, gdy takie uprawnienie jest przyznane, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania
opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia
umowy najmu lokalu socjalnego.
Tak więc eksmisja będzie możliwa dopiero wówczas, gdy gmina
będzie w stanie zapewnić danej
osobie lokal socjalny.

w ciąży, małoletniego, niepełnosprawnego lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego
nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, obłożnie
chorych, emerytów i rencistów
spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy
społecznej, osoby posiadającej
status bezrobotnego oraz osoby
Przepis art. 14 ust. 3 ustawy spełniającej przesłanki określoz dnia 21.06.2011 o ochronie ne przez radę gminy w drodze
praw lokatorów, mieszkanio- uchwały, chyba że osoby te mogą
wym zasobie gminy i o zmia- zamieszkać w innym lokalu niż
nie kodeksu cywilnego (Dz. U. dotychczas używany.
z 2005 r. nr 31, poz. 266 z póżn. Należy jednak zaznaczyć, iż
zm.) stanowi, iż Sąd ocenia, czy powyższa regulacja dotycząca
konkretnym osobom eksmitowa- obowiązkowego przyznania
nym przysługuje prawo do loka- prawa do lokalu socjalnego nie
lu socjalnego mając na uwadze dotyczy osób, które utraciły tytuł
dotychczasowy sposób korzysta- prawny do lokalu niewchodzącenia przez te osoby z lokalu oraz go w skład publicznego zasobu
ich szczególną sytuację material- mieszkaniowego, a umowę najmu
ną i rodzinną. Decyzja ta zależy zawarły po 31 grudnia 2004 r.
od uznania sądu.
W takim przypadku przyznaW przepisie art. 14 ust. 4 nie prawa do lokalu socjalnego
w/w ustawy wymienione są jed- zawsze zależy od uznania sądu.
nak takie przypadki, w których
sąd nie może orzec o braku
uprawnienia do lokalu socjalnego, a mianowicie wobec kobiety

Jeżeli więc osoba eksmitowana
spełnia jeden z powyżej wymienionych warunków obligatoryjnego orzeczenia o prawie do

lokalu socjalnego, a także zajmuje
lokal wchodzący w skład publicznego zasobu mieszkaniowego lub
też umowę najmu zawarł przed 1
stycznia 2005 roku to wówczas
sąd przyzna mu prawo do lokalu
socjalnego. Wykonanie takiego
wyroku będzie mogło nastąpić
dopiero wówczas, gdy gmina
zaproponuje zawarcie umowy
najmu lokalu socjalnego.

W przypadku, gdy eksmitowany lub jego rodzina nie spełniają
żadnej z wymienionych przesłanek bądź gdy chodzi o lokal
niewchodzący w skład publicznego zasobu mieszkaniowego
albo umowę najmu zawarto po
31 grudnia 2004 roku nie oznacza to automatycznie, że prawo
do otrzymania lokalu socjalnego
nie zostanie przyznane.
Sąd może bowiem przyznać prawo do lokalu socjalnego mając
na względzie dotychczasowy
sposób korzystania z lokalu oraz
szczególną sytuację materialną
i rodzinną.
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.

PORADY PRAWNE

ZACHOWEK - KOMU, ILE I NA JAKICH
ZASADACH PRZYSŁUGUJE?

Instytucja zachowku zabezpiecza członków najbliższej rodziny
finansowo, tak by po śmierci spadkodawcy mieli jakieś korzyści ze
spadku, nawet jeżeli pominięto ich w testamencie.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Przytulny domek, położony
w spokojnej części Tenczynka
Ponad 60 m kw., działka 8 a plus
ok. 2 a udziału w drodze. Pięknie
zagospodarowany ogród.
Cena: 285 tys. PLN.

Wyjątkowa posesja położona
w szczególnym miejscu, na terenie
Gminy Krzeszowice
Dom o pow. 308 m kw, usytuowany na
w pełni zagospodarowanej, 30 a widokowej działce. Dedykowany osobom prywatnym lub pod działalność np. luksusowy
dom spokojnej starości.

Murowana hala o pow. ok. 370 m kw., 5 km od Krzeszowic.
Przed halą znajduje się plac manewrowy o pow. ok. 3 a.
Cena: 3,7 tys. PLN/m-c.

DO SPRZEDANIA:
2.

Wyodrębniona kondygnacja (80 m kw) w domu dwukondygnacyjnym z Zabierzowie. Cena: 320 tys. PLN.

3.

Dom w Kochanowie (gm. Zabierzów) 438 m kw, działka 44 a.
Garaż dwustanowiskowy. Pod działalność agroturystyczną,
medyczną, rehabilitacyjną, jak i prywatnie. Cena: 1,5 mln PLN.

Dom w Czernej

110 m kw. na pięknej, widokowej działce 8 a. Stan
surowy z dachem. Rozprowadzona instalacja elektryczna, środek częściowo wykończony płytami regips.
Może służyć jako dom weekendowy lub całoroczny.

Cena: 1,8 mln PLN.

DO WYNAJĘCIA:
1.

DO SPRZEDANIA

Cena: 167 tys.PLN.

4.

Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach,
pow. 80-90 m kw. plus budynek gospodarczy, działka 5 a.
Cena: 145 tys. PLN.

5.

Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice.
Cena: 120 tys. PLN.

6.

Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini. Cena: 69,5 tys. PLN.

7.

Działka budowlano-usługowa 64 a w Zabierzowie. Dojazd
dla TIR. Możliwość podziału terenu na mniejsze działki oraz
prowadzenie działalności usługowej, magazynowej itp.
Cena: 880 tys. PLN.

8.

Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w Kochanowie
gm. Zabierzów (M1U). Cena pojedynczej działki: 123 tys. PLN.

WIĘCEJ OFERT NA:

www.gwarek-nieruchomosci.pl
tel. 796-351-499

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

Problematyka zachowku zostanie
Państwu przybliżona na następującym
przykładzie.
Spadkodawca zmarł pozostawiając dwoje
dzieci. W wyniku przyprowadzonego
postępowania spadkowego sąd stwierdził, iż spadek po zmarłym nabyły dzieci
w częściach równych, tj. po 1/2. Ustalając skład masy spadkowej, czyli tego co
należało do spadkodawcy w momencie
śmierci, wyszło na jaw, iż jedna z nieruchomości została przez niego darowana
wnukowi, 3 lata przed śmiercią. Pomimo, że dzieci stały się spadkobiercami
ustawowymi powołanymi do spadku
to niewielką korzyść z niego uzyskały,
z uwagi na brak najbardziej wartościowego majątku. Czy roszczenie o zachowek
przysługuje?
W przepisie art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego znajduje się krąg uprawnionych do
zachowku, a wśród nich m.in. zstępni,
czyli np. dzieci spadkodawcy. Ustawodawca dalej wskazuje, iż mają to być
osoby, które byłyby powołane do spadku
z ustawy, co oznacza że w przypadku np.
spadkobrania testamentowego należy
zbadać, która grupa spadkobierców by
dziedziczyła gdyby go nie było. Występuje kilka takich grup, a do pierwszej
z nich należą dzieci oraz małżonek,
w przypadku jego braku dziedziczą
wyłącznie dzieci. W tym samym przepisie w § 2 czytamy: „Jeżeli uprawniony nie
otrzymał należnego mu zachowku bądź
w postaci (…) powołania do spadku (…),
przysługuje mu przeciwko spadkobiercy
roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej

potrzebnej do pokrycia zachowku albo
do jego uzupełnienia.”.
Odnosząc powyższe do naszego przykładu, dzieci są uprawnione do zachowku,
fakt powołania ich do spadku nie niweczy tego. Przysługuje im tzw. powództwo o uzupełnienie zachowku, z tego
względu, że część ich roszczenia została już wyczerpana przez powołanie do
spadku i podział między nimi nieruchomości mniej wartościowej, tej która
nie została zbyta za życia spadkodawcy.
Nieruchomość darowaną wlicza się do
masy spadkowej na podstawie przepisu
art. 994 § 1 Kodeksu cywilnego, jako
dokonaną nie więcej niż przed 10 laty
licząc wstecz od otwarcia spadku, czyli
dnia śmierci spadkodawcy. Wliczenie
darowanej nieruchomości powoduje,
iż stroną zobowiązaną do zapłaty będzie
obdarowany wnuk.
Kolejna kwestia do wyjaśnienia, to
wysokość roszczenia. Zachowek, co
do zasady, równy jest połowie udziału
spadkowego, tak więc najpierw ustalamy udział, następnie majątek spadkowy
wraz z wartością nieruchomości darowanej oraz ewentualne zaspokojenie
uprawnionego. W naszym przypadku,
przyjmijmy, nieruchomość mniej wartościowa opiewała na kwotę 60.000 zł,
natomiast ta darowana na kwotę 200.000
zł. Uprawniony do zachowku (tj. jeden
z dzieci spadkodawcy powołany do
dziedziczenia) zaspokoił się na 30.000
zł. Pozostałe należne mu roszczenie to
35.000 zł. Wartość całego majątku to
260.000 zł, wyciągamy z niego ¼ część,

co daje tą kwotę po odjęciu 30.000 zł.
Ułamek ¼ został przyjęty z uwagi na
dwóch spadkobierców oraz wartość
zachowku (1/2 udziału spadkowego).
By dochodzić swoich praw, należy
w pierwszej kolejności rozpocząć etap
przeprocesowy. Jest to konieczne by
roszczenie stało się wymagalne, a tym
samym możliwe rozpoczęcie drogi sądowej. Należy wezwać osobę, do której
żądamy zapłaty (w naszym przypadku
obdarowanego), do zastosowanie się do
treści wezwania wyznaczając termin
oczekiwania na podjęcie stosownych
działań. Bezskuteczny jego upływ
uprawnia do sporządzenia pozwu.
Sądem rozpoznającym sprawę będzie,
głównie, sąd rejonowy właściwy ze
względu na ostatnie miejsce pobytu
spadkodawcy. Od pozwu należy uiścić
opłatę liczoną jako 5% od kwoty dochodzonej, czyli wysokości ustalonego
zachowku (w niniejszym przypadku
od kwoty 35.000 zł).
Problematyka zachowku to interesująca
jaki i skomplikowana materia do przedstawienia. Z uwagi na ramy artykułu
wybrałam jedynie jej niewielki fragment,
który być może przyda się Państwu.
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.
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POSZUKUJĄC ARKADII

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu oraz Olkusz Biega zapraszają na

BIEG REKREACYJNY

22.05.2016 r. (niedziela) start godz. 11:00
Miejsce: OSW „Czarna Góra”, Olkusz ul. 29 Listopada
Zgłoszenia będą przyjmowane:
• on-line na: www.mosir.olkusz.pl
• telefonicznie:32 649 44 88, 728 327 421
• e-mail: organizator@mosir.olkusz.pl
do dnia 20.05.2016 r. do godz. 12:00 oraz w dniu biegu od godz. 10:00
UWAGA: Wymagana zgoda rodziców (niepełnoletni).
Wzór do pobrania na www.mosir.olkusz.pl. Dyplomy dla każdego uczestnika!
Osoby zgłoszone do 20.05 do godz. 12:00 otrzymają nagrody.
Medale dla najmłodszych (2006 i młodsi).
POMAGAMY URATOWAĆ OCZY MICHAŁKA KALISIA
Współpraca: P.H.U. TOMEX Hurtownia Drobiu, Olkusz Al. 1000- Lecia 1.
ANGRE Grzegorz Koźbiał

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu zaprasza na III rundę

RODZINNYCH ROZGRYWEK SPORTOWYCH
dla rodzin z dziećmi ze szkoły podstawowej i gimnazjum

22.05.2016 r. (niedziela) start godz. 14:30

Bieg połączony z jazdą na rowerze.
Miejsce: OSW „Czarna Góra”, Olkusz ul. 29 Listopada Zgłoszenia rodzin od godz. 14:00
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie roweru oraz kasku ochronnego.
W rozgrywkach biorą udział rodzice i dzieci
Kontakt: 32 649 44 88, 784 647 871, e-mail: organizator@mosir.olkusz.pl

MISTRZOSTWA OLKUSZA W SZACHACH
DLA PRZEDSZKOLAKÓW, DZIECI I MŁODZIEŻY DO 16 LAT
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu i UKS Czarny
Koń Olkusz zapraszają na Mistrzostwa Olkusza
w szachach dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży
do 16 lat.
Turniej zostanie rozegrany w niedzielę 22 maja
2016r. od godziny 10.00 w sali Akademii A.Karpowa
w olkuskim MOK ul.Fr.Nullo 29.
Dla zwycięzców przewiduje się puchary, nagrody, słodycze. Uczestnikami
zawodów będą m.in. zwycięzcy XXII Ogólnopolskiej Olimpiady w szachach.
Przyjdź i spróbuj swoich sił z najlepszymi!

WSPANIAŁY SUKCES OLKUSKICH SPORTOWCÓW!

Olkuscy szachiści wygrali XXII Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach
halowych – Warmia Mazury 2016 r.
Drugi raz w historii olkuskiego sportu młodzieżowego, młodzi sportowcy z Olkusza wygrali klasyfikację
generalną Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży. Podobnie jak w 2001r.
tak i teraz sztuki tej dokonali szachiści z UKS Czarny Koń Olkusz
(w 2016r. organizatorem OOM
z ramienia Ministerstwa Sportu
i Turystyki jest Warmia i Mazury,
dyscyplina szachy - Olecko).
Mateusz Lis, Jakub Ochowicz, Barbara Goraj, Tomasz Bąchór i Bartłomiej Turski wygrali klasyfikację
klubową XXII Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w sportach
halowych – dyscyplina szachy,
pozostawiając w pobitym polu 83
kluby i ponad 180 zawodników
w wieku 12-14 lat.
Na ten ogromny sukces oprócz bardzo dobrej gry naszych zawodników złożyła się profesjonalna praca
Arcymistrza Pawła Czarnoty oraz
Mistrzyni Międzynarodowej Doro-

ty Kika. To oni przygotowali ich
do Olimpiady, jak również opiekowali się w czasie turnieju w dniach
30.04 - 07.05.2016r.
Wielkie podziękowania należą
się również rodzicom zawodników, którzy nie tylko na co dzień
poświęcają swój czas i zaangażowanie w pracę klubu, ale również
aktywnie wspierali zawodników
i trenerów podczas zawodów
w Olecku.

Bez wątpienia olkuska szkoła szachowa
przez ostatnie 30 lat przynosi chwałę
i sławę naszemu miastu, zarówno na
krajowych jak i międzynarodowych
arenach. Sukces osiągnięty w Olecku
na pewno trwale zapisze się na kartach
historii olkuskiego sportu.
Zarząd klubu serdecznie gratuluje
zawodnikom oraz trenerom osiągniętego sukcesu i życzy kolejnych
zwycięstw w bieżącym sezonie.
vv MOK Olkusz

Nie było wielu polskich malarzy bardziej znanych w Europie niż Henryk
Siemiradzki. Ten artysta, zaliczany do czołowych przedstawicieli nurtu
akademickiego, swą sławą przewyższał samego Jana Matejkę. Jego sztuka
jest bardziej uniwersalna niż narodowe „epopeje malarskie” krakowskiego mistrza. Monumentalne prace o tematyce antycznej były zrozumiałe w każdym
zakątku Europy, oraz poza nią. Istnieje jednak inne oblicze Siemiradzkiego, to mniej
znane, lecz bez wątpienia nie mniej wartościowe. Są to obrazy bardziej kameralne,
nastrojowe, o tematyce idyllicznej. Obecnie, będzie można poznać lepiej tą drugą
twarz sztuki Henryka Siemiradzkiego, gdyż od 20 maja 2016r. w Muzeum Narodowym
w Sukiennicach, będzie można podziwiać kolekcję obrazów jego autorstwa.
Na wystawie w Malarni (Sali
wystaw zmiennych Galerii Sztuki
Polskiej XIX wieku w Sukiennicach) prezentowanych będzie 12
dzieł należących do Lwowskiej
Narodowej Galerii Sztuki im.
B.G. Woźnickiego. Tytuł ekspozycji to „Poszukując Arkadii”
i zgodnie z nim prezentowane
obrazy to przykłady kompozycji
sielankowych – idylle. Wpisują
się one w kameralny nurt twórczości Siemiradzkiego. Pokazywane obrazy pochodzą z różnych
lat, więc będzie można zobaczyć
zarówno te z okresu studiów
w Petersburgu (1864-1870), jak
i późniejsze z czasów, gdy malarz
osiadł w Rzymie, gdzie prowadził
swoją pracownię. Obrazy z okresu
nauki to malowane podczas wakacji w Charkowie, pełne uroku,
plenerowe kompozycje, oddające
piękno ukraińskiej wsi. Przykładem jest nokturn „Noc na Iwana
Kupałę" (1867) oraz „Sielanka”,
oddająca błogi, ciepły letni dzień.
Z czasów, gdy artysta mieszkał
we Włoszech pochodzą scenki
„z codziennego życia" starożytnych Greków i Rzymian. Obrazy te ukazują najczęściej piękny,
słoneczny pejzaż Kampanii, któ-

rą autor utożsamiał z mityczną
Arkadią. Przykłady tego nurtu,
to „U źródła”, „Za przykładem
bogów”, oraz „Odpoczynek”.
Wśród tych antycznych, idyllicznych, scenerii, Siemiradzki umieścił „Chrystusa z kobietą z Samarii
z Ewangelii św. Jana" (1890).
Prezentowany zbiór wzbogacają studia portretowe antycznych
kobiet, szkice oraz doskonałe studium do kurtyny Teatru Miejskiego w Krakowie „Amor i Psyche”
(ok. 1894)
Wystawa, nie jest bardzo duża, ale
warta zobaczenia. Siemiradzki, to
artysta wymieniany w podręcznikach do sztuki, nie tylko w Pol-

sce. Była to postać, nietuzinkowa. Jego obrazy przenoszą w inne
czasy i inny wymiar. Zapierają
dech doskonałą techniką, bogatą
barwą i kunsztem w oddawaniu
szczegółów. Na aukcjach dzieła
Siemiradzkiego pojawiają się niezwykle rzadko, ale jeśli zdarzy
się taki okaz, to cena za niego
osiąga miliony zł. Warto zobaczyć, chociażby po to, aby mieć
porównanie ze współczesną sztuką
i panującymi trendami. Wystawa
na pewno cieszy oko. Polecam.

vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

TEATRALIA 2016

Powiatowy Festiwal Kultury od wielu lat jest największą w naszym regionie
prezentacją młodych talentów. Daje też okazję do konfrontacji osiągnięć
solistów oraz zespołów rozwijających swe różnorodne zdolności w szkołach
i placówkach kulturalnych. Rokrocznie Starostwo Powiatowe wespół z Miejskim
Ośrodkiem Kultury w Olkuszu organizuje w ramach festiwalu przegląd grup
dramatycznych pod nazwą Teatralia.
Tegoroczna edycja Teatraliów
odbyła się w dniach 10 i 11 maja
w olkuskim Miejskim Domu
Kultury. Na scenie sali widowiskowej MDK przedstawionych
zostało tym razem 11 spektakli. Wnikliwie przyglądało się
im jury w składzie: Magdalena
Medyńska – przedstawicielka Starostwa Powiatowego
w Olkuszu, Piotr Bułka – aktor,
Michał Skiba – aktor, instruktor
teatralny i filmowiec oraz Adam
Radosz – instruktor teatralny,
aktor i dyrektor Mysłowickiego
Ośrodka Kultury. Największe
wrażenie na jurorach zrobiła Sekcja Teatralna Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie. Młodzi
aktorzy z tego zespołu zdobyli
Grand Prix przeglądu Teatralia
2016 za spektakl pt. „A niech to
gęś kopnie”. W kategorii szkół
podstawowych I miejsce zdobył Teatr „Arlekin” ze Szkoły
Podstawowej Nr 9 w Olkuszu za
spektakl pt. „Niebieska niedźwiedzica”. Drugie miejsce przypadło
Teatrowi „Akrocienie” ze Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Olkuszu,
który na przeglądzie zaprezentował sztukę pt. „Zatrzymać
chwilę”. Olkuska „Trójka” ma
w tym roku podwójny powód
do radości, gdyż miejsce III
jury przyznało Teatrowi „Abra-

kadabra” z tej samej szkoły,
a nagrodzoną inscenizacją była
„Krzywa bajka”. Wyróżnienia
w tej kategorii otrzymali: Teatr
„W krainie bajek” ze SP nr 1
w Wolbromiu za spektakl pt.
„Dwanaście miesięcy” oraz Teatr
„Słoneczka” ze SP w Osieku za
spektakl pt. „Bajeczka o Kasi”.
W kategorii Gimnazja nagród nie
przyznano. Oceniający występy
uhonorowali za to najlepsze ich
zdaniem kreacje aktorskie. Były
to: role Gęsi i Lisa w spektaklu
pt. „A niech to gęś kopnie”, rola
Szczura w „Królu Żaglonosym”
oraz rola Macochy w „Dwunastu
miesiącach”. Gremium zapraszanych na Teatralia arbitrów nie
ogranicza się wyłącznie do wer-

dyktów. Jurorzy każdorazowo
udzielają młodym adeptom sztuki
dramatycznej i ich opiekunom
cennych, niejednokrotnie krytycznych uwag. W protokole z 11
maja br. przeczytać można: „Jury
dostrzega potrzebę odpowiedniego doboru repertuaru przez
instruktorów, uwzględniającego
dostosowanie go do wieku wykonawców. Nie akceptuje przenoszenia tematyki życia dorosłych
do spektakli dziecięcych w formie nam przedstawionej”. Mimo
tej łyżeczki dziegciu w beczce
miodu, serdecznie gratulujemy naszym młodym aktorom
i życzymy kolejnych sukcesów.
vv MOK Olkusz

Informacje
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Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

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

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

ogrodzenia betonowe
płytki chodnikowe
płyty ażurowe
bloczki fundamentowe
korytka ściekowe
kręgi

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną.

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

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

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

30 BANKÓW
W JEDNYM MIEJSCU

DORADZTWO
FINANSOWE

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

BEZ OPŁAT
WSTĘPNYCH

TYLKO U NAS
NOWE OFERTY
POŻYCZEK NA RATY

CENTyRtyUiMchw9ilówki
- kred
cie!
w Twoim mieś

ul. K. K. Wielkiego 33,
32-300 Olkusz
tel. 32 212 69 14
Centrum9 informuje, iż działając jako pośrednik kredytowy współpracuje z: UnilinkCash, Kredytum, Fines, Helikon, Martom, FGP, Idea Pożyczka
i w ramach współpracy z każdym z w/w podmiotów jest umocowany do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych
z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umowy o dany produkt ﬁnansowy (umów pożyczki/kredytu).
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Reklamy

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

• lokal nr 22 o powierzchni użytkowej 53,35 m2 cena 197 000 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.
POLICJA
Krakowa samochodem Renault Master, kierowanym
przez mieszkańca Gołaczew. W wyniku zderzenia obrażeń ciała doznali obaj kierowcy i ich pasażerowie.
Kierowcy zostali przewiezieni do Szpitala w Miechowie. Pasażerka Renault Master została przetransportowana śmigłowcem do Szpitala Uniwersyteckiego

"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
Zapraszamy do

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

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

• Śmiertelny wypadek w Bukownie. Pod kołami vw golfa zginął
rowerzysta
17 maja br. około godziny 11.20 w Bukownie na ulicy Ogrodowej doszło
do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginął rowerzysta. Jak
wstępnie ustalono, kierująca samochodem osobowym marki Vw golfa
27-letnia mieszkanka Bukowna, na prostym odcinku drogi najechała na
jadącego w tym samym kierunku rowerzystę. Pomimo szybkiej reanimacji 78-latka nie udało się uratować. Na miejscu wypadku obecny był
biegły sądowy. Technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, zrobił zdjęcia
oraz wykonał szkic sytuacyjny.
Policjanci będą wyjaśniać wszystkie przyczyny i okoliczności tej tragedii.
• Bukowno. Kradzież opon
16 maja 2016 br. funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bukownie
przyjęli zawiadomienie o kradzieży 4 sztuk kół oraz uszkodzeniu nadwozia w samochodzie osobowym marki Ford Mondeo. Wartość poniesionych strat w ustaleniu.
• Bolesław. Zderzenie dwóch pojazdów
15.05.br. około godziny 8.40 w Bolesławiu na drodze krajowej nr 94 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych marki Skoda Octavia
i Renault Clio. Jak wstępnie ustalono, kierujący skodą a 49-letni mieszkaniec Gójska (woj. mazowieckie), nie zachował bezpiecznej odległości
i uderzył w tył renaulta, który zatrzymał się na sygnalizacji świetlnej. Do
szpitala w Olkuszu przewieziono 63-letnią pasażerkę renaulta. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia drogowego.

DO WYNAJĘCIA

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

• Olkusz. Skradziono rowery
Postępowanie w sprawie kradzieży rowerów prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Do kradzieży doszło 14 maja 2016
roku. Rower znajdował się na balkonie, na pierwszym piętrze przy ulicy Krasińskiego w Olkuszu. Właścicielka jednośladu straty wyceniła na
kwotę 1000 złotych. Drugi z rowerów skradziono z terenu posesji przy
ulicy Pakuska. Jego wartość oszacowano na kwotę 8.000 złotych.
Kodeks karny za kradzież przewiduje karę pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.
• Olkusz. Kradzież pojazdu
We wtorek 10 .05.br. w godzinach nocnych z parkingu przy ulicy Skalskiej w Olkuszu skradziono samochód osobowy marki Audi A-3. Właściciel pojazdu - mieszkaniec Olkusza - straty wycenił na 25000 złotych.
Dochodzenie w tej sprawie prowadzą policjanci z komendy.
• Wypadek drogowy w Suchej
08.05. br. około godziny 13.40 na łuku Drogi Wojewódzkiej numer
794 w miejscowości Sucha doszło do wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem Renault Laguna
mieszkaniec Pudzikowa najprawdopodobniej nie zachował należytej
ostrożności oraz nie dostosował prędkości do panujących warunków na
drodze doprowadzając do czołowego zderzenia z jadącym w kierunku

Biuro czynne:

pon. - pt. w godz. 900 - 1500
Redaktor naczelna:

Anna Przetacznik

ul. Króla Kazimierza Wielkiego Skład i łamanie:
Justyna Kurdyła
29 pokój 41, 32-300 Olkusz

510 190 038
gwarekolkuski@wp.pl

Druk:

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

w Krakowie, natomiast pozostali pasażerowie do Nowego Szpitala w
Olkuszu. Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Policja wyjaśnia wszystkie
okoliczności tego wypadku drogowego.
• Wolbrom. Kradzież z włamaniem do pojazdu
6 maja 2016 roku nieznany do chwili obecnej sprawca w Wolbromiu na
ulicy Łukasińskiego dokonał włamania do pojazdu m-ki Daewoo, z którego skradł radio CD m-ki Pioneer, usb, ładowarkę oraz paliwo ze zbiornika.
Wartość strat w ustaleniu. Policjanci z Komisariatu w Wolbromiu prowadzą dochodzenie w tej sprawie.
• Bukowno. Kradzież portfela
6 maja 2016 roku w komisariacie w Bukownie przyjęto zawiadomienie
o kradzieży telefonu komórkowego. Złodziej wykorzystując nieuwagę
kobiety jadącej autobusem miejskim na trasie Bukowno-Olkusz skradł z
wnętrza jej torebki telefon SonyXperia. Mieszkanka Podlipia oszacowała
wstępnie straty na kwotę 350 złotych.
• Olkusz. Kradzież z terenu szpitala
6 maja 2016 roku z terenu Nowego Szpitala w Olkuszu nieznany do
chwili obecnej sprawca skradł gaśnicę przeciwpożarową oraz trzy sztuki
węży hydrantowych. Straty jakie poniósł szpital to około 1270 złotych.
Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje karę pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.
• Bukowno. Nietrzeźwa matka sprawowała opiekę nad 6-letnią córką
Policjanci z komisariatu w Bukownie interweniowali wobec 31-letniej
mieszkanki tej miejscowości, która w stanie nietrzeźwości sprawowała
opiekę nad 6-letnią córką. Gdy mundurowi przyjechali na miejsce okazało się, że kobieta ma 1,64 promila alkoholu w organizmie. Policjanci
ustalają czy zachowanie kobiety mogło narazić dziecko na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia albo uszczerbku na zdrowiu. Zebranie w
tej sprawie materiały zostaną przekazane do sądu opiekuńczego.
• Krzywopłoty. Kradzież pojazdu
W sobotę w nocy z 6/7 maja br., na ulicy Porucznika Stanisława Paderewskiego w Krzywopłotach skradziono samochód osobowy marki BMW
X1. Pojazd zaparkowany był przed posesją. Mieszkanka miejscowości
Dłużec wyceniła straty na około 70000 złotych. Policjanci z komisariatu
w Kluczach prowadzą dochodzenie w tej sprawie. Za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

„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

CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI KALENDARZ WYDARZEŃ
REPERTUAR KINA „ZBYSZEK”

vv

"Dzielny kogut Maniek" prod. Meksyk, animowany
2D dubbing, czas trwania: 1h 38 min.; bez ograniczeń wiekowych
20-25 V godz. 17.00

vv

"#WszystkoGra"; prod. Polska; musical
2D, czas trwania: 1 h 30 min.; bez ograniczeń wiekowych
20-25 V godz. 19.00

vv

"Mój przyjaciel orzeł", prod. Australia, famil. dramat przygodowy
2D dubbing; czas trwania: 1h 38 min. bez ograniczeń wiekowych
27 V - 1 VI godz. 17.00

vv

"Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów"; prod. USA
science-fiction/akcja/przygoda; 3D napisy; czas trwania: 2h 26 min.
bez ograniczeń wiekowych
27 V - 1 VI godz. 19.00

IMPREZY
vv

18.05. Doroczny koncert Państwowej Szkoły Muzycznej I
Stopnia w Olkuszu

vv

22.05. godz. 10.00 Mistrzostwa Olkusza w szachach dzieci
do lat 7 i 16 - Sala Akademii Karpova

vv

19.05. godz. 17.00 Marek Ułajski „Choroby układu krążenia
– profilaktyka oraz leczenie żywieniem i ziołami” wykład w
ramach Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

vv

22.05. godz. 17.00 Wyjazd do Teatru Słowackiego w
Krakowie na spektakl „Opętani” wg Witolda Gombrowicza

vv

22.05. godz. 17.30 „Stachuriada” koncert poezji śpiewanej
(Centrum Kultury MOK, ul. Szpitalna 32)

vv

24.05. „Kartki z Powstania” „Szalone bajeczki z Dziadunia
teczki”spektakle dla dzieci i młodzieży w wykonaniu
aktorów Agencji Artystycznej „Joanna” z Kielc

vv

21.05. Gala wręczenia Nagród Burmistrza Miasta i Gminy
Olkusz dla Przedsiębiorców „Trojak Olkuski”
(organizator: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu)
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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

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

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

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

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

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł

MIEJSCE NA TWOJĄ

RE KL AM Ę! !
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Reklamy

LOMBARD

HURTOWNIA OLEJÓW

SKLEP Z TOREBKAMI

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
Gotówka od ręki!
Przebijemy każdą cenę! Sprawdź!!!

tel.

ZMIANA ADRESU z Olkusz, Rynek 24 na:

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 1

www.motoexpert.olkusz.pl

tel. 512 777 884

537 39 39 39
511 33 06 36

motoexpertshop@gmail.com

OLKUSZ, UL. KASZTANOWA 4
Parking przed posesją
Zapraszamy pon. - sob. w godz. 800 - 2000

OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

Najniższe ceny w regionie!

(baza STW)

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

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

Ponad 22 lata doświadczenia

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

SZYBKO
SOLIDNIE

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

www.mobioos.pl

•

biuro@mobioos.pl

Kreacja marki
Projektowanie
Film i multimedia
Skład tekstów
Strony WWW
Druk

600 424 117

Profesjonalne wylewki

Miksokretem
zacierane maszynowo

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

