
Obszar miast i gmin: BUKOWNO, BOLESŁAW, KLUCZE, OLKUSZ, TRZYCIĄŻ, WOLBROM

www.system-olkusz.plwww.system-olkusz.pl
OLKUSZ, ul. Sławkowska 22OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIEKUCHNIE
NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI

SZAFYSZAFY

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

SKLEPSKLEP WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00
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.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl

MEBLE OGRODOWEMEBLE OGRODOWE

 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE
 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP)
tel. (32) 754 60 10

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

Olkusz, ul. Rabsztyńska 51, tel. 788 524 414, 728 820 552
Pon-piątek 900-1700, sobota 800-1300

montaż
8% VAT

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

Pn - Pt  700 - 2000 
Sob       700 - 1400  

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

Do każdego
badania

upominek
gratis 

WiREX

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

Olkusz, K. K. Wielkiego 102, tel. 503 505 662
biuro@abisa.pl • www.abisa.pl

Czynne pn. - pt. 7:00 do 16:00 

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

Sprzedaż Węgla

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

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

Rodaki, ul. Rzeka

WĘGIEL
• orzech I
• orzech II
• kostka
• groszek
• ekogroszek
• miał Wiosenna obniżka cen !!

www.duodampex.pl

Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia
tel. 662 738 296, 601 432 908

duodampex@gmail.com

 PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

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

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

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

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

NAKLEJANIE SZKIEŁ 
HARTOWANYCH NA TELEFONY!

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!

FESTYN RODZINNY POD HASŁEM: DZIEŃ MAŁEGO EKOLOGA - STRONA 4

POMOC DROGOWA, TRANSPORTPOMOC DROGOWA, TRANSPORT
TEL.: 5000 999 01TEL.: 5000 999 01

www.pomocdrogowaolkusz.plwww.pomocdrogowaolkusz.pl
MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 28224hOlkusz, ul. Fr. Nullo 2

Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich 
do rodzaju prowadzonej działalności

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, 
PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW

SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH,
STAŁA OPIEKA SERWISOWA

TUSZE I TONERY do każdego urządzenia drukującego • NOTEBOOKI • KOMPUTERY
• APARATY FOTOGRAFICZNE • MONITORY • DRUKARKI • OPROGRAMOWANIE 

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

9-osobowy 
Opel Vivaro 
9-osobowy 
Opel Vivaro 

Do wynajęcia na wakacje, imprezy okolicznościowe, 
wyjazdy integracyjne. 

Wynajem krótko i długoterminowy 
bez limitu kilometrów. 

Najwyższa jakość w niskiej cenie.

Do wynajęcia na wakacje, imprezy okolicznościowe, 
wyjazdy integracyjne. 

Wynajem krótko i długoterminowy 
bez limitu kilometrów. 

Najwyższa jakość w niskiej cenie.

Kontakt: tel. 577-769-884
email: biuro-wynajmijmibusa@wp.pl

www.wynajmij-mi-busa.pl

Kontakt: tel. 577-769-884
email: biuro-wynajmijmibusa@wp.pl

www.wynajmij-mi-busa.pl

SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego 
   lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200
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Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych Zgromadzenie 
podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozda-
nia Zarządu OTBS i sprawozdania finansowego OTBS 
z działalności za 2015 r. Sprawozdania te wcześniej pod-
legały badaniu biegłego, który nie wniósł zastrzeżeń do ich 
rzetelności, jasności oraz sporządzenia zgodnie z prawem 
i wymogami statutu. Zgromadzenie skwitowało działalność 
Organów Spółki za 2015 r. i udzieliło absolutorium Człon-
kom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej, działającym 
w tamtym roku. Zgromadzenie podjęło również uchwały 
o przeznaczeniu zysku na fundusz zapasowy i w efekcie na 
działania statutowe. Zgodnie z ustawą z dnia 26 paździer-
nika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego (Dz. U. 2013, poz. 255) zysk nie może być 
przeznaczony na dywidendy lecz na działalność statutową.
Ze sprawozdania finansowego OTBS wynika, że suma 
bilansowa wynosi 33 913 368,48 zł. Majątek Spółki (aktywa 
trwałe) to 32 336 598,58 zł. Firma posiada kapitał własny 
w wysokości 8 961 756,28 zł w którym oprócz kapitału 
podstawowego (udziałów), znajdują się fundusze zapasowy 
i rezerwowe w wysokości 1 700 556,28 zł (już po zakwa-
lifikowaniu zysku za 2015 r.).
Spółka ma też  poważne zobowiązania długoterminowe 
wynikające z zaciągniętych kredytów na budowy budyn-
ków wielorodzinnych w Banku Gospodarstwa Krajowego 
–  14 665 572,28 zł oraz wziętych partycypacji i kaucji – 
8 755 629,88 zł.
OTBS kolejny rok uzyskuje dobry – dodatni wynik finan-

sowy - zysk rachunkowy wyniósł 303 822,55 zł. Zysk 
ten byłby znacznie wyższy (ponad 500 tys. zł), gdyby na 
wynik ten nie miały wpływu znane już problemy z nie-
zgłoszonymi podwykonawcami firmy KOMBUD, która 
upadła i która nie zrealizowała do końca budynku przy ul. 
Osieckiej, budowanego w latach 2011-2012, a roszczenia 
z tego tytułu wystąpiły w 2013 r. (jedno) i 2014-2015 
(pozostałe). Wprawdzie  w 2015 r. nie zapadł jeszcze żaden 
prawomocny wyrok w pozostałych sprawach z podwykonaw-
cami, ale z ostrożności rachunkowej Zarząd podjął decyzje 
o utworzeniu dalszej rezerwy w kwocie 214 957,04 zł na 
zabezpieczenie ewentualnych dalszych orzeczeń sądowych 
w sprawach z podwykonawcami. Do utworzonej już w roku 
ubiegłym rezerwy w kwocie 154 329,00 zł dodano w/w, co 
spowodowało jej wzrost do wysokości 369 054,00 zł.
Spółka biorąc pod uwagę sytuacje na rynku olkuskim 
i stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz podjęła 
decyzję o przesunięciu corocznej (wynikającej z programów 
składanych do BGK) podwyżki czynszu na okres późniejszy.
Zarząd od początku stał na stanowisku, że solidarna 
zapłata na rzecz podwykonawców upadłego General-
nego Wykonawcy, nie powinna mieć miejsca, gdyż nie 
zostały spełnione warunki do jej zaistnienia, ani wyni-
kające z umowy OTBS z KOMBUD-em (przedmiotowi 
podwykonawcy nie byli zgłoszeni zgodnie z wymogami 
w załączniku do SIWZ), ani wynikające z art. 647` 
Kodeksu cywilnego (nie byli zgłoszeni, nie była też ziden-
tyfikowana ich obecność na budowie).

Przez cały 2015 r. Zarząd przygotowywał (włącznie z kan-
celarią prawną) sprzeciwy do sądowych nakazów zapłaty, 
pisma procesowe oraz uczestniczył aktywnie w zdecydowa-
nej większości rozpraw. Procesy nadal się toczą i potrwają 
jeszcze zapewne do 2017 r.  Trudno w czasie trwania 
procesów komentować ich przebieg, zwłaszcza, że jak 
wykazała rzeczywistość strony przeciwny wykorzystują 
takie publikacje przeciw OTBS.
Na dzień dzisiejszy nie zapadł jeszcze żaden prawomocny 
wyrok. Od jednego wyroku I instancji złożyliśmy apelację.
Patrząc na bieżącą sytuację finansową OTBS-u trzeba 
stwierdzić że jest ona dobra (a nawet bardzo dobra). Musimy 
jednak brać pod uwagę, że coraz częściej obecnie występują 
okoliczności wpływające na obniżenie przychodów lub 
wzrost kosztów, na które Zarząd ma ograniczony wpływ.  
Wynikają one ze specyfiki naszej bieżącej działalności 
(chociażby mniejsze zainteresowanie wynajmowanymi 
lokalami usługowymi) oraz ze wzrostu kosztów ze względu 
na postępowania sądowe.
Pomimo tych zagrożeń Zarząd stwierdza, że nie ma zagro-
żeń co do dalszej działalności. Spółka będzie wywiązywać 
się ze swoich zobowiązań, a w przypadku zaistnienia odpo-
wiednich warunków będzie realizować swoje zasadnicze 
zadanie, jakim jest budowa mieszkań na wynajem.

Czesław Żak
Prezes Zarządu OTBS Sp. z o.o.

INFORMACJA ZE ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 
OLKUSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

W dniu 30 maja 2016 r. w siedzibie Olkuskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. odbyło 
się (jak co roku) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników. W Zgromadzeniu uczestniczył i jemu przewodni-
czył Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Pan Roman Piaśnik. Gmina Olkusz jak wiemy jest jedynym 100% 
właścicielem Olkuskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i posiada na dzień dzisiejszy 
12 102 udziały po 600 zł.

Dyrektor liceum powitała serdecznie wszystkich obecnych na spotka-
niu gości: Jego Ekscelencję Ambasadora Republiki Austrii w Polsce dr 
Thomas`a M. Buchsbaum`a, Starostę Olkuskiego pana Pawła Piasnego, 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz pana Romana Piaśnika, zastępcę 
dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu 
Marszałkowskiego w Krakowie, panią Agatę Suszczyńską, starszego 
wizytatora Kuratorium Oświaty w Krakowie panią Ewę Przyjem-
ską- Kondziołkę, dr Zofię Krzysztoforską-Weisswasser, wykładowcą 
w Instytucie Translatoryki  i Slawistyki na Uniwersytecie Wiedeńskim, 
tegoroczną laureatkę Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Cordis 
Nobilis, Zarząd Stowarzyszenia „ Złota Arka” Nauczycieli i Absolwen-
tów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego 
w Olkuszu oraz zespół redakcyjny „Zeszytów Historycznych Olkusza” 
z Prezesem Honorowym panem Józefem Januszkiem wraz z małżonką 
panią Antoniną Januszek oraz prezesem panią Barbarą Kiszko, a także 
wiceprezesem, panią Marią Kallistą, panią Genowefę Bugajską, prezesa 
Stowarzyszenia Miasta Partnerskie, panią Ewę Prządo, przewodniczącą 
Rady Rodziców. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele grona peda-
gogicznego oraz uczniowie uczący się języka niemieckiego.
JE Ambasador podczas swojego przemówienia wyraził podziękowanie za 
zaproszenie i radość z pobytu w tak renomowanej  w Małopolsce placówce 
oświatowej. Dla niego jako Wiedeńczyka i Europejczyka, Polska od jego 
pierwszego pobytu w naszym kraju w 1975 roku stała się ważnym miejscem,                  
a od września 2013 roku, w związku z objęciem funkcji ambasadora w Polsce 
jeszcze ważniejszym. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ogromny 
postęp, jakiego Polska dokonała w ciągu ostatnich 30 lat i stwierdził, że 
młode pokolenie Polaków może być dumne z osiągnięć swoich rodziców 
i dziadków.  W centrum rozważań pana Ambasadora znalazła się Europa 
Środkowa, której kraje łączą nie tyle języki i systemy polityczne lecz także 
tradycja i historia oraz wspólny sposób myślenia i działania. Następnie 
przeszedł do kwestii członkowstwa obu krajów w takich organizacjach 
międzynarodowych, jak: ONZ, Rada Europy, OECD, OBWE, strefa 
Schengen i Unii Europejskiej. Podkreślił ważną rolę Unii Europejskiej 
w procesie transformacji i korzystnego rozwoju gospodarczego Polski. JE 
Ambasador poruszył również kwestię dwustronnej wymiany gospodar-
czej między Austrią i Polską. W roku 2015 wymiana handlowa osiągnęła  
7 miliardów euro. Polska zajmowała ósme miejsce pod względem eksportu 

z Austrii i dziewiąte miejsce pod względem importu. Zaznaczył, że inwe-
storzy austriaccy w Polsce z uwagą obserwują stan sądownictwa i dyskusje 
o Trybunale Konstytucyjnym. Wspomniał o kryzysie ekonomicznym, który 
dotknął kraje członkowskie Unii Europejskiej i który nadal jest aktualny 
oraz o kryzysie imigracyjnym, związanym z falą uchodźców i imigrantów, 
która zalała Włochy i Grecję, a następnie inne kraje Unii Europejskiej.
JE Ambasador nawiązał również do wspólnej historii łączącej oba kraje, 
która sięga roku 1515. Wtedy to doszło do skutku podwójne małżeństwo 
pomiędzy dziećmi z dynastii Jagiellonów i Habsburgów. Wspomniał 
o Odsieczy Wiedeńskiej z roku 1683 (333 lata temu, kiedy to Król Jan III 
Sobieski rozgromił olbrzymią armię turecką pod Wiedniem). 
Swoje przemówienie zakończył optymistycznym akcentem, wskazując 
na wielkie wydarzenia czekające na Polskę w tym roku, a mianowicie 
Szczyt NATO w Warszawie i Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, 
na które przybędzie również licznie młodzież z Austrii.
W dalszej części młodzież zadawała JE Ambasadorowi  pytania w języku 
niemieckim, które odnosiły się zarówno do wysłuchanego wcześniej 
przemówienia, jak również do obecnej sytuacji w Austrii oraz pracy 
i pobytu pana Ambasadora w Polsce.
Kolejnym punktem spotkania było wręczenie nagród uczniom – zdo-
bywcom nagród w Quizie o Austrii, zorganizowanym i przeprowadzo-
nym przez dr Zofię Krzysztoforską-Weisswasser we współpracy z mgr 
Agnieszką Piasny nauczycielką języka niemieckiego. JE Ambasador 
wręczył nagrody i dyplomy zwycięzcom: I miejsce zajął Mateusz Zajega 
(kl. Ie), II miejsce: Karolina Żaba (kl. IId), III miejsce: Kamil Majda 
(kl. IIa). Wyróżnienia otrzymali Agnieszka Zajega (kl. IIa), Barbara 
Sowula (kl. IIg ) i Bartłomiej Gut (kl. Ie).
Po wręczeniu nagród JE Ambasador oraz zaproszeni goście obejrzeli wystawę 
na temat Austrii, przygotowaną przez mgr Bogusławę Wajdzik w porozu-
mieniu z dr Zofią Krzysztoforską-Weisswasser. JE Ambasador dr Thomas 
Buchsbaum wpisał się także do Księgi Jubileuszowej i Kroniki Szkolnej.
Z okazji tego zaszczytnego wydarzenia, słynny na cały świat Hotel Sacher         
z Wiednia ufundował Oryginalny Tort Sachera, wypiekany według tajemnej 
receptury od 1832 roku (czyli od ponad 180 lat), który to osobiście pokroił 
Pan Ambasador. Obecni goście mogli delektować się tortem i sernikiem 
po wiedeńsku, który jako taki nie jest znany w Wiedniu.

W godzinach popołudniowych JE Ambasador spotkał się w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Olkusz z panem Burmistrzem Romanem Pia-
śnikiem, Starostą Olkuskim panem Pawłem Piasnym, przewodniczącym 
Rady Miejskiej panem Janem Kucharzykiem, zastępcą Burmistrza panią 
Bożeną Krok, przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium 
Oświaty oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu. W czasie wizyty 
rozmawiano na temat naszego miasta i regionu, a także o możliwościach 
współpracy. Po krótkim spacerze po Olkuskiej Starówce, pan Ambasador 
zwiedził Muzeum Afrykanistyczne , którego niektóre eksponaty wzbudziły 
Jego szczególne zainteresowanie, ponieważ sam przebywał przez pewien 
czas na kontynencie afrykańskim. Podziwiał również oryginalne i piękne 
dzieła z wikliny w Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego.
Wszystkie przemówienia i rozmowy w trakcie spotkań tłumaczone były 
konsekutywnie przez panią dr Zofię Krzysztoforską-Weisswasser.
Współpraca z absolwentami jest dla nas niezmiernie ważna, daje poczucie 
przynależności do wielopokoleniowej wspólnoty. Dziękując za dotych-
czasowe wsparcie zapraszamy na kolejne uroczystości towarzyszące 
obchodom 100-lecia istnienia Szkoły. Najważniejsze z nich odbędą się 17 
i 18 czerwca 2016r. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej szkoły:  
www.lo1.olkusz.pl

Zapraszamy serdecznie.

JE AMBASADOR REPUBLIKI AUSTRII  DR THOMAS M. BUCHSBAUM W  I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
Rok szkolny 2015/2016 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego upływa za sprawą Jubileuszu 100-lecia istnienia szkoły  w sposób  niezwykły i wyjąt-
kowy. Z tej też okazji przygotowano szereg niecodziennych przedsięwzięć  i uroczystości z myślą o absolwentach, byłych pracownikach, uczniach i całej społeczności lokal-
nej. 18 maja 2016 r. w ramach obchodów jubileuszowych i organizowanych w szkole Dni Austrii, na zaproszenie dyrektora szkoły mgr Ireny Majdy oraz absolwentki liceum 
dr Zofii Krzysztoforskiej-Weisswasser, przybył i zaszczycił swą obecnością dostojną Jubilatkę  Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Austrii dr Thomas M. Buchsbaum.      

Informacje
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Na mocy umowy darowizny, dar-
czyńca zobowiązuje się do jedno-
stronnego bezpłatnego świadczenia 
kosztem swojego majątku na rzecz 
obdarowanego, przy równocze-
snym braku nałożenia na tego 
drugiego obowiązku świadczenia 
w zamian za uczynioną darowiznę. 
Pomimo że świadczenie jest jedno-
stronne, to obdarowany również 
musi jednak złożyć oświadczenie 
woli, że przedmiotową darowiznę 
przyjmuje. Oświadczenie to może 
oczywiście zostać złożone w sposób 
dorozumiany, np. poprzez objęcie 
w posiadanie przedmiotu darowi-
zny. Umowa darowizny jest bowiem 
umową konsensualną, co oznacza, 
że wywołuje ona skutki prawne 
dopiero z chwilą złożenia zgod-
nych oświadczeń woli przez strony.
Cechą charakterystyczną umowy 
darowizny jest jej nieodpłatny charak-
ter. Wskazać w tym miejscu wypada, 
że nieodpłatne świadczenie darczyń-
cy, które stanowi akt szczodrobliwo-
ści, nakłada jednak na obdarowanego 
etyczny obowiązek wdzięczności, co 
nie zawsze jest później respektowane 
przez osoby które przyjęły darowiznę.
Powyższe wynika wprost z treści art. 
898 kc. W tym też przepisie ustawo-
dawca przewidział dla darczyńców 
urażonych zachowaniem obdarowa-

nych, możliwość odwrócenia skutków 
prawnych dokonanej zbyt pochopnie 
czynności. Zgodnie z powyższym 
przepisem, darczyńca może odwołać 
darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli 
obdarowany dopuścił się względem 
niego rażącej niewdzięczności.
Tym samym, w razie naruszenia 
przez obdarowanego jego powin-
ności, darczyńcy przysługuje prawo 
odwołania darowizny. Odwołanie 
darowizny następuje przez oświad-
czenie złożone obdarowanemu na 
piśmie. Zwykle jednak pomimo 
prawidłowego złożenia oświadcze-
nia woli o odwołaniu darowizny, 
obdarowany nadal nie chce wydać 
przedmiotu darowizny. W tym celu 
należy zwrócić się do sądu – ten 
bowiem w przypadku stwierdzenia 
rażącej niewdzięczności może naka-
zać zwrot przedmiotu darowizny.
Pojęcie rażącej niewdzięczności nie 
zostało zdefiniowane w kodeksie. 
To rolą sądu orzekającego w sprawie 
o odwołanie darowizny jest dokona-
nie oceny czy w realiach konkretnej 
sprawy zachowanie osoby obdaro-
wanej kwalifikuje się jako rażąca nie-
wdzięczność. Tytułem zilustrowania 
ciekawym i dość kontrowersyjnym 
przykładem, Sąd Okręgowy w Łodzi 
w wyroku z dnia 31.03.2016 r. sygn. II 
C 210/15 orzekł, że kochanka, która 

otrzymała od partnera darowiznę 
w postaci samochodu nie dopuszcza 
się rażącej niewdzięczności przez to, 
że zakochała się w innym mężczyź-
nie i odeszła od dotychczasowego 
partnera zatrzymując samochód. 
Reasumując, rażącą niewdzięczno-
ścią są z reguły zachowania wysoce 
niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę, 
a co ważne – zachowania które wystą-
piły już po zawarciu umowy. 
Odwołanie darowizny z powodu nie-
wdzięczności nie musi być wykonane 
wyłącznie przez darczyńcę. Może 
ono również zostać dokonane przez 
jego spadkobierców, w szczególności 
gdy obdarowany umyślnie pozbawił 
darczyńcę życia lub umyślnie wywo-
łał rozstrój zdrowia, którego skutkiem 
była śmierć darczyńcy. 
Darowizna nie może być odwołana 
po upływie roku od dnia, w którym 
uprawniony do odwołania dowiedział 
się o niewdzięczności obdarowane-
go. Ponadto podkreślić należy, że 
darowizna nie może być odwołana 
z powodu niewdzięczności, jeżeli dar-
czyńca obdarowanemu przebaczył. 
To samo dotyczy przypadku jeżeli 
darowizna czyni zadość obowiązkowi 
wynikającemu z zasad współżycia 
społecznego.

 v Szymon Dubel
Adwokat

PORADY PRAWNE 

DAROWIZNA I MOŻLIWOŚĆ JEJ  
ODWOŁANIA Z POWODU NIEWDZIĘCZNOŚCI

Mało która, nieposiadająca wykształcenia prawniczego osoba wie, 
że darowizna nie jest, jakby się z pozoru wydawało, jednostronną 
czynnością lecz jest to dwustronna umowa zawierana pomiędzy 
darczyńcą a obdarowanym.

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”.

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

Obchody 100-lecia 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W OLKUSZU 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz cała społeczność 
I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu 

przypominają Absolwentom, informują Sympatyków 
o trwających obchodach 100-lecia istnienia naszej szkoły, 

których najważniejsze wydarzenia jubileuszowe 
zaplanowano w dniach 17 i 18 czerwca 2016 r. 

 17 czerwca 2016 (piątek) - oficjalne uroczystości 

900 - Msza Święta w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła 
1000 - Uroczysty przemarsz gości, absolwentów, nauczycieli, pracowników, uczniów, 

sympatyków liceum do Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, ul. F. Nullo 29 
1100 - Akademia Jubileuszowa: wystąpienia okolicznościowe oraz program artystyczny 
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności do 10 czerwca (tel. 32-6431490) 

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

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

zapraszamy  
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Przepis art. 1019 § 2 Kodeksu cywilnego 
daje możliwość odwrócenia „losów” spad-
kobrania. Mianowice, dla spadkobiercy 
który nie złożył żadnego oświadczenia 
z uwagi na błąd w jakim pozostawał, usta-
wodawca przewidział drogę uchylenia się 
od skutków prawnych niezachowania 
terminu. 

O jaki błąd chodzi?
Takim błędem będzie np. błąd co do 
przedmiotu spadku. Jest to brak wie-
dzy spadkobiercy o faktycznym stanie 
majątku spadkowego. Mylne przekona-
nie objęte tym zakresem może dotyczyć 
zarówno wartości jak i ilości przedmiotów 
wchodzących w skład spadku. W naszym 
wypadku sprowadzało by się to do nie-
wiedzy spadkobiercy o stanie zadłużenia. 
Nie każda jednak nieświadomość jest 
brana pod uwagę a wyłącznie taka, która 
powstała pomimo dołożenia przez niego 
należytej staranności co do ustalenia skła-
du masy spadkowej. Aktywność brana 
pod uwagę to czasokres, który kończy się 
z upływem terminu na złożenie oświad-
czenia co do spadku, czyli z upływem 
6 miesięcy od śmierci spadkodawcy. 
Badaniu podlegać winna realna możli-
wość uzyskania informacji o zadłużeniu 
spadkodawcy. Trudno jest uznać, że nie 

posiadając jakichkolwiek informacji od 
spadkodawcy, np. z uwagi na konflikt, 
spadkobierca ma realną możliwość usta-
lenia banku, w którym zaciągnięto kredyt 
jak i jego wysokość. 
Nierzadko spadkobiercy dowiadują się 
o zadłużeniu dopiero kiedy wierzyciel 
występuje z wnioskiem o przeprowadze-
nie postępowania o stwierdzeniu nabycia 
spadku, wykazując jednocześnie swój 
interes prawny w ustaleniu spadkobier-
ców swojego dłużnika. Często spotykaną 
praktyką jest także kierowanie wezwań 
do zapłaty do spadkobierców dopiero 
po upływie 6 miesięcy, tak by nie uła-
twić im pozyskania stosownej wiedzy 
na odpowiedni czas. 
Opaczne przekonanie co do powiększe-
nia majątku w przyszłości z uwagi np. 
na zasiedzenie, nie stanowi podstawy do 
skorzystanie z owej instytucji. Podobnie 
nie mówimy o błędzie, jeżeli spadkobierca 
wiedział o przeciążeniu masy spadkowej 
długami, lecz w swojej lekkomyślności 
zakładał, że uda mu się uchylić od rosz-
czeń wierzycieli spadkowych. 

Jak przeprowadzić procedurę  
uchylenie się od skutków prawnych?    

Oświadczenie o uchyleniu się od tych 
negatywnych skutków powinno być zło-

żone, zgodnie z art. 88 § 2 Kodeksu cywil-
nego, przed upływem roku od wykrycia 
błędu, tj. powzięcia wiadomości co do 
rzeczywistego majątku spadkowego. By 
było ono skuteczne, konieczne jest jego 
zatwierdzenie przez sąd, toteż niezbęd-
ne jest wszczęcie postępowania sądowe-
go. W jego ramach winno być złożone 
oświadczenie o odrzuceniu spadku, które 
sąd podda kontroli co do dopuszczalności 
oraz zasadności, a następnie zatwierdzi. 
Sprawa toczyć się będzie w postępowa-
niu nieprocesowym, gdzie inicjatorem 
postępowania będzie wnioskodawca, 
a wszyscy zainteresowani uczestnikami. 
Na wnioskodawcy spoczywa ciężar wyka-
zania i przekonania sądu iż pozostawał on 
w błędzie oraz że był to błąd istotny przez 
co należy rozumieć, że gdyby posiadał peł-
ną wiedzę wówczas złożyłby oświadczenie 
o odrzuceniu spadku. Opłata sądowa od 
wniosku o wszczęcie przedmiotowego 
postępowania wynosi 90 zł.  

 v 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

PORADY PRAWNE 
NIE ZŁOŻYŁEŚ OŚWIADCZENIA O ODRZUCENIU  

SPADKU W TERMINIE 6 MIESIĘCY?  
SPRAWDŹ JAK UCHRONIĆ SIĘ OD PRZEJĘCIA DŁUGU

Od października 2015 r. nastąpiła zmiana Kodeksu cywilnego w zakresie skutków braku 
złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Jej konsekwencją jest przyjęcie spadku z dobro-
dziejstwem inwentarza, gdy stosowne oświadczenie nie zostanie złożone. Znowelizowany 
przepis o którym mowa, tj. art. 1015 § 2 Kodeksu cywilnego, znajduje zastosowane do 
spadków otwartych w dniu 18 października 2015 i później. Innymi słowy otwarcie spadku 
to data śmierci spadkodawcy. Gdy mamy do czynienia z takim przypadkiem dziedziczący spadek jest 
chroniony, bowiem będzie odpowiedzialny za ewentualne długi tylko do wysokości otrzymanego spadku. 
Sytuacja nieco komplikuje się, gdy śmierć spadkodawcy nastąpiła przed datą nowelizacji, wówczas brak 
oświadczenia oznacza przyjęcie spadku wprost, czyli  z wszystkim długami. Nie jest to jednak reguła bez 
wyjątków. Poniższy artkuł ma na celu przybliżenie Państwu jednego z owych wyjątków.

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.

Pojęcie rażącej niewdzięczności 
odnosi się do takiego zachowa-
nia obdarowanego, które było 
skierowane przeciwko darczyń-
cy świadomie i w nieprzyjaznym 
zamiarze. Zgodnie z utrwaloną 
linią orzeczniczą Sądu Najwyż-
szego należy wskazać, że rażącą 
niewdzięczność mogą stanowić 
zachowania obdarowanego pole-
gające na zmierzaniu do świa-
domego i celowego wyrządzenia 
krzywdy darczyńcy, kiedy to obda-
rowany dokonuje zamierzonych 
nieprzyjaznych ataków na dar-
czyńcę dopuszczając się względem 
niego popełnienia przestępstwa 
przeciwko życiu, zdrowiu lub czci 
albo mieniu. Nie jest natomiast 
rażącą niewdzięcznością wyrzą-
dzanie przykrości i krzywdy czy-
nione impulsywnie, gdy obdaro-
wany godzi w dobro darczyńcy 
nieumyślnie, a nawet umyślnie 
lecz działania te nie wykraczają 
poza ramy zwykłych konfliktów 
życiowych-rodzinnych. 
Należy wskazać, iż zgodnie 
z przepisem art. 899 § 1 k.c. 
darowizna nie może być odwołana               
z powodu niewdzięczności, jeżeli 
darczyńca obdarowanemu przeba-
czył. Jeżeli w chwili przebaczenia 
darczyńca nie miał zdolności do 
czynności prawnych, przebacze-

nie jest skuteczne, gdy nastąpiło 
z dostatecznym rozeznaniem. 
Zgodnie zaś z art. 899 § 3 k.c. 
darowizna nie może być odwo-
łana po upływie roku od dnia,               
w którym uprawniony do odwo-
łania dowiedział się o niewdzięcz-
ności obdarowanego.
Bieg powyższego terminu roz-
poczyna się od momentu dowie-
dzenia się o przyczynie odwołania 
darowizny, a więc powzięcia wie-
dzy o niewdzięcznym zachowaniu 
obdarowanego. Nie dotyczy to 
sytuacji, gdy skutkiem niewdzięcz-
nego zachowania jest utrata życia 
przez darczyńcę. Zgodnie z wyro-
kiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi 
z 26.02.2013 sygn. akt ACa 
791/12 przyjąć również należy, 
że skoro uprawniony przez jeden 
rok darowizny nie odwołuje, to 
albo obdarowanemu przebaczył, 
albo nie odczuł, że zachowanie 
obdarowanego nosi znamiona 
zachowania niewdzięcznego.
Odwołanie darowizny następu-
je przez oświadczenie złożone 
obdarowanemu na piśmie. For-
ma pisemna odwołania darowizny 
została przewidziana jedynie dla 
celów dowodowych. Oświadcze-
nie o odwołaniu darowizny kieruje 
się do obdarowanego i staje się sku-
teczne w chwili, gdy obdarowany 

mógł zapoznać się z jego treścią.
Należy w szczególności pamię-
tać, iż  samo „odwołanie darowi-
zny” złożone drugiej stronie nie 
powoduje jeszcze automatycznego 
powrotu przedmiotu darowizny 
do darczyńcy.
W szczególności w sytuacji, gdy 
przedmiotem darowizny jest 
nieruchomość, skutek rzeczowy 
może zostać osiągnięty przez 
przeniesienie w drodze umowy 
własności darowanej nierucho-
mości z powrotem na darczyńcę. 
Przeniesienie to powinno nastąpić 
w drodze umowy w formie aktu 
notarialnego gdyż w przeciwnym 
razie  – w braku porozumienia stron 
co do zawarcia takiej umowy pozo-
staje darczyńcy droga powództwa 
o zobowiązanie obdarowanego do 
przeniesienia własności nierucho-
mości. W razie wykazania zasad-
ności takiego żądania, orzeczenie 
sądu  stwierdzać będzie  obowią-
zek obdarowanego do przeniesie-
nia na darczyńcę prawa własności 
określonej nieruchomości. Prawo-
mocne orzeczenie w tej sprawie 
zastępuje oświadczenie obdaro-
wanego o przeniesieniu własności 
nieruchomości na darczyńcę.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

ODWOŁANIE DAROWIZNY
Zgodnie z przepisem art. 898 § 1 k.c. darczyńca może odwołać darowiznę 
nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego 
rażącej niewdzięczności.

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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Dziwaczne, pokraczne postacie, 
zwierzęta nie z tego świata, przed-
mioty tak dobrze znane, a jednak 
inne, nierealne. To malarstwo 
zachwyca swoją innowacyjnością, 
brakiem ograniczeń jakie stwarza 
materia, natura. Dla surrealistów 
jedyną granicą była wyobraźnia. 
Ich wizje niejednokrotnie były 
wspomagane przez środki halu-
cynogenne oraz seanse przypomi-
nające hipnozę. Pierwsza połowa 
dwudziestego wieku obfitowała we 
wszelkiego rodzaju używki. Był to 
również czas przemian, rozwoju 
fotografii,  filmu, lotnictwa. Tym 
bardziej zaskakuje fakt, że autor tak 
niezwykłego dzieła jak „Ogród roz-
koszy” żył ponad pięćset lat temu. 
Człowiek, który tworzył w epoce 
gdy ścierały się: myśl średniowiecz-
na z nową renesansową postawą, 
był niejako wzorem dla artystów 
dwudziestowiecznych. Obrazy 
Hieronima Boscha są tak tajemni-
cze i przedstawiają tak zaskakujące 
sytuacje i stwory, że wiele z nich 
nadal nie jest dokładnie wyjaśniona. 
Badacze sztuki tego artysty spierają 
się skąd brał inspiracje i co miały 
oznaczać poszczególne motywy. 
Przeważa opinia, że malarz był bar-
dzo religijny a jego obrazy miały 
służyć ku przestrodze, do czego 
prowadzi grzeszne życie. Istnieją 
jednak również teorie mówiące 
o uprawianiu alchemii, sympatii 
Boscha do heretyckich ideologii 
i o tym, że wiele przedstawionych 
wizji to ujście dla fantazji seksu-
alnych malarza. Być może sztu-
ka Boscha jest tak wciągająca ze 
względu na to że zawarł w niej dwie 

ścierające się ideologie 
i swoje własne rozterki. 
Rozdarty między swo-
ją naturą i popędami 
a wychowaniem pod-
legającym chrześcijań-
skim zasadom, dawał 
wyraz swym przemyśle-
niom na płótnie. Malarz 
sięgał również do wie-
rzeń ludowych, folkloru 
niderlandzkiego. Często 
historycy sztuki anali-
zujący obrazy Boscha 
odwołują się do jego 
osobistych przeżyć. Był 
on w młodości świad-
kiem ogromnego pożaru, co miało 
na nim odcisnąć piętno w psychice 
i dać początek dziwacznym kom-
pozycjom. 
Magia sztuki Boscha tkwi także 
w wiecznej aktualności problemów 
poruszanych przez niego. Chciwość, 
żądza, zazdrość, gniew – te ludzkie 
przywary istniały zawsze i istnieć 
będą. W jego kompozycjach zawar-
ty jest cały przekrój społeczeństwa. 
Malował biednych i bogatych, ary-
stokratów oraz chłopstwo, młodych 
i starych. Niepokój jaki wywołują 
złożone wizje Boscha wzmaga fakt, 
że wśród niezwykłych scenerii 
dostrzegamy przedmioty dobrze 
nam znane, używane codziennie, 
zwierzęta domowe, czy też czę-
ści ciała ludzkiego. Te zwyczajne 
„oswojone” przez nas przedmio-
ty nagle stają się przerażające 
i odrealnione. Instrumenty stają 
się narzędziami tortur, owoce są 
nienaturalnie duże, części ciała 
ludzkiego zestawione z różnymi 

przedmiotami wydają się być nieza-
leżnymi istotami. Zwierzęta polują 
na ludzi a  ludzkie twarze albo są 
szkaradne, albo pozbawione wyra-
zu. Patrząc na takie wizje odbiorca 
czuje się nieswojo, nawet dzisiaj, po 
pięciuset latach od ich powstania. 
W czasach współczesnych, kiedy 
grafika komputerowa tworzy naj-
dziwniejsze stwory i powstają fanta-
styczne filmy w technice 3D, trudno 
jest zaskoczyć zwykłym obrazem. 
A jednak jest to możliwe. Potrze-
ba jednak przebłysku geniuszu aby 
stworzyć dzieła które przemawiają 
tak dobitnie i poruszają wyobraźnię 
kolejnych pokoleń. 
Malarstwo Boscha nie jest sztu-
ką łatwą i przyjemną w odbiorze. 
Zmusza do myślenia. Tym bar-
dziej zachęcam do zapoznania się 
z twórczością tego artysty. Jest ona 
zwierciadłem ludzkości. Kto ma 
odwagę się w nim przejrzeć?

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

HIERONIM BOSCH – SZALENIEC, CZY WIZJONER?
Rok 2016 został ogłoszony  w Holandii rokiem Hieronima Boscha. 
Mija właśnie 500 lat od śmierci tego niezwykłego malarza. Wielu 
z nas fascynują niesamowite wizje malarskie, tworzone przez 
surrealistów w XX wieku. 

Nowa – tak naprawdę po raz pierw-
szy od 8 lat - sytuacja wywołała 
niemałe zamieszanie. Chciałbym 
usystematyzować kilka faktów żeby 
się w tym nie pogubić.
Jedną z ciekawych nowości jest 
tzw. „Komitet Obrony Demokra-
cji”. Skąd taki twór? Odpowiedź 
jest prosta – wybory pokazały, 
że Platforma Obywatelska jest 
spalona i wręcz toksyczna. Nisz-
czy wszystko do czego się zbliży.  
Można by powiedzieć, że naród 
wreszcie się na niej poznał. Szko-
da, że tak późno. Nowoczesna 
– jeszcze młoda i nie okrzepła, 
była w stanie zmobilizować tylko 
wąską część byłego elektoratu 
PO. W dodatku pojawiły się 
kłopotliwe pytania o przeszłość 
i finansowanie Ryszarda Petru 
i jego ludzi. Aby wymknąć się 
kłopotom, zebrać pod swe 
skrzydła byłych platformersów 
i otworzyć na nowych zwolen-
ników postanowiono stworzyć 
coś na wzór dawnej „Solidarno-
ści” – formułę bardzo popularną 
w ostatnich latach na całym świe-
cie – ruch społeczny. Oczywiście 
– politycy opozycji widocznie nie 
doczytali, i nie wiedzą, że takie 
organizacje ZAWSZE tworzą się 

oddolnie. Niechcący więc upoli-
tycznili KOD, narzucili mu mało 
perspektywicznego przywódcę 
w postaci starego alimenciarza 
i nadali chwytliwą, ale mało 
konkretną nazwę. Bo przecież 
pod obronę demokracji można 
podciągnąć wszystko… Problem 
w tym, że opozycja przeżywa dzi-
siaj kryzys nie tylko struktural-
ny. Można wręcz powiedzieć, że 
cała ta struktura jest kompletnie 
bezideowa. Czyni to z niej nie-
konstruktywną. Jedynym spoje-
niem łączącym triumwirat jest 
chęć władzy i pozycji. A ludzie 
to widzą i czują. 
Dlatego właśnie protestuję prze-
ciwko szkodliwemu utożsamia-
niu każdej przeciw-PISowskiej 
opozycji z KODem. Można, 
a nawet trzeba w Polsce tworzyć 
nową jakość polityki. Opozycję 
zdyscyplinowaną, z konkretnym 
programem opartym o idee. Tyl-
ko wtedy możliwa będzie realna 
zmiana Polski. 
Z drugiej strony – mocno jestem 
PISem rozczarowany. Oczywi-
stym jest, że tego typu partia jest 
mi zdecydowanie bliższa aksjo-
logiczna niż np. wcześniejsza 
koalicja. Liczyłem, że Jarosław 

Kaczyński ma kompleksowy plan 
reform Polski. Przeliczyłem się. 
Sensownych i pomysłowych 
reform brak. W zamian za to 
mamy standardowe dla demo-
kracji zawłaszczanie państwa 
oraz vendettę na określonych 
grupach – takich jak sędziowie 
czy dziennikarze. Należy im się! 
– zgadzam się z tym. Ale na Boga 
– to nie może być jedyny sens 
sprawowania władzy… szczegól-
nie gdy państwo w kryzysie. 
Wydaje się więc, że jesteśmy 
wręcz skazani na powstanie nowej 
jakości. Po pierwsze – Polska 
polityka potrzebuje tlenu i świe-
żości, nieskalanego myślenia. Nie 
dał jej tego Kukiz, nie dał jej tego 
powiązany z poprzednim syste-
mem Petru. Po drugie – i koali-
cja i opozycja jest dziś słaba. Nie 
wykorzystują nawet ułamka pol-
skiego potencjału. Dziś naprawdę 
można więcej – nawet bez wiel-
kiego wysiłku. Co robić? Chyba 
pozostaje nam czekać…

 v Conrad Gadomski
Politolog.  

Prezes stowarzyszenia Pokolenie Wolności.  
Student Uniwersytetu Jagiellońskiego

RZUT OKA NA POLSKĄ SCENĘ POLITYCZNĄ
Dziwnie w tej Polsce od ostatnich wyborów. Dawna koalicji jest dziś 
w opozycji, natomiast największa partia opozycyjna zamieniła się 
w jedyną rządzącą. Taki proces to jeszcze nic niestandardowego – 
sytuacja odwzorowująca starą jak świat teorię krążenia elit. Zaczął 
się nam kształtować system dwublokowy – gdzie po jednej stronie mamy Prawo 
i Sprawiedliwość z akolitami w postaci Polski Razem i Solidarnej Polski. Po dru-
giej stronie barykady wytworzył się blok Nowoczesnej, Platformy Obywatelskiej 
i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Standardowy podział – którego ideologiczny 
pierwowzór sięga jeszcze „Okrągłego Stołu”. Całej tej sytuacji z boku przygląda 
się, swoim zwyczajem niezdecydowany i bliżej nie określony, ruch Pawła Kukiza.

12 lat – tyle czasu będzie zasiadał 
w Sejmie RP Jacek Osuch pod 
koniec 2019 roku. Jest on już 
w nim trzecią kadencję z rzędu 
i z pewnością przed jednym argu-
mentem nie może się on obronić 
– to wystarczająco dużo czasu, 
by się wykazać. Czego można 
wymagać od w zasadzie jakiego-
kolwiek pracownika po 12 latach 
pracy? Solidności, pracowitości 
i efektów, a niestety tego u posła 
Osucha nie widać. Przez pierwszy 
kwartał swojej pracy nie wyka-
zał on prawie żadnej aktywności 
w Sejmie: nie miał ani jednej inter-
pelacji, oświadczenia, zapytania 
czy pytania w sprawach bieżących 
– jednym słowem: czegokolwiek, 
co może zrobić poseł. Co więcej, 
do dziś nie ma nawet jednego 
wystąpienia na posiedzeniach 
Sejmu (96% posłów, w  tym 9, 
którzy ślubowali później, już je 
mają). W poprzednich kaden-
cjach Jacek Osuch również nie 
pracował zbyt dużo. Zajmował 
odpowiednio 332. i 418. pozycję 
w rankingu wystąpień na posie-
dzeniach Sejmu.
Dla porównania, Lidia Gądek 
posiada staż krótszy o jedną 

kadencję, bo pod koniec obecnej 
będzie ona zasiadać w parlamen-
cie 8. rok. Jednakże nie ma naj-
mniejszych powodów, by nad tym 
ubolewać, ponieważ każdy dzień 
naszej posłanki w Sejmie jest kata-
strofą dla nas samych i ciągłym 
działaniem na szkodę obywateli. 
W ciągu zaledwie czterech lat 
w parlamencie Lidia Gądek zdą-
żyła już m.in. zagłosować za: pod-
wyższeniem wieku emerytalnego, 
sprzedażą lasów państwowych, 
podwyżką VAT do 23%, obrabo-
waniem Polaków z ich pieniędzy 
z OFE, niepodwyższeniem kwoty 
wolnej od podatku do 8000 zł, 
a także haniebną ustawą o bratniej 
pomocy, umożliwiającej wojsku 
i policji innych państw wkracza-
nie na terytorium naszego kraju, 
w celu „tłumienia protestów czy 
zamieszek”. Przed Lidią Gądek 
kolejne 4 lata, lecz jeśli poprzed-
nią kadencję wykorzystała w taki 
sposób, to aż strach pomyśleć, co 
posłance może przyjść do głowy 
w kadencji obecnej.
Warto się zatem zastanowić, czy 
wyżej wymienione standardy, 
prezentowane przez naszą parę 
lokalnych posłów są takie, jakich 

byśmy sobie życzyli, oraz czy owe 
12 i 8 lat to niewystarczająco dużo 
czasu, by pokazali, czego można 
się po nich spodziewać. Jeśli na 
oba pytania odpowiedzieli pań-
stwo przecząco, to apeluję o poka-
zanie tego tekstu każdemu, kogo 
państwo znacie, a wiecie, że gło-
sował na Lidię Gądek czy Jacka 
Osucha. Trzeba przy następnych 
wyborach pokazać im czerwoną 
kartkę i nie dopuścić do tego, by 
znów znaleźli się w Sejmie. Zapra-
szam również na naszą stronę na 
Facebooku, którą można znaleźć 
pod adresem facebook.pl/korwin.
olkusz. Można tam znaleźć wiele 
materiałów o naszej parze posłów, 
w formie stworzonej do udostęp-
nienia dalej.

 v Michał Pasternak

LIDIA GĄDEK I JACEK OSUCH POD LUPĄ 
CZYLI O STANDARDACH WYZNACZANYCH PRZEZ OLKUSKICH POSŁÓW
Istnieje taka niepisana zasada, że jeśli nowy rząd ma coś zmie-
nić czy wprowadzić, to uczyni to w ciągu pierwszych 100 dni od 
momentu objęcia władzy. Jeśli do tego czasu tego nie wykona, 
to już tego nie zrobi wcale. Jest to ciekawa anegdota odnośnie 
obecnej władzy (która wyjątkowo ociąga się z obiecanym podwyższeniem 
kwoty wolnej od podatku), jak i rządów poprzedniej kadencji (które z kolei nie 
zmieniły praktycznie nic). Jednakże ta zasada może również dotyczyć każdego 
posła osobiście. Warto więc w tym kontekście przyjrzeć się parze posłów ziemi 
olkuskiej: Lidii Gądek z PO oraz Jackowi Osuchowi z PiS.

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:

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną. 
Jesteśmy największym przedsiębiorstwem produkującym beton w powiecie olkuskim.
Należymy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.

• ogrodzenia betonowe
• płytki chodnikowe
• płyty ażurowe
• bloczki fundamentowe
• korytka ściekowe
• kręgi

www.pro-bet.com.pl • pro-bet@poczta.onet.pl
OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97
WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2

tel. 32 644 21 42; 696 486 469

30 BANKÓW
W JEDNYM MIEJSCU 

DORADZTWO
FINANSOWE

TYLKO U NAS
NOWE OFERTY

POŻYCZEK NA RATY

BEZ OPŁAT
WSTĘPNYCH

CENTRUM 9
- kredyty i chwilówki 
w Twoim mieście!

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).

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

Informacje
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tel. 604-640-687 

POKÓJ
w budynku SILVER

/dawny budynek policji/ 

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

DO WYNAJĘCIA

Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

Redaktor naczelna:
Anna Przetacznik

Skład i łamanie:
Justyna Kurdyła
Druk: 
Polska Press Sp. z o.o., 
Oddział Poligrafia, 
Drukarnia w Sosnowcu.

Humana Anna Przetacznik

ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 41, 32-300 Olkusz

510 190 038

gwarekolkuski@wp.pl

Wydawca: 

www.gwarek-olkuski.pl

„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 obycza-
jami). 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.

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 �rm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o. o.  w Olkuszu

• 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.

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):

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 
Sp. z o. o.  w Olkuszu

• 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.

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):

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj 
pieniądze i baw się doskonale"

Kontakt:
Małgorzata Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

mpoznanska1@vp.pl
www.twoje-ori.olkusz.pl

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków. 
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

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

Świat należy
do kobiet

POLICJA
• Wierzchowisko. Zdarzenie drogowe z udziałem motocykla i 

dwóch samochodów osobowych
Policjanci z Komisariatu Policji w Wolbromiu wyjaśniają przyczyny 
i okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło w niedzie-
lę (05.06.br.) około godziny 11.40 w Wierzchowisku na skrzyżowa-
niu drogi wojewódzkiej nr 783 z drogą w kierunku Lgoty Wielkiej.
Jak wstępnie ustalili policjanci kierujący motocyklem, jadąc od 
strony Miechowa w kierunku Wolbromia, najechał na tył vw passa-
ta, który zatrzymał się na skrzyżowaniu i próbował skręcić w lewo. 
W wyniku tego uderzenia, motocyklista zjechał na przeciwny pas 
ruchu i zderzył się vw polo. Kierowca jednośladu i vw polo zosta-
li przewiezieni do szpitala w Miechowie. Motocyklista - 34-letni 
mieszkaniec Bukowna, z urazem barku i nogi pozostał w szpitalu 
na obserwacji. Kierujący pojazdami byli trzeźwi.

• Bukowno . Usiłowanie kradzieży kół samochodu
4 czerwca 2016 roku około godziny 2.00 nieznani do chwili obec-
nej sprawcy w Bukownie na ulicy Szkolnej usiłowali dokonać kra-
dzieży kół z zaparkowanego pojazdu marki Ford B-Max. Sprawcy 
poluzowali śruby mocujące koła, jednak zostali spłoszeni i nie 
osiągnęli zamierzonego celu. W sprawie tej prowadzone jest po-
stępowanie w komisariacie w Bukownie.

• Klucze. Pieszy potracony przez samochód osobowy
3 czerwca 2016 roku około godziny 17.15 w Kluczach na ul. Ol-
kuskiej kierujący samochodem marki Audi 80 jadąc ul. Olkuską w 
kierunku ul. Rabsztyńskiej potrącił 44- letniego mieszkańca miej-
scowości Klucze. Mężczyzna ten jak wynika ze wstępnych ustaleń, 
wszedł wprost pod koła nadjeżdżającego samochodu. Mimo pod-
jętej próby hamowania kierowca uderzył lewą stroną pojazdu w 
mężczyznę. Ze złamaniem piszczeli prawej nogi , kości miednicy 
oraz licznymi urazami twarzoczaszki i głowy , został przetrans-
portowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala im. 
Kopernika w Krakowie. Kierowca Audi poddany badaniu- trzeźwy. 
Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem technika krymi-
nalistyki oraz biegłego sądowego z zakresu rekonstrukcji zdarzeń 
drogowych. W chwili obecnej Policja w Olkuszu ustala dokładne 
okoliczności zdarzenia.

•  Złodziej w rękach policjantów z Bukowna
Zatrzymanie 23-letniego mieszkańca Jaworzna, to efekt pracy 
funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Bukownie. Mężczyzna, 
który ukradł biżuterię oraz wiertarko-wkrętarkę już dzisiaj usłyszy 
zarzut kradzieży. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
W środę (01.06.br.) do Komisariatu Policji w Bukownie zgłosił miesz-
kaniec tej miejscowości. Mężczyzna poinformował policjantów  
o tym, że w czasie prac remontowo-budowlanych prowadzonych  
w jego domu, skradziono mu wiertarko-wkrętarkę oraz biżuterię. 
Wartość przedmiotów właściciel wycenił na kwotę 2.700 złotych.
Policjanci ustalili sprawcę tego występku. Jest nim pracownik firmy 
remontowo-budowlanej -23-letni mieszkaniec Jaworzna. Okazało 
się, że mężczyzna oddał cześć skradzionej biżuterii do lombardu,  
a pozostałą przekazał na przechowanie innej osobie.
Mundurowi już odzyskali część skradzionej biżuterii i oddali wła-
ścicielowi. Niebawem, mężczyzna usłyszy zarzut z art. 278 §1 
kodeksu karnego tj. kradzieży. Za to przestępstwo kodeks karny 
przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

• Wolbrom. Zderzenie dwóch pojazdów
02.06.br. około godziny 14.40 na ulicy 20-Stu Straconych w Wol-
bromiu zderzyły się dwa pojazdy: fiat seicento oraz fiat panda.
Jak wstępnie ustalono, kierujący fiatem seicento, 21-letni wolbro-
mianin, próbował ominąć zaparkowany pojazd, zjechał na przeciwny 
pas ruchu i czołowo zderzył się z fiatem pandą. Obaj kierowcy i pasa-
żerowie fiata pandy z ogólnymi obrażeniami ciała trafili do szpitala  
w Olkuszu. Jedna osoba pozostała na obserwacji (pasażerka).

Kierowcy pojazdów byli trzeźwi. Na miejscu 
technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, wy-
konał szkic sytuacyjny i zrobił zdjęcia. Droga w 
tym miejscu była zablokowana. Objazd, na czas 
wykonywania oględzin, wyznaczono innymi uli-
cami miasta. 

• Napad na sklep jubilerski
Policjanci z Komendy w Olkuszu prowadzą działania zmierzające 
do ustalenia sprawcy rozboju na sklep jubilerski w Olkuszu. 
Do zdarzenia doszło w poniedziałek (tj. 30.05.br.) około go-
dziny 13. Do jednego ze sklepów jubilerskich na ulicy Kra-
kowskiej w Olkuszu wszedł mężczyzna w wieku 30-35 lat, 
wzrostu około 180 cm, szczupłej budowy ciała. Ubrany w ko-
szulkę z krótkim rękawem koloru niebieskiego, spodnie ko-
loru granatowego, jasne sportowe buty, biała czapka z dasz-
kiem, ciemne okulary. Mężczyzna poprosił ekspedientkę, by 
ta pokazała palety ze złotą biżuterią. W pewnym momencie –  
z kieszeni spodni - wyciągnął przedmiot przypominający broń palną  
i wymierzył w jej kierunku. Następnie odepchnął kobietę, ukradł 
biżuterię i oddalił się w kierunku ulicy Tadeusza Kościuszki. 
Na miejscu zdarzenia technik kryminalistyki przeprowadził oglę-
dziny i zabezpieczył ślady. Obecnie przesłuchiwani są świadkowie. 
Każda informacja docierająca do policjantów jest skrupulatnie 
sprawdzana i weryfikowana. Cały czas prowadzone są czynności 
służbowe. Osoby, które posiadają informacje w tej sprawie pro-
szone są o kontakt z najbliższą jednostką Policji lub telefon 997.

ADWOKAT  SZYMON  DUBEL
kom. 795 11 75 74

e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl
www.adwokat-dubel.pl

Reklamy
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KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

www.kotlyosiek.pl

1 m - 1650 zł
1,2 m - 1800 zł
1,4 m - 2050 zł
1,7 m - 2200 zł

1,9 m - 2350 zł
2,2 m - 2500 zł
2,5 m - 2600 zł

blacha 6 mm,
atest,

gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł 2,5 m - 6700 zł

SKLEP TECHNIK
Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi

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 

CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI KALENDARZ WYDARZEŃ

REPERTUAR KINA „ZBYSZEK”

IMPREZY

 v "SĄSIEDZI 2” prod. USA 
2D, napisy, czas trwania: 1 h 31 min. komedia,  
bez ograniczeń wiekowych 
10-15 VI godz. 18.00

 v "NICE GUYS. RÓWNI GOŚCIE" prod. USA, Wielka Brytania 
2D napisy, czas trwania: 1h 56 min. thriller/kryminalny,  
bez ograniczeń wiekowych 
10-15 VI godz. 20.00

 v "KOCHAJ"  prod. Polska 
2D, czas trwania: 1 h 46 min. komedia romantyczna,  
bez ograniczeń wiekowych 
17, 19, 22 VI godz. 18.00; 18, 20 VI - nie gramy;  
21 VI godz. 19.15

 v "ZAKŁADNIK Z WALL STREET" prod. USA 
2D napisy, czas trwania: 1 h 35 min. thriller/dramat,  
bez ograniczeń wiekowych 
17-19, 22 VI godz. 20.00; 20 VI – nie gramy;  
21 VI godz. 21.15

 v "ALICJA PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA" prod. USA 
3D dubbing, czas trwania: 1 h 48 min. przygodowy/
familijny/fantasy, bez ograniczeń wiekowych 
24-29 VI godz. 18.00

 v "NIENASYCENI" prod. Włochy, Francja 
2D napisy, czas trwania: 2 h 4 min. dramat/kryminalny,  
bez ograniczeń wiekowych 
24-29 VI godz. 20.00 

 v 9.06. godz. 9.30 Spotkanie Partnerskie Olkusz - Schwalbach 
Am Taunus w Olkuszu z okazji 25. rocznicy podpisania 
polsko-niemieckiego traktatu „O Dobrym Sąsiedztwie i 
Przyjaznej Współpracy” (sala widowiskowa MOK)

 v 9.06. godz. 17.00 Prof. Maria Klein „Tęczowa 
biotechnologia” - wykład w ramach Olkuskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 v 10.06. godz. 19.00 Koncert zespołu klezmerskiego 
„Sholem” (współorganizacja:  BWA - MOK, Centrum Kultury, 
ul. Szpitalna 32)

 v 11.06. godz. 21.00 „O obrotach ciał” – happening w 
wykonaniu Grupy Teatralnej „Glutaminian Sodu” 
(park miejski)

 v 14.06. godz. 10.00 „II Bajkowy Koncert” 
(organizator: Stowarzyszenie Literacko-Teatralne)

 v 15.06. godz. 16.00 Zakończenie roku Szkoły Suzuki
 v 16.06. godz. 17.00 Cykl „Rozmawiamy filmami” wykład  

w ramach Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 v 17.06. godz. 17.00 Wyjazd do Małopolskiego Ogrodu Sztuki 

na spektakl „Dzieje upadków” wg powieści H. de Balzaca 
„Kuzynka Bietka”

 v 18.06. godz. 10.30, 15.00 Gala tańca Szkoły Tańca „Wena”
 v 19.06. godz. 16.00 „Król Żaglonosy” spektakl w wykonaniu 

Sekcji Teatralnej MOK

 v 20.06. godz. 19.00 Koncert Mai Sikorowskiej, Andrzeja 
Sikorowskiego i Jacka Królika (organizacja: Koordynator 
Ogólnopolskiego Projektu „Bilet Dla Brata”)

 v 21.06. godz. 16.00 Zakończenie roku Sekcji Plastycznej, 
Instrumentalnej, Wokalnej i Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Olkuskiej

 v 22.06. godz. 16.00 „Święto Żywych” promocja wierszy 
zebranych olkuskiego poety Łukasza Jarosza. Utwory 
z nowego tomiku laureata Nagrody im. Wisławy 
Szymborskiej czytać będą krakowscy aktorzy Jerzy Trela i 
Wojciech Trela

 v 23.06. godz. 17.00 Wojciech Kozak - Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego - „Polityka senioralna” 
wykład oraz uroczyste zakończenie roku akademickiego 
Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
ok. godz. 18.30 Wernisaż wystawy prac studentów Sekcji 
Malarskiej OUTW

 v 24.06. godz. 14.00 Prezentacja artystyczna Ogniska 
Muzycznego „Żaczek”

 v 25.06. godz. 21.00 Noc Poetów (zamek w Rabsztynie, w 
razie niepogody w Chacie Kocjana)

 v 27.06. – 31.08.2016 r. Wakacje z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ!!

Świetnie spisali się Karatecy 
z Jurajskiego Klubu OYAMA Karate 
w Olkuszu przygotowani przez Sensei 
Kazimierza Skalniaka 4 dan, który 
tym razem był głównym organizato-
rem tych udanych Mistrzostw.
Najmłodsi zawodnicy mieli 6 lat a naj-
starsi nie ukończone 18 lat.
Cieszy podjęcie wyzwania przez 
Wszystkich, a w szczególności przez 
najmłodszych, dla nich było to bardzo 
duże przeżycie, lecz z dumą możemy 
powiedzieć, że dali radę.
Zawody otworzył Prezes Jurajskiego 
Klubu Sportowego w Olkuszu Sensei 
Kazimierz Skalniak. W imieniu wła-
snym oraz Burmistrza Miasta i Gminy 
Olkusz Romana Piaśnika Dyrektor 
MOSiR Dariusz Murawski życzył 
wszystkim zawodnikom jak najlep-
szego startu, a licznie zgromadzonej 
publiczności wielu wrażeń.
Sędzią głównym Mistrzostw był Shi-
han Ryszard Żółty 5 dan (Kraków).
Zawody sprawnie prowadzili, Sensei 
Mirosław Osika 4 dan z Krakowa oraz 
Pan Grzegorz Furgaliński z Zadroża.
Funkcje sędziów centralnych pełnili, 
Sensei Rafał Czopek i Grzegorz Uzar.
Sędziami bocznymi byli: Sensei 
Dariusz Hachaj, Sensei Marek Waw-
rzyński, Sensei Mariusz Sukmanow-

ski, Sempai Paweł Zbieżek, Sempai 
Kinga Skalniak.
Dyplomy opracowała i drukowała 
Pani Marta Skalniak.
Puchary wręczali Shihan Ryszard Żół-
ty, Pan Grzegorz Furgaliński i Pani 
Marta Skalniak.
Dziękujemy za współpracę pani 
Dyrektor ZS nr 4 Maridzie Zoń oraz 
pani nauczycielce Teresie Stach, gru-
pie wolontariuszy oraz grupie rodzi-
ców i dzieciom za pomoc w organi-
zacji zawodów.

Partnerzy:
• Pani Agnieszka Szwagierczak – 

wł. Agencji Ubezpieczeniowej 
w Olkuszu.

• Pani Anna Grzanka – wł. skle-
pu z częściami samochodowymi 
w Olkuszu – Galam.pl

• Pan Paweł Kondek – wł. sklepu 
z artykułami sportowymi w Olku-
szu – Pablosport

Patronat medialny objęli: pani Anna 
Przetacznik, właścicielka gazety 
„Gwarek Olkuski” oraz pan Franci-
szek Rozmus – właściciel prywatnej 
telewizji internetowej „olkusztv”.  

VIII OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO – 
CZĘSTOCHOWSKIEJ OYAMA KARATE DZIECI I MŁODZIEŻY
W dniu 05.06.2016 r. w Hali Sportowo – Widowiskowej MOSiR w Olkuszu odbyły się VIII Otwarte Mistrzostwa Jury Krakowsko 
– Częstochowskiej OYAMA Karate Dzieci i Młodzieży w konkurencji KATA, w których wzięło udział blisko 180 zawodniczek 
i zawodników z 9 klubów (Krakowski Klub Sportowy Koyama, Tarnobrzeski Klub Karate, Krakowska Akademia Sportu, Tarnowski 
Klub Sportowy OYAMA Karate, Klub OYAMA Karate – Brzeszcze, Klub OYAMA Karate-Bochnia, Herbowski Klub OYAMA Karate, 
Proszowicki Klub Sportowy OYAMA Karate, Jurajski Klub Sportowy OYAMA Karate – Olkusz).

W Y N I K I
Kobudo - Juniorzy starsi
III - Norbert Szwagierczak
Kobudo - Juniorki
III - Weronika Furman
III - Alicja Milej

KATA
Kategoria: I - Dziecko (Medaliści MP).
I - Jan Tracz
Kategoria: II - Dziecko (Medalistki MP).
II - Amelia Grzanka
Kategoria: III - Dziecko (Medalistki MP).
I - Natalia Stach
Kategoria: IV - Dziecko (Medalistki MP).
I - Lena Pater
III - Natalia Stanisławska
Kategoria: V - Dziecko (Medaliści MP).
I - Grzegorz Furgaliński
II - Oskar Janawa
III - Bartosz Gwiazda
Kategoria: Juniorki (Medalistki MP).
I -Kinga Kowal
II - Patrycja Gut
Kategoria: Juniorzy (Medaliści MP).
I - Miłosz Milej
II - Jakub Jurczyk
Kategoria: Juniorzy starsi (Medalistki MP).
III - Alicja Milej
Kategotia: Juniorzy starsi (Medaliści MP).
III - Norbert Szwagierczak
Kategoria: II - Dziecko dziewczęta (Kolo-
rowe pasy).
I - Emilia Jaszczyk
III - Ada Osiecka
Kategoria: III - Dziecko chłopcy (Kolo-
rowe pasy).
III - Hubert Fira
III - Alessandro Schnell
Kategoria: V - Młodzik chłopcy (Kolorowe 
pasy).
III - Olaf Niewiara
Kategoria: VI - Młodzik chłopcy (Kolo-
rowe pasy).
II - Dawid Nieć
III - Patryk Chochół
III - Antoni Mielczarek

Kategoria: VIII - Młodzik dziewczęta (Kolo-
rowe pasy).
I - Emilia Świechowska
III - Ewa Wcisło
Kategoria: Juniorzy młodsi (Kolorowe 
pasy).
III - Maciej Maj
Kategoria: Juniorki młodsze (Kolorowe 
pasy).
I - Anna Piechowicz
II - Maria Świda
III - Karolina Pasek
Kategoria: Juniorzy (Kolorowe pasy).
II - Sylwester Szyler
Kategoria: Juniorki (Kolorowe pasy).
III - Weronika Juras
Kategoria: I - Dziecko (Białe pasy).
II - Natalia Wawrzczak
Kategoria: II - Dziecko (Białe pasy).
I - Sylwia Andrzejewska
Kategoria: IV - Dziecko dziewczęta (Białe 
pasy).
I - Amelia Ziółkowska
III - Natalia Podolska
III - Paulina Stach
Kategoria: V-Dziecko (Białe pasy).
II - Mateusz Skałka
Kategoria: Młodzik (Białe pasy).
III - Mateusz Zielnik
III - Dawid Ćwik
Kategoria: Kadet (Białe pasy).
I - Mateusz Ambrozik
Kategoria: Juniorzy młodsi (Białe pasy).
II - Dawid Konstanty
III - Szymon Ambrozik
Wszystkim Gratulujemy podjęcia wyzwania 
i zdobytych pucharów, przed nami egzamin 
na wyższe stopnie uczniowskie i wyjazd 
na obóz sportowy do Świnoujścia. OSU!

Informacje
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tel. 537 39 39 39
 511 33 06 36
motoexpertshop@gmail.com 
32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 1
(baza STW)

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

HURTOWNIA OLEJÓW OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

www.motoexpert.olkusz.pl

Najniższe ceny w regionie!

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

W ofercie fachowe doradztwo 
techniczne z dojazdem 

do klienta gratis.

"Estrich-Specjal" Bis

Profesjonalne wylewki 

Miksokretem
zacierane maszynowo

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz, 
tel. 32 754 56 70, tel. kom. 608 696 097Ponad 22 lata doświadczenia

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE TANIO

SZYBKO 
SOLIDNIE

LOMBARD
SKLEP Z TOREBKAMI

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

ZMIANA ADRESU z Olkusz, Rynek 24 na:
OLKUSZ, UL. KASZTANOWA 4

Parking przed posesją
Zapraszamy pon. - sob. w godz. 800 - 2000

tel. 512 777 884

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

• odzież roboczą i specjalistyczną
• rękawice robocze
• obuwie ochronne, gumowe
• ochrona głowy, oczu i twarzy
• ochrona słuchu i dróg oddechowych
• środki czystości

Oferujemy w atrakcyjnych cenach: 

 sklep@spa-met.pl  505 066 848

Ogrodzieniec, Kościuszki 129
(cementownia)

Reklamy


