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ZAWIERA DODATEK REGIONALNY „DOLINA BIAŁEJ PRZEMSZY”
PROMOCJA!!

GŁOŚNIKI BLUETOOTH

39,99 zł

Łukasz Knapczyk

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

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

www.system-olkusz.pl

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

OPTYK

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

SKUTERY

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
800 – 2200
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

GABINET OKULISTYCZNY

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

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

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIA:
• Komunikacyjne: Tanie OC/ Dobre AC/KR, Assistance do 1000 km.
• Majątkowe: Dom, Mieszkania
• Osobowe : NNW, Życie, Emerytury

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

Karolina Małysa

Agent Ubezpieczeniowy "MMK"

• Firmowe : Kabotaż, OCP, Wadium

ul. Nullo 23/2A, 32-300 Olkusz
pewneubezpieczenia@wp.pl

• Rolnicze

tel.: 880 391 340

MEBLE OGRODOWE

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

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

Kasy Fiskalne, zapraszamy Do Zakupu:

z uzupełnieniem czynnika

20 zł

MYCIE SAMOCHODU
MYCIE SZYB
ODKURZANIE
WOSKOWANIE
OZONOWANIE GENERATOREM

•••••••••••••••••••••••••
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W ramach pełnej obsługi naszych klientów świadczymy następujące usługi:

• pomoc przy wyborze urządzenia odpowiedniego do charakteru prowadzonej działalności,
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów,
• fiskalizację kasy,
• okresowe obowiązkowe przeglądy techniczne,
• stała opieka serwisowa kas fiskalnych.

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

PAKIET RAZEM

•••••

••••••

15 zł
10 zł
10 zł
5 zł
40 zł

Z KUPONEM KONSUMPCJA
POTRAW 10% TANIEJ !!

Olkusz
Restauracja

Organizujemy:
wesela, komunie, chrzciny oraz ... stypy,
wszystkie inne uroczystości
rodzinne i okolicznościowe,
wesela do 50 osób .
Zajmujemy się również
obsługą imprez ﬁrmowych.
U NAS!!!
ZJESZ, WYPIJESZ, POTAŃCZYSZ!
Zapraszamy!

tel. kom: 662 331 815

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

WiREX
Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

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

100 zł

AUTO-MYJNIA - Krze

przy trasie E94 (Olkusz - Dąbrowa Górnicza)

Umów się, tel. 508 212 003

Rynek 27
CLUB 66

JUŻ OTWARTE!!! ZAPRASZAMY

Do każdego
badania
upominek
gratis
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Informacje

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu zaprasza na:

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży będą
prowadzone przez cały okres wakacji
w środy godz. 16:00 - 19:00
oraz niedzielę godz. 11:00 - 14:00
Miejsce spotkań:
Park Rekreacyjno - Krajobrazowy „Silver Park”.
Olkusz, ul. Głowackiego
Szczegółowe informacje na facebook.pl/mosirolkusz
oraz 784 647 871

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu
zaprasza na

Olkusz Silver Games 28.06.2015 r.
godz. 14:00
zawody dla rolkarzy w
kategoriach: Amator, Junior, Pro
14:00 eliminacje • 16:30 zawody

Typ rozgrywek/imprezy

Szkoła/Kategoria
wiekowa

Godzina

Miejsce

26-28.06

Grand Prix Olkusza
w Tenisie Ziemnym

Open, +45

8:00

korty OSW „Czarna Góra”

27.06 so

Święto Cykliczne

14:00

Rynek

Silver Games

14:00

Silver Park ul. Głowackiego

Młodzieżowy Turniej
Tenisa Ziemnego

8:00

korty OSW „Czarna Góra”

10.30

boisko „orlik” przy Szkole
Podstawowej nr 2

Data

28.06 n
29-30.06
30.06 wt

Tenis ziemny

gimnazjum

10.30

korty OSW „Czarna Góra”

Extreme City 2015

podst, gim, ponadgim

16:00

Silver Park ul. Głowackiego

Siatkówka plażowa

ponadgim

10.30

boisko OSW „Czarna Góra”

05.07 n

szkółka Extreme City 2015

podst, gim, ponadgim

11:00

Silver Park ul. Głowackiego

08.07 śr

szkółka Extreme City 2015

podst, gim, ponadgim

16:00

Silver Park ul. Głowackiego

12.07 n

szkółka Extreme City 2015

podst, gim, ponadgim

11:00

Silver Park ul. Głowackiego

14.07 wt

Piłka nożna

gimnazjum

10.30

boisko „orlik” przy Szkole
Podstawowej nr 2

15.07 śr

Bezpłatne warsztaty jazdy na rolkach
z Tomkiem Kwietniem,

19.07 n

Szczegółowe informacje: www.mosir.olkusz.pl,
tel. 32 649 44 88, 784 647 871, e-mail: organizator@mosir.olkusz.pl

podstawowa kl.IV-VI

02.07 cz

16.07 cz

Tor Skimboardowy

Piłka nożna

01.07 śr

Atrakcje sportowe dla publiczności:

Miejsce: Park Rekreacyjno - Krajobrazowy
„Silver Park”. Olkusz, ul. Głowackiego

czerwiec

Wakacyjną Szkółkę nauki
i doskonalenia jazdy
na rolkach, deskorolkach, rowerach
i hulajnogach.

Harmonogram imprez organizowanych w ramach programu
Wakacje z MOSiR-em 2015, Olkusz 26.06 - 30.08.2015 r.

lipiec

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu
we współpracy z BXP EVENT zaprasza na

21.07 wt
22.07 śr

Gry i Zabawy

podstawowa kl.I-III

10.30

boisko OSW „Czarna Góra”

szkółka Extreme City 2015

podst, gim, ponadgim

16:00

Silver Park ul. Głowackiego

Trio basket

ponadgim

10.30

boisko OSW „Czarna Góra”

szkółka Extreme City 2015

podst, gim, ponadgim

11:00

Silver Park ul. Głowackiego

Piłka nożna

podstawowa kl.IV-VI

10.30

boisko „orlik” przy Szkole
Podstawowej nr 2

Siatkówka plażowa

gimnazjum

10.30

boisko OSW „Czarna Góra”

szkółka Extreme City 2015

podst, gim, ponadgim

16:00

Silver Park ul. Głowackiego

23.07 cz

Trio basket

podstawowa kl.IV-VI

10.30

boisko OSW „Czarna Góra”

26.07 n

szkółka Extreme City 2015

podst, gim, ponadgim

11:00

Silver Park ul. Głowackiego

28.07 wt

Piłka nożna

podstawowa kl.IV-VI

10.30

boisko „orlik” przy Szkole
Podstawowej nr 2

Tenis ziemny

ponadgim

10.30

korty OSW „Czarna Góra”

29.07 śr

szkółka Extreme City 2015

podst, gim, ponadgim

16:00

Silver Park ul. Głowackiego

30.07 cz

Trio basket

ponadgim

10.30

boisko OSW „Czarna Góra”

ul. Minkiewicza 2, email: krol@praca.gov.pl, www: www.pup-olkusz.pl

02.08 n

szkółka Extreme City 2015

podst, gim, ponadgim

11:00

Silver Park ul. Głowackiego

tel. 32 643-05-38, 32 641-34-02; fax 32 643-43-48; NIP 637-10-45-891

04.08 wt

Mini golf

podst, gim, ponadgim.

10.30

pole do minigolfa OSW
„Czarna Góra”

Tenis ziemny

Podstawowa kl. IV-VI

10.30

korty OSW „Czarna Góra”

05.08 śr

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej
pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (I)”.
Środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację tego projektu w 2015 r.
wynoszą 1.406.600,00.
Okres realizacji projektu 01.05.2015 r. - 31.01.2016 r.
Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne powyżej 30 r.ż. zarejestrowane w PUP Olkusz,
zakwalifikowane do I lub II Profilu pomocy.
Preferowane będą osoby należące przynajmniej do jednej z niżej wymienionych grup:
- osoby o niskich kwalifikacjach,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby powyżej 50 r.ż.,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- kobiety.
W ramach projektu RPO planujemy objęcie wsparciem 159 osób bezrobotnych z terenu powiatu olkuskiego z tego:
- stażami – 119 os.,
- dotacjami na rozpoczęcie własnej firmy – 40 os.
Ponadto każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w postaci usługi pośrednictwa pracy
i poradnictwa zawodowego.
W projekcie założono również osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie:
a) osób powyżej 50 r. ż - co najmniej 35%;
b) osób niskowykwalifikowanych - co najmniej 40%;
c) osób długotrwale bezrobotnych - co najmniej 35%;
d) osób niepełnosprawnych - co najmniej 20%;
e) kobiet, które nie zostały zakwalifikowane do żadnej z w/w grup priorytetowych – 40%.
Słowniczek pojęć:
Osoba o niskich kwalifikacjach to: osoba posiadająca wykształcenie co najwyżej średnie
Osoba długotrwale bezrobotna to: osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12
miesięcy. Do okresu 12-tu miesięcy zaliczany jest też okres przed rejestracją w PUP, w czasie którego osoba była bezrobotna i poszukiwała pracy.

szkółka Extreme City 2015

podst, gim, ponadgim

16:00

Silver Park ul. Głowackiego

06.08 cz

Siatkówka plażowa

gimnazjum

10.30

boisko OSW „Czarna Góra”

09.08 n

Extreme City 2015

podst, gim, ponadgim

11:00

Silver Park ul. Głowackiego

11.08 wt

Trio basket

podstawowa kl.IV-VI

10.30

boisko OSW „Czarna Góra”

Tenis ziemny

gimnazjum

10.30

korty OSW „Czarna Góra”

12.08 śr

szkółka Extreme City 2015

podst, gim, ponadgim

16:00

Silver Park ul. Głowackiego

13.08 cz

Siatkówka plażowa

ponadgim

10.30

boisko OSW „Czarna Góra”

16.08 n

szkółka Extreme City 2015

podst, gim, ponadgim

11:00

Silver Park ul. Głowackiego

Piłka nożna

gimnazjum

10.30

boisko „orlik” przy Szkole
Podstawowej nr 2

18.08 wt

sierpień

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu planuje przystąpić do realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Działania 8.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy na rok 2015 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 20142020 – pod nazwą

Gry i Zabawy

podstawowa kl.I-III

10.30

boisko OSW „Czarna Góra”

szkółka Extreme City 2015

podst, gim, ponadgim

16:00

Silver Park ul. Głowackiego

20.08 cz

Mini golf

podst, gim, ponadgim.

10.30

pole do minigolfa OSW
„Czarna Góra”

23.08 n

szkółka Extreme City 2015

podst, gim, ponadgim

11:00

Silver Park ul. Głowackiego

25.08 wt

Piłka nożna

podstawowa kl.IV-VI

10.30

boisko „orlik” przy Szkole
Podstawowej nr 2

19.08 śr

26.08 śr

Tenis ziemny

ponadgim

10.30

korty OSW „Czarna Góra”

szkółka Extreme City 2015

podst, gim, ponadgim

16:00

Silver Park ul. Głowackiego

gimnazjum

27.08 cz

Trio basket

29.08 so

Zakończenie Wakacji 2015

30.08 n

szkółka Extreme City 2015

podst, gim, ponadgim

10.30

boisko OSW „Czarna Góra”

11.00

OSW „Czarna Góra”

11:00

Silver Park ul. Głowackiego

Udział w zajęciach sportowych bezpłatny!!!
Zgłoszenia będą przyjmowane na miejscu w dniu zawodów,
30 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.
Przy zgłoszeniach należy okazać aktualną legitymację szkolną!
Informacje: www.mosir.olkusz.pl lub tel. 32 649 44 88, 784 647 871.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.mosir.olkusz.pl oraz
polubienia Fan Page’a na portalu Facebook pod adresem facebook.com/mosirolkusz.

Informacje
PORADY PRAWNE

FELIETON

MYŚLENIE MA PRZYSZŁOŚĆ

Już tylko kilka dni dzieli nas od wakacji. Wprawdzie pogoda nie rozpieszcza,
jednak wkrótce przyjdzie oczekiwane ocieplenie, a wraz z nim ochota na
orzeźwiające kąpiele w jeziorze, zalewie, rzece, czy basenie. Wypoczynek
nad wodą to w końcu wizytówka lata. Niestety nie zawsze jest to wypoczynek.
Często to, co miało być wesołą zabawą, relaksem zmienia się w tragedię.
A wszystko przez ludzką głupotę.
Lato jeszcze się nie zaczęło, a już
nie raz media donosiły o tragicznych skutkach zabaw nad wodą.
Rokrocznie błękitny żywioł zabiera
setki osób, którzy nie zachowali
należytej ostrożności lub zwyczajnie mieli pecha. W dziewięćdziesięciu procentach przypadków do tragedii doprowadził
brak wyobraźni poszkodowanych,
a może nadmierna wyobraźnia,
zależy jak na to patrzeć.
Z nieznanych przyczyn niektórym
wydaje się, że są nieśmiertelni. Nie
ważne co zrobią nie może się im
nic stać, arogancja... ignorancja...
brak pokory? Woda jest pięknym,
orzeźwiającym i niezwykle niebezpiecznym żywiołem. Morze, jezioro, zalew, rzeka czy nawet zwykły
miejski basen może okazać się grobowcem dla nieostrożnych i zbyt
frywolnych plażowiczów. Kilka
piw, bo przecież gorąco i nawodnić
się trzeba, lubiące „dobrą” zabawę
towarzystwo i mamy gotowy przepis na nieszczęście.

Są ludzie, szczególnie młodzi, dla
których szczytem odwagi jest skok
z wysokości na „główkę” do wody.
Fajna zabawa, która może udać się
raz, dwa, trzy, ale w końcu kończy
się na wózku inwalidzkim, na łóżku lub w grobie. Kilku śmiałków
próbujących udowodnić sobie, który jest odważniejszy, (albo raczej
głupszy), staje na skarpie, skale,

wysokim brzegu... odpowiedni
komentarz kolegów... „tchórzy”...
(śmiech), „boi się skoczyć, ale z niego baba”... (śmiech)... „idź do mamy
niech ci nosek wytrze”... (śmiech).
Popchnięcie, szturchnięcie, uległość, młody skacze. Uda mu się,
albo nie. Taki skok nie jest aktem
odwagi lecz głupoty. Naprawdę
odważny jest ten, który potrafi
przeciwstawić się grupie prowodyrów i odmówić nieodpowiedzialnego i grożącego życiu zachowania.
Nazwany tchórzem w rzeczywistości jest bohaterem. Nie sztuką
jest poddać się presji dla świętego
spokoju, odwaga polega na odpowiedzialnym i rozsądnym myśleniu. Czy można nazwać odważnym
tego, kto resztę swego życia spędzi na wózku inwalidzkim, bądź
przykuty do łóżka tylko dlatego, że
chciał pokazać jaki to z niego spoko
gość? No chyba nie... nie trzeba
poprawiać niechlubnych statystyk,
doprowadzać bliskich do rozpaczy,
przysparzać zmartwień i siwych
włosów rodzicom, nie trzeba okaleczać się, ani tym bardziej głupio
umierać, żeby być odważnym. Żeby
być odważnym trzeba żyć.
Odpoczynek nad wodą przynosi
ukojenie... spokojny szum lekkich
fal, delikatny wietrzyk chłodzący rozpalone ciało, śmiech dzieci
pluskających się przy brzegu, gwar
rozmów i nagłe wycie syreny kiedy

WOPR-owcy ruszają na ratunek.
Kilku wesołków urządziło przyjęcie
na łódce. Alkohol, śpiew, wygłupy...
i płacz kiedy łódka się wywróciła.
Ratownicy wracają po kilkunastu
minutach, udało im się uratować
trzech... po resztę wezwali płetwonurków... niewiadomo kiedy ich
wyłowią... zabawa nad wodą.

Co roku przed sezonem urlopowym
jest to samo. Ostrzeżenia przed niebezpiecznymi kąpieliskami, niestrzeżonymi akwenami, dzikimi
plażami, alkoholem, nieodpowiedzialnością i próbą udowodnienia
sobie lub komuś, że „ja potrafię”.
Co roku te same apele, te same drastyczne opowieści i zdjęcia i ta sama
ignorancja, bo przecież to innym
się przytrafiają nieszczęścia, mnie
nigdy. Ja nie utonę – bo umiem pływać, nie zrobię sobie krzywdy – bo
wiem co robię, przecież co roku
kąpię się w tym samym miejscu,
co roku robię to samo nigdy nic mi
się nie stało, czemu teraz miałoby
być inaczej? Czemu? Bo nie tylko
NFZ ma limity, szczęście też nie
jest wieczne i w końcu się kończy.
Odpoczywając nad wodą nie wyłączajmy myślenia, czasem lepiej
przewidzieć najgorsze i wrócić
szczęśliwie, niż bawić się beztrosko
i nie wrócić już nigdy…
vv Izabela Szatyn
email: go_izabelaszatyn@op.pl

PORADY PRAWNE

EKSMISJA A PRAWO DO LOKALU SOCJALNEGO

Eksmisja z lokalu mieszkalnego 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.

Przepis art. 14 ust. 3 ustawy
z dnia 21.06.2011 o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2005 r. nr 31, poz. 266 z póżn.
zm.) stanowi, iż Sąd ocenia, czy
konkretnym osobom eksmitowanym przysługuje prawo do lokalu socjalnego mając na uwadze
dotychczasowy sposób korzystania przez te osoby z lokalu
oraz ich szczególną sytuację
materialną i rodzinną. Decyzja
ta zależy od uznania sądu.

W przepisie art. 14 ust. 4
w/w ustaw y w ymienione są
jednak takie przypadki, w których sąd nie może orzec o braku
uprawnienia do lokalu socjalnego, a mianowicie wobec kobiety
w ciąży, małoletniego, niepełnosprawnego lub ubezwłasno-
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wolnionego 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
spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze
uchwały, chyba że osoby te mogą
zamieszkać w innym lokalu niż
dotychczas używany.

Należy jednak zaznaczyć, iż
powyższa regulacja dotycząca
obow iązkowego przyznania
prawa do lokalu socjalnego nie
dotyczy osób, które utraciły
tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego,
a umowę najmu zawarły po 31
grudnia 2004 r. W takim przypadku przyznanie prawa do
lokalu socjalnego zawsze zależy
od uznania sądu.
Jeżeli więc osoba eksmitowana spełnia jeden z pow yżej wymienionych warunków
obl igator y jnego orz ecz enia
o prawie do lokalu socjalnego,
a także zajmuje lokal wchodzący w skład publicznego zasobu
mieszkaniowego lub też umo-

wę 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.

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH PRZEZ WPIS DO KRD

– SPRAWDŹ JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ POKRZYWDZONEMU
Wobec naruszenia dóbr osobistych, przedsiębiorca może domagać się od nieuczciwego wierzyciela dopełnienia czynności
potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia, w szczególności
złożenia stosownej treści oświadczenia. Możliwe jest także żądanie
zadośćuczynienia pieniężnego jak i odszkodowania.
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r.
o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (dalej zwana „ustawą”)
kreuje następujące uprawnienie wierzyciela, tj. wpisanie danego dłużnika m.in. do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej
S.A. – powszechnie zwanego KRD.
Jest to dostępna baza zadłużonych
przedsiębiorców i konsumentów.
Dzięki niej można sprawdzić wiarygodność finansową kontrahenta
z którym zamierza się podjąć współpracę. By wpisać dłużnika, będącego
przedsiębiorcą konieczne jest łączne spełnienie przesłanek o których
mowa w art. 15 ust. 1 w/w ustawy.
Przede wszystkim zobowiązanie
musi istnieć i być wymagalne co
najmniej 60 dni, przy czym nie
jest niezbędne by było potwierdzone
prawomocnym wyrokiem. Dodatkowo wysokość zobowiązania musi
przewyższać kwotę 500 zł. Jednocześnie wierzyciel winien skierować
do dłużnika wezwanie odpowiedniej
treści, a od jego wysłania musi upłynąć co najmniej miesiąc. Po łącznym
spełnieniu tych przesłanek dokonywany jest wpis.
Co jednak gdy wpis został dokonany
na podstawie zawiadomienia o niezapłaconych zobowiązaniach, które
nie istnieją lub co prawda istnieją,
ale w znacznie mniejszej wysokości? Wówczas zazwyczaj dochodzi
do naruszenia dóbr osobistych

dłużnika. „Jedynym z zasadniczych
dóbr osobistych osoby prawnej, w tym
w szczególności przedsiębiorcy, jest jego
dobre imię, dobra sława gospodarcza /
renoma/ w relacjach z jego partnerami
gospodarczymi jako podmiotu rzetelnie
wywiązującego się ze swoich zobowiązań (…).” (tak Sąd Apelacyjny w Krakowie w uzasadnieniu wyroku z dnia
4.10.2013r., sygn. I ACa 927/13).
Niezasadne umieszczenie podmiotu w KRD skutkuje przykładowo
zmniejszeniem jego wiarygodności
na rynku, trudnościami w uzyskaniu
kredytu, jak i utratą wizerunku.
Przepis art. 24 § 1 w zw. z art. 43
Kodeksu cywilnego stanowi, iż ten
czyje dobro osobiste zostało naruszone może żądać od podmiotu, który
dopuścił się tego naruszenia- złożenia stosownego oświadczenia np. na
stronie internetowej KRD. Jego treść
może brzmieć: „Oświadczam, iż brak
było podstaw do powiadomienia KRD
o niezapłaconych zobowiązaniach podmiotu X w stosunku do podmiotu Y”.

Pokrzywdzony może żądać, na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego,
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (szkodę o charakterze niemajątkowym). W przypadku spotykanego kwestionowania tego roszczenia
jako nienależnego osobom prawnym,
wskazuję na stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie wyrażone
w orzeczeniu z dnia 6.09.2013r.,
sygn. I ACa 456/13, przyjmującego

istnienie podstawy do przyznawania
zadośćuczynienia nie tylko osobom
fizycznym.

Przedsiębiorca, któremu zachowanie wierzyciela wyrządziło szkodę
majątkową np. wskutek nieuzyskanego na czas kredytu czy też
konieczności udzielania kontrahentowi dodatkowego zabezpieczenia
związanego z wydatkami, może
wystąpić ze stosownym roszczeniem
odszkodowawczym na podstawie art.
24 § 2 Kodeksu cywilnego. Wówczas niezbędne będzie sprecyzowanie
wysokości poniesionej szkody.
Kończąc niniejszy wątek zwracam
uwagę na przepisy karne rozdziału
6 w/w ustawy, w szczególności art.
48 ust. 1 „Kto przekazuje do biura
nieprawdziwą informację gospodarczą,
podlega grzywnie do 30 000 złotych”
oraz art. 51 ust. 1 „Kto, będąc obowiązanym do udostępniania informacji
gospodarczych, ujawnia nieprawdziwe
lub nieaktualne dane, podlega grzywnie
do 30 000 złotych”.

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

SZTUKA KONTRA BARBARZYŃSTWO
Jest XXI wiek. Mamy dobę Internetu, wszelkiego skomputeryzowania,
lotów kosmicznych, mamy wszystko „mądre”: smart TV, smartwatch’e,
smartfony, nawet pralki i lodówki są smart. Szkoda tylko że ten mądry
świat nie moze sobie poradzić z garstką islamskich barbarzyńców,
toczonych przez fanatyzm, ignorancję i szaleństwo nienawiści. Nie wiem
jakich epitetów jeszcze można używać wobec postępowania radykałów w Syrii.
Według raportu ONZ od początku
konfliktu w Syrii zniszczeniu lub
uszkodzeniu uległo niemal 300 unikatowych zabytków na terenie tego
kraju. Według zdjęć satelitarnych na
bazie których formułowano raport
- 24 zostały zniszczone całkowicie, 104 poważnie uszkodzone, 85
uszkodzone w stopniu umiarkowanym a w 77 przypadkach stopień
zniszczenia nie jest określony. Wśród
najbardziej zagrożonych zabytków
znajdują się wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO stare miasto w Aleppo i pozostałości
grecko-rzymskiego miasta Palmyra.
Zabytki są szczególnie zagrożone
przez wahabitów z "Państwa Islamskiego" niszczących je jako przejawy
bałwochwalstwa.

Wojny istnieją, od kiedy powstały
cywilizacje. Przynoszą one śmierć,
głód, ubóstwo. Oprócz tego ogromnie cierpi na tym sztuka. Mam wrażenie, że dziś, kiedy informacja rozprzestrzenia się niemal natychmiast
i dociera niemal wszędzie, barbarzyństwo nabiera na sile, kwitnie,
a my - publiczność, która na to patrzy
jesteśmy bezradni. To niebywałe, że
dysponując techniką, uzbrojeniem,
systemem informatycznym, nie
potrafimy ocalić od zagłady czegoś
co przetrwało wieki. Garstka szaleńców z bronią jest w stanie obrócić
w niwecz historię, dobytek kulturalny
swojego narodu. Jest to dla mnie
niezrozumiałe i tożsame z samo-

unicestwieniem. Każdy
naród by mieć świadomość
i poczucie wartości potrzebuje znajomości własnej
historii. Zabytki są namacalnym dowodem twórczej
działalności naszych przodków. Dlaczego Syryjczycy
nie powstrzymają tego
destrukcyjnego procederu?

Z historii znane są przypadki kiedy rewolta
polityczna, nagła zmiana władzy
czy wojna przynosiła oprócz strat
w ludziach, zagładę architektury,
sztuki i wszystkiego co cenne. Już
w Starożytnym Egipcie znane są
przypadki niszczenia pomników
faraonów dokonywane przez następców. Wydrapywanie rzeźb i imion
miało na celu wymazać poprzednika
z pamięci poddanych, miało to również podłoże religijne. Rozgrabienie
Imperium Bizantyńskiego, czy przykłady nowożytne jak niszczenie dzieł
podczas Rewolucji Francuskiej - to
także gwałt na kulturze. Polskę również nie ominąl ten proceder. W czasie ostatniej wojny zniszczeniu uległo
wiele bezcennych zabytków między
innymi starówka warszawska wraz
z Zamkiem Królewskim. Innym
zjawiskiem jest wykradanie dóbr
dziedzictwa narodowego. Z Polski wywieziono setki, tysiące dzieł
wielkich mistrzów. Jednym z najsłynniejszych jest "Dama z łasiczką"
pędzla Leonarda da Vinci. Część

bezcennych dzieł udało się odzyskać.
Do dziś trwają poszukiwanie wielu.
Po wydarzeniach II wojny światowej
ludzie mieli otworzyć oczy, otrząsnąć się z tych okrutnych wydarzeń
i wyciągnąć wnioski.

Nie tak dawno razem z Ukraińcami
organizowaliśmy święto sportu Euro 2012, dziś obiekty, które dumnie wznoszone były z tej okazji, legły
w gruzach ( stadion w Doniecku).
Bezsens wojny przeraża. Takie
odczucia ma wielu z nas. Czy
naprawdę nie można nic zrobić?
Kiedy ci, którzy mają jakąś władzę
zaczną myśleć o budowaniu a nie
destrukcji? Dlaczego niszczymy to,
co świadczy o naszej historii i kulturze? Nie umiem tego wyjaśnić.
Widząc nagrania z Syrii nie potrafię
powstrzymać emocji. W imię Boga?
Jaki Bóg chce śmierci i takiego zniszczenia? Nie mój.

vv Ewa Wołoszyn

ewart.woloszyn@gmail.com
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Informacje

AUTOBUSEM LINII „SŁ” TAKŻE POD SZPITAL ORAZ CMENTARZ

Już od 1 lipca Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu
zmienia trasę przejazdu autobusu linii „SŁ” z osiedli Słowiki i Skalskie w kierunku
centrum. Dzięki temu Mieszkańcy tej części miasta będą mogli bez przesiadek dojechać
w Zgodzinach
rannych
nie zmiany
tylko cen
do biletów
śródmieścia,
pod
Szpital.transporcie
Przewidziano
dniem 1 kwietnia
br. nastąpią
za przewózale
osóbtakże
i bagażu
w lokalnym
zbiorowym
także dodatkowe
kursy,
które
dowiozą
pasażerów
na Gmin
olkuską
nekropolię.
wykonywanych
na podstawie
umów
zwartych
przez Związek
Komunalny
„Komunikacja
Międzygminna” w Olkuszu.

ZMIANA CEN BILETÓW OD 1 KWIETNI

Nowa się
trasa
będzie
zaczynała
tak jakimiennych.
dotychczas
na końcu
ul. Jasnej.
pojedzie
łącznikiem
Zmienią
ceny linii
biletówSŁzarówno
jednorazowych
jak się
i okresowych
W streﬁetj.miejskiej
bilet normalny
będzieNastępnie
kosztować 2 zł,autobus
ulgowy gminny
oraz ustawowy
zostanie ujednolicony i będzie
pw. Dobrego
Pasterza.
Z ul.trzeba
Kard.
Wyszyńskiego
autobus
wustawowy
ul. Wiejską,
ul. Oskara normalny – 3,60 zł
1obok
zł. W 1kościoła
jednostce administracyjnej
za normalny
bilet będzie
zapłacić
3 zł, za ulgowy gminny
– 2 zł,skręci
za ulgowy
– 1,50 zł.a Wnastępnie
2 jednostkachw
administracyjnych
Kolberga obsługując dotychczasowy przystanek obok marketu Biedronka. Dalej trasa linii „SŁ” będzie biegła ul. M.
gminny – 2,50 zł a ustawowy – 1,80 zł. W 3 jednostkach administracyjnych normalny – 4 zł, ulgowy gminny – 3 zł, ustawowy – 2 zł. Za przewóz zwierząt i bagażu (z wyłączeniem dużych psów) bile
Rataj (obok Gimnazjum nr 4) aż do ul. W. Witosa i ul. Pakuska. Na światłach linia „SŁ” pojedzie prosto - mijając DK94 kosztował
2 zł, a za przewóz dużych psów – 3 zł.
wjeżdżając w ul. Króla Kazimierza Wielkiego (z obsługą przystanków Olkusz Wiadukt, Dworzec PKP, Skarbek). Następnie
Za
miesięcznyskręci
normalny
streﬁe
miejskiej będzie
trzeba zapłacić
60 zł,pod
a nieSupersamem.
jak dotychczas 70 zł, za ulgowy 30 zł (dotychczas 35 zł). W 1 jednostce normalny – 90 zł, ulgowy – 45 zł. W 2 jed
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–
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zł,
ulgowy
–
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zł.
W
3
jednostkach
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–
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zł,
ulgowy
– 65pojadą
zł. Nie zmieni
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1 szkoły podstawowej
Kursy z ul. Jasnej o godz. 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 i 11:00
dodatkowo
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Szpital.
W drodzez wyłączeniem strefy m
(25
zł).
powrotnej
ze Szpitala autobusy przejadą najpierw ul. Dworską, a następnie wiaduktem i ul. Króla Kazimierza Wielkiego
Od
1 kwietnia nie
będzie już biletu jednodniowego
na 2 jednostki
administracyjne.
streﬁe miejskiej
cena biletu
jednodniowego
(z obsługą
przystanków
Olkusz Skarbek,
Olkusz
Dw. PKP, W
Olkusz
Wiadukt
do Jasnej
Pętli. pozostanie bez zmian (4 zł).
Zgodnie
cennikiem,12:30,
pasażerowie
nie będą
mieć możliwości
biletuPętli)
semestralnego
które zostaną
zlikwidowane.
Kursy zwnowym
godzinach
13:30
i 14:30
(odjazdzakupu
z Jasnej
pojadąi rocznego,
pod Cmentarz
przez
centrum. Odjazdy z Cmentarza
Co
ceny biletów
na liniach
M i PS nie ulegną ozmianie.
za normalny
trzeba będzie
zapłacić 1 zł, a zakursy
ulgowyzustawowy
tylko 0,50
zł. Zatem
pasażerowie
korzystający z ulgi gmin
w ważne,
kierunku
ul. Jasnej
zaplanowano
godz.Nadal
13:10,
14:10bilet
i 15:10.
Popołudniowe
ul. Jasnej
(o godz.
15:35,
16:30
i 17:30)zapłacą
będą1 dojeżdżać
do Supersamu.
uczniowie
zł.
Wprowadzone zmiany mają na celu zachęcenie Mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej organizowanej
Więcej na www.zkgkm-olkusz.pl
przez ZKG „KM”, a nowe połączenia umożliwią lepsze skomunikowanie olkuskich osiedli z ważnymi instytucjami
w mieście. Dzięki tym zmianom komunikacja miejska pojawi się także na ul. Dworskiej. Autobusy kursować będą tak jak
dotychczas czyli w dni robocze.

ODJAZD LINII „SŁ”
Z PRZYSTANKU OLKUSZ SZPITAL
kierunek Olkusz Jasna Pętla
przez Dworska, Skarbek, Dw. PKP,
ul. Pakuska, Rataja, Kolberga
Godziny odjazdu:
6:56, 7:56, 8:56, 9:56, 11:26
ODJAZDY LINII „SŁ”
Z PRZYSTANKU JASNA PĘTLA
kierunek Olkusz SZPITAL
przez ul. Pakuska, Dw. PKP,
Supersam ZKG”KM”
Godziny odjazdu:
6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11:00,
12:30A, 13:30A, 14:30A, 15:35B,
16:30B, 17:30B,
A. Kurs do Olkusz Cmentarz
przez ul. Pakuska, Dw. PKP,
Skarbek, Górnicza, J. Kantego
B. Kurs do Olkusz Supersam ZKG
„KM” przez ul. Pakuska, Dw. PKP,
Skarbek

ODJAZD LINII „SŁ” Z PRZYSTANKU
OLKUSZ CMENTARZ
kierunek Olkusz Jasna Pętla
przez Supersam, Dw. PKP, ul.
Pakuska, Rataja, Kolberga
Godziny odjazdu: 13:10, 14:10, 15:10
ODJAZD LINII „SŁ” Z PRZYSTANKU
OLKUSZ SKARBEK
kierunek Olkusz Jasna Pętla
przez Dw. PKP, ul. Pakuska,
Rataja, Kolberga
Godziny odjazdu:
7:03, 8:03, 9:03, 10:03, 11:33, 13:14,
14:14, 15:14, 16:07, 17:07: 18:07

WAKACYJNA ZMIANA ROZKŁADU JAZDY
Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu informuje, że wzorem lat ubiegłych w okresie wakacyjnym, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia nastąpi zmiana rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej. Zmiany dotyczyć będą większości linii komunikacyjnych. Szczegółowe
informacje zostaną zamieszczone na przystankach oraz stronie internetowej www.zkgkm-olkusz.pl

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:
Na okres wakacji zawieszeniu ulegnie linia 466. Mieszkańcy Bukowna będą mieli
możliwość skorzystania z dodatkowych kursów i wjazdów
do Bukowna Miasta realizowanych liniami 460 i 467.
Zmiany dotyczyć będą także linii M, PS i PS1. Linia M
kursować będzie w soboty z częstotliwością co 30
min. Odjazdy z os. Młodych i
Dworca przewidziano o każdej pełnej godzinie oraz 30

minut po pełnej godzinie.
Dodatkowo w soboty zostaną uruchomione dodatkowe kursy późnowieczorne
o godz. 22:00 22:30, 23:00
(odjazd z dw. PKS) oraz 22:15,
22:45 (odjazd z os. Młodych).

Linia PS1 w soboty będzie
miała wydłużone godziny
kursowania. Wprowadzony
zostanie stały takt. Odjazdy autobusów z przystanku
Olkusz os. Młodych w godz.
6:45 do 17:45 realizowane
Linia PS w soboty kursować będą cyklicznie co godzinę.
będzie ze stałą częstotliwo- Na linii Ż część kursów będzie
ścią. Odjazdy autobusów z realizowana nie jak dotychprzystanku Olkusz os. Mło- czas przez os. 1000-lecia i
dych w godz. 6:15 do 21:15 Szpital, a przez Mazaniec.
realizowane będą cyklicznie Część kursów na liniach
co godzinę.

z Bukowna i Klucz będzie
kończyć bieg na przystanku
Olkusz ZKG KM lub Olkusz
Dworzec, a nie jak dotychczas na przystankach Olkusz
Orzeszkowa i Olkusz os. Młodych Pętla.
Celem uporządkowania numeracji, autobusy kursujące na trasie Olkusz Osiedle
Młodych – Olkusz Kopalnia
będą oznaczone symbolem
„475K”.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi rozkładami.

RELACJA ZE ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
OLKUSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

W dniu 11 czerwca 2015 r. w siedzibie Olkuskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. odbyło
się przełożone z 15.05.2015 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników. W Zgromadzeniu uczestniczył i jemu
przewodniczył 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.
Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych Zgromadzenie
podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
Zarządu OTBS i sprawozdania finansowego OTBS
z działalności za 2014 r. Sprawozdania te wcześniej
podlegały badaniu biegłego, który nie wniósł zastrzeżeń
do ich rzetelności, jasności oraz sporządzenia zgodnie
z prawem i wymogami statutu. Zgromadzenie skwitowało działalność Organów Spółki za 2014 r. i udzieliło
absolutorium Członkom 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 października 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 33 938 856,46 zł. Majątek Spółki
(aktywa trwałe) to 32 624 843,95 zł. Firma posiada kapitał
własny w wysokości 8 657 933,73 zł w którym oprócz
kapitału podstawowego (udziałów), znajdują się fundusze
zapasowy i rezerwowe w wysokości 1 396 733,73 zł (już
po zakwalifikowaniu zysku za 2014 r.).
Spółka ma też poważne zobowiązania długoterminowe wynikające z zaciągniętych kredytów na budowy
budynków wielorodzinnych w Banku Gospodarstwa

Krajowego – 15 247 026,03 zł oraz wziętych partycypacji Jak można przypuszczać, procesy z podwykonawcami
i kaucji – 9 680 820,21 zł.
firmy KOMBUD potrwają długo i „właściwe” przewody
sądowe rozpoczną się pod koniec 2015 r. Zarząd podejOTBS uzyskał w 2014 roku zysk rachunkowy w wysokomuje rozmowy i działania mające na celu znalezienie
ści 166 327,08 zł. Zysk ten byłby znacznie wyższy (nawet
dodatkowych środków na ewentualne pokrycie „niezaponad 350 tys. zł), gdyby na wynik ten nie miały wpływu
sadnych” zapłat (biorąc pod uwagę różne wyroki sadów
znane już problemy (o których pisano) z niezgłoszonymi
w takich sprawach).
podwykonawcami firmy KOMBUD, która upadła i która
nie zrealizowała do końca budynku przy ul. Osieckiej, Trzeba jednak brać pod uwagę, że są też czynniki wpłybudowanego w latach 2011-2012, a roszczenia z tego wające na obniżenie przychodu lub wzrost kosztów, na
tytułu wystąpiły w 2013 r.(jedno) i 2014-2015 (pozostałe). które Zarząd ma ograniczony wpływ, a wynikają ze
Tak więc zysk został zmniejszony o kwotę 65 632,64 zł specyfiki naszej bieżącej działalności (chociażby mniejsze
(przegrany częściowo proces z pierwszym podwykonaw- zainteresowanie wynajmowanymi lokalami usługowymi,
cą), oraz o kwotę 154 329,00 zł utworzonej przez Zarząd wzrost kosztów ze względu na postępowania sądowe).
rezerwy dla zabezpieczenia częściowych żądań sądowych
Pomimo tych zagrożeń Zarząd uważa, że zaproponowado zapłaty, które pojawiły się na początku 2015 r.
ne rozwiązania spowodują, że Spółka będzie pokrywać
OTBS zgłosił sprzeciw do wszystkich nakazów zapłaty od swoje zobowiązania i realizować swoją ustawową misję.
niezgłoszonych wykonawców (na dzień dzisiejszy wpłynęły 4 takie sadowe pozwy). Zarząd stoi na stanowisku,
że solidarna zapłata nie powinna mieć miejsca, gdyż nie
zostały spełnione warunki do jej zaistnienia, ani wynikające 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
zidentyfikowana ich obecność na budowie).
vvZarząd OTBS Sp. z o.o.

Dodatek do dwutygodnika informacyjno-reklamowego
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DODATEK REGIONALNY - KRAINA BIAŁEJ PRZEMSZY
WSTĘPNIAK
Drodzy Czytelnicy!
Lato zbliża się do nas wielkimi krokami. Jest to czas, w którym należy się
zastanowić gdzie udamy się na wypoczynek. Góry, morze, Polska czy też
zagranica? Gdziekolwiek się Państwo
udadzą, liczymy, że w Waszym plecaku znajdzie się najnowszy numer
Gwarka olkuskiego. Dodatek - Kraina
Białej Przemszy.
A co w numerze? Zapraszamy do lektury drugiej części pamiętnika Józefa Kosno, w którym
opisuje swoje życie na ziemi olkuskiej w dawnych czasach. Ponadto publikujemy relację z
wręczenia nagród w konkursie „eko.LIDERZY
2015” województwa małopolskiego. Nasi najmłodsi czytelnicy również nie będą zawiedzeni, gdyż czeka na nich kolejne spotkanie z
dzikiem Gerwazym. To i wiele innych atrakcji
odnajdą Państwo w tym numerze. Zapraszamy
serdecznie do lektury i życzmy miłego wypoczynku… naturalnie z „Gwarkiem”.
vv Przemysław Reinfus

Bocian biały na łące w Krzykawie (fot. Przemysław Reinfus)

TO MIEJSCE
CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ.
Zadzwoń i dowiedz się
szczegółów.
tel.: 32 645 47 77,
608 357 661

MAXICOM-PC
SKLEP KOMPUTEROWY
www.maxicom-pc.pl
OLKUSZ, ul. Szpitalna 36
TEL: 32 754-32-75
FAX: 32 754-32-74
sklep@maxicom-pc.pl
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Informacje

PAMIĘTNIK JÓZEFA KOSNO cz. 2: MOJA PRACA W NIEMCZECH
Porzuciłem ten handel i pojechałem do roboty do Niemiec. Pracowałem jako pomoc górnicza (lejchajer) w kopalni Ema Rybnik Reduty. Zarabiałem od ośmiu marek wzwyż. Był to zarobek całkiem dobry, ale były to czasy ciężkie. Utrzymanie żywnościowe mieliśmy w kantynie, za
które płaciliśmy gotówką, bo codziennie otrzymywaliśmy 1 markę.
To były takie żetony, za które można było coś kupić tylko w tej kantynie.
W pracy nazywani byliśmy „rusko-polscy”, ale byliśmy lubiani przez pracowników i przez Zarząd kopalni.Rozmawialiśmy w języku polskim. I tam
przepracowałem 3 miesiące, a potem powróciłem do rodzinnej wsi Bukowno.
Po przyjeździe z Niemiec w 1915 r. dostałem pracę na kopalni Galmanu
Ulisses w Tłukience. Było to za okupacji Austro-Węgier, wypłacano nam
zarobki w koronach austriackich. W 1915 r. przyjechał do naszej okolicy oddział
Legionów Polskich i zakwaterował się w kopalni Ulisses w Tłukience oraz
w szkole kopalnianej w Krążku, a w Bolesławiu utworzyli biuro werbunkowe
w budynku gminnym. Zarządzili, że każdy ma mieć przepustkę i jak tylko
kogoś spotkali, to sprawdzali czy ją posiada. A przeważnie ludzi młodych, bo
rozchodziło im się o to, że tacy ludzie chodzą czasem, a do legionów, czyli
Wojska Polskiego żaden się ochotniczo nie zgłasza.

Nie podobało się to starszym ludziom. Często mówili: „A co wam się
znów Polski zachciewa? Żebyście znów odrabiali pańszczyznę dla hrabiów
i obszarników? Ani nam się śni, żeby znów powróciły pańskie rządy, a legiony
skąd przyszły to niech tam sobie idą. Austria wojnę przegra i będziemy mieli
znów rosyjskie rządy”- tak to mówili starsi ludzie, którzy obawiali się pańszczyzny. Ale to gadanie nic nie przyniosło dobrego starym ani młodym. Przy
urzędzie w Bolesławiu, gdzie miały legiony główną kwaterę werbunkową,
żaden się nie zgłaszał ochotniczo. Było to dnia 2/II-1915 r. w Święto Matki
Bożej Gromnicznej, czyli w święto bardzo poważane przez ludność wiejską,
gdyż wtedy każdy szef szedł do kościoła z gromnicą w ręku. W kościele
w tym dniu było dużo ludzi starych i młodych. Po skończonym nabożeństwie,
kiedy ludzie zaczęli wychodzić z kościoła, oblężono ulicę Kościelną i zaczęto
łapać młodych (takich od 18-25 lat). Niektórzy jak dostrzegli, że legiony
łapią młodych, to uciekli z powrotem do kościoła i tam czekali do czasu aż
legiony opuszczą ulicę. Parę osób zabrali do kwatery werbunkowej i mówią
do nich tak: ”Obywatele, jesteście młodzi, my wam nakazujemy, abyście
przyjęli ochoczo mundur polski, ponieważ Ojczyzna jest w potrzebie”. Ale
ludziom się bardzo nie podobały takie przymusowe łapanki, jak również to,
że każdy musi mieć przepustkę.

Kiedy ludzie wrócili z kościoła, zaczęli się buntować. A początki temu buntowi dała wieś Podlipie, w której mieszkał Jan Mrożek - pierwszy PPS- iak.
Nazywany był w tej okolicy królem polskim, uprawiał (organizował) zebrania
i był bojówkarzem PPS-u wraz z Józefem Waśniewskim - nadsztygarem kopalni
Ulisses w Tłukience. Siedziba PPS-u była w Krążku. Waśniewski też był
z Podlipia, więc była za nimi cała wieś. Zaczęli iść od pierwszego domu, czyli
od Jana Mrożka. Z każdego domu wychodzili ludzie i tak przeszli przez całą
wioskę. Gdy już przemierzyli całe Podlipie, to poszli do wsi Bukowno i znów
werbowali ludzi. Wspólnie z mieszkańcami Bukowna szli przeciw legionom.
Kolejno były jeszcze wsie: Wodąca i Krążek. Ludzie łączyli się w grupy i razem
szli z pochodem. I tak przywódcy wołali, że idą do Bolesławia do legionów
w sprawie tej łapanki ludzi, żądali przepustek. Utworzył się pochód długi na
trzy kilometry. A kiedy przechodziliśmy obok tej szkoły w Krążku, w której
zakwaterowane były legiony, to tylko patrzyli na nas ze zdziwieniem, bo nie
wiedzieli, gdzie taki tłum ludzi idzie. Była wtedy sroga zima, śniegi duże,
ludzie jeździli saniami. Nagle wyjechał saniami z niewidzianego przez nas
kierunku jakiś oficer tych legionów i chciał wyprzedzić pochód, ale ludzie
go nie puścili tylko krzyczeli i pytali go: Ma pan przepustkę? Ale on stanął
z miną wojskową, musiał jechać powoli, tak samo jak poruszał się pochód.
A kiedy przody tego pochodu doszły do gminnego domu w Bolesławiu gdzie
mieli główną kwaterę i biuro werbunkowe, wtedy wyszedł jakiś starszy, jaką
miał szarżę to nie wiadomo, był to ktoś z tych legionów. Stanął na schodach
tej Gminy i pyta: Czego wy ludzie tutaj chcecie? Padały głosy z tłumu:
„Gonicie nas jak psy po drogach i po polach, teraz macie nas wszystkich,
więc nas aresztujcie. Wtedy legion na to: „To nie my tylko władza austriacka,
jedźcie do Olkusza”. W tym samym momencie wystąpił zawiadowca kopalni
Bolesław - Stanisław Ciszewski i mówi: „Ludzie rozejdźcie się, bo wiecie, że
kula karabinowa przejdzie 25 ludzi”. Wtenczas przyjeżdża ten oficer legionów,
którego ludzie pytali o przepustkę i nie puścili go, żeby wyprzedził pochód.
Dał on sygnał alarmowy i w przeciągu paru chwil ukazały się legiony w pełnym pogotowiu z najeżonymi bagnetami na karabinach i otoczyli nas wzdłuż
szosy, a ja tylko słyszałem trzaski z otworów karabinów i cichy szept: Warta,
warta, warta. Kobiety krzyczały: „To jest nasza gmina! Wynieście się stąd!”

PRZYRODA DLA NAJMŁODSZYCH

„PRZYGODY DZIKA GERWAZEGO…

CZYLI O CZYM SZUMIĄ LASY W KRAINIE BIAŁEJ PRZEMSZY”
CZ. 2 „ŚMIECI”
Poranek w Krainie Białej Przemszy jak zwykle zaczął się pogodnie. Słońce nieśmiało wychylało się zza chmur, a rosa powoli opadała z zielonej trawy. Na leśnej
polanie nieopodal rzeki wylądował bocian Leon w poszukiwaniu żab na śniadanie, a Gerwazy wraz z żoną Klotyldą pilnowali swoje niesforne dzieci, które zniknęły gdzieś w zaroślach w poszukiwaniu jedzenia.
Nagle zza krzaków dobiegło wołanie
Marcelego i Balbiny.
- Mamo! Tato! – wołały głośno warchlaki.
- Gdzie jesteście?! – krzyczała pytająco Klotylda.
- Jesteśmy tutaj! Obok starego buka.
Klotylda i Gerwazy pobiegli w stronę
blisko rosnącej buczyny.
- Co się stało dzieciaki? Czemu tak
krzyczycie? Wszystkie ptaki przez
was uciekną na drugi koniec lasu jak
będziecie tak głośno – rzekł ojciec dzik.
- Zobacz tato, ktoś obok starego buka
wykopał głęboki dół i powrzucał do
niego pełno śmieci – odpowiedziała
ojcu Balbina.
- Fiu fiu. Rzeczywiście. Pełno tu
różnych papierów i szkieł. Jeszcze
jakieś zwierzęta mogą się skaleczyć
tutaj. Odejdźcie dzieci od tego dołu.
Tu jest niebezpiecznie.
- Ale tato! – odparł niechętnie Rudolf,
młodszy brat Marcelego i Balbiny.
- Powiedziałem swoje! Pomyślimy
z mamą jak rozwiązać ten problem.
Przecież te śmieci nie mogą tutaj tak
leżeć! – odparł wyraźnie wytrącony
z równowagi Gerwazy.
- Tata ma rację. Chodźmy do domu.
Tam się zastanowimy co zrobić – rzekła Klotylda.
Zbliżało się południe. Słońce już było
wysoko na niebie, a rozwiązania problemu śmieci jak nie było, tak nie ma.
Gerwazy chodził w kółko myśląc co
zrobić, ale jedynie co mu się udało, to
wydeptać solidną ścieżkę wokół sosny.
- Cześć Gerwazy! Jak się masz stary
dziku!? – wrzasnął niespodziewanie

ktoś zza pleców Gerwazego, który aż
podskoczył ze strachu na metr w górę.
- Honorata! Czy straszenie mnie
to Twój jedyny cel w życiu? – rzekł
wściekły dzik.
- Nie. Ale sprawia mi to ogromną
radość – odparła sarna wesołym głosem. Czemu jesteś taki zły? Normalnie jakbyś wleciał zadkiem w stado os.
- A widzisz. Od rana mamy niemały
problem – zaczął Gerwazy.
- Jaki? Może ja będę mogła w czymś
pomóc. Opowiadaj, co to za sprawa.
– rzekła pewnym głosem Honorata.
- Otóż rano, nieopodal polany rośnie
stary buk. No i moje dzieciaki podczas
zabawy odkryły, że ktoś wykopał tam
dół i wrzucił do niego pełno śmieci. Teraz chodzę i myślę, co zrobić,
żeby się ich pozbyć. Przecież one nie
mogą tam tak leżeć! Jeszcze ktoś sobie
krzywdę zrobi przez nie – opowiedział w skrócie całą historię Gerwazy.
- Ja wiem co trzeba zrobić! – odparła
z triumfem sarna.
- Co? Wiesz? Jak?
- To proste. Pobiegnę do leśniczówki
na koniec lasu i sprowadzę tu Piotrka
– rzekła Honorata.
- No ależ tak! Czemu ja na to wcześniej
nie wpadłem – odparł z wyrzutem dzik.
- Bo tylko siedzisz cały dzień i ryjesz
w ziemi za żołędziami, a nie myślisz.
Poczekajcie chwilę, a ja pobiegnę do
leśniczówki i go sprowadzę.
Nim Gerwazy cokolwiek zdążył
odpowiedzieć, Honorata znikła
niczym duch w zaroślach.
Minęły dwie godziny i do dzików
dołączyła Honorata oraz Piotr Stańko

– leśniczy w tutejszym lesie, ogromny
przyjaciel lasu oraz wszystkiego co
w nim rośnie i mieszka.
Leśniczy był młodym człowiekiem
o wesołym usposobieniu. W swej
długiej brodzie i okularach wyglądał
trochę niczym czarodziej ze starych
bajek.
- Witaj kochany Gerwazy! Jak dawno
żeśmy się nie widzieli. Honorata opowiedziała mi o Twoich problemach
– rzekł leśniczy.
- Witaj Piotrze. Ja również się cieszę,
że Cię widzę. Cieszyłbym się bardziej,
ale te śmieci nie dają mi spokoju –
odpowiedział strapiony Gerwazy.
- Zaprowadź mnie na to miejsce
Gerwazy. Zobaczę, co można z tym
zrobić.
I tak oto trójka przyjaciół: Gerwazy,
Piotr i Honorata udali się w kierunku
starego buka. Po około pół godziny marszu znaleźli się w końcu na
miejscu.
- Ładne kwiatki! Honorata mówiła
mi, że jest ich dużo, ale nie spodziewałem się, że aż tyle. – rzekł Stańko.
- Sam widzisz. I co my teraz z tym
zrobimy? – zapytała Honorata.
- Hmm. Poczekajcie. Dajcie mi chwilę pomyśleć.
Leśniczy urwał źdźbło trawy i zaczął
je nerwowo rzuć.
- Już wiem! – krzyknął Piotr.
- Wymyśliłeś coś? – zapytali razem
Gerwazy i Honorata.
- Tak. Już wiem co zrobimy. Niedaleko stąd, na sąsiedniej polanie
obozują harcerze. Harcerz miłuje
przyrodę i z chęcią nam pomogą

w ich uprzątnięciu. Przy okazji
sprawdzimy czy nie ma w nich
jakichś danych dotyczących właściciela tychże śmieci. Jeśli znajdziemy to wlepię mu taki mandat,
że pożałuje. – odparł leśniczy.
- Ach żebym to ja dostała tego śmieciarza w swoje kopytka. Już ja bym
z nim sobie pogadała. – rzekła gniewnie Honorata.
- Nic się nie przejmujcie. Ten ktoś
odpowie za to, co zrobił. A teraz
bywajcie zdrowi. Muszę porozmawiać z harcerzami i jak najszybciej
uprzątnąć te nieszczęsne śmieci. –
odparł Piotr i odszedł w kierunku
sąsiedniej polany.
- Dziękujemy Piotrze! Jesteśmy Twoimi dłużnikami – rzekły na pożegnanie zwierzęta.
- Nie musicie mi dziękować. To mój
obowiązek i praca. Do następnego
razu! – odparł Piotr, a noc już pukała
do lasu w Krainie Białej Przemszy.
Śpijcie dobrze, przyjaciele..

ciąg dalszy nastąpi

vv Przemysław Reinfus

W tym czasie rozpoczęła się strzelanina, kule gwizdały nad głowami. Zrobił
się popłoch, ludzie zaczęli uciekać, a ja stałem na szosie, za mną ustawione
legiony z karabinami. Pomyślałem, że to ja będę pierwszą ofiarą, ale nagle
jeden z nich się przewrócił, wokół niego zgromadziła się grupa ludzi, zrobiło
się zamieszanie. Wykorzystałem tę sytuację i zacząłem uciekać. Strzelanina
nie ustawała. Widziałem wielu uciekających ludzi, którzy chowali się gdzie
tylko było to możliwe m.in. w hałdach kopalnianych. Legiony były tam
rozstawione, zauważyłem pełne doły ludzi, zastanawiałem się, czy oni jeszcze
żyją. Uciekłem przez hałdy i pola do samego domu. A brat przyszedł za jakieś
pół godziny, bez czapki, bez kaloszy i oznajmił, że jest dwóch zabitych. Oboje
z nich to moi dobrzy koledzy – Jan Makowski małorolny chłop i górnik kopalni
Galmanu Ulisses w Tłukience oraz mój sąsiad Jan Sośnierz, rolnik i zarazem
przemytnik, który przeprowadzał przez granicę rosyjską do Austrii polskich
polityków występujących przeciw carowi. Obaj ponieśli śmierć z rąk Legionów
Polskich. Ludzie, których przeprowadzał Jan Sośnierz należeli do PPS-u, musieli
emigrować do Austrii i tam organizować Legiony Polskie. Jan Sośnierz i Ola
Rzońca z Bukowna tam przeprowadzali emigrantów, a z powrotem przynosili
dużo broszur i gazet, które z kolei dostarczali komórkom PPS-u w Polsce.
Przypominam, że legiony stanowili Polacy pod naczelnym dowództwem
Józefa Piłsudskiego, który walczył przeciw carowi u boku armii austro-węgierskiej. A jak wróciliśmy do domu, za jakąś godzinę zobaczyliśmy patrol
złożony z żołnierzy austriackich (około 8 osób), który szedł przez te wioski, co
były zbuntowane przeciw legionom, czyli Krążek, Wodąca, Bukowno. Byli to
żołnierze gotowi do walki uzbrojeni w karabiny najeżone bagnetami, a na wsi
nikogo nie zobaczyli ani mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy się pochowali do
piwnic i tak żeśmy siedzieli całą noc. Tak było w całej naszej okolicy. Armia paru
ludzi zabrała na protokoły do Olkusza na rozkaz władzy austriackiej. Bo legiony
zeznały przed władzą austriacką, że ludzie szli z kijami, a nawet z widłami, ale
śledztwo było przy drzwiach zamkniętych, gdyż byli świadkowie z wiosek,
które nie wzięły udziału w manifestacji jak Ujków, Bolesław, był nawet jeden
Francuz.						Cdn.
vv Opracowanie i korekta: Elżbieta Świć, Monika Benduch
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„OLKUSKIE WODOCIĄGI” EKO.LIDEREM 2015

Praca Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu została doceniona. Realizacja projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno,
Bolesław, Klucze - etap I” zapewniła Spółce statuetkę ekoLidera.
W dniu 15 czerwca 2015 r., w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród
w konkursie #ekoLIDERZY 2015 Województwa Małopolskiego.

Głównym założeniem konkursu #ekoLIDERZY 2015 organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, było uhonorowanie tych
instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy
jakości środowiska naturalnego w Małopolsce.
Uczestnikami konkursu były zarówno gminy i powiaty Małopolski,
ich spółki komunalne oraz jednostki organizacyjne, jak również
szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy,
beneficjeni pomocy finansowej systemu finansowania ochrony
środowiska. Na czele komisji konkursowej stanął Pan Robert
Bażela – Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW
w Krakowie. Konkurs ten dedykowany był w 13 kategoriach.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu za realizację projektu “Porządkowanie gospodarki ściekowej
w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I” - jedynego tak dużego projektu
w regionie olkuskim - otrzymało tytuł ekoLIDERA w kategorii
ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w zakresie ochrony wód i gospodarki
wodno-ściekowej.

W uroczystości, oprócz laureatów, obecni byli reprezentanci
Ministerstwa Środowiska, Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski, ale również prezydenci miast,
burmistrzowie i wójtowie małopolskich gmin.
Jednak nie możemy przypisać sobie tego sukcesu na wyłączność.
Gdyby nie mobilizacja sił nie byłoby nas wśród laureatów. Otrzymany, prestiżowy tytuł to sukces nie tylko Przedsiębiorstwa ale
i Gmin – Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze. Dlatego też po
odbiór nagrody wybrali się Wspólnicy Spółki wraz z jej Zarządem.
Ziemię olkuską reprezentowali:

• Roman Piaśnik - Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz,

• Józef Paluch - Zastępca Burmistrza Miasta Bukowno,
• Krzysztof Dudziński - Wójt Gminy Bolesław,
• Norbert Bień Wójt - Gminy Klucze,

• Alfred Szylko - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu,

Nagrody wręczyły: Pani Małgorzata Mrugała - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz
Pani Aleksandra Malarz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Wojewódzkiego Funduszu.
Celem naszego przedsięwzięcia
jest dostosowanie istniejącego
systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w Gminie Olkusz,
Bukowno, Bolesław i Klucze do
wymogów zgodnych

z przepisami prawa polskiego
i unijnego. To jednak nie wyróżnia nas znacznie od innych tego
typu projektów. Kapituła konkursu doceniła przede wszystkim zadanie budowy nowego
systemu zaopatrzenia w wodę
dla całego regionu olkuskiego. Mieszkańcy czterech gmin
którzy do tej pory korzystali
z uzdatnionej wody kopalnianej stoją przed przełomową chwilą
w historii naszego regionu. Zamknięcie kopalni należącej do
Zakładów Górniczo- Hutniczych „Bolesław” w Bukownie
a w efekcie niemożność korzystania z wód kopalnianych w aspekcie konsumpcyjnym to największy problem powiatu olkuskiego
w ostatnich latach. Kontrakt „Budowa systemu zaopatrzenia
w wodę mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze po likwidacji ujęcia wody w kopalni ZGH „Bolesław” S.A.
w Bukownie”, realizowany w ramach projektu stanowi unikalność
całego projektu realizowanego ze środków unijnych.

Fakt, że nasza wspólna praca została doceniona przez jury konkursu motywuje do jeszcze większego zaangażowania w prace
na rzecz sukcesów Gminy Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze
a także Przedsiębiorstwa. Mamy nadzieję, że ta nagroda to tylko
początek sukcesów, którymi będziemy mogli się pochwalić.

• Marek Kajda - Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu,

vv Alfred Szylko
fot. Monika Benduch

• Pracownicy Jednostki Realizującej Projekt

„OLKUSKIE WODOCIĄGI” A MONITORING POZIOMU WÓD

Gminy a jednocześnie ich mieszkańcy znowu zostają wystawieni na skutki likwidacji kopalni ZGH „Bolesław”
S.A. Tym razem nie chodzi o zaopatrzenie w wodę regionu, którym już od dawna zajmuje się Przedsiębiorstwo,
a o monitoring poziomu i jakości wód po likwidacji kopalni.
W dniu 10.06.2015 r. w siedzibie w Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu odbyło się kolejne spotkanie
w sprawie monitoringu poziomu i jakości wód po likwidacji
kopalni ZGH „Bolesław” S.A.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze, w tym Wiceburmistrz Miasta i Gminy
Olkusz – Pan Włodzimierz Łysoń. Nie mogło także zabraknąć
Zarządu PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, Prezesa Zarządu
– Pan Alfreda Szylko oraz Wiceprezesa Zarządu – Pan Marka
Kajdy a także Prezesa Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy
– Pan Józefa Niewdany.
Na spotkanie został zaproszony Przedstawiciel Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach – Kierownik Zakładu Ochrony
Wód Pan Jan Bondaruk.
Omawiane zagadnienia związane były z przedstawionym przez
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach zarysem koncepcji
regionalnej sieci monitoringowej zagrożeń wodnych w trakcie
i po likwidacji systemu odwadniania ZGH „Bolesław” S.A.
w Bukownie.

Wątek wygaśnięcia działalności górniczej pojawił się przy realizacji
pierwszego studium wykonalności dotyczącego porządkowania
gospodarki wodno – ściekowej w zlewni Białej Przemszy ok. 10 lat
temu. Niewiadomą pozostaje jak dynamicznie będzie przebiegał
proces odbudowy wód. Proponowany system monitoringu działający on-line bazuje na doświadczeniach zagranicznych. Przywołano
przykład podobnej koncepcji realizowanej dla aglomeracji śląskiej.

Omówione zostały poszczególne etapy realizacji przedsięwzięcia:

ETAP 1
Opracowanie koncepcji systemu monitoringu, obejmującej zagadnienia
związane z monitoringiem ilościowym i jakościowym w zakresie wód
powierzchniowych i podziemnych z odniesieniem do aktualnego
i przyszłego zagospodarowania analizowanego obszaru. W wyniku
realizacji Etapu I zidentyfikowana zostanie opracowana i uzgodniona
docelowa struktura systemu monitoringu integrująca istniejącą sieć
monitoringową wód podziemnych i powierzchniowych.

ETAP 2
Studium Wykonalności

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

ETAP 3

z o.o. z siedzibą w Olkuszu, również w okresie po zakończeniu
procesu wdrożeniowego systemu monitoringu.
Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali wagę monitoringu zachodzących zmian w środowisku pod kątem ewentualnego ich wykorzystania, jak również potrzebę pozyskania środków finansowania
na realizację tego przedsięwzięcia. Planując środki na realizację
projektu, należy wziąć pod uwagę, iż jest to proces długoletni.
Prezes Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy – Pan Józef Niewdana zwrócił uwagę, iż na cele monitoringu pilnie należy stworzyć
mapę aktualnego stanu środowiska, do której będziemy odnosić
wyniki monitorowanych zmian.
Niniejsze spotkanie zainicjuje szereg kolejnych spotkań, na których
przedstawiciele Gmin będą zgłaszać interesujące ich problemy,
a podjęte wspólnie decyzje będą służyć łagodzeniu przyszłych
skutków dla środowiska i mieszkańców regionu olkuskiego. Celem
spotkań będzie stworzenie optymalnego programu i jego wdrożenie.

Budowa i wdrożenie systemu monitoringu.

ETAP 4
Budowa narzędzi analitycznych wspomagających zarządzanie strumieniami danych. Przewiduje się powołanie konsorcjum naukowo
– przemysłowego, które będzie odpowiedzialne za przygotowanie
narzędzi i ich weryfikację oraz współpracę z zespołem PWiK Sp.

vv Alfred Szylko
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GAWĘDY PRZYRODNICZE (3): WĘŻE

Węże stanowią najprawdopodobniej najpowszechniej kojarzony podrząd gadów. W Polsce możemy się spotkać z czterema gatunkami węży z rodziny połozowatych Colubridae: zaskroniec, zaskroniec rybołów, wąż Eskulapa, gniewosz
plamisty i samotna przedstawicielka żmijowatych – żmija zygzakowata.
Na świecie nie istnieje żadna
kultura, która by nie czciła lub
obawiała się węża. We wszystkich
mitologiach świata, gady te odgrywają jakąś rolę. Postać węża symbolizowano dwojako. Raz jest uważany za siłę zła powodującą śmierć,
ale jest też atrybutem Eskulapa
– boga sztuki lekarskiej, prawdopodobnie dlatego, że zrzucający
skórę wąż był interpretowany jako
symbol odrodzenia i wyzwolenia.
Zdarza się, że wizerunki węża
i smoka występują zamiennie,
gdyż łaciński termin draco oznacza oba te stworzenia.
W Biblii wąż jest wcieleniem
zła, jako okrutny kusiciel Adama i Ewy, który nakłonił ich do
popełnienia grzechu pierworodnego. Jednak z drugiej strony
Bóg ofiarował Mojżeszowi laskę
o wężowym kształcie, umożliwiającą wiele cudownych działań.
Jeszcze zanim chrześcijaństwo
wkroczyło na ziemie polskie, Słowianie mieli już własne, dobrze
zakorzenione pojęcia i wierzenia
związane z wężami. Mazowszanie
na przykład, udomowili zaskrońce. Węża domowego ceniono
jako dobrego ducha – obrońcę
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POZIOMO:
2-A) napisał „Solaris”.
2-E) zimny stan w USA.

Żmija zygzakowata (fot. Przemysław Reinfus)

domowego ogniska i pogromcę
myszy – pojono mlekiem i bano
się go skrzywdzić, a nawet obrazić.
Wierzono, że zabicie węża skutkuje
klątwą spadającą na gospodarstwo,
między innymi przez utratę mleka
przez krowy – główne żywicielki
rodziny. Za zabicie węża groziła
kara wygnania i odebrania wszelkich praw co było nieraz równoznaczne ze śmiercią.

W wielu krainach Polski
powszechna była wiara w Wężowego Króla, dwukrotnie większego od swoich pobratymców i przystrojonego w koronę. Strzegł on
ogromnych skarbów i mógł nimi
obdarować człowieka w zamian za
jakąś przysługę. Mało kto jednak
wzbogacił się na ich skarbach,
gdyż gady te symbolizowały także
skąpstwo. O kimś, kto niechętnie

4-E) znana stacja radiowa.

wydawał pieniądze mówiło się, że:
Ma węża w kieszeni.
Bez względu na znaczenie czy
symbolikę związaną z wężami,
należy te stworzenia chronić, gdyż
jest ich coraz mniej w związku
z powiększaniem się obszarów
użytkowanych przez człowieka.
vv Przemysław Reinfus

5-A) zwany „dachem świata”.
5-G) podżyrowanie weksla.
7-E) paraliżuje debiutanta.
8-B) imię Sobieskiego.
10-A) rdzawoczerwony lub szerokolistny
– gatunek storczyka.
PIONOWO:
A-2) pierwiastek chemiczny z grupy skandowców.
B-1) drugi dźwięk gamy.
C-2) lody z kremem i owocami.

FELIETON

OLKUSZ STAJE SIĘ SYPIALNIĄ
DLA POBLISKICH METROPOLII!
ALE DLACZEGO NIE?

Zarzut, że Olkusz staje się tylko sypialnią dla aglomeracji Śląskiej i stolicy
Małopolski jest nieprzerwanie na wokandzie w czasie rozmów o przyszłości miasta. Snuje się oczywiście plany stworzenia stref gospodarczych,
pozyskania inwestorów polskich i tych z zagranicy... Rzecz jasna nie
twierdzę, że się tak w przyszłości nie stanie. Natomiast, na dzień dzisiejszy, oprócz
powyższych marzeń sugerowałbym pewnego rodzaju wyprawę „pod prąd” i jasne
wskazanie, że Olkusz dzięki funkcji sypialni, może się rozwijać!
Czym jest to pejoraty wne
określenie Miasto-sypialnia?
Są to miasta z rozwiniętą funkcją mieszkaniową i usługową
w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb, przy zaniedbaniu wytworzenia innych istotnych funkcji miejskich. Tyle
teorii, natomiast czy miasto
musi rezygnować z „istotnych
funkcji miejskich”? Uważam,
że nie! Dzięki rozsądnej polityce można nawet odwrócić tą
negatywną tendencję.
Olkusz, wbrew powszechnej opinii, znany jest aktualnie
przede wszystkim z tego, że leży
na dość popularnej darmowej
trasie Katowice- K raków…
Starsi mieszkańcy naszego kraju z sentymentem wspominają
wyroby emaliowane, natomiast
dla większości polskiego młodego pokolenia, jeśli już jesteśmy znani, to nie tak jakbyśmy
chcieli: jako „Srebrne Miasto”,
ale bardziej jako miasto z pewną
popularną restauracją typu Fast-food przy trasie…
Rozwój turystyki, pozyskanie inwestorów, to działania
długodystansowe, niezbędne

dla rozwoju Gminy, ale istnieje aktualnie bardziej realna
droga rozwoju - właśnie jako
sypialnia. Jakie plusy może
przynieść właśnie taka polityka?
Zacznijmy od podatków, jakie
będą płacić osoby zatrudnione
poza gminą, istotnie zasili to
budżet, są to przeważnie osoby
bardziej zamożne. Następnie
rozwój sektora usług oraz handlu. Przybędzie młodych dynamicznych mieszkańców, którzy
potencjalnie mogą przeciwdziałać szybkiemu starzeniu się społeczeństwa gminy. I co ważne,
również przy zaangażowaniu
w sprowadzenia inwestycji, tak
naprawdę, grono wyspecjalizowanych ekspertów na terenie
gminy to poważna karta przetargowa. Nie wspominając już
o empirycznym przyk ładzie
dla potencjalnych inwestorów,
jak nasze miasto jest świetnie
skomunikowane z Krakowem
czy Śląskiem. I proszę Państwa, pozyskamy „nową krew”,
co również według mnie jest
potrzebne przy tworzeniu społeczeńst wa oby watelsk iego.
Może również warto pochylić

się nad polepszeniem i poszerzeniem oferty skomunikowania
Olkusza z okolicznymi stolicami województw. Ta decyzja
jest tak naprawdę głównym
kołem zamachowym przyszłych
zmian. Olkusz czekają odważne
decyzje, trudne, ale niezbędne
- związane z wprowadzeniem
komunikacji miejskiej na liniach
Olkusz - Kraków oraz Olkusz-Katowice. To nieuchronne
zarówno dla mieszkańców jak
i turystów! Oczy wiście coś,
co możemy nazwać olkuskim
science-fiction jest szybka kolej
podmiejska łącząca Olkusz
z Krakowem lub expresowe
autobusy bez prz ystanków
pośrednich. To może i sfera
marzeń, ale nie uważam, że
bez szans na realizację w przyszłości, liczy się tak naprawdę
wsparcie lokalnych Posłów na
Sejm i samorządowców.
Można zapy tać, jak ie są
korzyści dla osób z stolicy
Małopolski czy Śląska? Są i to
ogromne! Przede wszystkim
cena nieruchomości, wartości
wynajmu lub kupna mieszkania
są średnio cztery razy mniejsze

niż np. w Krakowie. Ceny usług
również są niższe w Olkuszu,
wiele do życzenia pozostawia
oferta kulturalna, ale to tylko
kwestia swoistego zmodernizowania dotychczasow ych
działań. Kto jest „targetem” dla
Olkusza? Młode małżeństwa,
które nie są w stanie otrzymać
kilkusetnego kredytu na kupno
nieruchomości, również osoby
chcące zaznać trochę spokoju, które preferują zakładanie
rodzin nie w miejskim zgiełku,
oraz studentów, ale to temat na
oddzielny artykuł. Celowałbym
przede wszystkim w mieszkańców Krakowa, którzy pracują
w jego północno-zachodniej
części, dojazd z Nowej Huty czy
Ruczaju do tej części miasta jest
dłuższy niż z Olkusza. To fakt
na korzyść naszego miasta!
Reasumując, należałoby spróbować przekonać mieszkańców
Krakowa i aglomeracji Śląskiej
do związania swojego życia właśnie z Olkuszem. Aktualnie jest
to jedna z najszybszych dróg dla
rozwoju miasta.
vv Mateusz Kamionka

C-8) bije asa.
E-1) potrawa z drobiu lub królika.
E-9) „Czarnoksiężnik z Krainy…” – powieść dla dzieci.
G-2) niewielka beczka na wino.
I-7) …, Rudy i Zośka – z batalionu „Zośka”
J-1) imię Rodowicz.

Litery z pól oznaczonych cyframi od 1 do 13
utworzą rozwiązanie.
Opracował: PRZEMYSŁAW REINFUS

PRZYRODA W OBIEKTYWIE

Rosiczka okrągłolistna
na Bagnach Błędowskich
(fot. Przemysław Reinfus)

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

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

ZŁOTE I SREBRNE TARCZE DLA ZASŁUŻONYCH SAMORZĄDOWCÓW

Siedemnastu samorządowców, wśród których są byli i obecni pracownicy samorządowi
oraz Radni Gminy Klucze – zostało uhonorowanych przez Wójta Gminy Norberta Bienia
złotymi i srebrnymi tarczami z herbem Gminy Klucze. Okolicznościowe wpinki i dyplomy
uznania za wkład w budowę i rozwój wspólnoty samorządowej Gminy Klucze, wójt Norbert
Bień wręczył podczas gminnych obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.
Złote wpinki otrzymało 12 osób
– radni, którzy pełnili swą funkcję
przez największą ilość kadencji oraz
pracownicy samorządowi z najdłuższym stażem: Tomasz Hagno, Maria
Sierka, Aleksander Mrówka, Tadeusz
Rak, Halina Ładoń, Janusz Adamski,
Józef Kaczmarczyk, Bogusław Paś
(radni obecnej i poprzednich kadencji), Małgorzata Kocjan (była Skarbnik
Gminy Klucze), Stanisław Lachor ( do
2010 roku Sekretarz Gminy Klucze),
Barbara Kocjan (Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego) i Marta Szewczuk
(pracownik referatu Księgowości).
Srebrną tarczą uhonorowane
zostały: Ewa Banasik, Ewa Majda,
Mirosława Hałabiś, Bożena Szromnik

i Małgorzata Guzik.
Z kolei Odznakę
Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski - otrzymał
zaproszony na uroczystość jubileuszową
Jerzy Adamik, były
wojewoda małopolski. Odznaczenie
wręczył mu wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak.
Podczas uroczystości Wójt Gminy
Klucze uhonorował także przedsiębiorstwa, które poprzez swoje sukcesy,
przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i społecznego Gminy Klucze.
Listy gratulacyjne oraz jubileuszowe

wpinki z herbem gminy otrzymali:
Zofia i Kazimierz Rydzyk, właściciele firmy „Patrycja & Paweł”, laureaci
tegorocznego tytułu „Teraz Polska”
oraz Agata Swędzioł i Agnieszka
Ścigaj, prezeski Spółdzielni Socjalnej
„Opoka”, która w ub. Roku zdobyła
tytuł „Najlepszego Przedsiębiorstwa
Społecznego Roku”.

vv Gmina Klucze

MAŁGORZATA WĘGRZYN HONOROWYM OBYWATELEM GMINY KLUCZE

Małgorzata Węgrzyn została Honorowym Obywatelem Gminy Klucze. Akt nadania tytułu, w formie
uchwały, wręczył Bogusław Paś, Przewodniczący Rady Gminy Klucze. Odbyło się to na uroczystej
sesji rady, zwołanej 12 czerwca – w Kluczach zorganizowano wówczas gminne obchody Dnia
Samorządu Terytorialnego (święto pracowników samorządowych przypada 27 maja).
Nowa honorowa obywatelka gminy wykładowcy uniwersyotrzymała także pamiątkowy medal teckiemu w Krakowie),
– w formie tarczy z herbem Gminy podróżnikowi Jerzemu
Klucze z grawerem – wręczony przez Adamuszkowi (pochodząWójta Gminy Klucze, Norberta Bie- cy z Chechła geograf i autor
nia, podczas gminnych uroczystości książek podróżniczych
25-lecia samorządu. Tytuł Honorowe- mieszka obecnie w Kanago Obywatela Gminy Klucze przyzna- dzie), byłemu wojewodzie
no Małgorzacie Węgrzyn w uznaniu małopolskiemu Jerzemu
jej zasług dla Gminy Klucze.
Adamikowi (z Kwaśniowa),
Gminy Klucze od pierwszej do do
Małgorzata Węgrzyn, była Wójt biskupowi Adamowi Śmigielskiemu
piątej kadencji. W 2010 roku została
Gminy Klucze i obecna Przewod- (zm. w 2008 r.) i Urszuli Jaworskiej,
uhonorowana „oskarem samorządonicząca Rady Powiatu jest szóstą założycielka fundacji i największego
wym”, czyli Nagrodą im. Grzegorza
osobą, którą Rada Gminy wyróżni- w kraju banku dawców szpiku (była
Pałki, przyznawaną za zasługi dla
ła tytułem Honorowego Obywatela mieszkanka Chechła była także tanrozwoju samorządności.
Gminy Klucze. Wcześniej tytuły te cerką w zespole Mazowsze, Grupie
przyznano: profesorowi Andrzejowi Baletowej Sabat i Teatrze Syrena).
vv Gmina Klucze
Szromnikowi (pochodzącemu z Klucz Małgorzata Węgrzyn była Wójtem
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Reklamy

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Olkuszu
i PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEj Sp. z o.o. w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32 643 03 13 • www.pgk.olkusz.pl, e-mail sekretariat@pgk.olkusz.pl
informują zainteresowanych nabyciem mieszkania, (dostępnych również na kredyt MdM)

że posiadają do sprzedaży nowe lokale mieszkalne
z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi - piwnice,
• ul. Górniczej 32 o powierzchni od 49,99 m2 do 71,33 m2 w cenie 3 800,00/1m2 brutto
• ul. Skalska 4 o powierzchni od 53,20 m2 do116 m2 w cenie 3 300,00/1m2 brutto
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 Olkusz ul. Kluczewska 2 p. 20 I piętro

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

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

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

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

1,8 m - 6400 zł

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Świat należy
do kobiet
Kontakt:
Zapraszamy do
poniedziałek 1600 - 1800,
środa 1300 - 1700,
piątek 1200 - 1800

•
•
•
•
•
•

DO WYNAJĘCIA

POKÓJ

w budynku SILVER

2,5 m - 6700 zł

orzech I
orzech II
kostka
groszek
ekogroszek
miał

Rodaki, ul. Rzeka

/dawny budynek policji/

Do wynajęcia lokal 89 metrów
atrakcyjna lokalizacja
ul. Sławkowska 13 koło Biedronki
ogólnodostępny parking!!!
502-545-140 , 502-545-150

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

WĘGIEL

www.twoje-ori.olkusz.pl

tel. 604-640-687

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

Sprzedaż Węgla

Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702;
email:
mpoznanska1@vp.pl

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

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

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj
pieniądze i baw się doskonale"

Regionalnego Biura Oriflame
w Olkuszu ul. Biema 5b

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

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

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

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

lek. med. Grażyna Żak-Pietras
pediatra specjalista medycyny rodzinnej
tel. 698 941 921

GABINET LOGOPEDYCZNY
mgr Ewa Kania
pedagog logopeda
tel. 512 301 127
Olkusz, ul. M. C. Skłodowskiej 16

Informacje

CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI KALENDARZ WYDARZEŃ
WAKACJE Z MOK W OLKUSZU – LIPIEC 2015

vv 01.07. GODZ. 11.00
„WAKACYJNE ŁAMIGŁÓWKI”- QUIZY, ZAGADKI,
KONKURSY DLA DZIECI OD LAT 8 - MDK UL. FR. NULLO 29/
(ZAPISY DO DN.29.06 – TEL. 326431120)
vv 02.07. GODZ. 11.00
WAKACJE W MUZEUM - "ŚWIAT GORĄCYCH BARW MONOTYPIA" ZAJĘCIA EDUKACYJNO-PLASTYCZNE DLA
DZIECI POWYŻEJ 7 LAT- UL. SZPITALNA 32
(ZAPISY DO 01.07. – TEL. 32 7544455)

vv 02.07. GODZ. 17.00
„NIE MA JAK U BABCI I DZIADKA” ZAJĘCIA PROWADZONE
PRZEZ STUDENTÓW OUTW – MDK, UL. FR. NULLO 29
vv 03.07. GODZ. 11.00
WAKACYJNE KINO DLA MŁODZIEŻY
- MDK UL. FR. NULLO 29

vv 03.07. GODZ. 12.30
„WESOŁO I RYTMICZNIE” - ZABAWY Z TAŃCEM DLA
MALUCHÓW OD LAT 3 - MDK UL. FR. NULLO 29 /
OBOWIĄZKOWE OBUWIE ZMIENNE /

vv 06.07. GODZ. 11.00
WAKACYJNE KINO DLA DZIECI - MDK UL. FR. NULLO 29
vv 06.07. GODZ. 13.00
OTWARTE WARSZTATY RYTMICZNO - BĘBNIARSKIE MDK UL. FR. NULLO 29

vv 07.07. GODZ. 11.00
WAKACJE W MUZEUM - "ROZTAŃCZONA AFRYKA
- PROJEKTUJEMY STROJE" – ZAJĘCIA EDUKACYJNO PLASTYCZNE DLA DZIECI POWYŻEJ 6 LAT - UL. SZPITALNA
32 (ZAPISY DO 06.07. TEL. 32 7544455)
vv 07.07. GODZ. 17.00
LETNIA AKADEMIA SZTUK WALKI – JUDO DLA DZIECI

vv 07.07. GODZ. 18.00
LETNIA AKADEMIA SZTUK WALKI – SAMOOBRONA DLA
KOBIET

vv 16.07. GODZ. 11.00
WAKACJE W MUZEUM - "OLKUSKI PODWODNY ŚWIAT"
ZAJĘCIA EDUKACYJNO-PLASTYCZNE DLA DZIECI
POWYŻEJ 6 LAT- UL. SZPITALNA 32
(ZAPISY DO 15.07. - TEL. 32 7544455)

vv 17.07. GODZ. 12.30
„WESOŁO I RYTMICZNIE” - ZABAWY Z TAŃCEM DLA
MALUCHÓW OD LAT 3 MDK UL. FR. NULLO 29 /
OBOWIĄZKOWE OBUWIE ZMIENNE /

vv 20.07. GODZ. 11.00
WAKACYJNE KINO DLA DZIECI /MDK UL. FR. NULLO 29/
vv 20.07. GODZ. 12.30
„ZACZAROWANY OŁÓWEK”- WARSZTATY Z
KREATYWNOŚCI DLA DZIECI W WIEKU OD LAT 10 -MDK
UL. FR. NULLO 29 / ZAPISY DO 17.07. – TEL. 32 643 11 20/

vv 21.07. GODZ. 11.00
WAKACJE W MUZEUM - "AFRYKAŃSKIE ZOO PLASTELINA" ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI POWYŻEJ
6 LAT - UL. SZPITALNA 32
(ZAPISY DO 20.07. - TEL. 32 754 44 55)
vv 21.07. GODZ. 17.00
LETNIA AKADEMIA SZTUK WALKI – JUDO DLA DZIECI
vv 21.07. GODZ. 18.00
LETNIA AKADEMIA SZTUK WALKI –
SAMOOBRONA DLA KOBIET

vv 22.07. GODZ. 11.00
"ZACZAROWANE MIASTECZKO "- WARSZTATY
CERAMICZNE DLA DZIECI OD LAT 6 - MDK UL. FR. NULLO
29/ (ZAPISY DO 20.07. – TEL.32 6431120)

vv 08.07. GODZ. 11.00
„TĘCZOWE ZABAWY”- ZAJĘCIA DLA DZIECI OD 5 LAT MDK UL. FR. NULLO 29 (ZAPISY DO 06.07. – TEL. 326431120)

vv 10.07. GODZ. 11.00
WAKACYJNE KINO DLA MŁODZIEŻY
/MDK UL. FR. NULLO 29/

vv 24.07. GODZ. 12.30
„ZATAŃCZMY RAZEM”- ZABAWY Z TAŃCEM DLA
DZIECI OD LAT OD LAT 5 - MDK UL. FR. NULLO 29 /
OBOWIĄZKOWE OBUWIE ZMIENNE/

vv 13.07. GODZ. 11.00
WAKACYJNE KINO DLA DZIECI /MDK UL. FR. NULLO 29/

vv 28.07. GODZ.11.00
WAKACJE W MUZEUM – „FILCOWE LATO - BROSZKI"
ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI POWYŻEJ 7 LAT- UL.
SZPITALNA 32 (ZAPISY DO 27.07. - TEL. 32 754 44 55)

vv 09.07. GODZ. 11.00
WAKACJE W MUZEUM - "PEJZAŻ NIEDOKOŃCZONY" ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI POWYŻEJ 6 LAT UL. SZPITALNA 32 (ZAPISY DO 8.07 - TEL. 32 7544455)

vv 24.07. GODZ. 11.00
WAKACYJNE KINO DLA MŁODZIEŻY
/MDK UL. FR. NULLO 29/

vv 10.07. GODZ. 12.30
„ZATAŃCZMY RAZEM”- ZABAWY Z TAŃCEM DLA DZIECI
OD LAT OD LAT 5 - MDK UL. FR. NULLO 29
/OBOWIĄZKOWE OBUWIE ZMIENNE /

vv 27.07. GODZ. 11.00
WAKACYJNE KINO DLA DZIECI /MDK UL. FR. NULLO 29/

vv 11.07. GODZ. 12.30
WAKACJE Z DRAMĄ” - ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI
IMPROWIZACJI DLA MŁODZIEŻY POWYŻEJ 13 LAT- MDK
UL. FR. NULLO 29 (ZAPISY DO 10.07. – TEL. 326431120)

vv 28.07. GODZ. 17.00
LETNIA AKADEMIA SZTUK WALKI – JUDO DLA DZIECI

vv 14.07. GODZ. 12.30
JOGA DLA DZIECI Z ELEMENTAMI DRAMY I IMPROWIZACJI
- ZAJĘCIA DLA DZIECI OD LAT 5- MDK UL. FR. NULLO 29
(ZAPISY DO 13.07. – TEL. 32 6431120)
vv 14.07. GODZ. 17.30
JOGA – ANATOMIA ŚWIADOMOŚCI CIAŁA –
IMPROWIZACJA W TAŃCU - ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY
POWYŻEJ 14 LAT I DOROSŁYCH – MDK UL. FR. NULLO 29
(ZAPISY DO DN. 13.07 – TEL. 32 6431120)
vv 15.07. GODZ. 9.00
LETNIA AKADEMIA SZTUK WALKI – JUDO DLA DZIECI
vv 15.07. GODZ. 10.00
LETNIA AKADEMIA SZTUK WALKI –
SAMOOBRONA DLA KOBIET

vv 15.07. GODZ. 17.00
„TADZIO NIEJADEK” -SPEKTAKL W WYKONANIU TEATRU
„MASKA” Z KRAKOWA – WSTĘP 5 ZŁ – MDK UL. FR. NULLO 29

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

vv 17.07. GODZ. 11.00
WAKACYJNE KINO DLA MŁODZIEŻY
/MDK UL. FR. NULLO 29/

vv 23.07. GODZ. 11.00
WAKACJE W MUZEUM - "BAŚNIE SPOD BAOBABU"
ZAJĘCIA EDUKACYJNO-PLASTYCZNE DLA DZIECI
POWYŻEJ 6 LAT UL. SZPITALNA 32
(ZAPISY DO 22.07. - TEL. 32 7544455)

vv 14.07. GODZ. 11.00
WAKACJE W MUZEUM - " SŁODKIE OBRAZY - ZABAWA Z
CUKREM " ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI POWYŻEJ 6
LAT- UL. SZPITALNA 32
(ZAPISY DO 13.07. - TEL. 32 7544455)
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vv 28.07. GODZ. 18.00
LETNIA AKADEMIA SZTUK WALKI
– SAMOOBRONA DLA KOBIET

vv 29.07. GODZ. 11.00
„KOLOROWE SZKŁO”- ZAJĘCIA PLASTYCZNE Z ROBIENIA
WITRAŻY DLA DZIECI OD 9 LAT MDK UL. FR. NULLO 29
/ZAPISY DO 27.07. – TEL. 32 6431120/

vv 29.07. GODZ. 17.00
„WIELKA UCIECZKA” SPEKTAKL W WYKONANIU TEATRU
„MASKA” Z KRAKOWA, WSTĘP 5 ZŁ – MDK UL. FR.NULLO 29

vv 30.07. GODZ. 11.00
WAKACJE W MUZEUM - "AFRYKAŃSKIE KLIMATY" ZAJĘCIA
EDUKACYJNO-PLASTYCZNE DLA DZIECI POWYŻEJ 6 LAT UL. SZPITALNA 32 (ZAPISY DO 29.07. - TEL. 032 7544455)
vv 31.07. GODZ. 11.00
WAKACYJNE KINO DLA MŁODZIEŻY
/MDK UL. FR. NULLO 29/

vv 31.07. GODZ. 12.30
„WESOŁO I RYTMICZNIE” - ZABAWY Z TAŃCEM DLA
MALUCHÓW OD LAT 3 - MDK UL. FR. NULLO 29 /
OBOWIĄZKOWE OBUWIE ZMIENNE/

www.gwarekolkuski.pl
www.gwarek-olkuski.pl
Wydawca: SOLID PRESS s.c.
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29 Redaktor naczelny: Mateusz Mucha
tel.: 698 805 242, 608 696 097
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.

Al. 1000-lecia 15D
32-300 Olkusz

przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70

str. 8
POLICJA

• Kradzieże w Olkuszu
Ostrzegamy przed nasilającymi się kradzieżami. Złodzieje głównie grasują na targowiskach, środkach komunikacji miejskiej i sklepach. Kieszonkowcy wykorzystują panujący tam tłok, zamieszanie i brak czujności. Tym razem ich łupem padły trzy portfele. W poniedziałek, w jednym ze sklepów w Olkuszu okradli mieszkańca naszego
miasta. Mężczyzna stracił portfel z 40 złotych, dokumenty i karty bankomatowe. Złodzieje nie próżnowali również na targowisku przy ulicy Świętokrzyskiej. Dwie olkuszanki pozbawili m.in. pieniędzy, legitymacji rencisty, dowodów osobistych.
Olkuska policja przypomina, aby w tego typu miejscach zachować wyjątkową czujność, a wartościowych rzeczy nawet na chwilę nie spuszczać z oka. Torby zawsze trzymać z przodu zamknięciem do siebie, zaś pieniądze w kilku różnych miejscach. Należy unikać przechowywania telefonu czy portfela w tylnej kieszeni spodni.
Prosimy o zwracanie uwagi na podejrzane osoby i zgłaszanie swoich spostrzeżeń pod
alarmowy numer 997.
• Usiłowanie włamania do baru
15 czerwca 2015 roku w Olkuszu nieustalony do chwili obecnej sprawca usiłował włamać
się do baru z zapiekankami. Uszkodził drzwi wejściowe. Straty w ustaleniu. Kodeks karny
za kradzież z włamaniem przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do lat 10.
• Olkuszu. Spłonęły samochody
17 czerwca 2015 roku w Olkuszu na ulicy króla Kazimierza Wielkiego spłonęły dwa zaparkowane obok siebie samochody: peugeot i cinquecento. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny z udziałem technika kryminalistyki, który zabezpieczył ślady oraz wykonał
dokumentację fotograficzną. Policjanci pracują nad ustaleniem sprawcy tego podpalenia.
• Olkusz. Zatrzymana za posiadanie narkotyków i kierowanie pod ich
wpływem usłyszała zarzuty				
Kilka dni temu policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego zatrzymali 22-letnią mieszkankę gminy Olkusz. Kobieta będąc pod wpływem narkotyków kierowała BMW. Ponadto w samochodzie policjanci znaleźli amfetaminę.
22-latka usłyszała już zarzuty.				
Po północy, 16 czerwca patrol prewencji zauważył jadące ulicą Osiecka BMW. Policjanci
zatrzymali samochód do kontroli drogowej. Kierowała nim młoda kobieta, która dziwnie się
zachowywała. Mundurowi zauważyli w pojeździe woreczek z białą substancją. Kierująca
BMW przyznała, że jest to amfetamina oraz że kilka godzin wcześniej zażyła ten narkotyk. Kobieta została zatrzymana. Przedstawiono jej aż 9 zarzutów. Usłyszała zarzut posiadania środków odurzających, prowadzenia pojazdu mechanicznego pod ich wpływem,
udzielania substancji psychotropowych oraz zarzut z art. 59§1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii tj. udzielania substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Grozi jej kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.
• Wolbrom. Kradzieże na targowisku
17 czerwca 2015 roku wolbromska policja odnotowała 3 kradzieże na targowisku w Wolbromiu. W dwóch przypadkach złodzieje opróżnili damskie torebki kradnąc portfele z pieniędzmi i dokumentami. Kolejna z pokrzywdzonych straciła bluzę i telefon.		
Najczęściej kieszonkowcy przemierzają targowiska w 2-3 osobowych grupach. Robią
sztuczny tłok i plądrują kieszenie lub torby niczego nieświadomych ludzi. Aby zdobyć
cenne łupy posługują różnymi drobnymi przedmiotami np. drucikami czy spinkami do
włosów. Część z nich działa z kolei gołymi rękoma, stosując inne wyuczone chwyty. Jedną
ze stosowanych sposobów to metoda „na kosę". Złodziej przecina ostrym narzędziem
torebkę lub plecak i przez otwór wyciąga portfel, telefon i inne wartościowe przedmioty.
Znany jest też sposób „na przewieszkę". Doliniarze wykorzystują elementy garderoby, żeby
ukryć proces okradania.

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie,
Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka
Olkuskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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Reklamy

Zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą na
www.gwarek-nieruchomosci.pl
tel. 796-351-499 biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

KOMPRA

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

BIURO RACHUNKOWE

Ponad 21 lat doświadczenia

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

PIĘCIOLECIE SPÓŁDZIELNI „OPOKA”

Minęło pięć lat, odkąd dwa prężnie działające stowarzyszenia , Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego KLUCZ oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Dobroczynnego, powołały pierwszą w Polsce spółdzielnię, założoną przez osoby prawne.
Pomysł na przedsiębiorstwo społeczne zrodził się z lokalnych potrzeb
- tworzenia miejsc pracy dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
oraz niedoboru tanich i dobrych usług
gastronomicznych. „Opoka” ruszyła
w pięcioosobowym zespole, a obecnie
zatrudnia 48 osób, z czego 80 % to
pracownicy niepełnosprawni. Rok temu
uzyskała tytuł Najlepszego Przedsiębiorstwa Społecznego Roku.
Obecnie jesteśmy firmą wielobranżową,
a nasze dwie główne branże to gastronomia i usługi szkoleniowo – doradcze.
Jako jedyna spółdzielnia socjalna jesteśmy
również organem założycielskim Zakładu Aktywności Zawodowej – informują
spółdzielcy.

„Opoka” od dwóch
mam główną siedzibę
w zaadaptowanym pod
potrzeby gastronomii
budynku w Chechle,
ale działalność gastronomiczną prowadzi
również w restauracji w Kluczach
i w kawiarni w ośrodku wypoczynkowym w Jaroszowcu.
W ostatnim czasie „Opoka” zainicjowała powstanie siedmiu spółdzielni
uczniowskich, które prowadzą sklepiki
ze zdrową żywnością na terenie szkół.
Jubileusz spółdzielni „Opoka” odbył
się 12 czerwca w Domu Kultury w Kluczach. Była to okazja do zaprezento-

wania filmowego podsumowania 5 lat
działalności spółdzielni oraz do złożenia podziękowań partnerom „Opoki”,
osobom wspierającym jej działalność
oraz tym, którzy współtworzą zespół
tego prężnego przedsiębiorstwa społecznego.

vv Gmina Klucze

Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Jaroszowcu obchodziło jubileusz 45-lecia
działalności. Z tej okazji w sali widowiskowej Domu Kultury w Jaroszowcu odbył się
występ przedszkolaków, zatytułowany „O Janku Wędrowniczku”.
la życzę radości i satysfakcji
z wykonywanej pracy. Gratuluję także wysokiego poziomu funkcjonowania placówki
i dobrej współpracy ze środowiskiem lokalnym. Przy tej
szczególnej okazji składam
również życzenia przedszkolakom, by zachowały
jak najmilsze wspomnienia
z lat spędzonych w swoim
przedszkolu, a ich rodzicom
życzę zadowolenia ze swoich pociech – napisał w liście
gratulacyjny Wójt Gminy
Norbert Bień.
Składając życzenia najmłodszym
uczestnikom jubileuszu, czyli
przedszkolakom z Jaroszowca, wójt

OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

tel.

JUBILEUSZ PRZEDSZKOLA W JAROSZOWCU
Maria Konopnicka, patronka naszego
przedszkola, poetka i autorka nowel,
przekazywała zawsze dzieciom wartości takie, jak dobro i piękno. I takie
wartości starają się również przekazać
wychowawcy przedszkola w Jaroszowcu – powiedziała podczas gali
jubileuszowej Dyrektor Przedszkola
w Jaroszowcu, Boguława Rudowska.
Z okazji jubileuszu, życzenia dla
wszystkich pracowników przedszkola
oraz jego wychowanków i ich rodziców, przekazali na ręce pani dyrektor
Wójt Gminy Norbert Bień, Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Paś
oraz Dyrektor Gminnego Zespołu
Oświaty Jarosława Kraszewska.
Pani Dyrektor, gronu pedagogicznemu
i wszystkim pracownikom przedszko-

HURTOWNIA OLEJU

przekazał im pudełko ze słodyczami
i pogratulował wspaniałego występu.

vv Gmina Kielce

SZYBKO
SOLIDNIE

537 39 39 39
511 33 06 36

motoexpertshop@gmail.com
32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 1

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

(baza STW)

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

