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PORADY PRAWNE - CZYTAJ STR. 3
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

www.system-olkusz.pl

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

Sklep przeniesiony do Olkusza, nowy adres:
Olkusz, ul. Rabsztyńska 51,
tel. 788 524 414, 728 820 552

OPTYK

SKUTERY
• 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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70

str.
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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

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

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM
Olkusz, K. K. Wielkiego 102, tel. 503 505 662
biuro@abisa.pl • www.abisa.pl
Czynne pn. - pt. 7:00 do 16:00

KORA OGRODOWA
NAJLEPSZE CENY!!!
tel. 793 407 210

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE
MEBLE OGRODOWE

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

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

•••••••••••••••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

AUTO-MYJNIA - Krze
Umów się, tel. 508 212 003

Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

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

100 zł

przy trasie E94 (Olkusz - Dąbrowa Górnicza)

WiREX

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

Do każdego
badania
upominek
gratis
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Olkuszu zaprasza na:
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do opalania i aktyw
Już dzisiaj można odpocząć na leżakach ustawionych w Parku Rekreacyjno-Krajobrazowym
„Silver Park” przy ulicy Głowackiego. W parku
o powierzchni ponad 6 hektarów znajduje się
wiele miejsc zarówno do aktywnego odpoczynku jak i do opalania czy słodkiego „nic
nie robienia”. Jest tu oczko wodne z szemrzącą kaskadą i plac zabaw dla dzieci, Wakacyjne
klimaty można znaleźć na torze wodnym, gdzie
można surfować na desce skimboardowej.
Zapraszamy mieszkańców na leżaki i z kocykami do piknikowania na atrakcyjnych terenach
zielonych, gdzie można schować się przed
miejskim gwarem.
Do Parku można dojechać samochodem
(3 parkingi), rowerem (szlak rowerowy Olkusz –
Rabsztyn), lub miejskim autobusem.
Na ulicy Długiej (tuż przy Parku)
zatrzymują się autobusy linii:
PS 1, 470, 471,473, 474 i 476.

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

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

ul. Minkiewicza 2, email: krol@praca.gov.pl, www: www.pup-olkusz.pl
tel. 32 643-05-38, 32 641-34-02; fax 32 643-43-48; NIP 637-10-45-891

Powiatowy Urząd Pracy w Olkusz
ogłasza NABÓR wniosków na

aktywizację osób bezrobotnych
powyżej 50 roku życia
w tym, niepełnosprawnych
i długotrwale bezrobotnych,
które mają ustalony II profil pomocy.
Wnioski można składać na:
• jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej - max. kwota 20 tys.,
• szkolenia,
• organizację stażu u pracodawcy
Powyższe wnioski dostępne są
na stronie internetowej www.pup-olkusz.pl
oraz w siedzibie Urzędu, pok. nr 11, 18, 24
ub u swojego doradcy klienta.

PODZIAŁ SPÓŁDZIELCZEGO
LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU
Po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa powstaje obowiązek podziału spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego, gdyż prawo może przysługiwać tylko jednej
osobie lub małżeństwu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116
z późn. zm) po ustaniu małżeństwa
wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, w terminie
jednego roku byli małżonkowie
powinni zawiadomić spółdzielnię,
któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić
dowód wszczęcia postępowania
sądowego o podział tego prawa.

prawa do lokalu”. Podjęcie takiej
uchwały jest fakultatywne

utrzymania koniecznego dla siebie
i rodziny. Do wniosku o zwolnienie
i nie jest obowiązkiem spółdzielni. należy dołączyć także oświadczeW przypadku podjęcia uchwały nie na urzędowym formularzu,
o wygaśnięciu prawa do lokalu, obejmujące szczegółowe dane
każdy z małżonków może wnieść o stanie rodzinnym, majątku,
pozew do sądu o uchylenie uchwały dochodach i źródłach utrzymania
o wygaśnięciu prawa do lokalu. osoby ubiegającej się
Roszczenia o przyjęcie do spół- o zwolnienie od kosztów.
dzielni i zawarcie umowy o ustanoZniesienie przez sąd wspólności
wienie spółdzielczego lokatorskiespółdzielczego lokatorskiego prago prawa do lokalu mieszkalnego,
wa do lokalu mieszkalnego polega
w wypadku wygaśnięcia spółdzielna tym, że sąd przyznaje to prawo
czego lokatorskiego prawa do lokajednemu z byłych małżonków, zaś
Uregulowanie przez byłych mał- lu mieszkalnego w następstwie niena rzecz drugiego może nakazać
żonków sprawy spółdzielczego dokonania czynności przez byłych
stosowną spłatę.
lokatorskiego prawa do lokalu małżonków, przysługują dzieciom
Były małżonek niebędący członjest bardzo ważne. Spółdzielnia i innym osobom bliskim.
w przypadku bezczynności może Wniosek o podział spółdzielczego kiem spółdzielni, któremu przypadło prawo do lokalu, powinien
podjąć uchwałę
lokatorskiego prawa do lokalu skłazłożyć deklarację członkowską
o wygaśnięciu spółdzielczego loka- da się w dwóch egzemplarzach do
w terminie 3 miesięcy od dnia,
torskiego prawa do lokalu. Zgodnie sądu rejonowego - wydziału cywilw którym przypadło mu to prabowiem z art. 13 ust. 2 cytowanej nego, w okręgu, w którym mieszwo, zgodnie z umową małżonków
wyżej ustawy „jeżeli małżonkowie ka małżonek składający pozew.
lub na podstawie orzeczenia sądu.
nie dokonają powyższych czynno- Wniosek taki musi być opłacony
Byłemu małżonkowi przysługuje
ści spółdzielnia wyznaczy im w tym opłatą w wysokości 1000 zł.
roszczenie o przyjęcie w poczet
celu dodatkowy termin, nie krótszy W przypadku niemożności dokoczłonków spółdzielni.
niż 6 miesięcy, uprzedzając o skut- nania takiej opłaty, do wniosku
kach, jakie może spowodować jego należy załączyć wniosek
niezachowanie. Po bezskutecznym
o zwolnienie z kosztów sądowych
upływie tego terminu spółdzielnia
z uwagi na to, iż nie jest się w stavv Rafał Czeladzki
może podjąć uchwałę o wygaśnięnie ich ponieść bez uszczerbku
email: RCzeladzki@gmail.com
ciu spółdzielczego lokatorskiego
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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GRANICE POMOCY

Jako członek Unii Europejskiej, Polska, będzie musiała przyjąć
niemal trzy tysiące uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki.
Raczej nie da się tego uniknąć, chociaż w porównaniu z Niemcami, Francją czy Włochami to wciąż stosunkowo niewielka liczba.
Podczas gdy my mówimy o trzech tysiącach u nich imigrantów
liczy się w dziesiątkach tysięcy.
Nie o takie liczby tu jednak chodzi. Większość Polaków nie chce
w naszym kraju obcokrajowców,
zwłaszcza tych kojarzących się
z Islamem. Obok obaw społecznych takich jak inna kultura,
religia, język pojawiają się też te
ekonomiczne – skąd wziąć pieniądze na utrzymanie tych ludzi.
Zakwaterowanie w ośrodku dla
uchodźców, wyżywienie, kieszonkowe, pieniądze na środki higieniczne, do tego opieka medyczna,
edukacja – to wszystko kosztuje.
Według informacji zawartych na
stronach Urzędu ds. Uchodźców,
roczne utrzymanie jednej osoby oscyluje wokół 10 – 15 tyś.
zł . Wprawdzie Unia deklaruje
wsparcie w wysokości 6 tys. euro
na osobę, na każdego przyjętego
Syryjczyka, ale ma to być dotacja jednorazowa, a co później,
jak zdecydują się u nas zostać, tu
mieszkać, pracować? Trzeba im
dać mieszkanie, znaleźć pracę…

Wielu Polaków czuje się dyskryminowanych. Bo jak ma się czuć
człowiek, który przez całe dorosłe życie pracował w Polsce, dla
Polski, i na dwa, trzy lata przed
emeryturą traci pracę, a Państwo
w tym samym momencie się od

niego odwraca. Rok „kuroniówki”, a potem co? Jak przetrwać do
emerytury bez pracy – bo takiego
prawie emeryta nikt zatrudnić
nie chce, bez pieniędzy, bez
wsparcia? Jak ma się czuć ten
człowiek słysząc, że są pieniądze
dla imigrantów, ale nie ma ich
dla niego? Jak ma się czuć Polak,
który ma problem ze zalezieniem
pracy, wiedząc, że obcokrajowcowi w jej znalezieniu pomoże
Państwo? A jak ma się czuć Polak,
którego nie stać na mieszkanie,
słysząc, że Państwo daje mieszkanie imigrantom?

Przykre to, że Państwo, które ma
być gwarantem bezpieczeństwa
swoich obywateli, w pierwszej
kolejności zaspokaja potrzeby
obcych. W tym momencie pewnie wielu powie, że to przesada.
W końcu mamy przyjąć ludzi,
którzy uciekają przed wojną,
przemocą, którzy próbują tylko
ratować swoje życie, podobnie,
jak niegdyś wielu naszych współobywateli szukało na zachodzie
schronienia przed prześladowaniem. Mimo wszystko jednak,
czy właściwe jest sprowadzanie
obcych, kiedy wielu Polaków żyje
na skraju ubóstwa???

Niektórzy eksperci uważają, że
kluczowym pytaniem jest nie
„czy”, ale „ilu” imigrantów przyjąć
do naszego kraju. A wszystko to
przez szybko starzejące się społeczeństwo, przez niską liczbę
urodzeń i niechęć młodych do
posiadania dzieci. Tak, tylko że
znów, nie byłoby tego problemu,
gdyby Państwo Polskie zamiast
o uchodźców bardziej martwiło
się i wspierało swoich obywateli.
Trudno jest myśleć o rozmnażaniu, kiedy nie ma perspektyw
na własny kąt, praca dziś jest,
a jutro może jej nie być, a pomoc
socjalna Państwa sprowadza się
do osiemdziesięciu złotych miesięcznie rodzinnego na dziecko.

Chrześcijańskim obowiązkiem
jest pomagać potrzebującym
i prześladowanym, żeby tylko
ta pomoc nie obróciła się przeciwko nam. Wiele europejskich
państw boryka się dziś z problemami z powodu zbytniej niegdyś
„gościnności” wobec imigrantów,
oby Polska do nich nie dołączyła.

vv Izabela Szatyn
email: go_izabelaszatyn@op.pl

PORADY PRAWNE

JAK WALCZYĆ Z ZUS-EM O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ,
GDY KWESTIONOWANA JEST NASZA UMOWA O PRACĘ

Coraz częściej Zakład Ubezpieczeń Społecznych podważa prawdziwość
umowy o pracę. Przyjmuje wówczas, że oświadczenia woli zostały złożone
dla pozoru, a celem umowy nie było jej wykonywanie, a wyłącznie uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Organ rentowy wydaje
decyzję odmawiającą przyjęcia pracownika w poczet ubezpieczonych, co
w konsekwencji prowadzi do niewypłacania świadczeń. Jak podważyć decyzję ZUS?
Jako uzasadnienie decyzji odmownej ZUS przytacza najczęściej: krótki
okres od zatrudnienia do rozpoczęcia
zwolnienie lekarskiego, chęć uzyskania świadczenia np. dopracowanie do
uzyskania świadczenia przedemerytalnego, brak ekonomicznego uzasadnienia zatrudnienia pracownika,
niezatrudnienie nowego pracownika
na okres nieobecności chorującego.

By sprzeciwić się otrzymanemu rozstrzygnięciu należy wnieść środek
zaskarżenia. W końcowej części
decyzji organ zamieszcza pouczenie, iż adresatowi zgodnie z przepisem art. 83 ust. 2 ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych w korelacji
z przepisami art. 4778 i następnych
Kodeksu postępowania cywilnego,
przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego miejscowo Sądu
Okręgowego. Termin na wniesienie
odwołania to 1 miesiąc. Odwołanie
winno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, przytoczenie zarzutów,
wnioski, uzasadnienie oraz podpis je
wnoszącego.
Obalenie zarzutu pozorności wiąże
się z wykazaniem, np. za pomocą
świadków, dokumentów, że pracownik rzeczywiście wykonywał pracę.
Sąd Najwyższy w jednym z wyroków
przyjął, iż „Nie można zatem przyjąć
pozorności oświadczeń woli o zawarciu umowy o pracę, gdy pracownik
podjął pracę i ją wykonywał, a pra-

ALBA MPO Sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta
ul. Sławkowska 12A, tel: (32) 241-00-81

codawca tę pracę przyjmował.(…)”.
(z dn. 14.03.2001r., sygn. IIUKN
258/00).
Mając na uwadze rozmiar niniejszego
artykułu, poniżej zaprezentowano
wyłącznie wybrane aspekty, które
mogą okazać się pomocne przy sporze
z ZUS-em.

Co do argumentu krótkotrwałości
zatrudnienia: „Przepisy prawa pracy
oraz prawa ubezpieczeniowego nie
uzależniają ważności umowy o pracę od czasookresu jej trwania.(…).
Bardzo krótki-kilkudniowy okres
świadczenia pracy i nagłe zaprzestanie jej wykonywania z powodu złego
stanu zdrowia, nie mogą przesądzać
o pozorności tejże umowy.” (tak SA
w Łodzi w wyroku z dn. 13.11.2013r.,
sygn. IIIAUa 363/13).
Przyznanie przez pracownika, iż praca
była wykonywana w związku z chęcią
uzyskania świadczenia, nie wskazuje na
pozorność stosunku pracy. Zwracam
uwagę na stanowisko Sądu Najwyższego z dnia 28.04.2005r., sygn. IUK
236/04, zgodnie z którym: „Sama chęć
uzyskania świadczeń z ubezpieczenia
społecznego jako motywacja do podjęcia zatrudnienia nie świadczy o zamiarze obejścia prawa, jeśli stosunek pracy
był rzeczywiście realizowany”.

iż jest to nieracjonalna ekonomicznie
decyzja, bowiem oznaczałoby to wkraczanie w suwerenne prawa przedsiębiorcy, dotyczące kierowania własnym
przedsiębiorstwem (tak SO w Tarnowie w wyroku z dn. 24.10.2014r.,
sygn. IVU 509/14).

Okoliczność braku zatrudnienie pracownika na zastępstwo, nie stanowi
jako sama w sobie przesłankę warunkującą zasadność stanowiska ZUS.
Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku
z dnia 25.11.2014r., sygn. IIIAUa
279/14, stwierdził: „Okoliczność,
że tak wcześniej, jak i z momentem
przejścia ubezpieczonej na zwolnienia lekarskie pracodawca nie zatrudnił innego pracownika z jej zakresem
obowiązków nie może sama w sobie
stanowić podstawy do twierdzenia,
że sporna umowa miała charakter
pozorny.”
W przypadku niepomyślnego rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Okręgowy, przysługuje Państwu droga
wniesienia apelacji do Sądu Apelacyjnego (opłata sądowa 30 zł).

Negowanie przez ZUS decyzji pracodawcy o zatrudnieniu pracownika
nie może opierać się na twierdzeniu,

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

czynne:
pn-pt: 7:00 - 15:00 sob: 8:00 - 12:00

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych na okres 01.07 - 31.12.2015 r.
Rejon

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

2, 16, 30

13, 27

10, 24

8, 22

5, 19

3, 17, 31

Gorenice, Olkusz - Czarnogórska, Kamyk, Krucza Góra, Mazaniec, Mazaniec Boczna, Parkowa, Żuradzka, 29 Listopada 1-12, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Szpitalna

10, 24

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

11, 19

Kogutek, Zederman

10, 24

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

11, 24

Kosmolów, Zadole Kosmolowskie, Olkusz Pakuska, Wiśliczka

9, 23

6, 20

3, 17

1, 15, 29

12, 26

10, 24

1, 15, 29

12, 26

9.23

7, 21

4, 18

2, 16, 30

Witeradów, Olkusz - 20-tu Straconych, Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Malinowa, Niepodległości, Ogrodowa, Różana, Topolowa, Bartosza Głowackiego,
Kazimierza Pułaskiego, Jana Sobieskiego, Fryderyka Chopina, Jana Pawła II, Lucjana Rydla, Sosnowa, Zofii Nałkowskiej

8, 22

5, 19

2, 16, 30

14, 28

7, 25

9, 23

Zawada , Pazurek, Rabsztyn, Czarny Las, Podlesie, Olkusz - 29 Listopada 15-29, al. 1000-lecia, Adama Asnyka, Antoniego Kocjana, Boczna, Dworska, Kolejowa,
Krakowskie Przedmieście, Krótka, Leśna, Marii Curie-Skłodowskiej, marsz. Józefa Piłsudskiego, Skwer, Stefana Okrzei, Tadeusza Kościuszki, Witeradowska, Władysława
Broniewskiego, Adama Mickiewicza, Budowlanych, Gwarecka, Harcerska, Hutnicza, Jana Kantego, Kolorowa, Kopalniana, Kruszcowa, Metalowa, Ołowiana, Parcówka,
Piaskowa, Powstańców Śląskich, Skarbnika, Sławkowska, Szybikowa

13, 27

10, 24

7, 21

5, 19

2, 16, 30

14, 28

Osiek, Zimnodół - pozostałe numery, Olkusz, ul. Armii Krajowej, kpt. Hardego, Marcina Biema, Marii Płonowskiej, Pomorska, Gwarków, Stary Olkusz, Ponikowska, Długa,
Biała, Zacisze, H. Kołłątaja, Mieszka I

3, 17, 31

14, 28

11, 25

9, 23

6, 20

4, 18

Bogucin Mały, Żurada, Niesułowice, Olkusz - Astrów, Henryka Sienkiewicza, Jesionowa, Kwiatowa, Makowa, Parcze, Rzemieślnicza, Wapienna, Wiśniowa, Zielona, Cegielniana, Bohaterów Westerplatte, Storczykowa, Górnicza, Stanisława Staszica, Szkolna, Jurajska, Podgrabie, Polne Wzgórze, Skalista, Spacerowa, Widokowa, Zamkowa,
Rabsztyńska, Adolfa Dygasińskiego, Mikołaja Kopernika

6, 20

3, 17, 31

14, 28

12, 26

9, 23

7, 21

Kolonia Zimkówka, Olkusz - Gęsia, Wincentego Witosa, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Oskara Kolberga, Augustiańska, Bóżnicza, Floriańska, Krakowska, Rynek

14, 28

11, 25

8, 22

6, 20

3, 17

1, 15, 29

Olkusz - Jasna, Miła, Nowowiejska, Wiejska

7, 21

4, 18

1, 15, 29

13, 27

10, 24

8, 22

Braciejówka, Olkusz Sikorka, Troks

Olewin, Olkusz - Antoniego Minkiewicza, Francesco Nullo, Janusza Korczaka, Juliusza Słowackiego, Króla Kazimierza Wielkiego, Waleriana Łukasińskiego, Na Skarpie,
Nowa, Olewińska, Partyzantów, Polna, Skalska, Składowa, Świętokrzyska, gen. Stefana Buchowieckiego, Zagaje, Sieniczno, Zimnodół nr 167, 167A, 167B, 167E, 168, 169,
169A, 169B, 170, 171, 171A, 173, 174

Harmonogram odbioru odpadów zbieranych selektywnie na okres 01.07 - 31.12.2015 r.
Rejon

odpady

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

segregacja
bio
segregacja
bio
segregacja
bio
segregacja
bio
segregacja
bio
segregacja
bio
segregacja
bio
segregacja
bio
segregacja
bio

1, 15, 29
2, 16, 30
2, 16, 30
9, 23
9, 23
9, 23
7, 21
7, 21
8, 22
8, 22
6, 20
6, 20
10, 24
10, 24
3, 17, 31
3, 17, 31
14, 28
14, 28

12, 26
13, 27
13, 27
6, 20
6, 20
6, 20
4, 18
4, 18
5, 19
5, 19
3, 17, 31
3, 17, 31
7, 21
7, 21
14, 28
14, 28
11, 25
11, 25

9, 23
10, 24
10, 24
3, 17
3, 17
3, 17
1, 15, 29
1, 15, 29
2, 16, 30
2, 16, 30
14, 28
14, 28
4, 18
4, 18
11, 25
11, 25
8, 22
8, 22

7, 21
8, 22
8, 22
1, 15, 29
1, 15, 29
1, 15, 29
13, 27
13, 27
14, 28
14, 28
12, 26
12, 26
2, 16, 30
2, 16, 30
9, 23
9, 23
6, 20
6, 20

4, 18
19
5, 19
26
12, 26
26
10, 24
24
14, 25
25
9, 23
23
13, 27
27
6, 20
20
3, 17
17

2, 16, 30
17
3, 17, 31
31
10, 19
19
8, 22
22
9, 23
23
7, 21
21
11, 30
30
4, 18
18
1, 15, 29
15

Olkusz, ul. Korczaka, Króla Kazimierza Wielkiego, Partyzantów, Polna, Składowa, Olewińska, Minkiewicza, Nullo, Łukasińskiego, Skalska, Słowackiego, Na skarpie,
Świętokrzyska, Kościuszki, Krakowskie Przedmieście, Dąbrowskiego, Szpitalna, Krakowska, Augustiańska, Bóżnicza, Floriańska Szkolna, Staszica, Górnicza, Gęsia,
Mickiewicza, Kantego, Sławkowska, Parcówka, Piaskowa, Budowlanych, Metalowa, Hutnicza, Kolorowa, Nowa, Rynek

segregacja

1, 15, 29

12, 26

9, 23

7, 21

4, 18

2, 16, 2.01.2016

bio

1, 15, 29

12, 26

9.23

7, 21

18

16

Olkusz, ul. Powstańców Śląskich, Kruszcowa, Ołowiana, Gwarecka, Kopalniana, Harcerska, Skarbnika, Szybikowa, Piłsudskiego, Parkowa, Kocjana, Broniewskiego,
Boczna, Krótka, Skwer, Dworska, Leśna, Skłodowskiej, Asnyka, Kolejowa, Okrzei, 29 Listopada, Witeradowska, Jurajska, Podgrabie, Polne Wzgórze, Skalista,
Spacerowa, Widokowa, Zamkowa

segregacja

2, 16, 30

13, 27

10, 24

8, 22

5, 19

3, 17, 31

bio

2, 16, 30

13, 27

10, 24

8, 22

19

17

Olkusz, ul. Jana Pawła II, Chopina, Rydla, Płonowskiej, Hardego, Biema, Sosnowa, Nałkowskiej, Armii Krajowej, Zagaje, Nowowiejska, Witosa, Głowackiego,
Sobieskiego, Pułaskiego, al. 1000-Lecia

segregacja
bio

13, 27
13, 27

10, 24
10, 24

7, 21
7, 21

5, 19
5, 19

2, 16, 30
30

14, 28
28

Żurada, Niesułowice, Kogutek, Zederman
Zawada , Pazurek, Rabsztyn, Czarny Las, Podlesie, Olkusz, ul.Pomorska, Gwarków, Stary Olkusz, Ponikowska, Długa, Biała, Zacisze, H. Kołłątaja, Mieszka I
Bogucin Mały, Braciejówka, Kolonia Zimkówka, Olewin, Troks
Gorenice, Zimnodół - pozostałe numery
Kosmolów, Zadole Kosmolowskie, Sieniczno, Wiśliczka, Zimnodół nr 167, 167A, 167B, 167E, 168, 169, 169A, 169B, 170, 171, 171A, 173, 174
Osiek
Witeradów, Olkusz ul. Krucza Góra, Kamyk, Mazaniec, Mazaniec Boczna, Czarnogórska, Żuradzka
Olkusz, Klonowa, 20 Straconych, Ogrodowa, Topolowa, Kasztanowa, Lipowa, Jaśminowa, Niepodległości, Storczykowa, Różana, Malinowa, Sienkiewicza, Jesionowa, Boh. Westerplatte, Kwiatowa, Zielona, Astrów, Cegielniana, Rzemieślnicza, Wapienna, Parcze, Makowa
Olkusz ul. Miła, Jasna, Wiejska, Pakuska, Wyszyńskiego, Wiśniowa, Kopernika, Dygasińskiego, Sikorka, Rabsztyńska, Kolberga, Buchowieckiego
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NOWE ZASADY BUDOWNICTWA

Jak już wcześniej pisałem, od pewnego czasu trwały prace nad stworzeniem nowego programu w zakresie społecznego budownictwa mieszkaniowego. Wydaje się, że jesteśmy już na finiszu tych działań i program w postaci już realnego kształtu, to jest konkretnego projektu ustawy, zmieniającej m.in.
poprzednią ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (uwzględniający niektóre uwagi m.in. środowisk tbs-owskich oraz
wnioski skierowane jeszcze do Komisji Sejmowych), został skierowany w lipcu pod obrady sejmu (pierwsze czytanie) w postaci sprawozdania Komisji.
Zasadnicze jego treści pozostały zgodne z założeniami i przewidują w pierwszym
etapie 10-letni okres realizacji z wykorzystaniem preferencyjnego instrumentu
finansowego (preferencyjny kredyt lub gwarancja nabycia emisji obligacji,
oprocentowanie w formie stopy zmiennej wg stawki WIBOR 3M bez marży).

Uwzględniając powyższe, pierwsza grupa rozwiązań ujętych w projekcie skoncentrowana będzie na zmianie przepisów dotyczących warunków, na jakich,
po likwidacji Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, BGK będzie finansował
społeczne budownictwo czynszowe w ramach realizacji programu rządowego.
Istota zakładanych zmian obejmuje w tym przypadku:
a. weryfikację zakresu podmiotowego i przedmiotowego programu wsparcia
– zapewnienie podstaw ustawowych dla doprecyzowania, w aktach i dokumentach niższej rangi, warunków prowadzenia akcji kredytowania zgodnej
z poniższą charakterystyką wspieranego segmentu rynku:
• zakłada się, że nowy program będzie jednym z instrumentów lokalnej
polityki mieszkaniowej gmin, oferując preferencyjne finansowanie przedsięwzięć społecznego budownictwa czynszowego, kierowane do inwestorów
działających w oparciu o zawartą z gminą umową (umożliwienie uzyskania
finansowego wsparcia również spółką gminnym);

• adresatami mieszkań będą osoby o umiarkowanych dochodach, w szczególności rodziny z dziećmi;
• program wypełni lukę w dostępie do instrumentów wsparcia mieszkalnictwa, przy czym wybór przedsięwzięć do finansowania byłby dokonywany przy wykorzystaniu zestawu kryteriów uwzględniających społeczne
i techniczne uwarunkowania planowanego przedsięwzięcia, jak również
ocenę planowanej inwestycji w kontekście lokalnej polityki mieszkaniowej;

• finansowanie udzielane w ramach rządowego programu stanowić będzie
rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych w rozumieniu
przepisów Unii Europejskiej;

b. zapewnienie możliwości prowadzenia preferencyjnej akcji kredytowej przez
BGK w ramach działalności własnej, w szczególności poprzez:

• urealnienie obecnego w delegacji upoważnienia ustawowego wraz z wytycznymi, zawartych w art. 15b ustawy o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego (w szczególności odejście od nieznajdującego
oparcia w realiach rynku i budżetu parametru maksymalnej stopy oprocentowania, jaki określają dzisiaj wytyczne art. 15b ust. 2 pkt 1 ustawy);

• zmianę modelu dofinansowania programu ze środków budżetu państwa
(odejście od modelu dofinansowania funduszu statutowego BGK na rzecz
dopłat do oprocentowania);
• określenie mechanizmu stosowania dopłat do oprocentowania, zapewniającego adekwatną do programu formułę planowania i przekazywania
środków (Fundusz Dopłat w BGK).

W pozostałym zakresie zakłada się modyfikację przepisów określających zasady prowadzenia działalności w zasobach TBS-ów powstających
w ramach nowego programu wsparcia z wykorzystaniem finansowania
zwrotnego. Zmiany ustawowe umożliwić powinny osiąganie zakładanego
adresowania programu, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości obsługi
zaciągniętego przez tbs, spółkę gminną bądź spółdzielnie mieszkaniową
zobowiązania kredytowego wraz z racjonalną eksploatacja nowych zasobów
mieszkaniowych. Aby przybliżyć istotę tych zmian zwróćmy uwagę na kilka
zapisów nowej ustawy:

1. „Warunkiem udzielenia finansowania zwrotnego jest zawarcie przez podmiot,
o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3, zwanym dalej „kredytobiorcą”, umowę
z gminą właściwą miejscowo dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno–budowlanego, określającej:
a. przewidywane formy partycypacji finansowej gmin w kosztach realizacji
przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego;
b. planowana liczbę lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji
przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, których najemcami będą
osoby wskazane przez gminę, w tym osoby będące aktualnie najemcami
lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
c. zobowiązanie, odpowiednio kredytobiorcy i gminy, wskazuje minimalna
liczbę lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia
inwestycyjno-budowlanego, których najemcami będą osoby wychowujące
przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa
w art. 7 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu własnego mieszkania przez ludzi młodych (Dz. U. poz.
1304 i 1608), nie mniej jednak niż 50% wszystkich lokali utworzonych
w wyniku realizacji przedsięwzięcia.”
2. „Bank Gospodarstwa Krajowego udziela finansowania zwrotnego do wysokości nie większej niż 75% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego. Finansowanie zwrotne jest udzielane na okres nie dłuższy niż 30
lat. W przypadku kredytu do okresu kredytowania wlicza się okres karencji
w spłacie kapitału.”
3. „Większość oprocentowania kredytu lub obligacji w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego jest równa
preferencyjnej stopie procentowej, będącej podstawą ustalenia wysokości
odsetek spłacanych przez kredytobiorcę, równej stopie WIBOR 3M, obliczonej jako średnia arytmetyczna notowań w kwartale kalendarzowym,
bez dni wolnych, mająca zastosowanie od pierwszego dnia kalendarzowego
następnego kwartału.”
4. „Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność.”
5. „Czynsz o którym mowa w ust. 1, w skali roku nie może przekroczyć:

a. 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. u. z 2014 r. poz.
150) – w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków złożonych
do dnia 30 września 2009 r.;
b. 5% wartości odtworzeniowej, o której mowa w pkt 1 – w przypadku
lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania
zwrotnego.”

6. „Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od
osób, o których mowa w ust. 1, w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, nie może przekroczyć
20% kosztów budowy lokalu.”
Reasumując program będzie mógł być realizowany tylko tam, gdzie w sposób
jednoznaczny (merytoryczny i finansowy) będą w niego zaangażowane jednostki
samorządu terytorialnego - JST (bądź właściciele tbs).

Ograniczenie partycypacji do 20% (a preferowanie jeszcze mniejszej) powoduje,
że pozostała część środków musi pochodzić z kredytu i ze środków własnych
tbs-ów (bądź samorządowych). Chociaż wsparcie zwrotne jakie można uzyskać
to nawet 75% wartości przedsięwzięcia, to ustalony czynsz (w tym przypadku
mogący nawet stanowić 5% wartości odtworzeniowej) może nie wystarczyć
na spłaty rat kredytu (wykupu obligacji). Jednocześnie jego wysokość stanowić
będzie (być może nie osiągalną) barierę dla najemców (którzy jak preferuje
ustawa mają być głównie małżeństwami z dziećmi). Tak więc, bez finansowego
wsparcia właścicieli tbs (gmin) realizacja budynków w tym programie przez
wiele (zwłaszcza małych) tbs-ów, będzie niemożliwa. Przerzucenie kosztów
tego programu na JST, które i tak w obecnej sytuacji (m.in. ze względu na
ostatni okres możliwości skorzystania ze środków UE), borykają się z kłopotami
finansowymi, jest mankamentem tego programu. Znowu okaże się że w gminach
biedniejszych (poza aglomeracjami) nastąpi pogorszenie sytuacji w zakresie
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
Należy zwrócić uwagę że w nowelizacji, w zasadniczych kwestiach rozdzielone
zostały zasoby powstałe na podstawie ustawy obowiązującej dla zasobu powstałego wcześniej, dla którego pozostały regulacje w brzmieniu dotychczasowym.

Przygotowano też projekt rozporządzenia, który określa kryteria punktowe dla
wnioskodawców, celem otrzymania „finansowania zwrotnego”. Wzmacniają
one jeszcze cele, jakie przyświecały twórcom programu (wymagają one jednak
szerszego omówienia).
Praktyka pokaże, jak to nowe podejście do sprawy preferowania budownictwa
wielorodzinnego – czynszowego spełni swoje zadanie.

vv Czesław Żak

Prezes OTBS Sp. z o.o.
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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
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2

1

3
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5
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4
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POZIOMO:

PIONOWO:

1-G) ciężka strzała do kuszy.
2-A) „zamożna” sikorka.

A-4) bylina hodowana w ogrodach, znana
przyprawa.

4-A) miejscowość w gminie Bolesław z
kopułą trawertynową.

B-1) okrywa drzewa.
D-2) imię Czerepacha w serialu „Ranczo”.

5-G) wypływa z krateru.

G-1) łowny ptak z rodziny siewek (w wojsku
kilka kompanii).

6-A) …Pitt – znany aktor amerykański.

MEDAL SREBRNY ZA
DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
asp. szt. Tadeusz POSEŁEK
BRĄZOWA ODZNAKA
„ZASŁUŻONY POLICJANT”
asp. szt. Dariusz DZIWAK
BRĄZOW Y MEDAL
„ZA ZASŁUGI DLA POLICJI”
ks. Krzysztof BUJAK
MIANOWANIA NA W YŻSZE
STOPNIE SŁUŻBOWE :
Na stopień nadkomisarza Policji:
Barbara KOZŁOWSK A
Adam MILANOWSKI

10

7-G) typ lasu.

I-4) siarkowy lub solny.

8-C) staropolski ubiór męski noszony przez
szlachtę od XVI do XIX w.

J-8) są nimi szachy i warcaby.

J-1) ma symbol chemiczny Tl.

10-A) człowiek bardzo bogaty; bogacz,
milioner.
10-H) …- floresy.

Opracował: PRZEMYSŁAW REINFUS

Litery z pól oznaczonych cyframi od 1 do 7 utworzą rozwiązanie.

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

POLICJANCI WYRÓŻNIENI I MIANOWANI
NA WYŻSZE STOPNIE SŁUŻBOWE
MEDAL ZŁOTY ZA
DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Tomasz WRÓBEL

3

8

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

ODZNACZENIA :

7

4

OLKUSZ OLEWIN 50c

Na stopień
aspiranta sztabowego Policji:
Marcin ADAMEK
Paweł BAN YŚ
Aneta CUPIAŁ
Ireneusz CZAJK A
Paweł CZARNIK
Sławomir IMIOŁEK
Krzysztof KOŁODZIEJ
Jacek KUDŁA
Rafał KULAWIK
Piotr KUŚ
Tomasz MOSUR
Przemysław OLSZAK
Krzysztof PASZCZELA
Michał SŁOWIK
Dariusz STASZKIEWICZ
Robert SZATAN
Dariusz ZAJĄC
Na stopień
starszego aspiranta Policji:
Robert DOMAGAŁA
Tomasz GONDEK
Dariusz GORGOŃ
Norbert KMIECIK
Piotr OSIECKI
Tomasz SWĘDZIOŁ

Na stopień aspiranta Policji:
Mateusz KRUSZENKO

Na stopień
młodszego aspiranta Policji:
Paweł CHABERK A
Tomasz GAJOWIEC
Grzegorz KOŚCIELN Y
Paweł MADEJSKI
Dominik MUZYK
Krzysztof ROZLAŁ
Przemysław WARZECHA
Na stopień
sierżanta sztabowego Policji:
Łukasz GARDEŁA
Rafał SZCZEPANKIEWICZ
Przemysław SZELĄG
Rafał ZUB
Arkadiusz ŻAK
Na stopień
starszego sierżanta Policji :
Marika GUZIK-GAJDA
Justyna HUDZIK
Paweł JARZMIK
Rafał KWAŚNIEWSKI
Rafał POCZĘSN Y
Na stopień sierżanta Policji:
Katarzyna CADER
Marcin HABER A
Monika KOT
Agata ŁASK AWIEC
Oskar MIROWSKI
Paweł SARECKI
Małgorzata SAROTA
Karol SOBIER AJ
Piotr STANEK
Przemysław WADOWSKI
Bartosz ZIARNIK
Na stopień
starszego posterunkowego Policji:
Bartosz CHAWST
Przemysław CYR AN
Maciej HAT
Łukasz JANICKI
Bogusław KOCJAN
Marcin KUNDAS
Wojciech MANTERYS
Piotr NAWROT
Grzegorz PIĘTK A

Bartosz SŁOWIŃSKI
Roman STARZEC
Łukasz SZOTA
Agnieszka ŻAK

FUNKCJONARIUSZE
W YRÓŻNIENI PRZEZ
WŁADZE SAMORZĄDOWE
POWIATU OLKUSKIEGO:
przez
STAROSTĘ POWIATOWEGO
asp. szt. Marcin ADAMEK
asp. szt. Paweł CZARNIK
asp. Marcin DZIĘCIOŁ

przez
BURMISTRZA MIASTA
I GMINY OLKUSZ
sierż. szt. Marcin LEWANDOWSKI
mł. asp. Zbigniew NOCOŃ
przez
BURMISTRZA MIASTA
BUKOWNO
sierż. Bogdan PEREK
sierż. Karol SOBIER AJ
przez
WÓJTA GMINY BOLESŁAW
asp. szt. Michał WOŹNIAK
sierż. szt. Paweł DUDA
przez
WÓJTA GMINY KLUCZE
asp. szt. Jacek KUDŁA
st. asp. Dariusz GORGOŃ
st. asp. Tomasz SWĘDZIOŁ
przez
BURMISTRZA MIASTA
I GMINY WOLBROM
sierż. szt. Grzegorz KACZMARSKI
sierż. szt. Marek URBAŃSKI
st. sierż. Arkadiusz PIELKA
przez
WÓJTA GMINY TRZYCIĄŻ
asp. szt. Artur DACHOWSKI
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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 do 116 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

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Świat należy
do kobiet
Kontakt:
Zapraszamy do

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

poniedziałek 1600 - 1800,
środa 1300 - 1700,
piątek 1200 - 1800

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj
pieniądze i baw się doskonale"

Regionalnego Biura Oriflame
w Olkuszu ul. Biema 5b

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

- 1650 zł 1,9 m - 2350 zł blacha 6 mm,
- 1800 zł 2,2 m - 2500 zł
atest,
- 2050 zł 2,5 m - 2600 zł gwarancja
- 2200 zł

DO WYNAJĘCIA

1,8 m - 6400 zł

w budynku SILVER

WĘGIEL

Sprzedaż Węgla

POKÓJ

/dawny budynek policji/

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

2

tel. 604-640-687

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

2,5 m - 6700 zł

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

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

Rodaki, ul. Rzeka

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

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

Informacje
PRZYRODA DLA NAJMŁODSZYCH

„PRZYGODY DZIKA GERWAZEGO…

CZYLI O CZYM SZUMIĄ LASY W KRAINIE BIAŁEJ PRZEMSZY”

7

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

CZ. 3 „POŻAR”
Kolejny gorący dzień dał się ostro we znaki wszystkim mieszkańcom
lasu. Zwierzęta pochowały się w gęstwinach, szukając chociaż kawałka
cienia by móc się w nim schronić przed gorącymi promieniami słońca.
Cała rodzina dzików siedziała przez cały dzień w miłym i chłodnym
błotku, błogo przy tym leniuchując.
- Uff. Ale upał – sapał Gerwazy.
- W całym lesie cisza jak makiem
zasiał. Nawet ptaki cicho siedzą
– odparła Klotylda.
- Z tego gorąca to chyba tylko
Tekla jest zadowolona – wtrącił
szybko najstarszy syn Gerwazego
– Marceli.
Tekla był żmiją zygzakowatą i jak
to gady mają w swoim zwyczaju,
uwielbiała siedzieć na nasłonecznionych polanach i drogach. Za
to nocą, gdy jest już chłodno,
wychodziła na żer w poszukiwaniu czegoś do jedzenia.
Słońce powoli chowało się za
horyzont. Las z wolna zaczynał
odżywać. Ptaki zaczęły śpiewać
swoje trele, żaby rechotać, a Gerwazy z żoną Klotyldą i dziećmi
wyruszyli na pobliskie wzgórze,
aby nacieszyć oczy widokiem
zachodzącego słońca.
- Nareszcie miły chłodek – rzekł
z ulgą w głosie Gerwazy.
- Oj tak. Aż miło odetchnąć
chłodnym powietrzem po całym
dniu – odparła Klotylda.
- Tato, tato! Spójrz! – wołała
najmłodsza latorośl Gerwazego
– Balbina.
- Co się stało skarbie? Czemu tak
krzyczysz?
- Spójrz! Tam nad lasem – rzekła

Balbina, wskazując głową południową część lasu.
- Co to za łuna tato? – dopytywał
się Rudolf – młodszy syn Gerwazego.
- Szybko! Musimy wszystkich zawiadomić! Pożar idzie
w naszym kierunku – rozkazał
Gerwazy.
Dziki biegły co tchu, aby jak najszybciej zaalarmować mieszkańców lasu. Dobiegali już do rzeki
Białej Przemszy, gdy przed nimi
niczym duch pojawił się zimorodek Stefan.
- Kogo moje piękne oczy widzą?
Dokąd wam tak spieszno przyjaciele? Stało się coś? – zapytał
Stefan.
- Oj stało się, stało! Pożar idzie ku
nam. Musimy wszystkich ostrzec
– rzekł dzik.
- To straszne! Widać turyści
musieli zaprószyć ogień. Sucho
w lesie jest przez ten upał i o tragedię nietrudno – zasmucił się
zimorodek.
- Stefan! Musisz jak najszybciej
lecieć do leśniczówki i zawiadomić Piotra! – rzekła Klotylda.
- Już się robi! A wy co zamierzacie?
- Zawiadomimy kogo się da
i brodem przejdziemy na północ-

ny brzeg rzeki. Tam będziemy
bezpieczni. Przynajmniej jakoś
dotrwamy póki Piotr nie przybędzie z pomocą – odparł Gerwazy.
Bez zbędnych, dalszych rozmów Stefan poleciał w kierunku
leśniczówki, a Gerwazy z rodziną
pobiegli zaalarmować pozostałe
zwierzęta.
- Uwaga! Pożar! Wszyscy uciekać!
– wrzeszczały dziki na cały głos.
Do dzików dołączały kolejne zwierzęta, m.in. łoś Horacy
z żona Klementyna, lisy: Henryk
i Helena, zając Tymek oraz sarna
Honorata. Wszyscy zmierzali na
drugi brzeg Białej Przemszy, aby
tam szukać schronienia w okolicy
Pustyni Błędowskiej.
Zwierzęta zebrały się na dużej
polanie, patrząc jak łuna ognia
zbliża się w ich kierunku.
- Co będzie jak ogień nas dopadnie? – zapytał Tymek.
- Nic się nie bójcie. Nie dopadnie.
Piotr nie pozwoli żeby komukolwiek stała się jakaś krzywda –
pocieszała zwierzęta Honorata.
- Masz rację Honorato. Bądźmy dobrej myśli. Woda w rzece
zatrzyma ogień – rzekł Gerwazy,
ale pewności jego głos nie zdradzał.
Mijały długie minuty i na dalekim

horyzoncie dało się zauważyć już
pojedyncze języki ognia. Zwierzęta siedziały cicho. Wszyscy
bardzo się bali.
Nagle zwierzęta usłyszały jakiś
dziwny, nienaturalny odgłos
dochodzący gdzieś z daleka.
- Co to jest? – zapytała Balbina.
Gerwazy nie zdążył odpowiedzieć
córce, gdyż przerwał mu Stefan,
który nadleciał niezauważony
przez nikogo.
- Nie martwcie się! Pomoc już
w drodze. Nasz leśniczy zawiadomił już straż pożarną. Nawet lecą
już do nas helikoptery gaśnicze –
rzekł z nadzieją zimorodek.
- Hurra! Jesteśmy uratowani! –
krzyczały zwierzęta.
Znad lasu nadleciały helikoptery
i zaczęły gasić ogień. Cała akcja
trwała długi dzień, ale pożar udało się ugasić. Na szczęście nikomu nic się nie stało. A wszystko
to dlatego, że udało się szybko
sprowadzić pomoc. Niestety spalony las nie będzie już taki sam
jak kiedyś. Minie wiele lat nim
będzie taki jak sprzed pożaru.
Pamiętajcie! Las płonie szybko,
ale rośnie długo.

ciąg dalszy nastąpi
vv Przemysław Reinfus

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

CO W TRAWIE PISZCZY,
CZYLI KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM IMPREZ
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W OLKUSZU – LIPIEC 2015
vv 26 VII GODZ. 21.30
KINO PLENEROWE - ŁUKASZ JAROSZ ZAPRASZA NA FILM
„ZŁO” M.HAFSTROMA W RAMACH PROJEKTU „KINO
CZUJE.CZUJĘ KINO” (RYNEK W RAZIE NIEPOGODY
CENTRUM KULTURY UL.SZPITALNA 32)
vv 29 VII GODZ. 17.00
„WIELKA UCIECZKA” SPEKTAKL TEATRALNY DLA DZIECI
W WYKONANIU TEATRU „MASKA” Z KRAKOWA

REPERTUAR KINA
„ZBYSZEK”– LIPIEC 2015

POLICJA
• Klucze. Zatrzymano sprawców pobicia
Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy pobili mieszkańca Klucz. Sprawcy
usłyszeli już zarzut pobicia. Do zdarzenia doszło w niedzielę (19 lipca 2015 roku)
około godziny 0.45. Przechodzący ulicą Zawierciańską w Kluczach 39-latek został
zaczepiony i zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Pokrzywdzony został uderzony
pięścią w twarz oraz skopany przez nietrzeźwych agresorów. O pobiciu powiadomiono policję. Chwilę po zgłoszeniu patrol prewencji zatrzymał dwóch młodych
mężczyzn. Okazało się, że są to mieszkańcy powiatu kraśnickiego (województwo
lubelskie). Wczoraj usłyszeli zarzut pobicia. Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 3 lat.
• Olkusz ul. Mazaniec. Kierowca fiata stracił panowanie nad
pojazdem i uderzył w drzewo
Do zdarzenia doszło 14 lipca 2015 roku około godziny
22.20 w Olkuszu na ulicy Mazaniec. Ze wstępnych ustaleń
policji wynika, że kierujący
fiatem cinquecento, 30-letni
mieszkaniec Olkusza stracił
panowanie nad pojazdem i
uderzył w drzewo. Pasażer 27
letni mieszkaniec Olkusza, z obrażeniami ciała został przewieziony do olkuskiego
szpitala. Kierujący fiatem był trzeźwy. Na miejscu technik zabezpieczył ślady, zrobił
zdjęcia i wykonał szkic sytuacyjny.
• Klucze. Kierowca opla najechał na leżącego na jezdni mężczyznę
Wczoraj około godziny 23:20 w Kluczach na ulicy Górnej kierujący oplem, 44-letni
mieszkaniec Klucz najechał na leżącego na jezdni mężczyznę. Okazało się, że leżący
22-latek jest nietrzeźwy. Miał 3,3 promila alkoholu. Mężczyzna z urazem nogi został
zabrany do olkuskiego szpitala. Kierowca opla był trzeźwy. Policjanci z komisariatu
w Kluczach wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
• Olkusz ul. Sławkowska. Kradzież biżuterii
Wczoraj około godziny 14.50 w Olkuszu na ulicy Sławkowskiej nieznany mężczyzna
wykorzystał nieuwagę sprzedawczyni i skradł srebrną biżuterię. Wstępnie oszacowano straty na kwotę około 1000 złotych. Za kradzież kodeks karny przewiduje karę
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
• Kradzież na targowisku w Olkuszu
14 lipca 2015 roku 85 letnia mieszkanka Zedermana zgłosiła, że na placu targowym na ulicy Świętokrzyskiej w Olkuszu nieznany sprawca skradł jej portfel wraz

z dowodem osobistym oraz pieniądze w kwocie 500 złotych. Sprawą zajmują się
policjanci z komendy.
• Olkusz. Nietrzeźwy kierowca miał ponad 3 promile alkoholu!
Do zdarzenia doszło 12 lipca 2015 roku na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 791
z ulicą Biema. 54 letni mieszkaniec Chrzanowa, kierujący VW Polo nie zachował
ostrożności i uderzył w tył samochodu m-ki Suzuki, który stał na czerwonym świetle. Kierowca VW był nietrzeźwy miała ponad 3 promile alkoholu i posiadał zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Za jazdę w stanie nietrzeźwości
oraz niedostosowanie się do wyroku sądu grozi mu dożywotni zakaz prowadzenia
pojazdów.
• Wolbrom ulica Skalska. Zdarzenie drogowe z rowerzystą
Do zdarzenia drogowego doszło 13 lipca 2015 roku około godziny 22.40 na ulicy
Skalskiej w Wolbromiu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, iż kierowca mercedesa
wykonując manewr zawracania, zajechał drogę jadącemu rowerzyście, który poruszał się w kierunku ul. Krakowskiej. 26 letni rowerzysta nie zdążył zahamować i najechał na tył pojazdu. W skutek tego zdarzenia rowerzysta z ogólnymi obrażeniami
ciała został zabrany do szpitala w Olkuszu. Kierowca mercedesa, 23- letni mieszkaniec Gołaczew, był trzeźwy. Szczegółowe przyczyny i okoliczności tego zdarzenia
wyjaśniają olkuscy policjanci.
• Bolesław droga krajowa nr 94. Kolizja samochodu ciężarowego
17 lipca około 11.20 na drodze krajowej nr 94 w Bolesławiu doszło do kolizji drogowej z udziałem samochodu ciężarowego. Jadący w kierunku Olkusza 52 letni
mieszkaniec Sosnowca, kierujący pojazdem marki DAF w skutek pęknięcia opony
stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w bariery energochłonne, rozdzielające
pasy ruchu. W pojeździe uszkodzeniu uległ zbiornik paliwa, z którego wyciekał olej
napędowy. W akcji ratowniczej brały udział 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej,
które usuwały paliwo z jezdni. Droga w kierunku Krakowa była zablokowana przez
około 2 godziny. Policja wyznaczyła objazd przez Bolesław. Kierowca auta był trzeźwy, nie poniósł żadnych obrażeń.
KOMUNIKAT
Olkuska policja poszukuje sprawcy uszkodzenia barier ochronnych rozdzielających
jezdnię na drodze krajowej nr 94 w pobliżu miejscowości Bolesław. Do uszkodzenia
doszło w okresie od 23-24 czerwca 2015 roku. Świadkowie tego zdarzenia lub osoby
posiadające jakiekolwiek informacje na te temat proszone są o kontakt z prowadzącym sprawę, numer telefonu 32-647-8237 lub 997.

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.

vv 24 - 28 VII GODZ.17.00
,,MINIONKI”
PROD.USA (3D DUBBING)

vv 24 - 28 VII GODZ.19.00
,,POLOWANIE NA PREZYDENTA”
PROD.FINLANDIA / WLK.BRYTANIA /NIEMCY
(2D NAPISY)
vv 31 VII – 4 VIII GODZ.17.00
„IDOL”
PROD.USA (2D NAPISY)

vv 31 VII – 4 VIII GODZ.19.00 ,
,RANDKA Z KRÓLOWĄ”
PROD.WIELKA BRYTANIA (2D NAPISY)

„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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ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

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

KOMPRA

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

 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

NOWE UJĘCIE KLASYKI

HURTOWNIA OLEJU

Od wieków artyści poszukują nowych technik malarskich, nowych sposobów
wyrażania siebie. Dziś, kiedy komputer potrafi niemal sam wygenerować
obraz, gdy potrafimy sfotografować komórki oraz galaktyki, trudno jest
zaskoczyć odbiorcę sztuki. Czasem wydaje się, że wymyślono już wszystko,
również w sztuce. Było już rozbicie przedmiotu na płaszczyzny (kubizm)
i punkty (pointylizm), była negacja sensu sztuki (dadaizm), było sprowadzenie dzieła sztuki
do samego aktu tworzenia (konceptualizm). Czy dziś artysta ma szansę na nowatorstwo?
Po modzie na abstrakcję i minimalizm, obecnie mamy trend
w stronę klasyki. Kultura zachodnia przechodzi obecnie kryzys
i nastąpił przesyt udziwnionych
kompozycji w których należy
domyślać się "co artysta miał na
myśli". Jednocześnie twórcy sięgają po zaskakujące rozwiązania
techniczne, byle być oryginalnym.

Ostatnio słyszałam o artystce
malującej kawą i herbatą. Kompozycje autorstwa Pani Natalii
Jankowskiej - Urant przedstawiają głównie pejzaże. Pokręcone sylwetki drzew, które oscylują
między realizmem a abstrakcją.
Obrazy powstają dzięki wyko- świecie, tworząc niesamowite
rzystaniu różnych gatunków kawy i zapierające dech w piersiach
czy herbaty, co daje paletę odcieni. obrazy 3D. Jednak nie wystawiają
Inną metodę, znacznie bardziej ich w galeriach sztuki, lecz rysuporuszającą wyobraźnię zastosował ją wprost na ulicach. Chętni do
pewien nowojorski artysta Vincent oglądania muszą się jednak spieCastiglia, który maluje obrazy wła- szyć - prace te cieszą oczy przez
sną krwią. Surrealistyczne ludzkie bardzo krótki czas - do pierwszeciała w różnych stadiach rozkładu go deszczu lub dopóki nie zetrą
kosztują krocie. Tematyka i styl się pod butami przechodniów,
znany już od wieku, ale metoda gdyż malowane są kredą!
malowania i dobór "farby" - cóż Nie tak dawno słyszałam w teletrzeba przyznać, że oryginalny.
wizji o kobiecie, która każdego
Malarstwo uliczne, które z zało- dnia inaczej przyozdabia jedżenia ma być zrośnięte z materią norazową torebkę śniadaniową
miasta robi furorę. Joe Hill i Max dla dziecka. Jest to dla mnie
Lowry to para artystów, którzy przykład jak bardzo jesteśmy
od kilku lat jeżdżą po całym spragnieni nowatorstwa.
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Kiedy wszystko jest na wyciągnięcie ręki, ceni się oryginalność. Właśnie dlatego dziś
wyjątkowo naszą uwagę przyciągają nietypowe pomysły
artystów. Czy dzieła Vincenta
Castiglia można malować akwarelą? Oczywiście tak. Czy artysta byłby wtedy sławny a obrazy
warte majątek? Nie sądzę.
To bobrze, że zwraca się uwagę
na nietypową twórczość, jednak pamiętajmy,że oryginalność to nie jedyne kryterium
oceniania dzieła.

vv Ewa Wołoszyn

ewart.woloszyn@gmail.com

(baza STW)
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