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POCZYTAJ DZIECKU - STR. 4
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk
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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
Pon-piątek 900-1700, sobota 800-1300

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.
8

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
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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

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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Informacje

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Olkuszu zaprasza na:

JESZCZE RAZ O OTBS-IE

W ostatnim czasie zagadnienia dotyczące OTBS-u stały się dość
popularnym tematem artykułów prasowych i internetowych. Artykuły te, często (zwłaszcza dla osób nie do końca wdrożonych w tę
problematykę) są źródłem nieprawidłowej i niejasnej oceny sytuacji oraz osób reprezentujących Spółkę.
Przede wszystkim chciałem
jeszcze raz uświadomić czytelnikom, że zdarzenia, które
mają wpływ , a w rzeczywistości dopiero mogą mieć duży
wpływ na sytuację finansową
OTBS-u miały miejsce w latach
2010-2012, kiedy to przygotowywano i realizowano inwestycję - budowa bloku wielorodzinnego przy ul. Osieckiej
w Olkuszu.

OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
29.08.2015 r. godz. 10:00
Kompleks Basenowo-Rekreacyjny OSW "Czarna Góra".
Zgłoszenia będą przyjmowane do 27.08.2015 r.
tel. 32 649 44 88, 784 647 871
e-mail: organizator@mosir.olkusz.pl .
Maksymalnie 16 drużyn. Serdecznie zapraszamy.
Szczegółowe informacje: www.mosir.olkusz.pl

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

wać oceny działań ówczesnego
Zarządu, bo jak śledzący publikacje czytelnik pewnie wie,
zasadnicza przyczyna obecnej
sytuacji leży po drugiej stronie
tj. niezgłoszonych podwykonawców i wykonawcy, który
nie zgłosił ewentualnych robót
dodatkowych we właściwym
trybie.

strza Romana Piaśnika.

Obecny Zarząd zrobił (na
przestrzeni 2014-2015 r.)
wszystko, aby przedmiotowe
poz w y zosta ły odrzucone.
Wraz z w ybraną kancelarią
prawną, Zarząd przygotował
szczegółowe i dogłębne sprzeciw y do sądow ych nakazów
zapłaty, uzasadniające odrzuI tylko niejednoznaczna inter- cenie żądań podwykonawców
pretacja prawa i ukształtowana w całości, zgodnie z umową
Dotyczy to więc w ydarzeń w pewnym okresie praktyka łączącą OTBS i PB KOMBUD
nawet sprzed 5 lat. Nie mogę legislacyjna m.in. w zakresie Sp. z o.o. i art. 647` Kodekju ż pr z ejść do por z ąd k u solidarnej odpowiedzialności su cywilnego oraz zasadniczo
dziennego nad wydźwiękiem powoduje, że ciężar obrony podważające ich w ielkość
wielu wypowiedzi prasowych przed tymi roszczeniami sądo- materialną. Nie chciałbym na
i komentarzy, które nie starają wymi, które pojawiły się ponad ten temat pisać bardziej szczesię obiektywnie ocenić okolicz- 2 lata od ukończenia inwestycji, gółowo, gdyż w toczących się
ności tych wydarzeń co do ich spadł na obecny Zarząd.
postępowaniach osłabiłoby to
zasadności, terminu i osób, któ- A k t u a l n e m u Z a r z ą d o w i naszą pozycję procesową.
re w nich uczestniczyły. Kiero- (a myślę że i innym) zależy, Żywię nadzieję, że sądy w spowanie uwag i często złośliwych aby wyniki toczących się postę- sób obiektywny wydadzą wyrokomentarzy (niezależnie czy powań nie wpłynęły negatyw- ki, które nie doprowadzą do
bardziej słusznych czy nie) nie na dobre (a ostatnio bardzo konieczności powtórnego pław sposób bezpośredni do obec- dobre) bieżące wyniki finanso- cenia za roboty, za które już
nego Zarządu jest nieuprawnio- we Spółki. Corocznie wystę- zapłacono.
ne, gdyż jako Prezes, kieruję puje dodatni wynik finansowy,
tym zarządem powtórnie od a zysk za I półrocze 2015 r. jest
4.12.2013 r. (poprzednio do wyższy niż w latach ubiegłych
27.02.2009). Tak więc, w okre- i wynosi 269 549,90 zł netto.
sie kiedy miała miejsce realiOstatnio Zarząd złożył wyjazowana inwestycja nie byłem
śnienia i szeroko odniósł się
członkiem Zarządu OTBS-u.
vv Czesław Żak
(korzystając z opinii prawnych)
Nie znaczy to, że chcę dokony- do zapytań i uwag Pana BurmiPrezes OTBS Sp. z o.o.

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 Olkuszu realizuje projekt pozakonkursowy w ramach
Działania 8.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – pod nazwą

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej
pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (I)”
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnieniowych osób w wieku 30 lat
i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim.
Okres realizacji projektu: 01.05.2015r. - 31.01.2016r.
Kwota dofinansowania projektu: 1.436.600,00.
Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w
PUP Olkusz, zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy. Wsparciem objęte zostaną 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 147 osób bezrobotnych z terenu
powiatu olkuskiego z tego:
• stażami – 100 os.,
• szkoleniami i dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 47 os.
Ponadto każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w postaci usługi pośrednictwa pracy
i poradnictwa zawodowego.
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.
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu
Pracy w Olkuszu lub pod numerami telefonów: 32 643-43-48, 32 643-05-38

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

Instytucja poświadczenia dziedziczenia została wprowadzona do
polskiego porządku prawnego przez ustawę z 24.08.2007 o zmianie
ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr
181 poz. 1287) i weszła w życie z dniem 02.10.2008 roku.

Instytucja poświadczenia dziedziczenia jest to czynność notarialna,
która pozwala na stwierdzenie nabycia spadku w inny sposób niż przez
przeprowadzenie sprawy sądowej.
W tym trybie można stwierdzić
dziedziczenie ustawowe, jak i testamentowe (z wyjątkiem testamentów
szczególnych np. wyrażonego przez
spadkodawcę ustnie w obecności co
najmniej trzech świadków w związku z obawą rychłej śmierci). Istota
takiego poświadczenia sprowadza
się do tego, że po zarejestrowaniu
w specjalnym systemie (rejestrze)
akt poświadczający dziedziczenie ma
takie same skutki jak prawomocne
postanowienie sądowe o stwierdzeniu
nabycia spadku, co wynika z art. 95j
Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r.
nr 189, poz. 1158 z późn. zm.).
Zanim notariusz sporządzi akt
poświadczenia dziedziczenia, ma on
obowiązek spisać protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób,
które mogą wchodzić w rachubę jako
spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Warto dodać, że notariusz może
sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia także wtedy, gdy jeden ze
spadkobierców powołanych do dziedziczenia nie żyje, co potwierdził
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia
17 listopada 2009 roku sygn. akt III
CZP 89/09.
W dalszej kolejności poucza osoby
biorące udział w spisywaniu protokołu
o obowiązku ujawnienia wszelkich
okoliczności objętych treścią protokołu oraz o odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywych oświadczeń.

W protokole dziedziczenia zamieszcza się m.in. zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia złożone przez
osoby biorące udział w spisywaniu
protokołu, oświadczenia o znanych
testamentach spadkodawcy lub braku
takich testamentów, oświadczenia, że
w odniesieniu do spadku nie zostało
uprzednio wydane postanowienie
sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku
i że nie toczy się takie postępowanie.
Spadkobiercy muszą złożyć oświadczenie o tym, czy w skład spadku
wchodzi gospodarstwo rolne i kto ze
spadkobierców ustawowych odpowiada warunkom przewidzianym
do jego dziedziczenia. Składają też
oświadczenie co do tego, czy już
wcześniej były składane oświadczenia o przyjęciu spadku lub odrzuceniu spadku, czy zostało wydane
orzeczenie dotyczące niezgodności
dziedziczenia oraz czy były zawierane umowy z przyszłym spadkodawcą
co do dziedziczenia po nim.
Jeżeli od dnia otwarcia spadku
(śmierci spadkodawcy) nie upłynęło
jeszcze sześć miesięcy, w protokole dziedziczenia należy zamieścić
oświadczenia spadkobierców o prostym przyjęciu spadku lub przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza
albo o odrzuceniu spadku. Jeśli takie
oświadczenia zostały już uprzednio
złożone, wystarczy że notariusz
zamieści wzmiankę o dacie, miejscu
i treści oświadczeń złożonych przez
poszczególnych spadkobierców.
Niezwłocznie po sporządzeniu aktu
poświadczenia dziedziczenia rejent
dokonuje jego wpisu do rejestru tych

aktów. Adnotację o zarejestrowaniu
umieszcza się na akcie poświadczenia
dziedziczenia.
Oczywiście spadkobiercy muszą
dostarczyć notariuszowi dokumenty,
które zostaną dołączone do protokołu dziedziczenia. Są to: odpis aktu
zgonu spadkodawcy, odpisy aktów
stanu cywilnego spadkobierców ustawowych oraz inne dokumenty mające
wpływ na ustalenie praw do spadku,
np. testament.

Maksymalna taksa notarialna za
sporządzenia aktu poświadczenia
dziedziczenia wynosi 50 zł, a za
sporządzenie protokołu dziedziczenia 100 zł.

Należy pamiętać, że w wyjątkowych
sytuacjach może dojść do uchylenia
już zarejestrowanego aktu poświadczającego dziedziczenie. Może to
zrobić sąd, gdy w odniesieniu do
tego samego spadku zostało wydane
postanowienie o stwierdzeniu nabycia
spadku. Właściwym w sprawie jest
sąd spadku, a więc sąd rejonowy właściwy dla miejsca ostatniego stałego
zamieszkania spadkodawcy. Natomiast w przypadku zarejestrowania
dwóch lub więcej aktów poświadczenia dziedziczenia w odniesieniu
do tego samego spadku, sąd spadku
na wniosek zainteresowanego uchyla
wszystkie akty poświadczenia dziedziczenia i wydaje postanowienie
o stwierdzeniu nabycia spadku.

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.

Informacje
FELIETON

W OBRONIE OJCZYZNY

Niedawno obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji, jak zapewne co
roku, w wielu domach, rozgorzała dyskusja o iście patriotycznym charakterze –
co zrobiliby Polacy w razie wybuchu wojny, jakie mamy dziś wojsko i dlaczego
jest takie słabe, oraz powracająca już od lat nostalgia nad zasadniczą służbą
wojskową. Dyskusje o tyle istotne, że zewsząd docierają do nas coraz to nowe
informacje o walkach na Ukrainie, atakach Państwa Islamskiego, ćwiczeniach
militarnych w Rosji, czy w Korei. Te wszystkie wydarzenia coraz dobitniej udowadniają, że wojna to nie jest jakaś abstrakcja, ale realne zagrożenie.
Odnośnie kwestii z s w – mężczyźni, którzy powszechny obowiązek
w swym życiu spełnili wspominają
ten czas z pewnym rozrzewnieniem.
Owszem – bywało ciężko, niekiedy
żenująco, innym razem wręcz śmiesznie, ale koniec końców te miesiące
spędzone w wojsku z chłopców robiło
mężczyzn, kształtowało charakter,
uczyło dyscypliny. Przede wszystkim
jednak, dawało jakiekolwiek pojęcie
jak zachować się w razie zagrożenia.
Co prawda, nie oszukujmy się, taki
rezerwista raczej nie zmobilizuje się
w ciągu paru minut, jak zawodowy
żołnierz, ale przynajmniej kiedy już
trafi gdzie trzeba i dostanie do ręki
jakąkolwiek broń będzie przynajmniej
wiedział w jaki sposób ją trzymać i są
duże szanse, że nie zastrzeli siebie
oraz osób z najbliższego otoczenia.
Dzisiaj, ci co chcą służyć w wojsku,
robią to bardziej z chęci wyrwania się z bezrobocia niż z poczucia
patriotycznego obowiązku, nie brak
podobno jednak i takich dla których
jest to po prostu pasja. Stąd też zainteresowanie młodych organizacjami
paramilitarnymi. Jednakże w większości dzisiejsi osiemnastoletni chłopcy, chociaż poprawniej politycznie
będzie młodzi mężczyźni, bardziej
niż o swojej ojczyźnie myślą o nowej
fryzurze, czy najmodniejszych trendach w modzie i naprawdę trudno

sobie ich wyobrazić w razie jakiejkolwiek agresji na kraj. I chociaż
wielu ekspertów uważa zasadniczą
służbę wojskową za relikt przeszłości i nie wyobraża sobie powrotu do
tej struktury, to jednak pozostaje
to nieodparte wrażenie, że wielu
młodym właśnie taka szkoła życia
bardzo by się przydała. Być może
chociaż w małym stopniu wypleniło
by patologie jakie dręczą dziś nasze
społeczeństwo.

Inną kwestią jest współczesny patriotyzm. A raczej jego brak. Oczywiście,
z pewnością nie małą grupę stanowią ludzie dla których hasło „Bóg,
Honor, Ojczyzna” mają bezwzględne
i zasadnicze znaczenie, jednak wielu
z tego młodszego pokolenia zgodnie
twierdzi, że: „ w razie czego pakują
rodzinę i uciekają najdalej jak się da”.
Dlaczego? „a czego tu bronić? – pytają- za co walczyć? Za kraj który nic
nie daje tylko gnębi? Za polityków,
którzy pierwsi zwieją za granicę? ”. Jak
musi boleć serce tych, którzy walczyli
za wolność Polski, kiedy słyszą takie
deklaracje z ust swoich wnuków, czy
prawnuków. Jak sfrustrowani muszą
być młodzi Polacy, którzy gotowi są
rzucić swój kraj na pastwę losu byle
tylko ocalić swoją skórę.
W razie ataku na Polskę nie jesteśmy w stanie sami się obronić. Nasza
stu tysięczna armia jest niewystarcza-

jącą siłą, aby zapobiec aneksji kraju.
Nawet to, że jesteśmy członkiem
NATO nie daje pełnej gwarancji
pomocy militarnej w razie agresji na
Polskę. Mieliśmy już w naszej historii
sytuacje kiedy sojusznicy zostawili nas
samym sobie. Chociaż w dobie broni
nuklearnej raczej żadna armia nie
byłaby w stanie zapobiec całkowitej
destrukcji.

Liczne parady i pokazy sprzętu
wojskowego z piętnastego sierpnia
pokazały nam „potęgę” polskich sił
zbrojnych, chociaż lepiej chyba byłoby
powiedzieć, pokazały jak wiele nam
brakuje. Nie ważne to jednak, Polacy niejednokrotnie udowadniali, że
potrafią iść z szablą na czołgi. I nawet
jeśliby wielu uciekło (prawdopodobnie z całą Wiejską na czele) to ci, którzy zostaną dadzą świadectwo odwagi
i determinacji. Zostaje nam modlić
się, abyśmy nigdy nie musieli się o tym
przekonywać. A nasi żołnierze… oby
zawsze byli gotowi, ale żebyśmy nie
musieli ich usług nigdy potrzebować
na terytorium naszego kraju.

vv Izabela Szatyn

email: go_izabelaszatyn@op.pl

BASIA GORAJ MISTRZYNIĄ POLSKI!

Początek sierpnia to czas, kiedy najlepsi szachiści rywalizują ze sobą
o tytuł Mistrza Polski juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych. Nie inaczej było również w tym roku. W dniach 06-09 sierpnia
br. areną zmagań młodych szachistów był katowicki Spodek.
W tegorocznych Mistrzostwach
Polski ogółem udział wzięło
947 zawodników w 12 kategoriach wiekowych, w tym 319
dziewczynek i 628 chłopców.
Olkuski klub reprezentowało
12 zawodników: Barbara Goraj,
Bartłomiej Turski, Mateusz
Lis, Jakub Ochowicz, Tomasz
Bąchór, Dominik Kurek oraz
najmłodsi: Bartłomiej Goraj,
Jakub Sypień, Maksymilian
Januszek, Kacper Ekiert, Kamil
Wnuk i Bartosz Biały.

medali z Mistrzostw
Polski o złoto zdobyte
w Katowicach. Mamy
nadzieję, że osiągnięty sukces zmotywuje
Basię do dalszego
intensy wnego treningu i zgłębiania
arkanów królewskiej
gry, tym bardziej, że
teraz pomimo okresu wakacyjnego przed
Basią bardzo intensywny okres przygoStartująca w kategorii juniorek towań do kolejnych
do lat 10 Basia Goraj okazała się startów na zawodach
godną kontynuatorką olkuskich rangi mistrzowskiej.
medalowych tradycji szacho- Pod koniec września
wych. Basia jest dziewiątym Basia jako członkini
zawodnikiem pochodzącym K ad r y Na rodowej
z Olkusza, który na przestrzeni b ę d z ie re pre z enostatnich 30 lat zdobył tytuł towa ła Polskę na
Mistrza Polski w szachach (przy Mistrzostwach Euroczym niektórzy zdobywali ten py ro z g r y w a nyc h
tytuł wielokrotnie). W Katowi- w Chorwacji.
cach Mistrzostwo Polski Basia Poz osta l i ol k usc y
zdobyła w znakomitym stylu. zawodnicy również
W drodze po złoty medal nie zaliczyli udany start
przegrała żadnej z partii, a tytuł w mistrzostwach PolMistrzyni Polski zapewniła ski. Miejsca w czosobie już na rundę przed koń- łówce zajęli Mateusz
cem turnieju. Basia grała agre- Lis, Tomasz Bąchór,
będą zajmować wysokie miejsca
sywne, widowiskowe szachy, Bartłomiej Turski,
wykazując się refleksem, dobrą Jakub Ochow icz i Domi- w turniejach rangi Mistrzostw
analizą sytuacji na szachow- nik Kurek. Najmłodsi nasi Polski.
nicy oraz umiejętnością gry zawodnicy z kolei udowodnikombinacyjnej. W rezultacie li, że należy się z nimi liczyć
Basia zwiększyła swoją kolekcję i w przyszłości również oni vv UKS „Czarny Koń” Olkusz
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PORADY PRAWNE

BRAK PRĄDU W LOKALU, A UPRAWNIENIA NAJEMCY
Przez zawarcie umowy najmu wynajmujący, zobowiązuje się przekazać lokal przydatny do umówionego użytku i utrzymywać taki
stan przez czas trwania stosunku zobowiązaniowego. Nierzadko
obowiązek ten nie jest wypełniany. Jakie roszczenia przysługują
wówczas poszkodowanemu najemcy?
O wskazanym obowiązku mowa jest
w art. 662 § 1 Kodeksu cywilnego
(dalej zwany KC). Sankcją za jego
niewypełnienie jest m.in. żądanie
obniżenia czynszu za czas trwania
wady, niezwłoczne wypowiedzenie umowy najmu oraz roszczenie
o naprawienie szkody poniesionej
przez najemcę.

Dwa z pierwszych uprawnień ustawodawca sprecyzował w art. 664 KC.
Jest to przepis dyspozytywny, stąd
strony mogą modyfikować wynikające z niego zasady, także poprzez
ich wyłącznie. Dlatego należy w każdym przypadku rozpocząć od analizy
umowy. W braku odmiennych postanowień umownych, zastosowanie
znajdzie przedmiotowa regulacja
ustawowa.
Żądanie obniżenia czynszu.

„Art. 664 § 1 Kc nie stanowi podstawy
do powstrzymywania się z płatnością
czynszu w ogóle (…). Przepis ten
stwarza jedynie możność domagania
się czasowego obniżenia czynszu, stosowanie do zmniejszonego w danym
okresie użytku przedmiotu najmu” (tak
Sąd Apelacyjny w Warszawie, z dnia
30.09.2013r., sygn. I ACa 330/13).
W myśl pow yższego, najemca
winien zwrócić się do wynajmującego o zmianę wysokości czynszu.
Jeżeli strony nie znajdą konsensusu,
wówczas spór może być rozstrzygnięty w drodze powództwa opartego o art. 189 Kodeksu postępowania
cywilnego, poprzez ustalenie, iż
należny czynsz opiewał na niższą

kwotę. Jeżeli czynsz za okres występowania wady zostanie uiszczony,
można domagać się zwrotu jego części, jako świadczenia nienależnego.
Roszczenie o zwrot nienależnego
czynszu przedawnia się zgodzenie
z art. 677 KC, tj. w terminie roku od
dnia przekazania lokalu po zakończonym najmie.

Za okres braku prądu nie powinien
być pobierany czynsz. Najemcy
przysługuje zwolnienie z obowiązku jego uiszczania. W przypadku
gdy za dany okres czynsz został już
uprzednio zapłacony, najemcy przysługuje żądanie jego zwrotu. Roszczenie o zwrot przedawnia się, tak
jak powyżej opisane – art. 677 KC.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia
5.10.2012r., sygn. I ACa 264/12
„Pozbawienie lokalu dopływu prądu stanowi wadę wyłączająca jego
przydatność do umówionego użytku i nie usunięcie tej wady w czasie
odpowiednim uprawnia najemcę do
wypowiedzenie najmu bez zachowania
terminów wypowiedzenia (…)”. Przed
skorzystaniem z uprawnienia należy
wezwać wynajmującego do usunięcia
takiego stanu rzeczy z zaznaczeniem
odpowiedniego terminu (w niniejszym przypadku np. jednodniowego). Po jego bezskutecznym upływie, aktualizuje się uprawnienie do
wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym.

Podstawą roszczenia stanowi art.
471 KC, gdzie mowa o nienależytym
wykonywaniu umowy. W ramach
odszkodowania można dochodzić
zwrotu poniesionych strat. Straty
powstają np. gdy podwykonawca nie
zdążył wykonać zlecenia w umówionym czasie i w związku z tym został
obciążony karami umownymi z wiążącego go kontraktu. Szkoda obejmuje także utracone korzyści, które
zachodzą np. jeżeli niewykonanie
prac w terminie spowodowało utratę
renomy w opinii inwestora, w konsekwencji nieotrzymanie kolejnego
zlecenia. Przedawnienie następuje
zgodnie z art. 118 KC, tj. 3 lata dla
roszczeń związanych z prowadzoną
działalnością, a w innych przypadkach 10 lat.

Niezwłocznie wypowiedzenie
umowy najmu.

Oświadczenie o wypowiedzeniu,
co do zasady, nie wymaga formy
pisemnej. Jeżeli jednak umowa była
zawarta na piśmie, wówczas wypowiedzenie również winno obrać taką
formę. Stosunek najmu ustaje w dniu,
w którym oświadczenie dotrze do
wynajmującego, tak by mógł zapoznać się z jego treścią.

Naprawienie szkody

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

AMY WINEHOUSE
– PORTRET DIWY I CZŁOWIEKA

Asif Kapadia twórca filmów dokumentalnych stworzył niezwykle
przejmujący obraz kobiety - ikony XXI wieku – Amy Winehouse.
O tej młodej dziewczynie zostało powiedziane bardzo wiele.
Gdy była sławna, gazety, blogi, plotkarskie portale przepełnione były jej zdjęciami i komentarzami o jej figurze, ubraniach i kolejnych
problemach związanych z alkoholem i narkotykami. Powstały również
dwie biografie artystki jedną stworzyła matka Amy, drugą ojciec. Film,
który można teraz zobaczyć w polskich kinach wydaje się być najbardziej
prawdziwy, wiarygodny i nie wystylizowany.
Film „Amy” jest zmontowany z setek materiałów zdobytych od fanów, znajomych,
paparazzi, członków rodziny
piosenkarki. Reżyser połączył
zdobyte filmy i zdjęcia z niezwykłym wyczuciem stwarzając wrażenie płynnej narracji
– choć w rzeczywistości historia
o Amy opowiada się sama. Film
pokazuje Winhouse w różnych
sytuacjach, począwszy od roześmianej nastolatki śpiewającej
sobie samej Happy Birthday,
po sceny niezwykle dramatyczne, gdy nałogi zawładnęły jej
życiem. Kapadia ukazuje nam
jak z pogubionej dziewczynki,
Amy Winehouse, przeobraża
się w cień samej siebie. Bulimia,
alkohol, narkotyki, a ponad
wszystko toksyczny związek
to demony, które dręczyły ją
i zabiły w wieku 27 lat.
Niewątpliwie Amy była niezwykle utalentowana i wrażliwa. Oglądając tą biografię,
chyba każdy zada sobie pytanie, czy mogło być inaczej?

W którym momencie można
było jeszcze Ją uratować. Jest
to obraz przejmujący i smutny.
Widz wychodzi z kina pogrążony w myślach nad tym czy ta
diva, mająca pozornie wszystko, nie dostrzegała, że spada
w otchłań samodestrukcji? Pojawia się również refleksja o tym
jak łatwo jest oceniać osoby
z pierwszych stron gazet, jak
łatwo jest „wieszać psy” na kimś,
kogo znamy tylko z mediów.
W filmie czuć gorycz i nutę
oskarżenia wobec wszystkich
tych, którzy biernie patrzyli
na dramat, wręcz nakręcali
całą historię - mowa o fanach,
o antyfonach i całym świecie
show biznesu. Kapadia ukazał
okrutną machinę, która wciągnie i przemieli każdego, kto
nie ma żelaznego charakteru.
Aby osiągnąć sukces medialny,
zdobyć ogromną sławę i pieniądze i nie zatracić siebie, trzeba
mieć swoje twarde zdanie, wpojone zasady moralne, ogromne
wsparcie rodziny i wyznaczony

cel, do którego się dąży. Trzeba
mieć również poczucie własnej
wartości niezależnie od opinii
innych. W historii Amy zabrakło wszystkich tych czynników,
które mogły ją uratować. Reżyser zachował zdrowy dystans,
nie pada na kolana przed legendą piosenkarki. To sprawia, że
nieco groteskowa postać gwiazdy, staje się nam bliższa przez
odarcie z nadanej jej roli.
Muzykę Amy Winhouse można kochać, podziwiać lub być
jej obojętnym. Warto jednak
poznać samą artystkę - taką jaka
była naprawdę. Stała się ona
ikoną naszej kultury – popkultury, naszych zwariowanych
czasów, naszej cyber-rzeczywistości i choćby z tego względu warto zobaczyć film „Amy”.
Polecam.

vv Ewa Wołoszyn

ewart.woloszyn@gmail.com
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PLENER OTWARTYCH UCZUĆ - RELACJA

W dniach od 03.08.2015 r. do 07.08.2015 r. odbył się „IV integracyjny plener malarski im. Ks. Marcina Dubiela – Cieślin 2015”,
który był częścią realizowanego od dnia 15 lipca 2015 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” z siedzibą w Kolbarku projektu „Plener otwartych uczuć”. Projekt jest dofinansowany ze środków
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 2015”.
Przez 5 upalnych dni 10 osób niepełnosprawnych
z powodu zaburzeń psychicznych pod kierunkiem 15
profesjonalnych artystów malarzy poznawało podstawy
różnorodnych technik malarsko-plastycznych rozwijając bądź utrwalając swoje zdolności artystyczne. Nie
chodziło tu tylko o zdolności artystyczne, ale również
o formę aktywnego współdziałania z drugim człowiekiem, o radość tworzenia. Celem zajęć plenerowych
było nowe widzenie świata, odnalezienie swoistej
harmonii między nim i sobą, odnalezienie własnej
tożsamości. Przez jeden dzień zajęcia plenerowe odbywały się na terenie plebanii i w ogrodzie obecnego
proboszcza parafii Cieślin Ks. Mariusza Wróbla. To
właśnie w tym miejscu przed laty pracował, mieszkał
i tworzył Ks. Marcin Dubiel. Uroczystym zakończeniem pleneru była zorganizowana „z marszu” wystawa
prac jego uczestników w Domu Ludowym w Cieślinie
w niedzielę 9-tego sierpnia. Uroczystość zaszczyciła
swoją obecnością posłanka na Sejm Pani Lidia Gądek
a także Wójt Gminy Klucze pan Norbert Bień.
W kolejnych miesiącach od sierpnia do listopada przeprowadzone zostaną w czterech wyżej wspomnianych

powiatach warsztaty edukacyjno-artystyczne, w trakcie
których grupa 40 osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych pozna sposoby i techniki
w zakresie malarstwa olejnego, rysunku oraz malowania
ceramiki i wyrobów z drewna. Podsumowaniem projektu będzie Finał, wernisaż i wystawa prac malarskich
uczestników pleneru z udziałem rodzin osób niepełnosprawnych i zaproszonych gości.
Podobnie jak w roku ubiegłym pomysłodawcę formuły
tegorocznego pleneru jest Wiesław Pietras, Prezes
Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” a komisarzem
pleneru i współorganizatorem już po raz trzeci jest
Mariusz Połeć, mieszkający w Cieślinie artysta malarz
o bogatym i uznanym dorobku artystycznym. Dzięki
dobrej współpracy z Gminą Klucze i uprzejmości Wójta
Gminy Klucze Pana Norberta Bienia uczestniczący
w plenerze artyści zakwaterowani byli z w Ośrodku
Sportowo-Rekreacyjnym w Jaroszowcu.
Artyści uczestniczący w plenerze: Justyna Banasiak,
Ewa Bogucka Pudlis, Ewa Gadnicka Włodarczyk,
Anna Fornelska-Migoń, Małgorzata Kacperek,

Andrzej Kacperek, Michał Kwarciak, Damian Pacha,
Samvel Paremuzyan, Mariusz Połeć, Igor Sikorski,
Grzegorz Skrzypek, Michał Smółka, Halina Wojtowicz-Szczepaniak i Tadeusz Ziętara.

PRZYRODA DLA NAJMŁODSZYCH

„PRZYGODY DZIKA GERWAZEGO… CZYLI O CZYM SZUMIĄ LASY W KRAINIE BIAŁEJ PRZEMSZY”
CZ. 4 „JESIEŃ”
Lato w Krainie Białej Przemszy powoli szykowało się, by ustąpić miejsca nadchodzącej jesieni.
Upały stawały się coraz rzadsze, natomiast więcej było opadów deszczu. Jak to zwykle bywa po
obfitych opadach, w lesie pojawiły się grzyby. W borach sosnowych pojawiły się pierwsze borowiki, a wśród brzóz można było spotkać gdzieniegdzie żółte kurki lub koźlarze.
Zwierzęta wyczuwając nadchodzącą jesień, zaczęły szykować się do
robienia zapasów. Wiewiórka Baśka biegała po całym lesie szukając
orzechów i żołędzi. Żuraw Edgar
z rodziną przygotowywali się do
odlotu na zimę do ciepłych krajów,
a pajęczyca Genowefa tkała malownicze sieci, które błyszczały od rosy
w słoneczne poranki.
- Tato? – spytała Balbina.
- Słucham Cię skarbie – odparł dzik
Gerwazy.
- A dlaczego musimy zawsze na
jesień tyle jeść? Czuję, że jestem
gruba – rzekła smutno Balbina.
- Widzisz córeczko. Tak to już jest,
że zawsze na jesień jemy więcej,
żeby przetrwać zimę. W śniegu
ciężko jest znaleźć coś do jedzenia, dlatego jemy teraz więcej niż
latem czy wiosną – wyjaśnił Gerwazy i zajął się szukaniem smakołyków
nieopodal starych, połamanych pni.
Dziki spokojnie jadły żołędzie, gdy
do ich uszu dobiegło wołanie.
- Hop hop! Słyszy mnie ktoś!? –
odzywał się głos z oddali, ale żadnej
odpowiedzi nie było słychać.
Gerwazy wraz z Balbiną postanowili sprawdzić skąd dobiega wołanie
i ruszyli w tamtym kierunku.
Okazało się, że głos dobiega
z gęstwiny młodych sosen, a krzyczał jakiś człowiek.
- Witam Szanownego Pana! Jestem
Gerwazy, a to moja córka – Balbina – przedstawił się grzecznie dzik.
Usłyszeliśmy Pańskie wołanie i przybiegliśmy co tchu. Czy coś się stało?

- Witajcie! Jak dobrze, że ktoś mnie
usłyszał – odpowiedział człowiek.
Od rana chodzę za grzybami. Mam
pełen kosz. Aż z tego wszystkiego zgubiłem się. Wybaczcie. Nie
przedstawiłem się. Jestem Ryszard
– rzekł nieznajomy.
- Miło Nam Cię poznać Ryszardzie
– rzekł Gerwazy patrząc z podziwem na wielki kosz z grzybami.
Były wśród nich maślaki, podgrzybki, kurki, borowiki, koźlarze i od
czasu do czasu jakiś rydz się pojawiał. Widzę, że grzybobranie Ci się
udało! – pochwalił zbiory Gerwazy.
- O tak! Nie mogę narzekać. Ale
cóż z tego skoro zgubiłem drogę
i błądzę już dobre kilka godzin –
odparł Ryszard.
- A skąd Pan jest? – odezwała się
w końcu Balbina.
- Mieszkam w Błędowie. A teraz
gdzie jestem? Nie mam pojęcia –
rzekł grzybiarz i przetarł rękawem
koszuli spocone czoło.
- Daleko jesteś od domu Ryszardzie – odparł Gerwazy. Ale nie
martw się. Zaprowadzimy Cię do
domu. Znamy kilka dobrych ścieżek
w tamte rejony.
- Nie wiem jak Wam dziękować
kochane zwierzaki! – ucieszył się
człowiek.
- Drobnostka. Każdemu pomagamy w potrzebie kto tej pomocy
oczekuje. Będzie Nam bardzo miło
wędrować z Tobą.
Ryszard i dziki odpoczęli jeszcze
kilka minut, by nabrać sił przed
marszem. Było już późne popołu-

dnie, gdy wyszli z młodnika sosnowego i ruszyli na północ w kierunku
Błędowa.
Słońce przyjemnie grzało w plecy,
ptaki wesoło latały nad drzewami.
Od czasu do czasu natrafiali jeszcze
na grzyby, ale ich nie zbierali, gdyż
nie mieli na to czasu, a poza tym
Ryszard nie miał już miejsca w swoim koszyku na dodatkowe sztuki.
- Czym się zajmujesz Ryszardzie? –
zapytał Gerwazy, by podtrzymywać
konwersację.
- Jestem strażakiem. Gaszę pożary,
ratuję ludzi. Ale dziś to Wy mnie
uratowaliście, za co jestem Wam
dozgonnie wdzięczny – odparł
Ryszard.
- To ma Pan bardzo ciekawą pracę. Ale i niebezpieczną – rzekła
Balbina.
- O tak! Bywają czasami niebezpieczne i groźne momenty, ale
na szczęście wszystko dobrze się
kończy.
- Mieliśmy raz pożar w lesie. Ale
w porę z pomocą leśniczego Piotra
udało się go ugasić.
- Znam go. To on nas zawiadomił,
że ogień się w lesie rozprzestrzenia. Brałem udział przy gaszeniu
wraz z wieloma innymi strażakami – rzekł grzybiarz i ponownie
przetarł spocone czoło.
- To w takim razie My jesteśmy Ci
wdzięczni za uratowanie lasu i jego
mieszkańców – odparł z szacunkiem
Gerwazy.
- To moja praca. Nie musicie mi
dziękować – rzekł Ryszard wesoło.

Zbliżał się wieczór. Słońce już schowało się za horyzontem, ale jeszcze
było widno gdy dotarli do domu
Ryszarda.
- No to jesteśmy na miejscu! Uff.
Nareszcie. Padam ze zmęczenia –
rzekł z ulgą Ryszard.
- Cieszymy się, że mogliśmy Ci
pomóc – odparł Gerwazy.
- Chodźcie ze mną do sadu. Nie
ominie Was nagroda.
- Ależ nie trzeba. To była czysta
przyjemność – odparł skromnie
dzik.
Ryszard znikł na chwilę za domem.
A gdy się pojawił, niósł ze sobą wielką torbę z pięknymi śliwkami.
- Proszę bardzo! To dla Was.
Najsmaczniejsze śliwki z mojego
sadu. Będą Wam smakowały – rzekł
Ryszard radośnie.
- Dziękujemy Ci bardzo za te wspaniałe owoce. Z pewnością są bardzo
smaczne – odparł Gerwazy.
Dzik i zostały jeszcze trochę
w sadzie. Zjadły sporą ilość śliwek na kolację i po pożegnaniu
ze strażakiem ruszyły z powrotem
w kierunku lasu. Noc już nastała.
Księżyc świecił i gwiazdy. Zanosiło się, że jutro też będzie piękna
pogoda w Krainie Białej Przemszy.
ciąg dalszy nastąpi

vv Przemysław Reinfus
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POZIOMO:
1-G) Kończy pacierz.
2-A) Miasto z twierdzą krzyżacką.
4-A) Pola, aktorka.
4-H) Mała Elżbieta.
6-A) Czarne lub Bałtyckie.
6-G) James, agent.
8-C) Machulski, reżyser filmu „Seksmisja”.
9-B) Ols, bór lub grąd.
10-E) „Księżycowa” Beethovena.
PIONOWO:
A-4) Latynoski taniec.
B-1) Cukrowa lub kosmetyczna.
C-8) Imię Brzechwy.
D-6) Pan na Olimpie.
E-1) Coca-…- popularny napój.
F-7) Tyskie lub Żywiec.
G-1) Notarialny lub ślubu.
H-4) Dba wyłącznie o siebie.
J-1) Łużycka lub Kłodzka.

Litery z pól oznaczonych cyframi od 1 do 8 utworzą rozwiązanie.

Opracował: PRZEMYSŁAW REINFUS
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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

GAWĘDY PRZYRODNICZE (3): KOT

Według uczonych, rodowodu naszego kota domowego
należy szukać u kota nubijskiego, który został udomowiony w Egipcie już 2000 lat p.n.e. Archeologia jednak zakłóca
tę hipotezę, bo odkryty na Cyprze, a datowany na 7500 lat
p.n.e. pochówek kota jest starszy niż to zakłada teoria o kocie nubijskim.
Bliskie kontakty kota z człowiekiem liczy się w tysiącleciach. Już 6000 lat temu zaprzyjaźnili się z nim mieszkańcy
Nubii. Wędrówka do Egiptu
zajęła kotom 2000 lat. W kraju
faraonów koty szybko uzyskały
status bóstwa. Koty były pod
opieką prawa. Za jego zabicie
karano śmiercią. Postać kotki
przybrała bogini Bastet, pani
łagodnego Słońca, muzyki, tańca i innych rozkoszy ziemskich.
Znad Nilu kult kota trafił
do Imperium Rzymsk iego.
Tam, kot jako symbol wolności absolutnej, towarzyszył
bogini Libertas. Z Legionami
koty powędrowały na terytorium Wysp Brytyjskich, gdzie
przygarnęły je z miłością: Niebieska Wiedźma Zimy i Czarna
Anu – dzika kobieta z wielkimi
zębami i długimi paznokciami,
żywiąca się ludzkim mięsem,
a swą kryjówkę opuszczająca
tylko nocą.
Z terenów brytyjskich koty
w końcu traf iły na obszary
zamieszkiwane przez Słowian.
Nie trzeba było długo czekać
na moment, gdy koty wyparły
z przydomowych zagród łasice
i węże, aby rozpocząć stateczny
żywot wiejskich szczurołapów.
Szybko zwierzęta te trafiły
do naszej rodzimej literatury.

Kot... (fot. Przemysław Reinfus)

Już ojciec piśmiennictwa polskiego – Mikołaj Rej opiewał
kocie głowy srogich smoków
(Nowiny o Smokach), a znacznie subtelniejszy Jan Kochanowski zachwalał cnoty kociego
ogona, twardniejącego na starość (Do Dziewki).
W p ol sk iej l iter at u r z e
i obyczajach traktowano kota
z pobłażliwością. Zwyczajową karą za drobniejsze wystąpienia przeciw obyczajowości
publicznej było „ciągnięcie
kota”. Procedura ta polegała na
tym, że winowajcę przy wiązywano do sznura, na którego
drugim końcu wiązano kota.
Między jednym a drugim koń-

cem znajdowała się zazwyczaj
błotnista sadzawka. Odbywały
się zawody, kto kogo przez owo
bagienko przeciągnie. Faworytem bywał człowiek, ale kot
zwyciężał, bo miewał licznych
a tęgich pomocników. „Egzekucja” ta przynosiła więcej śmiechu niż bólu, ale dyshonor był
znaczny.

vv Przemysław Reinfus
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Reklamy

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

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

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
(dostępnego również na kredyt MdM)
że posiada do sprzedaży przy ul. Górniczej 32 w Olkuszu
nowe lokale mieszkalne
z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
(dostępnego również na kredyt MdM)
że posiada do sprzedaży przy ul. Skalskiej 4 w Olkuszu
nowe lokale mieszkalne
z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):

• lokal nr 22 o powierzchni użytkowej 53,35 m2 cena 197 000 zł.
• lokal nr 33 o powierzchni użytkowej 71,33 m2 cena 265 000 zł.
• lokal nr 43 o powierzchni użytkowej 49,99 m2 cena 185 000 zł.

• lokal nr 1 a o powierzchni użytkowej 70,04 m2 cena 231 000 zł.
• lokal nr 3 a o powierzchni użytkowej 52,49 m2 cena 173 000 zł.
• lokal nr 15 o powierzchni użytkowej 114,54 m2 cena 378 000 zł.

Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie firm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

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

DO WYNAJĘCIA
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
"Wyglądaj świetnie, zarabiaj
pieniądze i baw się doskonale"
Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Świat należy
do kobiet
Kontakt:
Zapraszamy do

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

POKÓJ

w budynku SILVER
/dawny budynek policji/

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

2

tel. 604-640-687

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

POLICJA
• Olkusz. Mężczyzna został okradziony w sklepie

Policjanci z Olkusza ustalają sprawcę kradzieży dwóch telefonów,
dokumentów i pieniędzy. Zdarzenie miało miejsce 11 sierpnia
2015 roku w jednym ze sklepów w Olkuszu na ulicy króla Kazimierza Wielkiego. Kodeks karny za kradzież przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

• Kradzież na basenie

12 sierpnia na terenie basenu w Bukownie nieustalony sprawca
ukradł dokumenty i pieniądze na szkodę mieszkańca Jaworzna.
Mężczyzna stracił m.in. dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, kartę bankomatową i 70 złotych. Postępowanie
w tej sprawie prowadzą policjanci z tamtejszego komisariatu.

• Wolbrom. Wpadł z nielegalnym tytoniem i papierosami

910 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy i 18 kg nielegalnego tytoniu zarekwirowali wolbromscy policjanci. 12 sierpnia
mundurowi skontrolowali zaparkowany na jednej z ulic Wolbromia
samochód. Bagażnik wypełniony był nielegalnym tytoniem i papierosami różnych marek. Zatrzymano właściciela samochodu, obywatela Armenii, który mieszka na terenie powiatu olkuskiego. 62-letni
mężczyzna usłyszał zarzut z art. 65 kodeksu karno-skarbowego tj.
posiadania wyrobów akcyzowych. Grozi mu kara grzywny lub kara
pozbawienia wolności do lat 3 albo obie te kary łącznie.

• Olkusz. Zatrzymano kierowcę po użyciu alkoholu

Do zdarzenia doszło 12 sierpnia w godzinach wieczornych w Olkuszu.
Funkcjonariusz olkuskiej patrolówki przebywając na urlopie zauważył
mężczyznę, wobec którego wcześniej podejmował interwencję. Mężczyzna ten nerwowo zareagował na widok policjanta, wsiadł pospiesznie do samochodu i zaczął uciekać. Policjant ruszył w pościg. Kilkaset
metrów dalej dogonił i zatrzymał pojazd, w którym, oprócz kierowcy
znajdowało się czterech pasażerów. Okazało się, że 20-letni kierujący jest w stanie po użyciu alkoholu, nie ma przy sobie prawa jazdy,
a samochód nie posiada aktualnych badań technicznych. W trakcie
kontroli policjanci ujawnili, że pojazd ma założony wyznacznik tablic
rejestracyjnych z innego pojazdu. Grozi mu wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

• Wizyta dzieci z Bolesławia w olkuskiej komendzie

Komendę Powiatową Policji w Olkuszu odwiedziły dzieci, które biorą
udział w wakacyjnych zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury w Bolesławiu. Dzieci zapoznały się m.in. z pracą mundurowych
pracujących w patrolu, policjantów ruchu drogowego. Wyjątkowo interesująca wydała im się praca technika kryminalistyki. Z zaciekawieniem słuchały opowieści o różnych rodzajach śladów zabezpieczanych
na miejscu zdarzeń. Uczestniczyły w prezentacji zbierania śladów linii
papilarnych. Szczególnie zaintrygował ich pędzel z puchu marabuta.
Dużą frajdę sprawiało dzieciakom oglądanie policyjnego wyposażenia, który zaprezentowały im nadkomisarz Agnieszka Fryben i starszy
sierżant Marika Guzik-Gajda. Dzieci mogły nie tylko obejrzeć odznakę
policyjną, kajdanki, pałkę służbową, ale również przymierzyć służbowe
czapki czy też założyć specjalny ubiór ochronny używany przez policjantów podczas imprez masowych.

www.twoje-ori.olkusz.pl

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

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

Rodaki, ul. Rzeka

czynne: Pn-Pt od 7 - 16 , Sob 8 - 14

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

GABINET LOGOPEDYCZNY

30

00

00

00

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

lek. med. Grażyna Żak-Pietras
pediatra specjalista medycyny rodzinnej
tel. 698 941 921
mgr Ewa Kania
pedagog logopeda
tel. 512 301 127
Olkusz, ul. M. C. Skłodowskiej 16

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

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

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł

Informacje
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SATYSFAKCJA, UTRUDNIENIA I KOSZTY

W KONTEKŚCIE ZMIANY SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ MIESZKAŃCÓW
GMIN OLKUSZ, BUKOWNO, BOLESŁAW, KLUCZE.

Budowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze po likwidacji ujęcia wody w kopalni ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie realizowana jest przez
Wodociągi Olkuskie w ramach Projektu pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I".
Temat, który budzi wiele emocji i cieszy się ogromnym
zainteresowaniem lokalnej społeczności. I nic w tym
dziwnego bo dotyczy każdego z nas. Zabezpieczenie
dostawy wody jest obowiązkiem zarówno władz gminnych
jak i naszym, a likwidacja kopalni eksploatowanych przez
ZGH „Bolesław” S.A. wymusza działania zmierzające do
poszukiwania nowych źródeł zasilania.
W ramach inwestycji realizowane przez Przedsiebiorstwo
Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. zostaną wykonane
nowe dwa ujęcia wody głębinowej oraz sieci magistralne
o łącznej długości około 18,3 km. Połączenie istniejącej
sieci wodociągowej z miejscowościami: Jaroszowiec, Zalesie Golczowskie, Kolbark, Bydlin, Cieślin, Golczowice,
pozwoli na zamknięcie układu w pierścień i uniezależni
Gminy Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze od koniczności zakupu wody od podmiotów zewnętrznych m.in.
GPW. Możliwość bezpośredniego podania wydobywanej
wody do sieci wodociągowej, z pominięciem skomplikowanego procesu technologicznego jej uzdatniania (jak to ma
obecnie miejsce na Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu)
dodatkowo zmniejsza koszty „produkcji wody pitnej”.
Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę iż z budową
infrastruktury technicznej wodociągowej idzie w parze
również konieczność odbudowy ciągów drogowych przez
które przebiegają magistrale wodociągowe, energetyczne
i teletechniczne.
Zarządcy dróg zgodnie z przysługującym im prawem
nakładają na Inwestora jakim są Olkuskie Wodociągi
Decyzje Administracyjne związane z warunkami odtworzenia dróg w których prowadzimy Inwestycję. Wydając
takie decyzje muszą wziąć pod uwagę interes użytkowników w tym także mieszkańców przyległych nieruchomości.
Decyzję związane z inwestycjami prowadzonymi przez
PWiK wydawane były m.in. przez Gminę Olkusz:
drogi m.in. na osiedlu Glinianki

stan po realizacji projektu

przez Gminę Bukowno
m.in. na Bukownie Centrum

Ponadto ewentualne przedłużenie realizacji inwestycji
poza rok 2015 i ponoszenia wydatków po tym okresie
spowoduje brak możliwości kwalifikowania wydatków
w ramach Projektu „Porządkowanie Gospodarki Ściekowej w Zlewni Białej Przemszy na terenach gmin Olkusz,
Bukowno, Bolesław, Klucze etap I” - wydatki ponoszone
po okresie kwalifikowania będą kosztami które nie będą
mogły być uznane do refundcji przez Unię Europejska,
zarazem na roboty te PWiK nie otrzyma dofinansowania.
W ramach projektu mamy szansę uzyskać dofinansowanie, do tych robót, do 85% wartości poniesionych
wydatków.
Po zakończeniu Projektu wszystkie wydatki będą obciążały PWiK i będzie to miało istotny wpływ na kształtowanie się taryf za wodę i ścieki w przyszłych latach.

stan po realizacji projektu

Działania Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o. zostały ukierunkowane na podjęcie uchwały rozpoczynającej procedurę zwiększenia
zakresu rzeczowego Projektu umożliwiające realizację
inwestycji zgodnie z Wydanymi Decyzjami Administracyjnymi oraz uzyskania dofinansowania na realizację
robót związanych z odtworzeniami przedmiotowych
dróg. Dofinasowanie może sięgnąć poziomu 85 % kwoty
na całość robót.
Obecnie Przedsiębiorstowo zgodnie z Umową z NFOŚiGW uzyska dofinansowanie w wysokości 119 609 156
zł dla łącznej wartości Projektu 202 409 427 zł z czego
na roboty odtworzeniowe dróg blisko 38 000 000 PLN
Koszty związane z odtworzeniem dróg powiatowych
to ponad 16 000 000 PLN natomiast koszt odtworzeni
dróg gminnych to ponad 21 000 000 PLN. W ramach
tych kwot PWiK odbudowało/wykonało na nowo ok 50
km dróg w czterech Gminach.
Realizacja Projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin Olkusz,
Bukowno, Bolesław i Klucze etap – I” realizowane przez
nasze Przedsiębiorstwo przyczyniło się nie tylko do poprawy infrastruktury wodociągowej czy też kanalizacyjnej ale
również niejednokrotnie wpłynęło na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gmin - miejscowości w których
prowadzone były inwestycje zyskały nowe oblicze. Nie
można zaprzepaścić możliwości jakie daje nam Unia Europejska dofinansowując inwestycje przez nas realizowane,
skorzystajmy z otrzymanej szansy.

przez Gminę Bolesław
m.in. na Międzygórzu

stan po realizacji projektu
Wydane Decyzje Administracyjne nakładają obowiązek realizacji odtworzeń nawierzchni drogowej zgodnie
z wymaganiami w nich określonymi, w konsekwencji nie
zrealizowanie ich przez Inwestora (PWiK) – skutkować
będzie brakiem odbioru pasa drogowego po wykonanych
robotach co w konsekwencji doprowadzi do nie uzyskania
Pozwolenia na Użytkowanie całości Inwestycji związanej
ze zmianą systemu zaopatrzania w wodę mieszkańców
gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze - konsekwencją będą opóźnienia w realizacji zadania a co za tym
idzie w późniejszym efekcie brak możliwości uzyskania
dofinansowania na ten zakres, w skrajnym przypadku
może doprowadzić do zagrożenia braku możliwości
zaopatrzenia mieszkańców 4 Gmin w wodę.

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.

vvAlfred Szylko

„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

KEBAB & BURGER
Al. 1000-lecia 2B, Os. Pakuska, Olkusz 32-300
(pawilon handlowy naprzeciwko sklepu Delikatesy Centrum)

 573 232 992
PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20ZŁ
DOJAZD NA TERENIE OLKUSZA GRATIS!!!

Godziny otwarcia:
Pn.- czw. 1100 - 2100
Pt.-sob. 1200 - 2300
Niedz. 1400 - 2000

DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 20 ZŁ
PUSZKA 0,33L DOWOLNEGO NAPOJU GRATIS!!!

ORGANIZUJEMY IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

SŁYNIEMY Z NAJLEPSZYCH BURGERÓW

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

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

Ponad 21 lat doświadczenia

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

HURTOWNIA OLEJU

SZYBKO
SOLIDNIE

OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

tel.

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

OLKUSCY HARCERZE ZNÓW NA LETNIM OBOZIE
Po kilkuletniej przerwie harcerze
olkuskiego hufca ZHP wrócli do
tradycji organizowania letnich obozów
harcerskich. W tym roku młoda kadra
wybrała miejsce obozowania nad
morzem w miejscowości Mrzeżyno.
Goszczą w bazie Hufca Andrychów,
gdzie w ciagu dwóch tygodni poznają,
wykorzystując metodykę harcerską,
tradycje Polski szlacheckiej rodem
z powieści Henryka Sienkiewicza
"Ogniem i mieczem". W sumie 40
harcerzy i instruktorów spędzi w tym roku harcerskie wakacje, a jak to
robią, można sprawdzić, czytając codzienne relacje na:
https://www.facebook.com/pages/Hufiec-Olkusz-ZHP/194504543943471?ref=tn_tnmn

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

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

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

