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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!!!

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 WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

montaż
8% VAT

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

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

SPRZEDAŻ KOMPUTERÓW,
SERWIS, NAPRAWA
SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH,
STAŁA OPIEKA SERWISOWA
Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich
do rodzaju prowadzonej działalności
TUSZE I TONERY do każdego urządzenia drukującego • NOTEBOOKI • KOMPUTERY
• APARATY FOTOGRAFICZNE • MONITORY • DRUKARKI • OPROGRAMOWANIE

Fizjoterapeuta kliniczny mgr. Anna Małecka-Włoch

Rehabilitacja w schorzeniach:

neurologicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, onkologicznych.

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

Plastrowanie dynamiczne - Kinesiotaping
Masaż leczniczy (bóle kręgosłupa)
Rehabilitacja w domu pacjenta

www.an-medic.pl

Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

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

32-300 Olkusz, ul Sławkowska 4
tel. kom. 505 503 249
Czynne:
poniedziałek i środa od 1500 do 2000
(zapisy telefonicznie)

WiREX

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

Do każdego
badania
upominek
gratis
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Informacje
ALBA MPO Sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta
ul. Sławkowska 12A, tel: (32) 241-00-81

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

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych
zabudowy wielorodzinnej

z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz zużytych opon z terenu Miasta i Gminy Olkusz.

29.09.2015 r.
Oś. Pakuska, oś. Skalska,
ul. KKW, Krakowskie Przedmieście,
Nullo, Bylicy, Kościuszki, Górnicza,
Szkolna, Mickiewicza, Augustiańska,
Szpitalna, Żuradzka, Sławkowska,
Kantego, Kluczewska, 29 Listopada,
Skłodowskiej, Dworska, 1000 Lecia
15 c, Witeradów 394, Troks 42,
Braciejówka 62
przy stanowiskach na odpady
segregowane.

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

BAROMETR ZAWODÓW 2016
W dniu 11.09.2015r. w siedzibie urzędu odbył
się panel ekspercki ”Barometr zawodów 2016".
Barometr zawodów to krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na zawody
w powiecie olkuskim. Prognoza tworzona jest
przez pracowników powiatowego urzędu pracy, w
tym: pośredników pracy, doradców zawodowych,
osoby odpowiedzialne za współpracę z przedsiębiorcami i za organizację szkoleń, a także pośrednika EURES (Europejskich Służb Zatrudnienia) oraz
przedstawicieli instytucji szkoleniowych. Uczestnicy panelu eksperckiego klasyfikowali zawody w trzy grupy:
• zawody deficytowe, w których w najbliższym roku nie powinno być
trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców
będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka,
• zawody zrównoważone, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona
do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym
zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się),
• zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.
Podczas oceny eksperci posiłkowali się danymi na temat liczby ofert pracy
oraz liczby osób zarejestrowanych bezrobotnych w konkretnym zawodzie.
Jednak dane te pełniły funkcję wyłącznie pomocniczą. Wiedza ekspertów
pozwoliła zweryfikować, czy osoby te są zdolne i chętne do podjęcia pracy
(czy posiadają odpowiednie umiejętności, kwalifikacje oraz potwierdzające je certyfikaty, czy dysponują odpowiednim doświadczeniem zawodowym itp.), wyniki wkrótce na
stronie internetowej.

ATERIMA MED
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu zaprasza na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne w dniu 28.09.2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie urzędu pok.
1 z przedstawicielami Firmy ATERIMA MED.
Rekrutacja dotyczy stanowiska pracy opiekun(ka) do pracy w Niemczech.
Wymagania:
• znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
• doświadczenie w opiece nad osobą chorą lub w podeszłym wieku.

1.10.2015 r.
Oś. Młodych, oś. Słowiki,
ul. Korczaka 1,3,4,5,6
ul. Polna 2,4,6,10
przy stanowiskach na odpady
segregowane

PORADY PRAWNE
ORZECZENIE O SPOSOBIE KORZYSTANIA ZE
WSPÓLNEGO MIESZKANIA W WYROKU ROZWODOWYM
Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, to zgodnie z art.
58 § 2 zd. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązkiem sądu
jest zamieszczenie w wyroku rozwodowym orzeczenia o sposobie
korzystania z tego mieszkania przez rozwiedzionych małżonków.

Możliwość wystąpienia z żądaniem orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania
po rozwodzie, przysługuje małżonkom bez względu na charakter
posiadanego tytułu prawnego do
przedmiotowego lokalu, czy nawet
braku takiego tytułu. Rozstrzygnięciem sądu może być objęte
zarówno mieszkanie wchodzące
w skład majątku wspólnego, jak
i należące do majątku osobistego
jednego z małżonków. Decydujący jest jedynie fakt wspólnego
zamieszkiwania w lokalu w chwili
orzekania o rozwodzie. Krótkotrwała i chwilowa nieobecność
jednego z małżonków nie stoi na
przeszkodzie rozstrzygnięciu sądu
w przedmiocie sposobu korzystania z mieszkania.

Orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania w trybie art. 58 § 2 krio nie
jest równoznaczne z podziałem
majątku wspólnego małżonków.
Jest to rozwiązanie o charakterze
tymczasowym, utrzymującym się
do czasu uzyskania przez każde z małżonków oddzielnego
mieszkania. Ostateczny podział
majątku wspólnego, w tym mieszkania, jeżeli wchodzi w jego skład,
następuje najczęściej w odrębnym
postępowaniu sądowym, prze-

prowadzanym już po rozwodzie.
Podział prawa do mieszkania
może zostać przeprowadzony przez sąd w postępowaniu
o rozwód, gdy jeden z małżonków wystąpi o podział majątku
wspólnego, a przeprowadzenie
tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Orzeczenie sądu o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania
może być egzekwowane przez
osobę uprawnioną gdyż prawomocne rozstrzygnięcie o sposobie
korzystania ze wspólnego mieszkania podlega egzekucji w trybie
art. 1046 k.p.c., a więc w trybie
przepisów o egzekucji świadczeń
niepieniężnych. Przeprowadza ją
komornik sądu, w okręgu którego
znajduje się przedmiotowe mieszkanie, poprzez wprowadzenie
wierzyciela do pomieszczenia lub
opróżnienia. Rozstrzygając o sposobie korzystania ze wspólnego
mieszkania sąd może nałożyć na
byłych małżonków pewne nakazy
lub zakazy związane z dalszym
wspólnym zamieszkiwaniem np.
zakaz wprowadzania do lokalu
osób trzecich. Orzeczone przez
sąd nakazy i zakazy również podlegają egzekucji. W razie braku ich
dobrowolnego przestrzegania na
podstawie art. 1051 k.p.c. małżo-

nek, który nie respektuje nałożonych na niego nakazów/zakazów
może liczyć się z nałożeniem na
niego grzywny.

Sąd wyjątkowo może odstąpić
od orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania
w wypadku, gdy małżonkowie
z przyczyn usprawiedliwionych
temu się sprzeciwiają, dlatego,
że już wcześniej uzgodnili między sobą sposób korzystania
z mieszkania, albo gdy ze względu na rodzaj mieszkania orzeczenie o odrębnym korzystaniu
z poszczególnych części mieszkania byłoby bezprzedmiotowe.

Należy również wiedzieć, że
w wypadkach wyjątkowych, gdy
jeden z małżonków swym rażąco
nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.
Orzeczeniu eksmisji w tym trybie
nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że eksmitowany małżonek
w dacie wyrokowania przejściowo nie przebywa we wspólnym
mieszkaniu, nie rezygnując jednak
z dalszego zamieszkiwania w tym
mieszkaniu.
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.
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OBCY

Sprawa uchodźców, czy imigrantów, nazwa zależy od punktu widzenia, rozpala
emocje tak Polaków jak i mieszkańców innych rejonów Europy. To, że większość
unijnych przywódców deklaruje solidarność z uciśnioną masą ludzi płynących do
nas nieprzerwanym strumieniem już od paru tygodni nie oznacza, że wszyscy Europejczycy chcą ich w swoich krajach i będą witać z otwartymi ramionami. Szczególnie
kiedy Unia narzuca państwom członkowskim limity liczbowe tych uchodźców.
Media starają się unikać pokazywania anty imigranckich wieców,
za to epatują dowodami przychylności wobec uchodźców, być
może w imię politycznej poprawności, a może z innych powodów.
Z medialnych doniesień wyłania
się obraz pokrzywdzonych muzułmanów, dręczonych dodatkowo
przez węgierskie władze i bohaterskich Austriaków, czy Niemców, którzy tak wspaniałomyślnie
i gościnnie przyjmują uchodźców
w swoich krajach.

Tymczasem zupełnie inaczej sprawa przedstawiana jest w mediach
społecznościowych. Tam za tymi
uchodźcami ciągnie się pasmo bałaganu i nieszczęść ludzi, którzy mieli
pecha spotkać ich na swojej drodze. Dramat mieszkańców greckiej
wyspy Lesbos, gdzie mieszkańcy
ze strachu przed imigrantami nie
wychodzą z domów, nie puszczają
dzieci do szkół, nie chodzą do pracy,
gdzie uchodźcy wdzierają się do ich
domów. Gwałty na europejskich
kobietach, które same są sobie winne bo nie zakrywają twarzy i prowokują mężczyzn do takich zachowań,
zaczepki i starcia z miejscową ludnością. Rozpacz ludzi „nie ma u nas
wojny, a staliśmy się jej ofiarami”.
Uchodźcy chcą pomocy, ale dawane im z dobroci serca pożywienie
najzwyczajniej wyrzucają, apelują
o ochronę, ale głośno krzyczą, że
chcą do Niemiec ,a dlaczego? Bo

tam jest dobra pomoc socjalna, bo
tam nie będą musieli pracować?
Dlaczego rodzina uchodźców, dla
której jedna z parafii przygotowała wszystko niezbędne do życia
pewnej nocy po prostu uciekła do
Niemiec? Może dlatego, że zależy
im na wygodnym życiu?

Na forum europejskim obecny
kryzys imigracyjny porównywany jest do tego z czasów drugiej
wojny światowej, a Polacy jako ci,
którzy tak licznie opuszali wówczas swój kraj powinni tym bardziej
solidaryzować się z Syryjczykami,
Afgańczykami i innymi narodowościami uciekającymi obecnie
przed prześladowaniem. Ktoś zapomniał tylko o jednej kwestii. Nas
zaatakowały z dwóch stron obce
mocarstwa, zagarnęły naszą ziemię,
a Polaków tępili za to że byli Polakami. Poza tym Polacy wyjeżdżali
i starali się asymilować z nowym
środowiskiem, pracować i być
pożytecznymi. Obecni imigranci
wokół których robi się tyle szumu,
uciekają przed swoimi współwyznawcami i w ponad dziewięćdziesięciu procentach przypadków ani
myślą o asymilacji, przeciwnie będą
żądać coraz więcej dla siebie nie
oferując w zamian nic. W czasie
wojny Polacy walczyli, walczyli
mężczyźni, kobiety, a nawet dzieci. Dlaczego więc wśród obecnych
uchodźców tak wielu zdrowych
młodych mężczyzn, którzy zamiast

walczyć o swój kraj uciekają i udają
uciśnionych. Niektórzy z nich są
nawet pokazywani jako ci, którzy
wcześniej znajdowali się po stronie
Państwa Islamskiego. Coś tu jest
chyba nie w porządku. W Europejskich krajach mieszka wielu
muzułmanów, bardzo niewielki
odsetek z nich wsiąkł w swoje środowisko i zżył się z nim. Większość,
mimo zmiany miejsca zamieszkania, pozostała pod wpływem prawa
państwa z którego wyemigrowała
i nie ma zamiaru z tego rezygnować,
były problemy z muzułmańskimi
patrolami, które karały za łamanie
tego prawa nawet nie muzułmanów. Nie dziwne więc że ludzie po
prostu boją się wpuścić tych obcych
między siebie. Szczególnie, kiedy
muzułmańscy przywódcy duchowi
otwarcie mówią o zislamizowaniu
Europy i wprowadzeniu wszędzie
prawa szariatu jako jedynego, które
może przynieść ludziom szczęście.
Czy powinniśmy pomagać? Pewnie tak, w końcu to chrześcijański
obowiązek. Tylko nie należy w tym
wszystkim zapomnieć, że pomagać, to oferować określone warunki,
a nie spełniać wszystkie żądania.
I żeby nam ta pomoc za kilka lat
nie odbiła się czkawką…

vv Izabela Szatyn

email: go_izabelaszatyn@op.pl

MUZYCZNA JESIEŃ

Koniec lata i początek jesieni to pora lubiana przez melomanów ze względu na bogactwo wydarzeń muzycznych.
W naszym regonie jedną z najważniejszych imprez kulturalnych jest festiwal Sacrum Profanum, który właśnie odbywa
się po raz trzynasty w Krakowie.
Festiwal Sacrum Profanum to
międzynarodowy projekt, który
zyskał status jednego z najciekawszych w ydarzeń muzycznych Europy. Prezentuje muzykę najnowszą, stawia sobie za
cel zacieranie granic pomiędzy
muzyką współczesną, traktowaną
nierzadko jako trudną i niezrozumiałą, a zdobyczami ambitnej
sceny rozrywkowo-eksperymentalnej. Jego rangę buduje udział:
z jednej strony – najlepszych
zespołów wykonujących muzykę współczesną, m.in. Ensemble Modern, Alarm Will Sound,
Bang on a Can All-Stars, Kronos
Quartet, z drugiej zaś – gwiazd
światowej sceny alternatywnej
m.in. Aphex Twina, Jónsiego,
Jonny’ego Greenwooda (Radiohead), Adriana Utley’a (Portishead), zespołów Kraftwerk czy
Sigur Rós.
Tegoroczną edycję zainaugurował koncert zat y tułowany
E-X-P-A-N-D -E-D g r up y
These New Puritans. Muzyka
rozbrzmiała na scenie teatralnej
Centrum Kongresowego ICE
Kraków, które w tym roku jest
siedzibą festiwalu.
Program imprezy jest ciekawy
- cztery koncerty monograficzne – Bryce’a Dessnera, Richarda
Reeda Parry’ego, Kate Moore
i Jóhanna Jóhannssona, dwa
twórcze przetworzenia muzyki
Johna Cage’a w ujęciu Sō Per-

cussion i Matmos oraz Fryderyka
Chopina w interpretacji Ólafura
Arnaldsa i Alice Sary Ott plus
dwa projekty specjalne – podsumowująca trzy ostatnie edycje
festiwalu współpraca These New
Puritans z klasykami i zapowiadająca kolejne jego odsłony
- „Czarodziejska góra” Pawła
Mykietyna.
Festiwal trwa do 19 września.
Zainteresowani taką muzyką,
oscylującą na granicy klasyki
i nowoczesności, powinni zajrzeć do Centrum Kongresowego w Krakowie i posłuchać jak
przekracza się muzyczne granice.
Ciekawie zapowiada się nowy
sezon w Operze Krakowskiej.
Już odbyła się premiera spektaklu
„Piękna Helena” J. Offenbacha
w reżyserii Rudolfa Zioło pod
kierownictwem muzycznym Piotra Wajraka. Jako Helena wystąpiła Marta Abako, w roli Parysa
można było zobaczyć Andrzeja
Lamperta.
Już 25 września premiera „Cyganerii” G. Pucciniego w reżyserii Laco Adamika. Kierownictwo muzyczne spektaklu objął
Tomasz Tokarczyk, a scenografię
i kostiumy projektuje Barbara
Kędzierska. W obsadzie zobaczymy m.in. Tomasza Kuka
i Andrzeja Lamperta (Rodolfo) Marcelinę Beucher i Iwonę
Sochę (Mimi), Adama Szerszenia i Mariusza Godlewskie-
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go (Marcello) oraz Katarzynę
Oleś-Blacha i Iwonę Krzywicką
(Musetta).
W l istop a d z ie k r a k ow sk a
publ ic znoś ć b ę d z ie mog ła
podziwiać znakomitego Mariusz
Kwietnia w partii Króla Rogera.
Premiera opery Karola Szymanowskiego w reżyserii Michała
Znanieckiego, ze scenograf ią
Luigiego Scoglio, pod kierownictwem muzycznym Łukasza
Borowicz odbędzie się 13 listopada.
Zaplanowano również co nieco
dla dzieci. Kontynuowany jest
cykl "Profesor Wiolinek " ale
pojawią się również nowości jak
spektakl "Muzyka i magia".
Najważniejszym wydarzeniem
muzycznym tej jesieni jest XVII
Międzynarodowy Konkurs Chopinowski. Rozpocznie się on 3
października. Ja już nie mogę
się doczekać. Swoimi refleksjami
na temat konkursu podzielę się
z Państwem już wkrótce. Tymczasem zapraszam do słuchania
muzyki, która jesienią brzmi
jakby bardziej nastrojowo.

vv Ewa Wołoszyn

ewart.woloszyn@gmail.com

JESTEŚ NIEZADOWOLONY Z WYKUPIONYCH WCZASÓW
– SPRAWDŹ JAKIE POSIADASZ UPRAWNIENIA

Przepis art. 11a ust. 1 ustawy o usługach turystycznych, może być podstawą
odpowiedzialności biura podróży za szkodę majątkową jak i niemajątkową
klienta w postaci tzw. zmarnowanego urlopu.
Art. 11a w/w ustawy stanowi, iż
organizator turystyki, co do zasady,
odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych. Wyłączenie jego odpowiedzialności
następuje gdy niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy spowodowane jest działaniem klienta,
osób trzecich nieuczestniczących
w wykonywaniu usług, jeżeli nie
można było tego uniknąć lub też
siłą wyższą.
Kiedy następuje niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy?

Usta lone uprzednio war unk i
z organizatorem mają decydujące
znaczenie, bowiem stanowią one
min. wytyczne należytego wykonania usług. Katalog okoliczności
wliczanych do nieprawidłowego
wykonywania umowy przez organizatora, jest otwarty. Orzecznictwo
służy licznymi przykładami. Np.
niemożność korzystania z toalety
znajdującej się pokoju, konieczność
dopłaty do posiłków przy korzystaniu z restauracji hotelowej przy
pakiecie „all inclusive”, głośnie działająca klimatyzacja, niewymieniana
pościel i ręczniki, robactwo, znacznie
dłuższa podróż niż planowana.
Jak ustalić szkodę majątkową?

Wskazanie konkretnej szkody jest
niezw ykle utrudnione. Szkoda
stanowi po pierwsze różnicę między wartością zapłaconej ceny za
wycieczkę, będącą ekwiwalentem
niewadliwego wykonania przedmiotu umowy, a wartością imprezy tury-

stycznej wadliwej (wyrok SN z dnia
8.12.2005r., sygn. II CK 291/05).
Inaczej mówiące należałoby wykazać o ile mniej powinna kosztować
impreza turystyczna, biorąc pod
uwagę jakość świadczonych w jej
ramach usług i tą kwotę dochodzić.

Pomocna w tym może okazać się tzw.
tabela frankfurcka (tj. orzeczenie
24 Izby Cywilnej LG Frankfurt)
zawierająca przykładowe nieprawidłowości z jakim może spotkać się
wczasowicz i proponowany sposób
wyliczenia wartości odszkodowania.
Choć nie jest to norma wiążąca, to
jednak powszechnie stosowana.

Warte podkreślanie jest, iż sąd przy
ewentualnym sporze sądowym ma
narzędzia prawne służące do ustalenia odszkodowania. Mianowice,
art. 322 Kodeksu postępowania
cywilnego stanowi, że jeżeli ścisłe
udowodnienie wysokości żądania jest
niemożliwe lub nader utrudnione,
może zostać zasądzona odpowiednia
suma według oceny sądu.
Szkodą majątkową są również
dodatkowe koszty poniesione przez
turystów np. zakup nowej walizki
z uwagi na jej skażenie i niemożności
dokonania dezynfekcji.
Jak ustalić szkodę niemajątkowa?

Szkoda niemajątkowa stanowi
zadośćuczynienie za zmarnowany
urlop. Jest to utrata oczekiwanych
w związku z zawarciem umowy
przyjemnych przeżyć, związanych
z podróżą, relaksem, wypoczynkiem. Kryteria pozwalające na
ustalenie odpowiedniej sumy, nie

są ściśle określone. Zasądzane przez
sąd kwoty z tego tytułu kształtują
się w granicy od jednego do kilku
tysięcy złotych.
Procedura dochodzenia roszczeń.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy, klient powinien niezwłocznie
zawiadomić organizatora o wadzie
stwierdzonej w trakcie imprezy
turystycznej. Sprostać powyższemu
obowiązkowi można np. za pośrednictwem rezydenta, który złoży
stosowny raport. Umowa z biurem
podróży powinna jednoznacznie precyzować ten obowiązek. Niezależnie
od zawiadomienia, o którym mowa
powyżej klient może złożyć organizatorowi reklamację w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od zakończenia
imprezy, wskazując na swoje żądania.
Jeżeli organizator nie ustosunkuje
się do niej w danym terminie tj.
30 dni od jej złożenia lub 30 dni od
zakończenia imprezy, gdy reklamacja
złożona była w jej trakcie, wówczas
zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy uważa
się, że uznał ją za zasadną.
W przypadku braku oczekiwanej
reakcji ze strony organizatora, należy wytoczyć postępowanie sądowe
o zapłatę kwoty stanowiącej odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

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

PORADY PRAWNE

ZMIANY W KODEKSIE CYWILNYM
W ZAKRESIE PRAWA SPADKOWEGO

Z dniem 18 października 2015 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U.2015.539). Ustawa wprowadza szereg zmian w zakresie
dotychczasowych uregulowań dotyczących prawa spadkowego.
Jedną z najważniejszych zmian jest
nowelizacja brzmienia art. 1015 §
2 Kodeksu Cywilnego w zakresie
skutku jaki powstaje ex lege w przypadku niezłożenia przez spadkobiercę
oświadczenia o sposobie przyjęcia
bądź o odrzuceniu spadku po osobie
zmarłej w terminie 6 miesięcy od dnia
w którym spadkobierca ten dowiedział się o tytule swego powołania
do spadku.
Spadkobierca w wyżej wskazanym
terminie zawitym ma możliwość
złożenia następujących oświadczeń,
które dla swej skuteczności muszą
zostać złożone w sądzie bądź przed
notariuszem, a są to: oświadczenie
o przyjęciu spadku wprost, oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza czy wreszcie
oświadczenie o odrzuceniu spadku.
Oświadczenie może zostać złożone
w formie ustnej lub pisemnej, pamiętajmy jednak, że jeżeli zdecydujemy
się na złożenie oświadczenia w formie pisemnej to musi ono dla swej
ważności zostać złożone z podpisem
urzędowo poświadczonym (art. 1018
§ 3 w zw. z art. 73 § 2 k.c.).
Powstaje jednak pytanie co w sytuacji kiedy spadkobierca w terminie
6 miesięcy od powzięcia wiedzy
o tytule powołania nie złożył żadnego
z wyżej wymienionych oświadczeń.
Sytuacja ta kształtuje się odmiennie

na gruncie obecnie jeszcze obowiązujących przepisów, a ich nowym
brzmieniem wprowadzanym Ustawą
nowelizującą.
Zgodnie z art. 6 Ustawy nowelizującej, dla spadków dotyczących osób
zmarłych po dniu jej wejścia w życie,
w przypadku niezłożenia przez spadkobiercę oświadczenia w terminie,
ustawodawca przewidział skutek
w postaci przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza w miejsce
dotychczas obowiązującego skutku
w postaci przyjęcia spadku wprost.
Powyższe w praktyce oznacza, że
spadkobierca będzie ponosił ewentualną odpowiedzialność za długi
spadkowe swojego poprzednika ale
już jedynie do wysokości ustalonego
w wykazie inwentarza albo spisie
inwentarza stanu czynnego spadku. Znowelizowany przepis prawny
zatem w sposób istotny ogranicza
odpowiedzialność spadkobiercy za
długi swojego poprzednika co jest
rozwiązaniem niewątpliwie korzystnym dla spadkobierców, którzy z różnych względów nie złożyli żadnego
oświadczenia spadkowego w ustawowo przewidzianym terminie.
Dotychczasowa regulacja przewidywała skutek w postaci przyjęcia
spadku wprost, a zatem bez żadnego ograniczenia w zakresie długów

spadkowych. Jeżeli więc spadkobierca
nie złożył oświadczenia w terminie,
dochodziło do sytuacji w której za
długi swego poprzednika spadkobierca odpowiadał następnie całym
swoim dotychczasowym majątkiem,
a zatem bez ograniczenia do wysokości aktywów które uzyskał ze spadku.
Na tle dotychczas obowiązujących
regulacji prawnych skutek w postaci
nabycia spadku z dobrodziejstwem
inwentarza, jeżeli nie złożono żadnego oświadczenia w tym zakresie,
dotyczył jedynie osób niemających
pełnej zdolności do czynności prawnych, osób co do których istnieje podstawa do ich całkowitego ubezwłasnowolnienia czy też wreszcie osób
prawnych (obecny art. 1015 § 2 in fine
k.c.). W Ustawie nowelizującej skutek
ten został rozszerzony na wszystkie
kategorie spadkobierców.
Pamiętać należy jednak, że jeżeli
spadkodawca zmarł przed datą wejścia w życie Ustawy nowelizującej
zastosowanie mają przepisy dotychczasowe, a zatem dla należytego
zabezpieczenia interesów spadkobiercy koniecznym może okazać się
terminowe złożenie oświadczenia
o sposobie przyjęcia spadku lub o jego
odrzuceniu.
vv Szymon Dubel
Adwokat

Powyższy artykuł ma charakter jedynie informacyjny, mający na celu poszerzanie świadomości prawnej społeczności powiatu olkuskiego.
Należy pamiętać, że celem uzyskania fachowej pomocy prawnej i rzetelnej porady dotyczącej konkretnej sprawy z uwzględnieniem jej
specyfiki oraz indywidualnego charakteru należy udać się do profesjonalisty w osobie adwokata lub radcy prawnego.
Serdecznie zapraszam Państwa do wysyłania na adres e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl nurtujących Państwa zagadnień z zakresu
prawa, które to sugestie będą mogły zostać następnie poruszone na łamach „Gwarka Olkuskiego”.
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OTBS – INFORMACJA
Ostatnio nadal ukazują się jednostronne teksty prasowe, w których rozstrzyga się o winie
i odpowiedzialności Zarządu OTBS-u, dotyczącej budowy budynku wielorodzinnego przy ul.
Osieckiej, nie precyzujące jasno, którego okresu to dotyczy i którego Zarządu oraz nie biorąc
pod uwagę wszystkich opinii.
Informuję opinię publiczną, że ja, obecny Prezes Zarządu OTBS-u Czesław Żak w sposób
nieuprawniony (ze względu na brak precyzyjnego przekazu) jestem obciążany winą za realizację
tej inwestycji.
Otóż wyjaśniam, że w latach 2010 - 2012, kiedy to wykonywano to zadanie, nie byłem Prezesem
OTBS-u (obecnie pełnię tą funkcję od 04.12.2013 r., poprzednio do 27.02.2009 r.) ani Członkiem
Zarządu i nie mogę być za nie odpowiedzialny.
Nie zwalnia mnie to jednakże, jako obecnego Prezesa od reprezentowania interesów Spółki. Toteż
(co naturalne), obecny Zarząd udziela (na podstawie dokumentów i relacji) wyjaśnień, przedstawia
opinie oraz przygotowuje z pełnomocnikiem prawnym dokumenty procesowe w dbałości o to,
by Spółka w związku z okolicznościami i roszczeniami związanymi z tą budową, poniosła jak
najmniejsze straty.
Prezes OTBS-u
Czesław Żak

ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE Z DOTACJI OTRZYMANEJ OD MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ODBYŁY SIĘ PIERWSZE WARSZTATY PLASTYCZNE
W PROJEKCIE „PLENER OTWARTYCH UCZUĆ”

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
„KLUCZ” z Kolbarku informuje, iż odbyły się już pierwsze warsztaty plastyczne w projekcie „Plener otwartych uczuć”. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w ramach konkursu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 2015”. Odbyły
się już warsztaty w powiecie proszowickim a obecnie trwają w powiecie miechowskim. Przez kolejne trzy dni osoby niepełnosprawne z powodu zaburzeń psychicznych poznają różne techniki
malarsko plastyczne pod kierunkiem trenera, artysty malarza Samvela Paremuzyana.
Przypominamy, że do końca sierpnia zrealizowane zostało
pierwsze zadania projektu pod nazwą „IV integracyjny
plener malarski im. Ks. Marcina Dubiela – Cieślin 2015”.
Plener odbył się w dniach od 03.08 do 07.08.2015 roku i był
kontynuacją corocznego pleneru poświęconego pamięci
nieżyjącego już artysty malarza, proboszcza parafii Cieślin.
Uroczystym zakończeniem pleneru była zorganizowana „na
gorąco” wystawa prac jego uczestników w Domu Ludowym
w Cieślinie w niedzielę 9-tego sierpnia z udziałem posłanki na Sejm Pani Lidii Gądek, która corocznie aktywnie
wspiera te działania, Wójta Gminy Klucze Pana Norberta
Bienia, a także Ks. Mariusza Wróbla obecnego proboszcza
Parafii Cieślin.
W październiku czekają nas warsztaty edukacyjno-artystyczne w powiatach chrzanowskim i olkuskim, w trakcie
których grupa 20 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. We wrześniu odbędą się warsztaty w powiatach
miechowskim i proszowickim
- Już dzisiaj zapraszam wszystkich zainteresowanych na finał
i wystawę prac malarskich poplenerowych do Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Olkuszu pod koniec listopada,
dokładną datę podamy później. Zaprezentowane zostaną prace
uczestników sierpniowego IV Integracyjnego Pleneru Malarskiego im. Ks. Marcina Dubiela – mówi Wiesław Pietras, prezes
Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno
- Gospodarczego „KLUCZ” i pomysłodawca projektu.
Artyści uczestniczący w plenerze: Justyna Banasiak, Ewa
Bogucka Pudlis, Ewa Gadnicka Włodarczyk, Anna Fornelska, Małgorzata Kacperek, Andrzej Kacperek, Michał
Kwarciak, Damian Pacha, Samvel Paremuzyan, Mariusz
Połeć, Igor Sikorski, Grzegorz Skrzypek, Michał Smółka,
Halina Wojtowicz-Szczepaniak i Tadeusz Ziętara.

Informacje
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Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

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

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

ogrodzenia betonowe
płytki chodnikowe
płyty ażurowe
bloczki fundamentowe
korytka ściekowe
kręgi

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną.

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

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

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

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

GAWĘDY PRZYRODNICZE (4): PIES

Pies domowy jest najstarszym udomowionym zwierzęciem. Pierwsze psy zaprzyjaźniły się z gatunkiem ludzkim już na początku ery
paleolitycznej, w rejonie południowo-wschodniej Azji.
Najstarsze informacje o psie pochodzą z kultury sumeryjskiej. Motyw psa pojawia się np. w eposie sumeryjskim
o pasterzu Dumuzim, którego kochała bogini Inana. Towarzyszem Dumuziego byt czarny pies, który to kolor, jak
wówczas wierzono, przynosił nieszczęście. Z eposu tego
pochodzi niniejszy cytat:
Gdybym kryjówkę twoją pod przymusem
zdradził,
niech mnie zadusi twój pies,
twój czarny pies, owczarek twój,
szlachetne zwierzę, władców pies,
twój pies niech mnie zadusi.

Kult psa najsilniejszy był w starożytnym Iranie. Wyznawcy
Zaratustry uważali te zwierzęta za symbol mądrości, czujności
i wierności. Karmienie bezdomnych psów było obowiązkiem
religijnym, gdyż według wierzeń, psy pilnowały mostu Czinwat, przez który musiała przejść każda dusza podążająca
w zaświaty, a pozwalały na to tylko duszom cnotliwym.
W Grecji dominował wizerunek groźnego psa – Cerbera.
Okrutny pies o trzech głowach, którego ojcem byt Tyfon,
matką — siostra Gordony, kobieta-wąż o imieniu Echidna,
a rodzeństwem — Orthos, Hydra i Chimera, pilnował wejścia
do świata podziemnego.
Nasi przodkowie wierzyli, podobnie jak Irańczycy, że ich
zasiewów strzeże skrzydlaty pies Paskudź, sługa i towarzysz
boskiego opiekuna zboża Rgła. Z czasem słowo paskudny
zmieniło znaczenie z ubogiego na odstręczającego, a latającego stróża zastąpiła sfora siedmiu groźnych psów gotowych
rozszarpać każdego, komu przyszedłby do głowy pomysł
niszczenia kwitnącego zboża.
Siły witalne przyrody symbolizowane przez psa niesie ze
sobą legenda herbowa Korczaków. Jego plastyczne wyobrażenie to: na tarczy trzy belki; w klejnocie czasza, z której
wyłania się górna połowa psa. Historia herbu jest następująca.
Po śmierci króla Attyli osieroceni Węgrzy nie wiedzieli, kogo
powołać na następcę tak znakomitego monarchy. Wielmoże
ustalili, że królem zostanie ten, kto pierwszy wejdzie do izby.
Zrządzeniem losu pierwszym wchodzącym był pies. Bez
entuzjazmu, ale z dobrą wolą, ogłoszono nowego władcę
i oczywiście urządzono ucztę koronacyjną. Krajczy z całą
powagą oddzielał mięso od kości i wrzucał je do osobnej
misy. Widząc takie marnotrawstwo, elekt opuścił miejsce przy
stole i zaczął spożywać owe kosteczki. Wtedy zacny krajczy
nie wytrzymał i oburzony, jednym uderzeniem miecza ściął
nowemu władcy głowę, że ten nie zarzucił psich obyczajów.

Owczarek niemiecki Fot. Przemysław Reinfus

Mimo, że Węgrzy odetchnęli z ulgą, krajczy jako królobójca
musiał uciekać za 3 rzeki, stąd owe 3 belki w herbie.
Pies, a ściślej pół charta, pojawia się jeszcze w klejnocie
herbu Pobóg, a uczeni heraldycy uważają go za symbol wierności. Charty żywe stały się modne o wiele później jako wielce
cenione psy gończe. Dwa z nich zyskały nieśmiertelność
dzięki komicznemu sporowi między Rejentem a Asesorem
w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza:
Teraz ręce przy boku miał, w tył wygiął łokcie,
Spod ramion wytknął palce i długie paznokcie,
Przedstawiając dwa smycze chartów tym obrazem.
Właśnie rzecz kończył: "Wyczha! puściliśmy razem
Ja i Asesor, razem, jakoby dwa kurki
Jednym palcem spuszczone u jednej dwururki;
Wyczha! poszli, a zając jak struna - smyk w pole,
Psy tuż (to mówiąc, ręce ciągnął wzdłuż po stole
I palcami ruch chartów przedziwnie udawał),
Psy tuż, i hec! od lasu odsadzili kawał;
Sokół smyk naprzód, rączy pies, lecz zagorzalec,
Wysadził się przed Kusym o tyle, o palec;
Wiedziałem, że spudłuje; szarak, gracz nie lada,
Czchał niby prosto w pole, za nim psów gromada;
Gracz szarak! skoro poczuł wszystkie charty w kupie,
Pstręk na prawo, koziołka, z nim w prawo psy głupie,
A on znowu fajt w lewo, jak wytnie dwa susy,
Psy za nim fajt na lewo, on w las, a mój Kusy
Cap !!" - tak krzycząc pan Rejent, na stół pochylony,
Z palcami swemi zabiegł aż do drugiej strony (…)

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 dwupoziomowe 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
(dawny budynek mieszkalny banku PKO BP) 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 232 000 zł.
• lokal nr 3 a o powierzchni użytkowej 52,49 m2 cena 175 000 zł.
• lokal nr 15 o powierzchni użytkowej 114,54 m2 cena 380 000 zł.

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

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 m2
klimatyzacja,winda,
cena atrakcyjna!!!
tel. 604-640-687

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

POLICJA
• Olkusz. Uszkodzenie samochodu na parkingu
13 września 2015 roku w Olkuszu na ulicy Witosa nieustalony do chwili obecnej
sprawca wybił szyby i zniszczył wnętrze samochodu marki Lublin. Straty w wysokości 1500 złotych poniósł mieszkaniec Olkusza. Postępowanie z art. 288 kodeksu karnego prowadzą policjanci z Olkusza.
• Kradzież z włamaniem do samochodu
Policja pracuje nad ustaleniem sprawcy włamania do samochodu. Do zdarzenia
doszło 14 września 2015 roku w Olkuszu na ulicy Mickiewicza. Włamywacz
ukradł radioodtwarzacz oraz pendriva. Odpowie z art. 279 kodeksu karnego. Grozi
mu kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.
• Policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących
W ciągu ostatnich dni policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących. 17
września 2015 roku około godz. 22.00 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego kierującego, który w Olkuszu na ulicy Przemysłowej taranuje drzwi do garażu. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce ustalili, że 40-letni
olkuszanin wsiadł do swojego BMW, a potem z niewyjaśnionych przyczyn kilka
razy uderzył przodem pojazdu w drzwi garażu, uszkadzając je. Następnie 40-latek odjechał, zatrzymał się na światłach, zawrócił i ponownie uderzył w drzwi.
Zatrzymany przez policjantów mężczyzna miał aż 3,4 promila alkoholu we krwi!
Odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz zniszczenie mienia.
Kolejny przypadek miał miejsce dzień później. O 5.00 rano mundurowi skontrolowali kierowcę VW golfa, który jechał ulica Osiecka w Olkuszu. Badanie alkosensorem wykazało, że miał 1,45 promila alkoholu w organizmie. Wkrótce olkuszanin
usłyszy zarzut z art. 178a kodeksu karnego. Grozi mu kara pozbawienia wolności
do lat 2.ichkolwiek wątpliwości należy również natychmiast poinformować policję.
• Mieszkance Olkusza skradziono telefon
Policjanci ustalają sprawcę kradzieży telefony, która miała miejsce 10
września 2015 roku na jednym z osiedli w Olkuszu. Pokrzywdzoną jest
olkuszanka, która wyceniła wartość telefonu na 600 złotych. Przestępstwo
to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.
• Włamanie do sklepu w Olkuszu
W nocy 8/9 września 2015 roku w Olkuszu na ulicy Marii Curie Skłodowskiej
włamano się do sklepu, z którego skradziono m.in. e-papierosy, olejki,
alkomaty, telefon komórkowy oraz pieniądze. Straty wyceniono na około
50 tysięcy złotych. Sprawca odpowie za kradzież z włamaniem. Sprawą
zajumują się policjanci z Olkusza.
• Bolesław. Wybicie szyb
11 września 2015 roku nieustalony do chwili obecnej sprawca wybił kilka
szyb w pomieszczeniu stacji paliw w Bolesławiu. Straty w oszacowaniu.
Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z komisariatu w Bukownie.
• Kradzież paliwa
Policjanci z Wolbromia pracują nad sprawą kradzieży 500 litrów oleju
napędowego z baku samochodu ciężarowego. Zdarzenie miało miejsce 26
sierpnia br. w Wolbromiu na ulicy 1-go Maja. Straty wyniosły około 2 tysięcy
złotych. Za kradzież grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

www.twoje-ori.olkusz.pl

• Zatrzymany z narkotykami usłyszał już zarzut
Mężczyzna, który posiadał przy sobie prawie 11 gram marihuany usłyszał
dzisiaj (28 sierpnia 2015 roku) zarzut posiadania środków odurzających.
Wpadł z narkotykami idąc przez jedno z olkuskich osiedli. Na widok patrolu policji mężczyzna gwałtownie zareagował, skręcił nagle w przeciwnym kierunku i próbował wyrzucić jakieś zawiniątko. Mundurowi widząc
to, postanowili go wylegitymować. Okazało się, że jest to 23-letni olkuszanin, a znaleziony przy nim susz o wadze 10,84 grama, po badaniu testerem
narkotykowym, to marihuana. 23-latkowi przedstawiono zarzut z art. 62 ust.
1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii tj. posiadania środków odurzających.
Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

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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PRZYRODA DLA NAJMŁODSZYCH

„PRZYGODY DZIKA GERWAZEGO… CZYLI O CZYM SZUMIĄ LASY W KRAINIE BIAŁEJ PRZEMSZY”
CZ. 6 „DUCH”
Dzisiejszy dzień w lasach Krainy Białej Przemszy nie należał do najpiękniejszych. Ciężkie, deszczowe
chmury spowiły całe niebo. Było chłodno. Większość zwierząt postanowiło więc spędzić ten czas w domu.
Korzystając z okazji, że pogoda była
brzydka, Balbina postanowiła pomęczyć
trochę ojca. A czyniła to zadając mu jak
zwykle wiele pytań.
- Tato?
- Tak Słonko? – odparł Gerwazy.
- Czy ty się czegoś boisz? – zapytała Balbina patrząc prosto w oczy ojcu.
- Ależ skąd. Ja się niczego nie boję! – rzekł
pewnym głosem dzik.
- A ślimaków? – ciągnęła dalej temat
Balbina.
- Czemu akurat ślimaków? – zdziwił się
Gerwazy.
- Bo są takie brzydkie i oślizgłe. Łeee –
skrzywiła się Balbina.
- Nie są brzydkie. Są po prostu inne.
A odpowiadając na twoje pytanie, to nie
boję się ich.
- Aha. A duchów?
- Co?! – zdziwił się dzik. Duchy nie istnieją córeczko. A skoro nie istnieją to nie
trzeba się ich bać – rzekł Gerwazy.
Odpowiedź ta widocznie usatysfakcjonowała Balbinę, ponieważ przestała zamęczać ojca i pobiegła pobawić się z braćmi
– Marcelim i Rudolfem.
- Uff! Ale mnie wymęczyła nasza córka
– rzekł Gerwazy do żony.
- Nie dziw się jej. Jest w takim wieku, że
wszystko ją interesuje – odparła Klotylda.
A może pójdziesz na spacer? Odpoczniesz sobie.
- Wiesz, że masz rację. Wieczorny spacer
dobrze mi zrobi – odparł dzik i wyszedł
z domu.
Deszcz przestał już padać. Na dworze
było mokro, ale rześko. Gerwazy spacerował sobie znanymi tylko sobie ścieżkami.
Było już ciemno, gdy postanowił wrócić
do domu.
Wtem w oddali pośród krzaków pojawiła

się biała postać. Z daleka nie można było
spostrzec szczegółów, ale zjawa na pewno
unosiła się tuż nad ziemią.
Gerwazy był przerażony. Zbladł jak
ściana, sierść zjeżyła mu się na grzbiecie,
a nogi odmawiały posłuszeństwa. Nie
zastanawiając się długo, postanowił salwować się ucieczką.
Po długim i wyczerpującym biegu znalazł
się w końcu w domu. Rodzina na początku nie poznała go. Tak się zmienił pod
wpływem silnych emocji tego wieczoru.
-Ddd…duch! – krzyknął Gerwazy, gdy
Klotylda zapytała go co się stało.
- Co takiego?! – zdziwiła się żona dzika.
Przecież duchy nie istnieją. Sam tak dzisiaj
mówiłeś Balbinie.
- W…w…wiem c…co w…w…widziałem
– dalej jąkał się ze strachu dzik.
-Idź spać Kochanie. Jesteś zmęczony.
Zobaczysz, rano to wszystko wyda ci się
śmieszne – rzekła Klotylda i poszła spać.
Podczas, gdy cała rodzina dzików smacznie spała, Gerwazy siedział przed domem
nie mogąc zmrużyć oka. Cały czas miał
przed oczami tę białą zjawę. Postanowił,
że jutro musi z kimś pójść do lasu by udowodnić, że to widmo istnieje.
Ranek okazał się całkiem przyjemny.
Słońce wychodziło znad koron sosen.
Motyle rozkoszowały się ciepłem siedząc
na kwiatach w promieniach słońca.
Gerwazy postanowił, że najpierw spotka
się z lisem Henrykiem, a potem razem
pójdą do łosia Horacego. Dzik szedł ścieżką wzdłuż wysokich brzóz. Każdemu
kogo spotkał opowiadał o swoich przygodach w nocy, ale nikt mu nie wierzył.
Po godzinie dotarł w końcu do domu
Henryka.
- Gerwazy! Jak miło cię widzieć – ucieszył
się lis widząc przyjaciela. Co cię do mnie
sprowadza?

- Witaj Henryku! Nie uwierzysz co mi
się dzisiaj w nocy przydarzyło – odparł
dzik i pokrótce opowiedział przyjacielowi
historię spotkania z duchem.
- Ciekawa sprawa! – stwierdził lis. Trzeba
by się temu zjawisku bardziej przyjrzeć.
- Masz rację. Ale jak to sprawdzić? – zapytał Gerwazy.
- Mam pewien pomysł. Ale najpierw
musimy odwiedzić Horacego – rzekł
Henryk i wraz z Gerwazym udali się
w kierunku mokradeł, gdzie Horacy
uwielbiał przebywać.
Zbliżało się południe. Dzień był ciepły
i bezchmurny. Gdzieniegdzie było słychać
stukanie dzięciołów. Gerwazy i Henryk
z wolna zbliżali się ku mokradłom. Horacy jak zwykle zajęty był obgryzaniem
młodych pędów drzew i nie zauważył
dwójki gości stojących za nim.
- Jak się masz Horacy! – rzekł Gerwazy.
O mało nie wybuchnął śmiechem, gdy łoś
aż podskoczył słysząc swoje imię.
- Witajcie. Ale mnie przestraszyliście –
odparł Horacy.
- To co ci opowiemy za chwilę, to się
dopiero wystraszysz – rzekł Henryk
i pozwolił Gerwazemu opowiedzieć swoją
historię spotkania z widmem.
- Fascynująca opowieść! Macie rację.
Musimy sprawdzić co to za duch kręci
się po naszym lesie.
- Zrobimy tak – mówił Henryk. Pójdziemy w nocy do lasu, tam gdzie Gerwazy
widział ducha. Schowamy się w krzakach,
a gdy dych się pojawi, wtedy otoczymy go
z trzech stron.
Plan został ustalony i pozostało jedynie czekać na nadejście nocy.
W oczekiwaniu na zmierzch trójka przyjaciół postanowiła pójść nad rzekę i odpocząć przed czekającym ich zadaniem.
Nastała noc. Księżyc wysoko świecił na

niebie, a świerszcze
wesoło grały w trawach. Gerwazy zaprowadził Henryka
i Horacego w to miejsce gdzie spotkał
zjawę. Tak jak było umówione, schowali
się w krzakach. Każdy w innym miejscu
i oczekiwali na pojawienie się ducha.
Minęło ponad godzinę, gdy wśród drzew
ujrzeli coś białego. Na początku wystraszyli się, ale wiedza, że są w trójkę dodawała im otuchy. Cicho i bezszelestnie
powoli zbliżali się ku białej postaci. Gdy
byli w odległości około dwóch metrów,
Henryk rzucił się na ducha.
- Co się dzieje! Gdzie ja jestem?! – krzyczała zjawa.
Tego, że duch przemówi się nie spodziewali. Podeszli bliżej i to co zobaczyli
sprawiło, że odezwali się gromkim śmiechem. A zjawą okazał się nie kto inny jak
leśniczy Piotr, który chodził po lesie we
śnie. Ubrany w białą pidżamę i długą białą
czapkę nocną z włochatym pomponem
wyglądał komicznie.
- A ja się ciebie tak wystraszyłem poprzedniej nocy! – opowiedział swoją przygodę
leśniczemu Gerwazy.
- Przepraszam cię Gerwazy, że tak cię
wystraszyłem. Po prostu czasem zdarza
mi się lunatykować we śnie i później budzę
się gdzieś na jakiejś polanie i nie pamiętam
jak się tam dostałem – odparł Piotr.
- Na szczęście wszystko się wyjaśniło
– ucieszył się Horacy i zwierzęta postanowiły odprowadzić zmarzniętego Piotra
do leśniczówki.
Niewątpliwie tę przygodę będą wszyscy
długo pamiętać i wspominać. Dobranoc
przyjaciele..

POŻEGNANIE LATA
NA OSIEDLU PAKUSKA
W minioną sobote na
osiedlu Pakuska odbył
się coroczny festyn
z okazji pożegnania
lata. W tym roku za
wszystkie zabawy dla
młodszych i starszych
dzieci odpowiedzialni
byli harcerze z olkuskiego Hufca ZHP.
Malowanie kamieni szczęścia, zgaduj- zgadula,
malowanie twarzy, a nawet nie łatwa sztuka
chodzenia na linie to tylko niektóre z atrakcji
jakie przygotowali harcerze. Dla tych nieco
starszych czekała gra miejska po terenie osiedla.
A wszystko to z nagrodami ufundowanymi przez
sponsorów i nie zliczonę ilością słodyczy!

ciąg dalszy nastąpi
vv Przemysław Reinfus

https://www.facebook.com/pages/
Hufiec-Olkusz-ZHP/194504543943471?ref=tn_tnmn

NAPRAWIĆ ŚWIAT USTAWĄ

Nie ma takiej bzdury, której nie dałoby się wcisnąć tak zwanej opinii
publicznej, jeśli użyje się do tego dzieci. Najlepsze do tego celu są
oczywiście dzieci biedne i schorowane. Im obrazek smutniejszy, tym
na większą ilość absurdów jesteśmy gotowi przymknąć oko.
Niedługo minie miesiąc, odkąd
zaczęły obowiązywać regulacje
dotyczące szkolnych sklepików
i stołówek. W imię walki z otyłością
wśród najmłodszych nasi umiłowani
przywódcy zdecydowali się zakazać
sprzedaży w szkołach niezdrowej
żywności. Na pierwszy rzut oka inicjatywa brzmi pięknie: dzięki ustawie dzieci będą się lepiej odżywiać,
będą zdrowsze, słupki wyborcze być
może podskoczą o kilka punktów
procentowych. Wszyscy na tym skorzystają, a świat stanie się odrobinę
lepszym i milszym miejscem.
Doświadczenie wskazuje jednak, że
chwila, w której politycy decydują się
na naprawianie świata, to moment
w którym należy mieć się na baczności. Nie inaczej jest w tym przypadku. Nowe przepisy przyniosły skutki, które chyba w najgorszych snach
nie śniły się politykom PO i PSL.
A szkoda, bo odrobina wyobraźni
i znajomości ludzkiej natury pozwoliłaby uniknąć wielu problemów.
Przed koniecznością dostosowania się do nowych przepisów
jako pierwsze stanęły kucharki ze
szkolnych stołówek. Ministerstwo
zakazało im słodzić i solić potrawy
w sposób, w jaki dotychczas było to
przyjęte. Naturalnie, bojąc się kar za

łamanie wytycznych, w stołówkach
zaczęto podawać potrawy niesłone, niedoprawione, których dzieci
zwyczajnie nie chcą jeść. Uczniowie
wolą chodzić głodni, szkolne stołówki świecą pustkami, a kucharki
modlą się, aby trend się odwrócił.
Warto także wspomnieć, że żywność spełniająca wymogi rozporządzenia jest znacznie droższa i nie
każdego stać na jej zakup.
W nie lepszej sytuacji są właściciele
szkolnych sklepików. Okazało się,
że oprócz słodyczy i coli ze sklepów
zniknęły także soki owocowe w opakowaniach większych niż 330ml,
drożdżówki, bułki kajzerki, serki
topione czy kanapki z kiełbasą lub
salami. Klientów niemal natychmiast
przejęły sklepy spoza terenu szkoły,
których nowe przepisy nie obowiązują. Utrzymanie się ze sprzedaży
towarów, których nikt nie chce kupować, graniczy z cudem. Już teraz kilka
tysięcy sklepikarzy z całego kraju po
prostu zwinęło interes. Skończyło
się na tym, że w wielu szkołach nie
można kupić nawet wody czy owoców. Oczywiście próżnię szybko
wypełnia "czarny rynek" łakoci,
w postaci dzieci przynoszących do
szkoły trochę więcej drożdżówek niż
zwykle. Podstawowe prawo ekonomii

realizuje się na naszych oczach - jest
popyt, jest też i podaż.
Naprawianie ludzi ustawą to mrzonka. Nie da się zlikwidować otyłości
rozporządzeniem. Dzieci wynoszą nawyki żywieniowe ze swoich
domów, zaś przyzwyczajenia biorą
od swoich rodziców. Historia uczy, że
prohibicja, czy to ta dotycząca alkoholu czy też lizaków i słodkich bułek,
po prostu nie może być skuteczna.
Oczywiście łatwiej jest zakazać, niż
uczyć i przekonywać. Takie drastyczne rozwiązania zawsze jednak
mają swoje konsekwencje, zwykle
przeciwne do tych, jakich życzyliby
sobie zakazujący.
Zmiana mentalności społeczeństwa,
zakorzenionych w kulturze nawyków to kwestia dekad konsekwentnej,
organicznej pracy u podstaw, realizowanej głównie przez edukację.
Taki wysiłek leży niestety (a może
na szczęście) poza zasięgiem polityków i partii politycznych. Jak bowiem
planować coś na długie lata do przodu, skoro tuż za pasem wybory? A po
wyborach być może już ktoś zupełnie
inny będzie naprawiał świat. Byle
tylko nie kolejną ustawą.
vv Patryk Wącławski
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DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Działka budowlana 8 a
w Tenczynku.

Działka budowlana 12a plus 8a
rolnej w Kwaczale (gm. Alwernia)

Prąd i woda koło działki,
gaz i kanalizacja ok. 20 m
od działki.
Cena: 93 tys. PLN.

w spokojnej okolicy, między zabudowaniami. Media: prąd, woda na
działce, gaz w drodze przy działce.

Nowa cena: 100 tys. PLN.

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

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

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

„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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 21 lat doświadczenia

 Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 Ryczałt  Rejestry VAT  ZUS
TANIO
 Pomoc w rozpoczęciu działalności
ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz,
tel. 32 754 56 70, tel. kom. 608 696 097

HURTOWNIA OLEJU

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje:
W Dzienniku Ustaw z 2015 roku poz.1058 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryﬁkowanych kryteriów dochodowych
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Zgodnie z tym rozporządzeniem
od dnia 1 października 2015 r. obowiązują następujące :
Kryteria dochodowe :
- dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634,- zł
- dla osoby w rodzinie – w wysokości 514,- zł
Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
- maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 604,- zł
Kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288,- zł

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

PRZEGLĄD KLIMATYZACJI
z uzupełnieniem czynnika

MYCIE SAMOCHODU
MYCIE SZYB
ODKURZANIE
WOSKOWANIE
OZONOWANIE GENERATOREM

20 zł
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ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

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

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

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

PAKIET RAZEM

••••••

AUTO-MYJNIA - Krze

100 zł

przy trasie E94 (Olkusz - Dąbrowa Górnicza)

Umów się, tel. 508 212 003

15 zł
10 zł
10 zł
5 zł
40 zł

