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KUCHNIEKUCHNIE
NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI

SZAFYSZAFY

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

SKLEPSKLEP WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00
WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

PORADA PRAWNA – PATRZ STR. 4

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm
• Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew 
wykończeniowych z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu. 
Deski podłogowe, schody, poręcze, tralki, sztachety, 
więźby dachowe, meble oraz drzwi.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

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

MEBLE OGRODOWEMEBLE OGRODOWE

 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE
 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE

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

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
dypl. mistrz  kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

( 508 218 110
Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

www.gastronomia-wolbrom.pl luka.luka@neostrada.pl 

Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/
koszt stypy od jednej osoby - 38 zł /w tym obiad, ciasto, napoje zimne i gorące/

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

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

GABINET OKULISTYCZNY
rejestracja telefoniczna 500-200-941 ul. K. K. Wielkiego 60 

(“SILVER” BUDYNEK DAWNEJ POLICJI PRZY POCZCIE)

OPTYK

Sprzedaż Węgla

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

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

Rodaki, ul. Rzeka

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

ul. Nullo 2, 32-300 Olkusz (naprzeciwko postoju Taxi) 
tel/fax: 32 211 03 27, kom. +48 519 409 079

www.polnox.pl • biuro@polnox.pl • sklep@polnox.pl
pon - pt   9.00 ÷ 18.00, sobota    9.00 ÷ 13.00

POLNOX - Dystrybutor Kas i Drukarek Fiskalnych POSNET i NOVITUS
Jesteś Przedsiębiorcą, Prowadzisz szybko rozwijającą się Firmę - 
Zapraszamy do Naszego Salonu. Pomożemy w wyborze Kasy lub 
Drukarki Fiskalnej, która będzie najlepiej pasowała do specyfiki 
Państwa działalności. Zajmujemy się dostarczaniem rozwiązań 
ułatwiających sprzedaż, obsługę klienta oraz prowadzenie 
magazynu. Nasze wieloletnie doświadczenie w sprzedaży kas              
i drukarek fiskalnych POSNET i NOVITUS pomaga racjonalnie 
dopasować urządzenie fiskalne oraz sprzęt komputerowy dla 
Państwa potrzeb i możliwości finansowych. Konkurencyjne 
ceny, stałe rabaty oraz szybka pomoc serwisowa.

Zakres przygotowania sprzetu fiskalnego obejmuje:
• Programowanie bazy towarowej
• Szkolenie osób prowadzących sprzedaż na urządzeniu 
fiskalnym
• Fiskalizację oraz przygotowanie dokumentów do US
• Instalację urządzenia oraz usługi związane z pełnym zakresem 
  serwisu zainstalowanych urządzeń.

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz (budynek HERMES)

tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl 

TECHNOLOGIE BUDOWLANE
• systemy ciepłych budynków thermodom
• zestawy zasilania fotowoltaicznego
• pompy ciepła, wentylacja z rekuperacją
• klimatyzacja
• badania szczelności budynków
• badania termowizyjne
• pomiary elektryczne

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

JUŻ OTWARTE!!! ZAPRASZAMY 

Pn - Pt  700 - 2000 
Sob       700 - 1400  

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

Do każdego
badania

upominek
gratis 

WiREX

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

OLKUSZ,
UL. SKŁADOWA 2

(BUDYNEK DWORCA PKP)
TEL. 32 754 60 20

• CZĘŚCI DO WSZYSTKICH 
   MAREK SAMOCHODÓW
• SPRZEDAŻ OPON ZIMOWYCH
•  ATRAKCYJNE CENY OLEJÓW 
    I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH, 
    FILTRÓW 

PROMOCJA AKUMULATORÓW TOPLA , BOSCH
KONKURENCYJNE CENY, WYSOKIE RABATY, GRATISY

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz 

tel. 32 754 56 70

Zakres działalności:
Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Ryczałt 
Rejestry VAT

ZUS
Sprawy pracownicze 

Szkolenia BHP przez firmę z uprawnieniami
Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw

Zeznania roczne
Zwrot VAT na materiały budowlane

Dojazd do Klienta wliczony w cenę usług

Świadczymy nasze usługi od 21 lat!

 29 STYCZNIA 2015
Nr 02/2015 (211)
Nakład: 20 000 szt.
ISSN: 1896-1797 

 Redakcja:
ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz
tel. 698 805 242 
 608 696 097
e-mail:  gwarekolkuski@wp.pl 

 www.gwarekolkuski.pl
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Coraz częściej słyszę opinie, 
że polska polityka to dramat. 
W sztuce dramatu obowiązuje 
jednak podstawowa zasada. Jest 
nią jedność miejsca, czasu i akcji. 
Tak przynajmniej nakazywała-
by logika. Tutaj większą rolę niż 
logika odgrywa jednak metafi-
zyka. Prezes Kaczyński wypo-
wiedział kiedyś słynne zdanie, 
że „nic nie przekona go, że białe 
jest białe, a czarne jest czarne”. 
I coś w tym jest. Wprawni gracze 
wiedzą, że punkt widzenia zależy 
od punktu siedzenia. Dlatego też 
do mistrzostwa opanowali przed-
stawianie alternatywnej wizji rze-
czywistości.
Mark Tawin napisał kiedyś, 
że „lepiej jest nie odzywać się 
wcale i wydawać się głupim, niż 
odezwać się i rozwiać wszelkie 
wątpliwości.” Takie podejście do 
tematu wyszło jednak z mody. 
Hasło reklamowe jednej z sieci 
handlowych brzmi „nie dla idio-
tów”. Nie sposób nie odnieść 
wrażenia, że nasi politycy na siłę 
próbują obalić tą tezę. I idzie im 
całkiem nieźle. Coraz częściej 
bowiem próbują tłumaczyć i bro-
nić rzeczy, które z punktu widze-
nia logiki i dobrego smaku są nie 
do obronienia.

Ktoś nagrał ministra rzucającego 
mięsem na lewo i prawo? – „To 
są tylko słowa wyrwane z kon-
tekstu, wypowiedziane w szer-
szym znaczeniu.” Trzech posłów 
pobrało zaliczki na paliwo, pole-
ciało do Madrytu tanimi liniami 
lotniczymi i urządziło sobie na 
miejscu imprezę? – „Nic się nie 
stało, chcieliśmy być elastyczni, 
a tam wszyscy się tak bawią”. 
Szef dyplomacji wysyłał służ-
bową limuzynę po pizzę, a teraz 
okazuje się, że z zaliczek za pali-
wo do prywatnego auta mógłby 
dwa razy okrążyć kulę ziemską? 
– „To wszystko były podróże po 
moim okręgu wyborczym, które 
odbywałem w weekendy.”
Patrząc na niektóre rzeczy trzeź-
wym okiem, jedyny wniosek, któ-
ry się nasuwa, jest taki, że trzeba 
iść się napić. W okresie przed-
świątecznym furorę w sieci zrobił 
filmik dokumentujący desperac-
ki bój o karpie z promocji, jaki 
odbywał się między klientami 
jednego z marketów spożyw-
czych. Obserwując wyczyny 
ludzi, którzy reprezentują nas na 
szczytach władzy, widać uderza-
jące podobieństwo do tej sytuacji. 
I nie sposób oprzeć się wrażeniu, 
że kierują się oni dokładnie tą 

samą logiką, a raczej jej brakiem, 
co bohaterowie „walki o karpia”.
Złapali cię za rękę? – Nie two-
ja ręka! Inni biorą? – To ja też 
wezmę! Proste, no nie? Podsta-
wową zasadą jest to, że trzeba 
iść w zaparte. O tym, że polscy 
politycy już dawno temu przekro-
czyli granice zdrowego rozsądku 
wiedzą nawet dzieci. Populizm 
i demagogia to chleb powszedni, 
który nikogo już nie dziwi. I niko-
go też nie interesuje. 
Dlatego coraz częściej przekra-
czają oni kolejną granicę. Jest nią 
granica obciachu. Słowa - wypo-
wiadane do znudzenia - przeisto-
czą się w końcu w ciało. Brednia 
powtórzona po stokroć po jakimś 
czasie stanie się faktem. I tylko 
niesmak pozostaje wciąż ten sam. 
No ale przecież już dawno temu 
ktoś powiedział, że Wersalu tutaj 
nie będzie!

 v Jakub Fita 
www.jakubfita.pl

FELIETON

CZARNE NIE JEST CZARNE?
W polskiej polityce od lat furorę robią dwa pojęcia. Pierwszym 
z nich jest wiecznie żywa „mowa nienawiści”. Drugi to trochę już 
zapomniana „polityka miłości”. Słuchając wypowiedzi naszych 
parlamentarzystów dostrzegam jeszcze trzecią kategorię. Jest nią 
próba zaklinania rzeczywistości i kreowania alternatywnej wersji 
zdarzeń. Mówiąc krótko – opowiadania skrajnych bredni. Ku chwale - przede 
wszystkim - własnego interesu!

Przed kilkoma tygodniami rwe-
tes podnieśli górnicy w związku 
z planami restrukturyzacji (w tym 
likwidacji niektórych spółek) 
kampanii węglowej. Teraz z kolei 
protestują kredytobiorcy zadłuże-
ni we franku szwajcarskim.
Jeśli chodzi o górników jest to 
jedna z najbardziej uprzywile-
jowanych grup pracowniczych 
w Polsce. Od lat już swoimi 
protestami, strajkami i paleniem 
kukieł szantażują kolejne rządy, 
kolejnych premierów i ministrów. 
A tak właściwie to czym różni 
się górnik od kierowcy autobusu, 
budowlańca, czy ekspedientki? 
Poza tym oczywiście, że więcej 
zarabia i ma więcej przywilejów 
i gwarancji. Czy praca kierowcy 
jest mniej wartościowa, mniej 
odpowiedzialna lub mniej niebez-
pieczna? Nie, odpowiada on za 
zdrowie i życie pasażerów bądź 
też przewożonego mienia i każ-
dego dnia modli się, by nie stać 
się ofiarą wypadku drogowego. 
Czy niebezpieczeństwo śmierci 
w wyniku zdarzenia drogowego, 
wypadku na budowie lub innego 
jest mniej dramatyczna niż ryzy-
ko związane z pracą górnika? 
Czy rodzina mniej cierpi? Czy 
to, że telewizja nie interesuje się 
dramatem jednego pracownika, 
a szeroko informuje i komentuje 
wypadek, czy też śmierć kilku, 

kilkunastu (z całym szacunkiem 
dla ich tragedii) jest wyznaczni-
kiem niebezpieczeństwa? Setki 
tysięcy ludzi pracują 12 miesięcy 
w roku i dostają 12 pensji bez 
deputatów, trzynastek, czterna-
stek i innych dodatków. Tysiącom 
ludzi grozi zwolnienie z pracy, 
czy ktoś się tym interesuje? Czy 
rząd gwarantuje im zatrudnie-
nie w innych firmach, zapewnia 
zabezpieczenie finansowe, daje 
wysokie odprawy? Marzenie. 
Przydałby się w końcu ktoś, kto 
nie ugnie się przed szantażem 
i ukróci w końcu szarże tej grupy. 
Nie chodzi tu nawet o przecięt-
nego robotnika, ale o wszystkich 
prezesów, związkowców, kierow-
ników i innych dyrektorów, któ-
rzy górnikami są tylko z nazwy.
Inna kwestia to tzw. frankowi-
cze. Ludzie, którzy przed kil-
ku, kilkunastu laty podążając 
za marzeniem o własnym „M” 
zaciągnęli kredyt w obcej walucie 
licząc na to, że pozwoli im to 
spłacać go bezpieczniej i taniej 
niż w złotówce. Dziś, w obliczu 
szalejącego kursu, płaczą i oskar-
żają banki, urzędników, rząd… 
słowem wszystkich tylko nie 
siebie. Żądają interwencji rzą-
du, pomocy w spłacie lub innego 
zadośćuczynienia za to, że Szwaj-
carzy postanowili uwolnić kurs 
swojej waluty. Chcą, abyśmy my 

wszyscy, podatnicy pomogli im 
spłacić ich zobowiązania. Rzesze 
Polaków jednak pytają dlaczego? 
Z jakiej racji? W końcu nikt ich 
do tych kredytów nie zmuszał, 
a zadłużając się w obcej walu-
cie trzeba zdawać sobie sprawę 
z wahań kursów. Kredytobiorców 
złotówkowych nikt nie wspoma-
ga. Minister finansów nie propo-
nuje im ulg podatkowych, a banki 
też nie kwapią się z korzystnymi 
obietnicami. A w czym złotówko-
wicze, czy eurowicze są gorsi od 
frankowiczów? Ten wziął kredyt 
i ten, ten podpisał umowę i ten, 
dlaczego więc jednym obiecuje 
się przywileje, a drugim nie?
Zdaje się, że aby liczyć na przy-
chylność władz trzeba być albo 
górnikiem, albo inną głośno krzy-
czącą zwracającą na siebie uwagę 
mediów grupą. Przeciętny, ciężko 
pracujący, zadłużony Polak może 
liczyć jedynie na siebie i łaskawy 
los. Ewentualnie na przychylność 
Boga, jeśli w niego wierzy…  cie-
kawe ile czasu trzeba, aby pękła 
tama cierpliwego i znoszonego 
w milczeniu cierpienia mas… 
kiedy w końcu na ulicę wyleje się 
powódź niezadowolonych i zde-
sperowanych Polaków.

 v Izabela Szatyn
email: go _ izabelaszatyn@op.pl

FELIETON

RÓŻNE KATEGORIE POLAKÓW
Powszechnie wiadomo, że obywatele kraju, zwłaszcza naszego, dzie-
lą się na tych co mogą dużo i na tych co muszą siedzieć cicho. Są 
pracownicy uprzywilejowani i wyzyskiwani. Są ludzie którym państwo 
daje i tacy którym odbiera. I tak dalej i tak dalej…

W kontekście tych wydarzeń, 
chciałam Państwu polecić 
wystawę, która jest dostępna 
od 7.01.2015r. w Muzeum im. 
Emeryka Hutten-Czapskiego 
w Krakowie. Nosi ona tytuł 
„Różnimy się w wierze”. Eks-
pozycja przedstawia dowody 
koegzystencji wieloreligijnej 
na ziemiach Rzeczypospolitej 
w starodrukach ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Kra-
kowie. Na wystawie prezento-
wane są unikatowe druki reli-
gijne oraz dawne mapy ziem 
Rzeczypospolitej. Wystawa 
rozmieszczona została w dwóch 
salach. W Sali Bibliotecznej 
zwiedzający mogą zapoznać się 
z 58 drukami z okresu od XV 
do XVIII wieku. To teksty litur-
giczne, traktaty teologiczne, 

polemiki religijne, zbiory kazań 
i pieśni kościelnych oraz kate-
chizmy i modlitewniki różnych 
wyznań: katolickie, protestanc-
kie, prawosławne i unickie. Nie 
zabrakło tu spuścizny religijnej 
judaizmu oraz – w mniejszym 
zakresie – islamu. Do najcen-
niejszych zabytków należy 
Biblia protestancka w języku 
polskim, zwana Biblią Radzi-
wiłłowską lub  brzeską, wydru-
kowana w Brześciu Litewskim 
w 1563 roku. Na uwagę zasługu-
je także "Katechizm" Walente-
go Kuczborskiego z roku 1568. 
W Gabinecie Kartograficznym 
można zobaczyć 23 przykłady 
przepięknych dawnych map 
i atlasów (XVI-XX w.). 
Wystawa ta, choć wartościowa, 
nie jest może tak atrakcyjna 

jak np. wystawa malarstwa 
Boznańskiej. Zainteresuje 
głównie miłośników historii 
i dawnych dokumentów. Piszę 
o niej jednak ze względu na 
tematykę. Warto może prze-
konać się, jak dwieście, trzy-
sta lat temu Polska była bogata 
kulturowo i wyznaniowo. To 
fascynujące, że przedtem tak 
odmienne religie jak judaizm, 
chrześcijaństwo i islam mogły 
współistnieć obok siebie. Dziś 
radykalne odłamy pałają do 
siebie nienawiścią i przelewają 
krew. Może należy pochylić się 
nad historią i chwilę zastanowić 
- dokąd zmierzamy?

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

WOKÓŁ WYSTAWY  
„RÓŻNIMY SIĘ W WIERZE”
 Ostatnio pisałam o granicach w sztuce i o tym, że 
artysta stąpa po kruchym lodzie poruszając trudne 
tematy. Akt terroru, który miał niedawno miejsce we 
Francji, pokazuje jak wielką siłę ma słowo i obraz.

 

Największa galeria
w okolicy!

Bolesław, ul. Laskowska 71a
Wolbrom, ul. Krakowska 42

Skała, ul. Krakowska 8

tel.  530 222 221

OKNA
ENERGOOSZCZĘDNE i PASYWNE

BRAMY ROLETY
DRZWI

WEWNĘTRZNE i ZEWNĘTRZNE 

60 MODELI 
W EKSPOZYCJI !30 RODZAJÓW

OKIEN !

Do wynajęcia lokal 89 metrów atrakcyjna lokalizacja 
ul.Slawkowska 13 koło Biedronki ogólnodostępny parking!!! 

502-545-140 , 502-545-150
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Podstawą w/w roszczenia stanowią przepisy Kodeksu cywilnego, 
a to art. 822 w związku z art. 361 § 2, w powiązaniu z treścią 
uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001r., sygn. 
III CZP 57/01. 
Z treści obowiązujących przepisów jak również z powołanej powyżej 
uchwały nie wynika konieczność przeprowadzenia naprawy pojazdu 
w autoryzowanym serwisie. Zakład ubezpieczeń obowiązany jest 
pokryć różnicę wartości pojazdu wskutek samego faktu dokonania 
jego powypadkowej naprawy, a nie ewentualny spadek wartości 
pojazdu na skutek nieprawidłowości w tym procesie (tak Sąd Okrę-
gowy w Świdnicy, w wyroku z dnia 7.11.2013r., sygn. II Ca 699/13). 
Na zasadność roszczenia nie wpływa także okoliczność zastąpienia 
wszystkich uszkodzonych elementów nowymi. Bowiem „U pod-
łoża utraty wartości handlowej przez samochody uczestniczące 
w kolizji leżą przede wszystkim względy psychologiczne i sam 
udział w kolizji powoduje, że samochody automatycznie tracą na 
wartości, pomimo że w wyniku naprawy przywrócono je do stanu 
technicznego sprzed kolizji (tak Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrok 
z dn. 31.01.2008r., sygn. IIICa 1327/07). Powyżej zaprezentowane 
stanowisko znajduje potwierdzenie także w późniejszej uchwale 
Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. IIICZP 80/11, 
zgodnie z którą „Z faktów powszechnie znanych wynika, że jeże-
li pojazd był naprawiany w związku z wypadkiem, to jego cena 
ulega obniżeniu. Nie ma więc znaczenia, że zamontowano w nim 
elementy nowe w miejsce już zużytych. Poszkodowany, który żąda 
przywrócenia stanu poprzedniego pojazdu, nawet jeżeli otrzymuje 
odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela, które pokrywa 
koszty naprawy i nowych części, z reguły nie tylko, nie zyskuje, 
ale biorąc pod uwagę wartość pojazdu jako całości, może gdyby 
chciał go sprzedać-ponieść stratę.”. 
Dla jasności prezentowanego zagadnienia istotne jest wskazanie, 
iż by wystąpić z przedmiotowym roszczeniem nie jest konieczne 
uprzednie naprawienie uszkodzonego pojazdu. Jest to pogląd pre-

zentowany przez Rzecznika Ubezpieczonych poparty przykładowo 
stanowiskiem Sądu Okręgowego w Legnicy wyrażonym w wyroku 
z dnia 9 grudnia 2009r., sygn. IICa 538/09. 
Roszczenie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu jest uzasad-
nione wówczas, gdy naprawa pojazdu jest technicznie i ekonomicznie 
uzasadniona, a więc nie doszło do powstania szkody całkowitej. Próg 
kwalifikacji szkody, jako całkowitej jest odmiennie ukształtowany 
przez ubezpieczycieli. Zazwyczaj jest to koszty naprawy powyżej 
70% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody. 
Sposób ustalenia utraty wartości handlowej pojazdu nie jest jed-
noznacznie sprecyzowany w przepisach prawa. Do tego celu może 
posłużyć porównanie ofert sprzedaży pojazdów bezkolizyjnych 
i pokolizyjnych o zbliżonych parametrach wyposażenia, infor-
macji uzyskanych w serwisach, warsztatach naprawczych o war-
tości rynkowej pojazdu przed kolizją lub opinia rzeczoznawcy 
samochodowego. W praktyce działalności zakładów ubezpieczeń 
zastosowanie znajdują zapisy Instrukcji Określania Rynkowego 
Ubytku Wartości Pojazdów przygotowanej przez Stowarzyszenie 
Rzeczoznawców Samochodowych ESKPERTMOT Nr 1 z dnia 12 
lutego 2009r. Poniżej zostaną zaprezentowane przykładowe zapisy 
Instrukcji. „Ubytek wartości zależy m.in. od zakresu uszkodzeń 
kolizyjnych, stanu technicznego pojazdu przed kolizją, okresu jego 
eksploatacji, popytu na dany model.(…) Rynkowy ubytek wartości 
z reguły występuje w przypadkach pierwszego uszkodzenia pojazdu 
o charakterze kolizyjnym. (…) Rynkowy ubytek wartości systema-
tycznie maleje wraz z okresem użytkowania pojazdu i z tego względu 
jest on szacowany dla pojazdów utrzymywanych w dobrym stanie 
technicznym o okresie eksploatacji do sześciu lat”.   
Opisane roszczenie przedawnia się, co do zasady, z upływem 3 
letniego okresu od upływu terminu spełnienia świadczenia przez 
ubezpieczyciela. Zgodnie z przepisami art. 819 w związku z art. 
817 Kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić 
świadczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 

o wypadku, a gdy wyjaśnienie jego odpowiedzialności lub wyso-
kości odszkodowania nie jest możliwe w zakreślonym terminie, 
wówczas świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od 
dnia, kiedy ustalenie wątpliwych okoliczności stało się możliwe. 
Toteż w przypadku gdy postępowanie likwidujące szkodę zostało 
zakończone, a nie upłynął jeszcze termin przedawnienia, poszko-
dowany może wystąpić z roszczeniem o wypłatę odszkodowania 
równego utracie wartości handlowej pojazdu.  
W pierwszej kolejności należy złożyć do ubezpieczyciela wnio-
sek o wypłatę odszkodowania po uprzednim jego oszacowaniu. 
Powszechnie przyjęty jest obowiązek zajęcia stanowiska przez 
zobowiązany zakład ubezpieczeń z odpowiednim zastosowaniem 
terminów wskazanych w art. 817 Kodeksu cywilnego. Niemniej 
jednak w opinii Rzecznika Ubezpieczonych jak również zgodnie 
z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 stycznia 
2012r. ubezpieczyciel winien przy zgłoszeniu szkody, z własnej 
inicjatywy, zbadać czy nie doszło do utraty wartości handlowej 
pojazdu i ewentualnie wypłacić należne odszkodowanie. Wobec 
braku oczekiwanej reakcji ubezpieczyciel popada w opóźnienie, 
a poszkodowanemu przysługuje roszczenie odsetkowe. W przypadku 
odmowy spełnienia świadczenia lub kwestionowania jego wysokości, 
pozostaje wystąpienie na drogę postępowania sądowego, wówczas 
wysokość utraty wartości handlowej pojazdu zostanie ustalona 
przy wykorzystaniu wiedzy specjalnej biegłego sądowego – rze-
czoznawcy, na podstawie wskazanej powyżej Instrukcji. Niemniej 
jednak w treści pozwu poszkodowany może oszacować wysokość 
dochodzonego roszczenia korzystając z powyżej wskazanych spo-
sobów wyceny utraty wartości handlowej pojazdu.  

 v Radca prawny  
Agnieszka Kulig-Gęgotek 

Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl

GSM: +48 794 173 444

Witając wszystkich gości Prezes 
Zarządu STL dr Przemysław 
Kania przypomniał o tym, że 
wśród nas są ludzie, którym los 
nie szczędził cierpienia, a mimo 
to robią wszystko, aby się spełniać 
i dawać mnóstwo radości swoim 
najbliższym. Od samego począt-
ku swobodna forma spotkania 
cieszyła się wielkim uznaniem 
i przyniosła zamierzony efekt 
– szeroki uśmiech na twarzach 
kolędników.
Wspólne kolędowanie rozpoczęli 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
6 im. F. Chopina 
w Olkuszu przygotowani pod kie-
runkiem Ewy Matusiak i Anny 
Górki. Jasełka w ciekawej formie 
wizualnej, symbolicznej i zara-
zem efektownej scenografii prze-
niosły widzów wprost do stajenki 
w Betlejem. Mali aktorzy pokaza-
li niezwykłą dziecięcą wrażliwość 
oraz wykazali się znajomością 
wielu pięknych kolęd i pastorałek. 
Po przedstawieniu na scenę dołą-
czył prezes Zarządu STL, który 
z uczennicami  ZS nr 3 rozpoczął 
wspólne kolędowanie. Wspania-
łą oprawę muzyczną zapewnili 
olkuscy muzycy Państwo Dorota 
i Michał Mączkowie. Nie było na 
sali nikogo, kto nie włączyłby się 
do śpiewu. Dla wielu kolędowanie 

było pokonaniem własnych słabo-
ści oraz wyrazem wielkiej odwagi 
i wykazaniem się zdolnościami 
wokalnymi. Tu nie było podziału, 
wszyscy stali się na ten czas jedną 
wielką rodziną. 
Poeta, malarz i satyryk oraz 
członek zarządu Stowarzysze-
nia Teatralno– Literackiego Pan 
Jacek Majcherkiewicz włączył 
do kolędowania swoje wiersze. 
Zaprezentował  niezwykłe utwory 
liryczne, dzięki którym przeniósł 
wszystkich gości w magiczny 
świat Świąt Bożego Narodzenia, 
jednocześnie wprowadzając prze-
kornie nutkę nostalgii i radości.
Po chóralnym wykonaniu „Bóg 
się rodzi”, które kończyło część 
muzyczną spotkania, wszyscy 
udali się w stronę stolików,  gdzie 
czekał na nich słodki poczęstunek 
ufundowany przez: PSS Społem 
w Olkuszu, piekarnię Marcina 
Wąsa z Osieka, sklep ABC i sklep 
spożywczy B. Mucha w Pomo-
rzanach.  
Na przebiegiem imprezy czuwali 
wolontariusze z Klubu 8 działają-
cego przy ZS nr 3 oraz uczennice 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. 
Biema.

 v dr Przemysław Kania 
Prezes Zarządu STL

Największy sukces w kategorii 
dzieci 7-8 lat i w kategorii wago-
wej 24 kg odniósł Adaś Krawiec 
zdobywając pierwsze miejsce.
Adaś po pasjonujących pojedyn-
kach wygrał wszystkie cztery 
walki. W pokonanym polu zosta-
wił zawodników z Zawiercia, Żor 
i Sosnowca. Na wyróżnienie zasłu-
żyli również Gabriela Wąs i Piotruś 
Barański, którzy zdobyli drugie 
miejsca w swoich kategoriach.
Zawodnicy i trener serdecznie 
dziękują sponsorom: RM - Instal 
Grzegorz Januszek, SPRINT - CAR 
Krzysztof Malisiak, AURORA - 
Biuro turystyczne, za sfinansowa-
nie udziału w zawodach, a także 
ufundowanie poczęstunku i zakup 
paszportów sztuk walki dla wszyst-
kich zawodników.

Zdjęcia oraz filmiki można zoba-
czyć na naszym fb: jujitsuolku-
sz(ronin)

PORADY PRAWNE 

ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI HANDLOWEJ 
POJAZDU W RAMACH OC SPRAWCY KOLIZJI

TEATRALNE SPOTKANIE Z KOLĘDĄ

SUKCES ADASIA KRAWCA

Jeżeli twój samochód uległ uszkodzeniu w wyniku zdarzenia drogowego, z wyłącznej winny innego kierowcy, po stronie 
zakładu ubezpieczeń występuje obowiązek pełnej kompensaty szkody. Kwota odszkodowania powinna zawierać obok 
kosztów naprawy także kwotę odzwierciedlającą utraconą wartość handlową pojazdu, tj. różnicę między wartością pojazdu 
przed uszkodzeniem i po naprawie.

Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu zainicjowało swoją działalność w sposób nie-
zwykle imponujący. W Zespole Szkół nr 3 im. A. Kocjana gdzie ma swoją siedzibę, w czwartek 
22 stycznia odbyło się wspólne kolędowanie z udziałem podopiecznych Środowiskowych 
Domów Samopomocy z Olkusza i Kolbarku oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Olkusza 
i Lgoty Wolbromskiej. Celem nadrzędnym „Teatralnego spotkania z kolędą” była integracja tej młodzieży  
z najbliższym środowiskiem lokalnym, jak też zapewnienie możliwie pełnego udziału w życiu kulturalnym.

W niedzielę 18 stycznia Sosnowiec był gospoda-
rzem turnieju judo dzieci i młodzieży. Do hali AKS 
Niwka zjechało ponad 300 zawodników z 27. klubów 
z całego kraju. Wśród nich byli również zawodnicy 
olkuskiej sekcji judo ze Szkoły Podstawowej Nr 3.

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

Oferujemy również gamę 
prefabrykatów z wibroprasy:

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

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

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

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

tel. 32 644 21 42; 696 486 469

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

W ofercie fachowe doradztwo 
techniczne z dojazdem 

do klienta gratis.

"Estrich-Specjal" Bis

Profesjonalne wylewki 

Miksokretem
zacierane maszynowo

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

GABINET  LOGOPEDYCZNY

Olkusz, ul. M. C. Skłodowskiej 16

lek. med. Grażyna Żak-Pietras
pediatra specjalista medycyny rodzinnej

tel. 698 941 921

mgr Ewa Kania
pedagog logopeda

tel. 512 301 127

Reklamy
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MIESZKANIA DOSTĘPNE NA KREDYT MdM

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32 643 03 13

www.pgk.olkusz.pl, e-mail sekretariat@pgk.olkusz.pl

Rok zał. 1951Rok zał. 1951

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej 
w Olkuszu przy ul. Górniczej 32 (naprzeciwko parku – u zbiegu ulic Górnicza i Mickiewicza ) 

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania, 
że w związku z realizowaną nadbudową w latach 2013/2014 w wyniku adaptacji poddasza powstały nowe lokale mieszkalne. 

Do sprzedaży posiadamy cztery mieszkania wraz z pomieszczeniami przynależnymi - piwnice,
powierzchnia mieszkań.: 49,99 m2; 53,35 m2; 63,39 m2; 64,06 m2.

Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Mieszkanie można nabyć za kredyt z do�nansowaniem udzielony w ramach programu MdM (mieszkanie dla młodych). 
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro.

oferuje wykonanie:
• remontów bieżących i kapitalnych
• wylewek cementowych
   agregatem „Mixokret”
• robót elewacyjnych
• robót transportowo-sprzętowych koparko-
   ładowarką, samochód samowyładowczy   
• tynków maszynowych (gipsowych
   i cementowo-wapiennych)       

Olkusz, ul. Osiecka 3a
tel./fax. 32 643 32 61, kom. 604 793 597, 604 437 742

FIRMA BUDOWLANA

AUTO-PLAST Sp. J.AUTO-PLAST Sp. J.

Olkusz, Al. Tysiąclecia 1B • tel. 32 754 76 33, 601 445 721, 695 634 005

• Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych •
• Pomoc drogowa • Diagnostyka komputerowa •

• Naprawy bieżące, części i akcesoria 
do wszystkich typów pojazdów •

• lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki •

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1(za stacją diagnostyczną)
tel. 518 391 072, 511 663 583, 602 362 814

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA

WYMIANA OPON OD 40 zł

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA

WYMIANA OPON OD 40 zł

- NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
- NAPRAWY ZAWIESZENIA
- ROZRZĄDY, HAMULCE
- WYMIANA OLEJU, PŁYNÓW

- NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
- NAPRAWY ZAWIESZENIA
- ROZRZĄDY, HAMULCE
- WYMIANA OLEJU, PŁYNÓW

ZAPRASZAMY 
DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI 

W PROMOCYJNEJ CENIE

ZAPRASZAMY 
DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI 

W PROMOCYJNEJ CENIE

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

www.kotlyosiek.pl

1 m - 1650 zł
1,2 m - 1800 zł
1,4 m - 2000 zł
1,7 m - 2150 zł

1,9 m - 2300 zł
2,2 m - 2450 zł
2,5 m - 2550 zł
2,8 m - 2650 zł

blacha 6 mm,
atest,

gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł 2,5 m - 6700 zł

tel. 604-640-687 

POKÓJ
w budynku SILVER

/dawny budynek policji/ 

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

DO WYNAJĘCIA

tel. 796-351-499     biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

WIĘCEJ OFERT NA:
www.gwarek-nieruchomosci.pl

DO SPRZEDANIA działka budowlana o pow. 700 m kw.
w Nowej Górze (gm. Krzeszowice), 3 km od Lgoty. 

Wszystkie media w drodze przy działce.
Cena: 44 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA mieszkanie na krakowskich Bielanach.
Ponad 47 m kw. (dwa pokoje z kuchnią) 

plus piwnica i niewielki ogródek.
Cena 240 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA drewniany dom 110 m kw. 
na widokowej działce 8 a w Czernej. 

Stan surowy z dachem, 
rozprowadzona instalacja elektryczna, 

środek częściowo wykończony płytami regips.
Cena: 175 tys. PLN.

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj 
pieniądze i baw się doskonale"

Kontakt:
Małgorzata Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

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

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

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

Świat należy
do kobiet

POLICJA
•	 Policjanci z komisariatu w Wolbro-

miu zatrzymali sprawców rozboju na 
ekspedientce   
5 młodych mężczyzn, którzy napadli na 
sklep w gminie Wolbrom zostało zatrzy-
manych w minioną niedzielę (25 stycz-
nia 2015 roku). Napastnicy weszli do 
sklepu w Jeżowce i używając przemocy 
wobec ekspedientki ukradli alkohol. 
Przez policjantów zostali zatrzymani 
w pościgu, w który zaangażowali się 
również mieszkańcy tej miejscowości. 
Okazało się, że uciekli z placówki opie-
kuńczo-wychowawczej. Trzej z nich to 
17-latkowie, dwaj pozostali mają 16 lat. 
Nieletni umieszczeni zostali w policyjnej 
izbie dziecka. Odpowiedzą przed sądem 
rodzinnym. Natomiast 17-latkowie usły-
szeli wczoraj zarzut rozboju. 

•	 Wolbrom. Policjanci podczas prze-
szukania	 ujawnili	 nielegalny	 tytoń 
22 stycznia 2015 roku policjanci z Ko-
misariatu Policji w Wolbromiu zatrzymali 
32-letniego mężczyznę, bez stałego 
miejsca zameldowania, podejrzanego o 
krótkotrwałe użycie pojazdu oraz kierowa-
nie samochodem w stanie nietrzeźwości. 
Badanie wykazało, że mężczyzna miał  

2, 44 promila alkoholu w organizmie. 
W toku dalszych czynności służbowych 
przeszukano pomieszczenia w Wolbro-
miu, w których przebywał mężczyzna. 
Policjanci ujawnili tam 132,5 kg suszu 
tytoniowego, 7,2 kg krajanki tytonio-
wej, urządzenia do cięcia tytoniu oraz 
woreczki do pakowania krajanki tytonio-
wej. Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzut 
z kodeksu karnego skarbowego. Straty 
Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia 
podatku akcyzowego szacowane są na 
około 66.000 złotych.

•	 Włamania	do	altan	w	Kluczach	  
22 stycznia 2015 roku nieustalony do 
chwili obecnej sprawca włamał się do 
dwóch altan  w Kluczach przy ulicy 
Studziennej i ukradł sekator elektryczny, 
głośniki i kuchenkę gazową. Policjanci z 
Klucz ustalają sprawcę tych kradzieży z 
włamaniem. 

•	 Kradzież	paliwa	w	Olkuszu	  
23 stycznia 2015 roku w Olkuszu na uli-
cy Spółdzielczej z ciągnika siodłowego 
skradziono około 700 litrów oleju napę-
dowego na szkodę jednej z podwolbrom-
skich firm. Sprawą zajmują się policjanci 
z olkuskiego wydziału kryminalnego.

•	 Policjanci	ustalają	sprawcę	kradzie-
ży	samochodu	w	Trzyciążu	  
Dochodzenie w sprawie kradzieży z wła-
maniem do samochodu Mercedes Vito 
prowadzą policjanci z komisariatu w Wol-
bromiu. Do kradzieży pojazdu na szkodę 
mieszkanki Sosnowca doszło 25 stycznia 
br. w Trzyciążu. Straty w ustaleniu.

•	 Chechło.	 Ucieczka	 kierowcy	 mer-
cedesa	 zakończyła	 się	 w	 policyj-
nym areszcie   
Kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz 
wysoka grzywna grozi mieszkańcowi 
Chechła, który kierował mercedesem 
w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna nie 
zatrzymał się do kontroli i uciekał przed 
policjantami. Pasażer odpowie za znie-
ważenie policjantów i usiłowanie wręcze-
nia korzyści majątkowej.

•	 Bukowno. Skradziono maszt  
W miniony wtorek (20 stycznia br.) w 
Bukownie na ulicy Kolejowej  skradziono 
maszt z budynku stacji pomiarowej. Stra-
ty w wysokości 2300 złotych poniosła 
jedna z zabrzańskich firm. Dochodzenie 
w tej sprawie prowadzą policjanci z Bu-
kowna.

•	 Kradzież	kabla	w	Trzyciążu	  
21 stycznia 2015 roku w Trzyciążu nie-
ustaleni sprawcy ukradli kabel miedziany. 
Wartość skradzionego mienia wynosi 12 
tysięcy złotych na szkodę jednej z tam-
tejszych firm. Policjanci z komisariatu 
w Wolbromiu pracują nad ustaleniem 
sprawcy tej kradzieży. Grozi mu kara 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5.

•	 Olkusz.	Kradzież	samochodu	  
21 stycznia 2015 roku w Olkuszu na 
ulicy Orzeszkowej nieustalony do chwili 
obecnej sprawca ukradł VW Golfa. Stra-
ty w wysokości  2000 złotych poniósł 
mieszkaniec Olkusza. Policjanci pracują 
nad ustaleniem sprawcy tego włamania. 

•	 Potrącenie	pieszego	w	Olkuszu	  
22 stycznia 2015 roku na skrzyżowaniu 
drogi krajowej nr 94 z Alejami 1000-Le-
cia w Olkuszu kierujący mercedesem 
potrącił 69-letniego pieszego. Pieszy – 
mieszkaniec Olkusza przewieziony został 
do miejscowego szpitala. Doznał m.in. 
złamania kości nosowej. Obaj uczestni-
cy zdarzenia byli trzeźwi. Policja ustala 
przyczyny i okoliczności tego wypadku  
drogowego.

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373
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Spiritus movens przedsięwzięcia 
była Anna Pieczyrak. W oparciu 
o jej pomysł i pod jej kierun-
kiem nad ostatecznym efektem 
pracowało 27 osób. Znaleźli się 
wśród nich studenci obdarzeni 
talentami wokalnymi, taneczny-
mi, poetyckimi oraz aktorskimi. 
Wykorzystanie tak różnorodnych 
uzdolnień zaowocowało urozma-
iconym programem.
W muzycznych częściach wido-
wiska śpiewem zabawiali publicz-
ność laureat Olkuskiej Nagrody 
Artystycznej Zenon Krukowiecki, 
duet Wiesława Rudzińska i Leszek 
Lubecki, Zenona Krukowska oraz  
zespół wokalny Olkuskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku „Los 
Senioritos” w składzie: Izabela 
Moroz, Grażyna Szczygielska, 
Irena Czernikowska i Zenona 
Krukowska. Akompaniowali im 
Henryk Trzcionkowski i Wiesław 
Baran.
Tego popołudnia studenci OUTW 
mieli też okazję zobaczyć na 
scenie występy koleżanek i kole-
gów tancerzy. Julianna Cieślik, 

Krystyna Wodecka, Jan Bur-
dziakowski i Stanisław Serafin 
zaprezentowali tańce towarzyskie, 
zaś pokaz Zumby przygotowały 
Wiesława Głowacka, Anna Szret, 
Ewa Rzońca, Krystyna Czarnota 
i Janina Broda.
Widowisko „Wieczór dla babci 
i dziadka” nie składało się bynaj-
mniej wyłącznie ze śpiewów i tań-
ców. Swoje wiersze zaprezento-
wała publiczności znana olkuska 
poetka Irena Włodarczyk - lau-
reatka Olkuskiej Nagrody Arty-
stycznej, zabawny skecz przedsta-
wili Danuta Marszałek i Marian 
Kostulski, a w scence z babcią 
i dziadkiem w rolach głównych 
wystąpili Anna Pieczyrak oraz 
Marian Krukowski.
I to jeszcze nie wszystko, bowiem 
oprócz wyżej wymienionych 
talentami swymi widowisko 
wzbogaciły: Kazimiera Podol-
ska, Izabela Bujakiewicz, Halina 
Migas i Marta Rychwalska. Wiel-
kie brawa dla studentów OUTW!

 v MOK Olkusz

WIECZÓR DLA BABCI I DZIADKA
W Olkuskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku czwartek to dzień, w którym zazwyczaj odbywają się wykłady. Jednym z nielicznych wyjątków od tej 
reguły był 22 stycznia, kiedy na scenie sali widowiskowej zamiast profesora pojawili się studenci. Należący do grupy pierwszej seniorzy przygo-
towali na ten dzień program pt. „Wieczór dla babci i dziadka”, wpisujący się w obchodzone właśnie Dzień Babci i Dzień Dziadka.

KĄCIK	KULINARNY

Makaron z mięsem mielonym  
(na 5 osób)

• 3 porcje makaronu soba
• 2 cebule
• 40 dkg mięsa mielonego (łopatka)
• 2 ząbki czosnku
• 3 łyżki słodko – pikantnego sosu chili
• 1 cm kawałek imbiru
• 2 łyżki groszku zielonego z puszki
• sos sojowy
• olej rzepakowy
• olej sezamowy
• sos sojowy
• 6-7 łyżek pokrojonych orzechów  

(u mnie nerkowce)   
Mięso mielone przekładamy do miski mieszamy 
z sosem chili. Dodajemy drobno pokrojony imbir 
i czosnek. Mieszamy z 1 łyżką sosu sojowego 
i odstawiamy na 20 minut.
Cebulę obieramy i kroimy w piórka.
W woku (głębokiej patelni) rozgrzewamy olej 
rzepakowy, przesmażamy cebulę. Gdy cebula już 
będzie lekko podsmażona, zdejmujemy ją z patelni 
do miseczki, a na pozostałym oleju przesmaża-
my mięso, dodajemy 1-2 łyżki wody. Mieszając 
podsmażamy mięso. Dodajemy do smaku sos 
sojowy (maks 2 łyżki), dodajemy cebulę i wszystko 
mieszając smażymy jeszcze przez ok. 3 minuty. 

Przed samym końcem dodajemy połowę orzechów 
drobno posiekanych oraz zielony groszek. Gdy 
wszystko wymieszamy, dodajemy ugotowany 
makaron soba (wg przepisu na opakowaniu) 
i jeszcze raz wszystko mieszamy dodając olej 
sezamowy.

Dzisiaj chciałabym Państwa zaprosić do przygotowa-
nia makaronu z mięsem mielonym i orzechami. Danie 
pochodzi z kuchni wschodu, oczywiście jest trochę 
zmienione pod nasze gusta. Makaron soba to makaron 
gryczany pakowany w porcje. 

MAKARON Z MIĘSEM MIELONYM

 v Ulla Pałka
Ten i więcej przepisów na stronie:  www.kuchnianawzgorzu.pl oraz na profilu na facebooku:  

www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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ul. Krakowska 22
(obok kancelarii notarialnej)

Rejestracja: 663 608 398

Centrum usług i badań psychologicznych
SPEKTRUM

BADANIA
PSYCHOLOGICZNE 
KIEROWCÓW
oraz w zakresie psychologii pracy

W WOLBROMIU

SPRAWDŹ NAS:

tel. 511 330 636
motoexpertshop@gmail.com 
32-300 Olkusz, ul. Al. 1000-lecia 1
(stara baza PKS)

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

HURTOWNIA
MOTORYZACYJNA

ZAPEWNIAMY NAJNIŻSZE CENY:
• CZĘŚCI DO WSZYSTKICH MAREK
• AKUMULATORÓW
• FILTRÓW
• OLEJÓW
• AKCESORII SAMOCHODOWYCH

www.motoexpert.olkusz.pl

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

• Podatkowa księga przychodów i rozchodów
• Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw

• Szkolenia BHP przez firmę z uprawnieniami
• Zwrot VAT za materiały budowlane

KompraBIURO RACHUNKOWE tanio • szybko • solidnietanio • szybko • solidnie
• ZUS
• Ryczałt

• Rejestry VAT
• Zeznania roczne

KAMIENIARSTWO BUDOWLANE

RYCZÓWEK
ul. Kluczewska 1d, tel. 32 645 82 55, kom. 668 233 603 

• SCHODY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE • BLATY 
• PARAPETY • KOMINKI • POSADZKI ITP. •

PRODUKCJA I MONTAŻ
WYROBÓW Z KAMIENIA

[marmur, granit, aglomarmur, trawertyn itp.]

www.tomaks-sill.pl

- SILL

Posiadamy w sprzedaży ponad 50 kolorów kamienia dostępnych od ręki.


