
Obszar miast i gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom

www.system-olkusz.plwww.system-olkusz.pl
OLKUSZ, ul. Sławkowska 22OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

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

GALA OLKUSKIEJ NAGRODY ARTYSTYCZNEJ - STR. 7

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

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

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2, (obok Apteki - dawna siedziba Getin Bank)

Kasy Fiskalne, zapraszamy Do Zakupu:

tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079
Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 13.00

W ramach pełnej obsługi naszych klientów świadczymy następujące usługi:
• pomoc przy wyborze urządzenia odpowiedniego do charakteru prowadzonej działalności,
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów,
• fiskalizację kasy, 
• okresowe obowiązkowe przeglądy techniczne,
• stała opieka serwisowa kas fiskalnych.

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

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

Największy wybór zabawek w Olkuszu, ponada 2,5 tys. 
artykułów na 150 m2

Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 25 (vis a vis drogerii Rossmann)
Przy zakupach  powyżej 100 zł 5% RABATU

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

www.fhunetcom.pl

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

tel. kom: 662 331 815tel. kom: 662 331 815

Organizujemy:
wesela, komunie, chrzciny oraz ... stypy,

wszystkie inne uroczystości 
rodzinne i okolicznościowe,

wesela do 50 osób .
Zajmujemy się również 

obsługą imprez firmowych.
U NAS!!! 

ZJESZ, WYPIJESZ, POTAŃCZYSZ!
Zapraszamy!

Organizujemy:
wesela, komunie, chrzciny oraz ... stypy,

wszystkie inne uroczystości 
rodzinne i okolicznościowe,

wesela do 50 osób .
Zajmujemy się również 

obsługą imprez firmowych.
U NAS!!! 

ZJESZ, WYPIJESZ, POTAŃCZYSZ!
Zapraszamy!

Olkusz
Restauracja

Olkusz
Restauracja

Rynek 27
CLUB 66
Rynek 27
CLUB 66
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P.K.S. Olkusz, Al. 1000-lecia 1
tel. 511-410-570

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

Ponad 21 lat doświadczenia

str.
8
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2

Ekspozycja jest bardzo bogata 
i różnorodna. Najstarsze z obiektów 
mają 2200 lat, najmłodsze ponad 
100. Motywem przewodnim jest 
smok. Symbolizuje on męską siłę 
przyrody oraz syna nieba i cesarza. 
W Chinach wiąże się go z ideą dobra, 
pozytywną siłą wspierającą zmiany, 
co w naturalny sposób nawiązuje do 
idei odradzania się i bezpośrednio – 
życia. Chińczycy przedstawiali jego 
postać na wiele sposobów od wieków. 
Jest on wszechobecny w ich kulturze 
do dziś. Na wystawie prezentowane 
jest tradycyjne malarstwo, rzeźba ale 
również wiele przedmiotów użytku 
codziennego: wspaniała ceramika, 
wyroby z brązu i emalii, laki, i szkła, 
dekoracyjne tkaniny użytkowe, boga-
te ubiory, akcesoria, meble, instru-
menty muzyczne, zabawki, fajki, 
kolekcję jadeitów i nefrytów. Naj-
starsze obiekty powstały w epoce Han 
(206 r. p.n.e.–220 r. n.e.), większość 

natomiast pochodzi z drugiej poło-
wy panowania mandżurskiej dynastii 
Qing (1644–1911). W kolekcji znaj-
dziemy również zabawki, biżuterię. 
Część zbiorów była pokazywana już 
80 lat temu w Sukiennicach, jednak 
niektóre eksponaty zostały udostęp-
nione publiczności po raz pierwszy.
Chiny i kultura tego kraju jest dla 
nas jeszcze nadal bardzo egzotyczna, 
nieznana. Obecnie kojarzy się z tani-
mi wyrobami niskiej jakości. Jest to 
państwo utożsamiane z podróbkami 
wszystkich niemal marek, począw-
szy od ubrań kończąc na samocho-
dach. Istnieje jednak inne oblicze 
Chin znacznie bardziej szlachetne 
i jak najbardziej godne uznania. Są 
to Chiny historyczne, cesarskie, gdy 
kultura tego państwa zachwycała 
i była inspiracją dla Europejczyków. 
Wystawa w pełni oddaje przepych 
i jednoczesną harmonię sztuki Chin.  
Niegdyś był to kraj jedwabiu, kraj 

niezwykłych wynalazków i sztuki 
na najwyższym poziomie. Warto 
poznać to historyczne oblicze Chin 
tym bardziej, że współczesne pań-
stwo chińskie nie jest tolerancyjne 
i poza sztuką oficjalną niewiele jest 
promowane. Podczas rewolucji kul-
turalnej w Chinach zniszczono wiele 
zabytkowych budowli i dzieł sztuki, 
kolekcji, bibliotek i antykwariatów. 
Tylko w Pekinie zagładzie uległo oko-
ło 5 tysięcy spośród siedmiu tysięcy 
zabytków. Dlatego tak cenne są zbio-
ry sztuki chińskiej przechowywane 
w różnych muzeach i instytucjach 
kultury na świecie.  
Wystawa trwa od 20 lutego i zakończy 
się 5 lipca. Jest więc sporo czasu na 
zapoznanie się ze skarbami Dalekiego 
Wschodu. Polecam. 

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

W PRZESTRZENI SMOKA 
– CZYLI SZTUKA CHIŃSKA W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE
Muzeum Narodowe w Krakowie posiada w swoich zbiorach 
ponad 3000 eksponatów z Chin. Ta bezcenna kolekcja nie 
była pokazywana od  80 lat. Obecnie mamy okazję podziwiać 
400 najcenniejszych dzieł na wystawie: „W przestrzeni smoka. 
Sztuka chińska w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.”

- oferty pracy: stałej, krótkoterminowej i sezonowej
- oferty pracy za granicą
- oferty szkoleniowe
- indywidualne konsultacje doradcy zawodowego
- możliwość wymiany informacji między osobami         
  poszukującymi pracy a pracodawcami

Powyższego przepisu, zgodnie z art. 40 
kodeksu pracy, nie stosuje się w razie 
uzyskania przez pracownika prawa do 
renty z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy.
Okres ochrony przedemerytalnej pra-
cownika obowiązuje niezależnie od 
umowy, na jaką jest zatrudniony. Ochro-
na przed wypowiedzeniem obejmuje 
więc wszystkie rodzaje umów, które 
można zgodnie z przepisami kodeksu 
pracy wypowiedzieć, tj. umowy na czas 
nieokreślony i okres próbny, a także 
umowy na czas określony, jeżeli strony 
przewidziały możliwość ich wypowie-
dzenia w umowie. Zatem w przypadku 
zawarcia umowy na czas określony, cho-
ciaż do formalnego jej wypowiedzenia 
nie ma potrzeby wskazywania przyczy-
ny, to jednak nie będzie możliwości jej 
wypowiedzenia, jeżeli pracownikowi 
na dzień wręczenia jego złożenia bra-
kuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia 
wieku emerytalnego.
Zakaz wypowiadania pracownikowi 
umowy o pracę w okresie ochrony 
przedemerytalnej dotyczy nie tylko 
wypowiedzenia definitywnego, ale 
również zmieniającego warunki pracy. 
Jedynie w przypadku gdy wypowie-
dzenie zmieniające stało się konieczne 
ze względu na  wprowadzenie nowych 
zasad wynagradzania dotyczących ogó-
łu pracowników zatrudnionych u danego 
pracodawcy lub tej ich grupy, do której 
pracownik należy bądź stwierdzoną 
orzeczeniem lekarskim utratę zdolności 
do wykonywania dotychczasowej pracy 
albo niezawinioną przez pracownika 
utratę uprawnień koniecznych do jej 
wykonywania, pracodawca może je 
dokonać w stosunku do pracowników 
w wieku przedemerytalnym.
W zakładach, które zatrudniają, co naj-
mniej 20 pracowników ochrona przed 
zwolnieniem nie jest wyłączona, ale 
zmniejszona w przypadku przeprowa-
dzania zwolnień grupowych. W przy-
padku dokonywania reorganizacji, 
pracodawca nie może wypowiedzieć 
umowy pracownikowi objętemu ochro-
ną przedemerytalną, może natomiast 
zastosować wypowiedzenie zmienia-
jące. Pozwala to na dostosowanie ist-
niejących stanowisk pracy do potrzeb 
przeprowadzanej reorganizacji. Jeżeli 
jednak nowe warunki pracy powodują 
obniżenie dotychczasowego wynagro-
dzenia, pracodawca zobowiązany jest, 
do końca okresu ochronnego, wypłacać 

pracownikowi dodatek wyrównawczy. 
Przepis art. 5 ustawy o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracow-
nikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 90 poz. 844) daje zatem 
możliwość powierzenia pracownikowi 
objętemu ochroną np. innego stanowiska 
pracy, gwarantuje mu jednak osiąganie 
wynagrodzenia na dotychczasowym 
poziomie, do końca okresu ochronnego.
Pracodawca w czasie ochrony przed-
emerytalnej może jednak rozwiązać 
z pracownikiem umowę o pracę bez 
wypowiedzenia z powodu ciężkiego 
naruszenia podstawowych obowiąz-
ków pracownika, jak i długotrwałego 
przebywania na zwolnieniu lekarskim.
Ochrona przedemerytalna pracownika 
nie będzie natomiast obowiązywała 
w przypadku, gdy wręczenie wypo-
wiedzenia nastąpiło jeszcze przed jej 
rozpoczęciem, a zakończenie okresu 
wypowiedzenia przypadało już w okre-
sie jej obowiązywania. Liczy się w tym 
przypadku moment wręczenia pracow-
nikowi pisma wypowiadającego umowę. 
Ochrona pracowników w wieku przed-
emerytalnym nie ma zastosowania 
w przypadku ogłoszenia upadłości lub 
likwidacji pracodawcy. Ochrona zostaje 
wyłączona jednak tylko w przypadku 
formalnego ogłoszenia upadłości przez 
sąd. Ponadto dotyczy wyłącznie upa-
dłości powodującej likwidację majątku 
dłużnika. Nie ma zastosowania w razie 
ogłoszenia upadłości z możliwością 
zawarcia układu. Ochrona przestaje 
obowiązywać od daty ogłoszenia upa-
dłości przez sąd.
Nieco bardziej skomplikowane jest 
ustalenie wyłączenia ochrony spowo-
dowanej likwidacją pracodawcy – ze 
względu na nieostrość i wieloznaczność 
tego pojęcia. Należy jednak przyjąć, że 
chodzi w tym przypadku o całkowite, 
pod względem formalnym i prawnym, 
zaprzestanie prowadzenia działalności 
przez pracodawcę.
W związku z wydłużeniem wieku 
emerytalnego od 1 stycznia 2013 roku 
niektóre jednak grupy pracowników 
mają dłuższe okresy ochrony przedeme-
rytalnej. Zmiana wieku emerytalnego 
wpływa na okresy ochrony przedeme-
rytalnej pracowników, którzy w trakcie 
wejścia w życie tej reformy podlegali 
ochronie. Ochrona przedemerytalna 
takich pracowników, zgodnie z art. 
18 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie 

ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych, zosta-
nie wydłużona do osiągnięcia nowego 
wieku emerytalnego. 
Dłuższy okres ochrony przedemerytal-
nej będą miały więc tylko pracownice 
urodzone w latach 1953–1956. Pra-
cownice, które urodziły się do końca 
1952 roku, obowiązuje dotychczaso-
wy wiek emerytalny, tj. 60 lat, który 
osiągnęły do końca 2012 roku. Takie 
osoby nie podlegają już zatem ochronie 
przedemerytalnej. Natomiast kobiety 
urodzone po 31 grudnia 1956 r. prawo 
do ochrony przedemerytalnej mogły 
uzyskać najwcześniej w styczniu 2013 
roku, a więc już po zmianie wieku eme-
rytalnego, a więc w ich przypadku okres 
ochrony przedemerytalnej nie zostanie 
wydłużony. Rozpoczyna się on dla tych 
osób 4 lata przed osiągnięciem nowego 
wieku emerytalnego. Takie same zasady 
ochrony przedemerytalnej dotyczą pra-
cowników-mężczyzn. Prawo do ochrony 
przedemerytalnej przed 1 stycznia 2013 
roku nabyli jedynie pracownicy uro-
dzeni w latach 1948–1951. W związku 
z tym przysługuje im wydłużony okres 
ochronny.
Należy wiedzieć również, iż Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 6 grudnia 2012 r. 
sygn. akt I PK 145/12 stwierdził, że 
warunki uzyskania emerytury pomosto-
wej spełniają kryteria osiągnięcia wieku 
emerytalnego. Dla osób do niej upraw-
nionych obniżony wiek jest więc nor-
malnym wiekiem emerytalnym. Wobec 
tego wypowiedzenie umowy o pracę 
na czas nieokreślony pracownikowi, 
któremu brakuje 3 lata do uzyskania 
emerytury pomostowej jest niezgodne 
z prawem. Pracodawca powinien więc 
liczyć się w takiej sytuacji z uznaniem 
roszczeń pracownika odwołującego się 
do sądu pracy. Ponadto, Sąd Najwyższy 
w wyroku z 5 maja 2011 roku sygn. 
akt II PK 282/10  wskazał, że ochro-
na emerytalna przysługuje tylko raz 
i kończy się z chwilą ukończenia przez 
pracownika wieku uprawniającego do 
emerytury w niższym niż powszechny 
wiek emerytalny, nawet jeśli nie dojdzie 
do rozwiązania stosunku pracy.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 
OCHRONA PRACOWNIKA W WIEKU PRZEDEMERYTALNYM
Zgodnie z art. 39 kodeksu pracy pracodawca nie może wypo-
wiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie 
więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli 
okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do eme-
rytury z osiągnięciem tego wieku.

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa. Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze 
w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.

Informacje
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Kiedy sąd ustanowi pełnomocnika?
Podstawowa przesłanka ustanowienia peł-
nomocnika z urzędu, sprecyzowana w tre-
ści przepisu art. 117 Kodeksu postępowania 
cywilnego, to niewystarczająca kondycja 
finansowa wnioskodawcy. Kolejnym warun-
kiem jest uznanie przez sąd niezbędności 
udziału pełnomocnika w postępowaniu. 
Niniejsze przesłanki podlegają każdorazo-
wo indywidualnej ocenie.  
Na wnioskodawcy spoczywa ciężar wyka-
zania, iż nie jest w stanie poradzić sobie 
z obowiązkiem poniesienia kosztów wyna-
grodzenia radcy prawnego czy adwokata bez 
pogorszenia warunków utrzymania siebie 
i rodziny poniżej koniecznego minimum. 
Co to oznacza w praktyce? 
Badaniu podlega stan majątkowy wniosko-
dawcy, ale i również możliwości współmał-
żonka. Sąd Najwyższy w jednym z postano-
wień podkreślił zasadę w myśl której mąż 
ma obowiązek pomocy wobec żony także 
w zakresie prowadzenia przez nią procesów 
sądowych, a zniesienie wspólności ustawo-
wej tego obowiązku nie niweczy (post. z dn. 
05.05.1967r., ICZ 37/67). Dokonując oceny 
możliwości płatniczych ubiegającego się 
o zwolnienie sąd przeprowadza pewnego 
rodzaju symulację finansową określającą 
relacje wydatków gospodarstwa domowego 
do jego dochodów z uwzględnieniem posia-
danych środków trwałych i oszczędności. 
Ważne jest by wskazać dokładnie wszyst-
kie dochody jak i stałe wydatki np. koszty 
mieszkania, opłaty za media, koszty leków 
czy nauki dziecka. 
Wyłącznie koszty niezbędnego utrzyma-
nia osoby fizycznej i jej rodziny są istotne. 
Zatem wykazywanie innych zobowiązań 
nie o charakterze niezbędnym wyklucza 
zasadność wniosku. Na przykład koniecz-
ność dokonywania comiesięcznych spłat 
rat kredytu, w świetle powyższego może 
nie przemawiać za zasadnością wniosku. 
Sytuacja ulega zmianie, gdy dodatkowo poda-

my, że kredyt był zaciągnięty w chwili, gdy 
wnioskodawca nie mógł przewidzieć przy-
szłego procesu i konieczności skorzystania 
z pomocy profesjonalisty. Także posiadanie 
majątku w postaci nieruchomości, którą 
wykorzystujemy na cele mieszkaniowe nie 
będzie stanowiło negatywnej okoliczności 
dyskwalifikującej  wniosek. 
Drugi warunek zachodzi przykładowo, gdy 
strona wykazuje podstawową nieznajo-
mość reguł postępowania sądowego. Rów-
nież nieporadność w formułowaniu żądań 
i przedstawianiu stanu faktycznego sprawy, 
trudności w podejmowaniu czynności pro-
cesowych odgrywają decydujące znaczenie. 
Prócz przymiotów osobistych wnioskodawcy 
badaniu podlega charakter samej sprawy, 
tj. jej zawiłość, konieczność prowadzenia 
wielowątkowego postępowania dowodowego 
jak i rozważania skomplikowanych zagadnień 
prawnych. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie 
stwierdził, iż obawa przed samodzielnym 
udziałem w procesie, wynikająca z braku 
wiedzy prawniczej, nie może stanowić 
wyłącznej podstawy do przyznania stronie 
pełnomocnika z urzędu. Sąd Apelacyjny 
w Krakowie przyjął zasadność wniosku 
wówczas, gdy  strona nie potrafiła uzupełnić 
braku formalnego pozwu poprzez podanie 
wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawie 
dotyczącej spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu. Przy ocenie tej przesłanki 
sąd winien wykazywać dużą ostrożność, tak 
aby nie doszło do zbyt pochopnego oddalenia 
wniosku strony (tak SA w Gdańsku, wyrok 
z dnia 24 lutego 2011r., I ACa 1447/10).

Czy mogą Państwo  
wnioskować o konkretnego radcę 

prawnego?
Osoba zainteresowana przyznaniem jej peł-
nomocnika z urzędu może prosić o wyzna-
czenie konkretnego radcy prawnego (lub 
adwokata), z którego pomocy prawnej 
chciałaby skorzystać. Wówczas właściwa 
okręgowa izba lub rada powinna w miarę 

możliwości wyznaczyć właśnie tego pełno-
mocnika po wcześniejszej z nim konsultacji. 
W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się 
z wybranym pełnomocnikiem, by przyspie-
szyć wyrażenie przez niego zgody na repre-
zentację Państwa interesów przed sądem.
Jak ubiegać się o pełnomocnika z urzędu?  
Postępowanie o ustanowienie pełnomocni-
ka z urzędu jest bezpłatne. Wniosek można 
złożyć w trakcie postępowaniu lub przed 
jego wytoczeniem, tak by profesjonalny 
pełnomocnik mógł w Państwa imieniu 
wnieść odpowiedni pozew lub podjąć inną 
czynność procesową. Wniosek składamy 
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. 
Jako załącznik wniosku należy przedłożyć 
oświadczenie o stanie rodzinnym, dochodach 
i źródłach utrzymania wraz z dokumentacją 
potwierdzającą Państwa sytuację materialną. 
Wzór oświadczenia jest dostępny w sądach 
w punkach obsługi interesanta lub biurach 
podawczych, jak również na stronie interneto-
wej ministerstwa sprawiedliwości. Odmowę 
ustanowienia pełnomocnika z urzędu, można 
kwestionować czy to składając zażalenie, 
czy to skargę na orzeczenie referendarza 
sądowego.  
Jeżeli stoją Państwo przed koniecznością sko-
rzystania z usług profesjonalnego pełnomoc-
nika, a sytuacja finansowa w której aktualnie 
się Państwo znajdują nie jest zadowalająca, 
proszę rozważyć skorzystanie z instytucji 
pełnomocnika z urzędu. Taki wniosek nic 
nie kosztuje, a jego uwzględnienie pozwo-
li Państwu spokojnie przejść przez proces 
sądowy z pomocą profesjonalisty.

 v Radca prawny  
Agnieszka Kulig-Gęgotek 

Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl

PORADY PRAWNE 
PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU –  

SPRAWDŹ KIEDY MOŻESZ LICZYĆ NA JEGO USTANOWIENIE
Zarówno w postępowaniu cywilnym, karnym jaki i sądowo-administracyjnym 
ustawodawca  przewidział możliwość wnioskowania o ustanowienie pełnomocni-
ka z urzędu. Pozytywnie rozpatrzony wniosek prowadzi do przerzucenia ciężaru 
ponoszenia kosztów wynagrodzenia pełnomocnika na skarb państwa lub stronę 
przegrywającą w sporze. Mając na uwadze, iż  najliczniejszymi sprawami z jakimi 
Państwo mogą się spotkać to sprawy cywilne, niniejszy artykuł będzie poświęcony 
instytucji pełnomocnika z urzędu przewidzianej w procedurze cywilnej. 

Chociaż popularne powiedzenie 
mówi, że wdepnięcie w kupę 
przynosi szczęście, ten komu się 
to przydarzy raczej tak na ten 
problem nie patrzy. Szczęściem 
dla niego będzie jeśli nikt nie 
poczuje swoistego odoru, zanim 
zdąży wyczyścić but. 
Wychodząc z dziećmi na spacer 
niemal na każdym kroku słychać 
„tylko nie idź po trawie”. O iro-
nio, przecież małemu dziecku 
bezpieczniej przewrócić się w tra-
wie niż na betonowym chodniku. 
Jednak perspektywa usuwania 
psich odchodów z własnego syna 
lub córki w dziwny sposób rów-
noważy ryzyko otarć i poranio-
nych kończyn.
Niejeden z nas miał już do czy-
nienia z właścicielem psa, który 
spokojnie patrzy jak jego pupilek 
załatwia się na środku trawni-
ka, po czym chwaląc za dobrze 
wykonaną robotę zabiera pieska 
do domu. Przez myśl mu nawet 
nie przejdzie, żeby posprzątać, 
żeby wziąć z domu foliowy 
woreczek zapakować tę „dobrze 
wykonana robotę” i wrzucić do 
najbliższego kosza. Ale przecież 
to takie obrzydliwe, takie nie-
modne, takie urągające ludzkiej 

godności. Lepiej niech jakiś dzie-
ciak wdepnie w kupę biegnąc za 
piłką, niż zniżyć się do sprzątania 
po psie.
Właścicieli blokowych czwo-
ronogów można podzielić na 
cztery grupy; tych co sprząta-
ją ( odsetek procenta niestety), 
tych co wyprowadzają na trawkę, 
tych co wyprowadzają do pia-
sku, w tym też do piaskownicy, 
i tych co puszczają gdzie popad-
nie. Jeśli zwrócić takiemu deli-
kwentowi uwagę, w najlepszym 
razie się zawstydzi i czmychnie 
czym prędzej – nie sprzątnąwszy 
oczywiście, ale równie dobrze 
możemy usłyszeć kilka inwektyw 
pod swoim adresem, delikatnie 
mówiąc, abyśmy nie wtrącali się 
w nieswoje sprawy.
Wedle wszelkich norm właści-
ciel ma obowiązek sprzątania po 
swoim psie w przeciwnym razie 
grozi mu grzywna. Jednak, aby 
taką grzywnę otrzymać, musi 
być złapany na gorącym uczynku 
przez np. strażnika miejskiego. 
Zatem, szanowni panowie Straż-
nicy, my mieszkańcy osiedli ape-
lujemy o częstsze patrole, albo 
jakiekolwiek patrole, na naszych 
deptakach, trawnikach, placach 

zabaw i  pilnowanie porządku 
i zdrowia naszego i naszych 
dzieci. Natomiast mieszkańcy 
niezadowoleni ze swoich nieod-
powiedzialnych sąsiadów – zwra-
cajcie uwagę na nieodpowiednie 
zachowanie – może w końcu uda 
się dotrzeć do chociaż jednego 
zatwardziałego umysłu. Tym, 
którzy wiedzą z czym wiąże się 
opieka nad pieskiem gratuluje 
rozsądnego podejścia i wrażli-
wości na potrzeby innych. Jeśli 
macie pomysły, propozycje jak 
zachęcić ludzi do sprzątania po 
psach piszcie, być może wspól-
nie uda się chociaż częściowo 
zlikwidować problem :)

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

FELIETON

NA SZCZĘŚCIE???
Wiosna nastała na dobre odkrywając to, co niektórzy próbowali w tych 
niewielkich ilościach śniegu jakie zima nam zaproponowała ukryć. Zimą 
można chociaż trochę zasypać śniegiem psie kupy i udawać że wszystko 
jest w porządku. Gorzej sprawy się mają, kiedy pod ręką, a raczej pod 
nogą, białego puchu brak. Cóż, wtedy nawet nikt nie próbuje udawać, 
że sprząta po psie. Niespodzianek pozostawianych po czworonogach 
jest niestety wiele.

Informacje
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POLNOX - Dystrybutor Kas
i Drukarek Fiskalnych POSNET i NOVITUS

• sprzedaż kas
   fiskalnych
• drukarki fiskalne

INSTALACJA URZĄDZEŃ
pełny zakres serwisu

zainstalowanych urządzeń

Profesjonalny serwis
laptopów i komputerów

Kasa Novitus Nano E
HIT SPRZEDAŻY

Kredyt ten mógł stanowić do 70%, a partycypacja przyszłych najemców do 30% kosz-
tów przedsięwzięcia remontowo-budowlanego, ale preferowany był jak najmniejszy 
kredyt (dodatkowe punkty), a partycypacja w większości tbs-ów była znacznie niższa, 
aby umożliwić pozyskanie mieszkań przez większą liczbę chętnych i potrzebujących, 
zwłaszcza młodych ludzi. Pozostała brakująca (do 100% inwestycji) kwota musiała 
pochodzić ze środków własnych lub wkładu Gminy. Była to więc swoista forma 
rozwiązywania problemów mieszkaniowych Gmin.
Zwłaszcza tbs-y (tak jak Nasz), które nie były następcą prawnym jakiejś poprzedniej 
firmy np. komunalnej, nie miały zasobów mieszkaniowych i zaczynały od nowa, 
musiały otrzymywać wsparcie, najczęściej w postaci dokapitalizowania Spółki. 
Aby się samofinansować, przy tej formie funkcjonowania systemu, konieczne było 
posiadanie około 1000 mieszkań. To wsparcie dawało też możliwość zachowania 
dwóch zasadniczych wskaźników, stanowiących warunek bezwzględny otrzymania 
kredytu z BGK mianowicie:
1. utrzymanie wskaźnika sfinansowania majątku trwałego w wysokości minimum 40%,
2. utrzymanie kapitału podstawowego o wartości stanowiącej co najmniej 10% 

łącznego zadłużenia wnioskodawcy wobec banku oraz wobec innych podmiotów.
Tak też było w wypadku Olkuskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.    
Już na etapie budowy pierwszego budynku przy ul. Kochanowskiego 5, Gmina Olkusz 
partycypowała w jego budowie, a od lipca 2003 r. (kiedy to wykupiła udziały i stała 
się 100% właścicielem OTBS-u), przy okazji każdej budowy budynków przekazywała 
aportem działkę i dokapitalizowała Spółkę wkładem pieniężnym lub jak w wypadku 
budynku przy ul. Kr. K. Wielkiego 61 przekazała aportem nieruchomość zabudowaną 
po dawnym Hotelu „Olkusz”.
OTBS stale się rozwijał, corocznie powiększając swój majątek.  Powstały budynki przy 
ul. Legionów Polskich 10a, Kr. K. Wielkiego 61 oraz dwa przy ul. Armii Krajowej 34 i 32.
Dodatkowo majątek powiększył się dzięki umorzeniu przez BGK 10% kredytów 
otrzymanych na budowę budynku  przy ul. Legionów Polskich 10a i przebudowę byłego 
Hotelu „Olkusz” przy ul. Kr. K. Wielkiego 61, w związku z terminową i prawidłową 
realizacją inwestycji. Potem umorzenia te zlikwidowano. Tak było do 2009 r., kiedy to 
zlikwidowano Krajowy Fundusz Mieszkaniowy i BGK przestał przydzielać kredyty 
na zasadach preferencyjnych. Ostatnim obiektem, który OTBS wybudował przy 
udziale takiego kredytu był budynek wielorodzinny przy ul. Osieckiej 12 zrealizowany 
w latach 2011-2012  (z wniosku wstępnego złożonego w 2008 r. – co zdecydowało 
jeszcze o jego współfinansowaniu z KFM).
Po likwidacji KFM, budować  było można tylko przy pomocy kredytu komercyjnego. 
Tego typu kredyt lub obligacje oferował w dalszym ciągu głównie Bank Gospodar-
stwa Krajowego.
Toteż i OTBS, biorąc pod uwagę zapotrzebowania na mieszkania (w tym czasie zło-
żonych było ok. 200 wniosków wstępnych), przygotowywał się do realizacji nowego 
budynku przy ul. Dworskiej i Kolejowej.
Obecny Zarząd w 2014 roku dokończył przygotowywanie dokumentacji technicznej 
na ten budynek, czego efektem było otrzymanie pozwolenia na budowę (07.02.2014). 
Przygotowano też teren w zakresie przekładki sieci wodociągowej.
Odbyły się spotkania informacyjne z przyszłymi lokatorami, czego efektem była 
wstępna lista zainteresowanych. Nowo proponowana formuła budownictwa opierała się 
na zwiększonym udziale partycypacji, w zamian za co przyszli najemcy otrzymywali 
by możliwość wykupu mieszkań na własność, na preferencyjnych warunkach, po 
okresie pięciu lat. Równolegle z opracowywaniem nowej formuły, Zarząd negocjował 
z BGK możliwość finansowania tej inwestycji. Zarząd na przestrzeni od marca do 

czerwca przygotowywał do BGK wniosek o emisję obligacji i uzupełniał go szeregiem 
dokumentów i analiz, wymaganych przez Bank.
Proponowana formuła nadal mieściła się w ramach ustawy tbs-owskiej, co było 
istotne ze względu na korzystne warunki pod względem finansowym dla przyszłych 
najemców, a w finale właścicieli mieszkań.
Jednocześnie prowadzone były końcowe rozmowy z bankiem. Efektem tych działań 
było przesłanie w dn. 16-06-2014r. przez BGK projektu umowy na emisję obligacji 
i w  dn. 25-06-2014r. „oferty wiążącej” na ich emisję.
Niestety, należy stwierdzić (co było istotne dla dalszych wydarzeń), że w międzyczasie 
odbyły się rozprawy sądowe przed sądem rejonowym, a w efekcie i apelacyjnym 
z jedną z firm olkuskich, która była nieformalnym (niezgłoszonym) i niezaakcepto-
wanym przez OTBS podwykonawcą Generalnego Wykonawcy budynku przy   ul. 
Osieckiej – Przedsiębiorstwa Budowlanego KOMBUD Sp. z o.o. z Tychów. Sprawy 
te zakończyły się połowiczne (częściową przegraną) i musieliśmy zapłacić kwotę 
zaspokajającą w  ok. 50% żądanie podwykonawcy wraz z odsetkami za roboty, które 
zostały już w 2012 r. rozliczone z firmą KOMBUD. 
W tym czasie (zapewne z uwagi na wyrok w w/w sprawie) OTBS (od 28-05-2014r. 
do 22-07-2014r.) był wielokrotnie zawezwany do zawierania przed sądem ugody 
o zapłatę przez kolejne firmy, twierdzące, że były podwykonawcami na budowie przy 
ul. Osieckiej w latach 2011 - 2012 i nie otrzymały za nie zapłaty.
Wszystkie te firmy nie spełniały warunków jakie narzucała nasza umowa z KOMBUD-
-em, który jednoznacznie wskazywała, że budynek przy ul. Osieckiej miał wybudować, 
przy pomocy co najwyżej wykonawców zgłoszonych w czasie przetargu, a żadna z w/w  
nie została zgłoszona. Nie zgłoszono ich również potem. Według niej nie powinniśmy 
podlegać pod solidarną odpowiedzialność inwestora (OTBS) za wykonane prace, bo 
przecież mówiła o takiej odpowiedzialności, ale wobec zgłoszonych tam podwyko-
nawców, a nie jakichkolwiek.  Również art. 647 Kodeksu Cywilnego nie powinien 
im tego gwarantować, firmy były anonimowe, nie były znane OTBS-owi. Zarząd nie 
znał ani zakresu ich robót, ani warunków na jakich je wykonują, tym bardziej nie znał 
ich umów z firmą KOMBUD. Żądania te dotyczyły spraw z przeszłości, a formalnie 
pojawiły się po ponad dwóch latach od zejścia z budowy Głównego Wykonawcy – 
P.B. KOMBUD Sp. z o.o.
Wzywały one OTBS do zapłaty pieniędzy za roboty, które pobrał już KOMBUD lub 
za te, które nie zostały odebrane, ze względu na wadliwe wykonanie. 
Po pojawieniu się tych sądowych wezwań do ugody, wystąpiły przesłanki, uniemoż-
liwiające ostateczne podpisanie umowy o emisję obligacji, a poinformowany o tym 
BGK odmówił współfinansowania projektu przy ul. Dworskiej i Kolejowej, pomimo, 
że wskazywaliśmy na korzystne efekty finansowe wynikające z realizacji tej inwe-
stycji. BGK uzasadniło, że w wypadku zaistnienia skrajnie negatywnego scenariusza 
występuje ryzyko braku środków na ukończenie inwestycji, a potem wykup obligacji 
i zapłaty odsetek. Pomimo wielu negocjacji i analiz finansowych BGK w styczniu 
2015 r. określiło ostateczne warunki emisji obligacji oraz uczestnictwa w przetargu 
na kredyt lub wyrażenia zgody na jego zaciągnięcie w innym banku.
Na początku 2015 roku wpłynęły pierwsze sądowe wezwania do zapłaty od dwóch z tych 
firm o których wspomniano wyżej, a które wzywały nas do ugody w połowie 2014r.
Zostały one odrzucone przez Kancelarię prawną reprezentującą OTBS, przy dużym 
merytorycznym wsparciu obecnego Zarządu, który przeprowadził wnikliwą analizę 
faktycznych zdarzeń i dokumentów.
Sytuacja finansowa Spółki w przyszłości będzie zależeć od tego, jaka będzie ilość 
i kwota żądań oraz jak potoczą się procesy dotyczące wybudowanego w przeszłości 

budynku przy ul. Osieckiej.
Obecnie jesteśmy w trakcie podsumowywania 2014 r. Jest to rok, który ma dobry 
dodatni wynik finansowy, który mógłby być jeszcze lepszy, gdybyśmy nie musieli 
umieścić w kosztach kwoty zapłaconej już na rzecz wspomnianej firmy (zgodnie 
z wyrokiem sądu apelacyjnego z X.2014r.), oraz gdybyśmy, ze względu na ostrożność 
rachunkową, nie utworzyli częściowej rezerwy na rozpoczęte w tym roku procesy.
Nie mniej bieżąca sytuacja finansowa OTBS jest dobra. Posiadamy majątek znacz-
nie przekraczający zobowiązanie kredytowe, mamy pokaźny kapitał podstawowy, 
a z zysków z lat minionych (wynikających również z umorzenia kredytów) rokrocznie 
tworzono kapitały zapasowy i rezerwowy, których wartość wynosi na 31.12.2014 r. 
prawie 1,4 mln zł., a które mogą służyć na pokrycie ewentualnych przyszłych nieko-
rzystnych zjawisk. Posiadamy też ponad 1,2 mln zł aktywów finansowych. Tak więc 
cała niekorzystna sytuacja, wynika z zagrożenia przegrania w przyszłości procesów 
dotyczących budowy przy ul. Osieckiej, co według nas nie ma żadnego prawnego 
uzasadnienia. Zarząd dołoży wszelkich starań, aby wyroki były korzystne dla Spółki.
Najistotniejszą jest kwestia kontynuowania budownictwa mieszkalnego, a szczególnie 
realizacji w całości przygotowanej już inwestycji przy ul. Dworskiej i Kolejowej.
Problem stanowi uzyskanie kredytu (lub obligacji) w BGK lub w innym banku (przy 
zgodzie BGK). Bez względu jak potoczą się procesy (mogące trwać długo), najlep-
szym rozwiązaniem dla Olkuskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. 
z o.o. byłoby takie zabezpieczenie przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami, by 
możliwe było rozpoczęcie inwestycji przy ul. Dworskiej i Kolejowej. OTBS uzyskałby 
wtedy dodatkowe środki finansowe, rekompensujące poniesione już nakłady oraz 
nowe: z obsługi inwestycji, odliczenia VAT-u, czy też uzyskania dodatkowej kaucji. 
Nie mówiąc o tym, że Spółka podniosłaby swoją wartość. 
Można byłoby to osiągnąć na kilka sposobów. Pierwszy to uzyskanie wsparcia od Wła-
ściciela we wskazanej przez BGK formie, co umożliwi powrót do rozmów o udzielenie 
kredytu, lub emisję obligacji. Stąd przygotowywany wniosek w tej sprawie do Gminy 
Olkusz, kierowany na ręce Pana Burmistrza. Drugi to uzyskanie na tyle możliwego 
wsparcia Gminy, na przykład poprzez finansowe dokapitalizowanie Spółki w chwili 
i w wysokości zapewniającej dodatnie przepływy pieniężne (w wypadku ewentualnie 
przegranych procesów) i uzyskanie zgody BGK na pozyskanie (w wyniku przetargu) 
kredytu  na tę inwestycję z innego banku. W przeciwnym razie Zarząd będzie musiał 
szukać innych rozwiązań.
Najgorszą byłaby sytuacja, w której nie moglibyśmy budować bloku wielorodzinnego 
przy ul. Dworskiej i Kolejowej, gdyż nie uzyskalibyśmy poprawy sytuacji finansowej 
o której wspomnieliśmy, a jednocześnie w skrajnym przypadku, musiałyby i tak znaleźć 
się środki na pokrycie ewentualnych kwot zasądzanych przez Sąd.  
Trzeba też brać pod uwagę to że w II połowie roku rusza nowy program budownictwa 
społecznego (5 edycja). Preferencjami w tym programie jest m.in. prorodzinność oraz 
jak najmniejsza partycypacja. Jak widać więc i w tym wypadku, będzie bezwzględnie 
potrzebny udział Gmin, m.in. potwierdzony odpowiednią umową. Większość Gmin 
dofinansowując budownictwo tbs-ów realizuje i zapewne realizować będzie swoją 
politykę mieszkaniową. O szczegółach przyjdzie pewno jeszcze porozmawiać jak 
ukarzą się  akty prawne określające tę nową formę wsparcia czynszowego budow-
nictwa mieszkaniowego.

 v Zarząd OTBS Sp. z o.o. 
Prezes – Czesław Żak 

Wiceprezes – Krzysztof Soborski

OLKUSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.  
- ZAGROŻENIA I PERSPEKTYWA DALSZEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

Dla lepszego zrozumienia aktualnej sytuacji Olkuskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. trzeba sięgnąć do idei powstania Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego. W jej ramach powstawały towarzystwa budownictwa społecznego, które mogły budować mieszkania czynszowe o umiarkowanych czynszach przeznaczone zwłaszcza dla osób 
młodych. Ustawę wielokrotnie nowelizowano, zmieniały się zasady partycypacji, zasady otrzymania kredytu z BGK itp. Niemniej dla towarzystw ze 100% udziałem samorządów pewne rzeczy pozosta-
ły niezmienne. Zawsze otrzymywały one działkę pod budowę i musiały otrzymać wsparcie finansowe, by mieć szansę dostać preferencyjny kredyt z BGK, otrzymywany na zasadach konkursowych.

Rada Powiatowa SLD w Olkuszu
składa 

wszystkim mieszkańcom
powiatu olkuskiego 

życzenia zdrowych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 

smacznego jajka 
oraz wiosennego nastroju 

w rodzinnym gronie.

Przewodniczący 
Rady Powiatowej SLD w Olkuszu

Janusz Dudkiewicz

Szanowni Państwo
składamy Państwu najlepsze życzenia

zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych nadzieją i wiarą.

Życzymy pogody w sercu i radości 
płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego.

Wiosennego, radosnego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Czesław Żak    Krzysztof Soborski
Prezes Zarządu OTBS Sp. z o.o.                    Wiceprezes Zarządu OTBS Sp. z o.o.

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

Zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą na

www.gwarek-nieruchomosci.pl

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych 

składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, 

radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa, 

mnóstwo wiosennego słońca
oraz samych sukcesów

Życzą 
Pracownicy Przedsiębiorstwa

Wodociągów i Kanalizacji

Reklamy
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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

Wszystkim mieszkańcom Olkusza a szczególnie naszym Klientom 
zdrowych, radosnych, pogodnych, Świąt Wielkanocnych , 
spędzonych w rodzinnej atmosferze, oraz smacznego  jajka

życzy
Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy P.G.K. Sp. z o.o.

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 •

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

"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

 

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. Sławkowska 13 koło Biedronki 
ogólnodostępny parking!!! 

502-545-140 , 502-545-150

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
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„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).  Redak-
cja 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 wyko-
rzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

Początkowo gala ONA odbywała się w sali narad olkuskiego magistratu, 
gdzie zwykle obradują radni. Wraz z rosnącą popularnością imprezy kolejne 
jej edycje organizowane były w pawilonie wystawienniczym Centrum 
Kultury MOK. Gdy i to miejsce okazało się zbyt małe, by pomieścić 
z roku na rok coraz większą publiczność, uroczystość zadomowiła się 
w sali widowiskowej MDK. Wśród witanych tam w ubiegłą sobotę przez 
burmistrza Romana Piaśnika ponad 300 gości byli m. in. poseł Jacek Osuch, 
były senator Janusz Bargieł, wicestarosta Jan Orkisz, zastępcy burmistrza 
dr Włodzimierz Łysoń i Paweł Pacuń, a także przedstawiciele olkuskich 
instytucji, organizacji pozarządowych i duchowni. Jak zawsze gośćmi gali 
byli też nagrodzeni w poprzednich edycjach ONA. Niestety nie wszystkim 
dane było uczestniczyć w tym wydarzeniu. Na prośbę burmistrza wszyscy 
obecni uczcili minutą ciszy tych spośród nich, którzy niedawno zmarli – 
Annę Piątek, Barbarę Sudoł i Edwarda Frączka.
Od 2006 r. organem wyłaniającym kandydatów do ONA jest Kapituła 
Olkuskiej Nagrody Artystycznej. W jej skład wchodzą dotychczasowi 
laureaci w kategoriach za całokształt twórczości i dla animatora kultury, 
osoba wskazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, oraz osoba 
wskazana przez Przewodniczącego Komisji Kultury, Promocji i Ochrony 
Zabytków Rady Miejskiej w Olkuszu. Zaszczyt ogłoszenia laureatów 
przypada od 9. lat przewodniczącemu Kapituły. Tym razem był nim dr 
hab. Marek Pieniążek, który odczytał zebranym na uroczystości protokół 
z obrad szacownego gremium.
Jako pierwszy na scenę zaproszony został Adam Sowula, nagrodzony za 
całokształt twórczości. Któż w Olkuszu nie zna tego fotografika, pojawia-
jącego się od wielu lat wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego, czy też 
polującego za pomocą aparatu na urokliwe obrazy przyrody na okolicznych 
polach i w lasach? Jest członkiem rzeczywistym Fotoklubu RP Stowarzy-
szenia Twórców z tytułem Artysta Fotografik, autorem prac goszczących 
na licznych krajowych i zagranicznych wystawach oraz publikowanych 
w albumach i promocyjnych wydawnictwach. Jego aktywność wzbogaca 
życie kulturalne Olkusza, zainicjował m.in. cykl wystaw Fotograficy Olkuscy, 
był współzałożycielem Olkuskiego Klubu Miłośników Fotografii.
Jakby tego było mało Adam Sowula również filmuje, ma na koncie kilka 
dokumentów oraz szereg reportaży telewizyjnych. - Rozwinąłem skrzydła 
dzięki pracy w Miejskim Ośrodku Kultury – powiedział po wręczeniu 
statuetki ONA laureat, od 1988 roku instruktor Sekcji Fotograficznej MDK. 
A że jego kolejną pasją jest gra na gitarze basowej, toteż uczestnicy gali mieli 
okazję poznać również ten talent Adama Sowuli. Na scenie towarzyszyli 
mu muzycy MOK, czyli Młodej Orkiestry Kulturalnej.
Kolejną statuetkę, zaprojektowaną i wykonaną przez Annę Płachecką, ode-
brała tego dnia z rąk burmistrza Romana Piaśnika laureatka w kategorii dla 
animatora kultury – Halina Barańska-Flak. Również ta decyzja Kapituły 
ONA nie powinna być dla nikogo w naszym mieście zaskoczeniem. Pełniąca 
od 2006 roku funkcję dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia 
akordeonistka i pedagog znana jest z licznych inicjatyw propagujących 
muzykę wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także promujących Olkusz 
w kraju oraz poza jego granicami. Konkursy wewnątrzszkolne, wykłady 
i konsultacje profesorów akademickich oraz występy zapraszanych muzyków 
wzbogacają życie kierowanej przez nią placówki i przyczyniają się do roz-
woju uczniów. Halina Barańska-Flak organizuje cieszące się popularnością 
koncerty m. in. w Miejskim Domu Kultury, Galerii MBWA i „Batorówce” 
- siedzibie olkuskiego Oddziału PTTK.
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia znana jest od kilku lat, nie tylko 
w Olkuszu, również za sprawą festiwali „Oblicza Perkusji” oraz „Mały 

Violinista”. Ponadto Halina Barańska-Flak nawiązała skutkującą kolejnymi 
wartościowymi przedsięwzięciami współpracę ze Stowarzyszeniem Na 
Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy Dla Wszystkich”, 
Stowarzyszeniem Na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla oraz 
Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Włoskiej. Za jej kadencji powstało Olku-
skie Towarzystwo Muzyczne „Pro Musica”, którego celem jest współpraca 
ze szkołą w kształceniu osób w każdym wieku oraz promowanie działań 
propagujących edukację kulturalną społeczności regionu. Specjalnie dla 
tak zasłużonej dyrektor i laureatki ONA podczas sobotniej gali odbył się 
recital związanych ze szkołą artystek.
W kategorii dla młodego twórcy Olkuską Nagrodę Artystyczną za rok 2014 
odebrał Mateusz Jurczyk, który największą swą pasję rozwijał w... Państwo-
wej Szkole Muzycznej I Stopnia w Olkuszu. Największą, bo oprócz gry na 
instrumencie laureat ten jest również uzdolniony plastycznie. To jednak 
osiągnięcia Mateusza Jurczyka – perkusisty zostały dostrzeżone i docenione 
przez wnioskodawców i Kapitułę ONA. Trudno w tak młodym wieku mówić 
o zawrotnej karierze scenicznej, ale dla każdego, kto choć raz miał możli-
wość go usłyszeć, jego talent z pewnością wywarł niezapomniane wrażenie.
Przekonali się o tym wielokrotnie słuchacze koncertów Olkuskiej Repre-
zentacyjnej Orkiestry Dętej, której występy urozmaicał brawurowymi 
solówkami. Od niedawna współtworzy też jazzowy Kozji Pałer Quartet. 
Dzięki temu w naszym mieście, w którym przecież miłośników tego gatunku 
nie brakuje, pojawiła się zasługująca na uwagę formacja. Tezy tej dowiodły 
reakcje publiczności na mini recital zagrany przez Kozji Pałer w trakcie 
gali ONA. Mateusz Jurczyk brał też udział w międzynarodowym projekcie 
perkusyjnym, co można było zobaczyć na wyświetlonym przed występem 
filmie, dużo podróżuje i wciąż uczy się od mistrzów.
Oficjalną część uroczystości zakończyła prezentacja wspólnej karykatury 
laureatów, jak zwykle rysowanej podczas gali przez Jacka Majcherkiewicza, 
a także pożegnalna piosenka wykonana przez wszystkie występujące tego 
wieczoru zespoły.
Ale to jeszcze nie był koniec tego wieczoru, bowiem zgodnie z tradycją ONA 
na uczestników czekał w holu MDK specjalnie na tę okazję przygotowany 
tort oraz poczęstunek. Była to też sposobność do złożenia gratulacji i życzeń 
laureatom przez ich bliskich, przyjaciół i znajomych.

 v MOK Olkusz

GALA OLKUSKIEJ NAGRODY ARTYSTYCZNEJ
Twórcy docenieni! Do grona 35. laureatów Olkuskiej Nagrody Artystycznej w sobotę 21 marca dołączyło kolejnych troje. W wypeł-
nionej do ostatniego miejsca sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury, podczas uroczystej gali burmistrz Roman Piaśnik wręczył 
statuetki 13. edycji ONA fotografikowi Adamowi Sowuli, animatorce kultury i dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej Halinie Barań-
skiej-Flak oraz młodemu muzykowi Mateuszowi Jurczykowi.

Laureaci poprzednich edycji Olkuskiej Nagrody Artystycznej:
w 2001 r.:

• Stanisław JAKUBAS – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
• Adam BIEŃ – w kategorii dla młodego twórcy.

w 2002 r.:
• Jacek TASZYCKI – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
• Artur GOTZ – w kategorii dla młodego twórcy.

w 2003 r.:
• Stanisław STACH – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
• Monika GĘBALA – w kategorii dla młodego twórcy.

w 2004 r.:
• Stanisław WYWIOŁ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
• Karolina HEIN – w kategorii dla młodego twórcy,
• Anna KAJDA – w kategorii dla animatora kultury.

w 2005 r.:
• Jerzy KANTOROWICZ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
• Łukasz JAROSZ – w kategorii dla młodego twórcy,
• Wiesław BARAN – w kategorii dla animatora kultury.

w 2006 r.:
• Olgerd DZIECHCIARZ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
• Stanisława SZAREK – w kategorii dla animatora kultury.

w 2007 r.:
• Anna PIĄTEK – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
• Wojciech BAJER – w kategorii dla młodego twórcy,
• Olga ŚLADOWSKA – w kategorii dla animatora kultury.

w 2008 r.:
• Zofia ROLA – WYWIOŁ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
• Agnieszka ŻELEZIK – w kategorii dla młodego twórcy,
• Jolanta SKAWIŃSKA – w kategorii dla animatora kultury.

w 2009 r.:
• Irena WŁODARCZYK – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
• Sławomir ELSNER – w kategorii dla młodego twórcy,
• Jacek SYPIEŃ – w kategorii dla animatora kultury.

w 2010 r.:
• Edward FRĄCZEK – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
• Przemysław KANIA – w kategorii dla młodego twórcy,
• Jerzy ROŚ – w kategorii dla animatora kultury.

w 2011 r.:
• Barbara SUDOŁ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
• Szymon TOMSIA – w kategorii dla młodego twórcy,
• Piotr DUDEK – w kategorii dla animatora kultury.

w 2012 r.:
• Zenon KRUKOWIECKI – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
• Piotr SKRZYNECKI – w kategorii dla młodego twórcy,
• Mariusz POŁEĆ – w kategorii dla animatora kultury.

w 2013 r.:
• Jacek MAJCHERKIEWICZ – w kategorii za całokształt osiągnięć 

twórczych,
• Magdalena MĄCZKA – w kategorii dla młodego twórcy,
• Marek PIENIĄŻEK – w kategorii dla animatora kultury.

Prawo zgłaszania kandydatów do Olkuskiej Nagrody Artystycznej przysłu-
guje: radnym Rady Miejskiej w Olkuszu, stowarzyszeniom, instytucjom 
kultury, szkołom artystycznym, środowisku twórczemu lub grupom osób 
z danego środowiska twórczego.
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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 NA:
• CZĘŚCI DO 
   WSZYSTKICH MAREK
• AKUMULATORY
• OLEJE
• AKCESORIA SAMOCHOWOWE

www.motoexpert.olkusz.pl

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.

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz, 
tel. 32 754 56 70, tel. kom. 608 696 097Ponad 21 lat doświadczenia

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE TANIO

SZYBKO 
SOLIDNIE


