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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

ILE POWINNI ZARABIAĆ NAUCZYCIELE? - SPRAWDŹ STR. 2

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

Olkusz, ul. Rabsztyńska 51, tel. 788 524 414, 728 820 552
Pon-piątek 900-1700, sobota 800-1300

Sklep przeniesiony do Olkusza, nowy adres:

montaż
8% VAT

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

Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich 
do rodzaju prowadzonej działalności

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

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

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
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

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

www.duodampex.pl

Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia
tel. 662 738 296, 601 432 908

duodampex@gmail.com

 PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

Olkusz , ul. Sikorka 65,  tel./fax 32 647 00 35, 
kom. 603 463 034,  e-mail: eco-dom1@tlen.pl

SALON KOTŁÓW C.O.SALON KOTŁÓW C.O.

ECO-DOMECO-DOM

DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ 

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW: 
ZŁOTA, SPRZĘTU AGD-RTV

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
NAJLEPSZE CENY!!!
32-300 Olkusz, Rynek 24,
tel. 32 643 34 26, 512 777 884

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

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

NAKLEJANIE SZKIEŁ 
HARTOWANYCH NA TELEFONY!

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!

tel. 32 754 56 70

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE
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Szkoła opłacana jest więc z pienię-
dzy rodziców, tyle że nie bezpo-
średnio, ale poprzez podatki. Jakie 
to ma konsekwencje dla nauczy-
cieli? Czy mogliby zarabiać więcej? 
Noblista w dziedzinie ekonomii, 
śp. Milton Friedman, wskazał, 
że są cztery sposoby wydawania 
pieniędzy:
1. Własne pieniądze na swoje 

potrzeby (najlepszy, bo wła-
sne pieniądze wydajemy naj-
oszczędniej, a swoje potrzeby 
znamy najlepiej).

2. Własne pieniądze na czyjeś 
potrzeby, których nigdy tak 
dobrze nie znamy (przykła-
dem są prezenty – często nie-
trafione!).

3. Czyjeś pieniądze na swoje 
potrzeby (nieoszczędnie, ale 
celowo).

A czwarty sposób? Zupełnie 
rozrzutnie i niecelowo wydaje się 
cudze pieniądze na kogoś innego. 
To najgorszy sposób wydawania 
pieniędzy. Kto wydaje pieniądze 
tym najmniej racjonalnym sposo-
bem? Państwo, wydając pieniądze 
obywateli (w tym także rodziców) 
na potrzeby dzieci. Pieniądze 
przeznaczone dla nauczycieli są 
więc marnotrawione – nawet jeśli 
rozporządza nimi pełen dobrych 
intencji urzędnik. Od samego 
początku skazany jest bowiem 

na porażkę. Więcej – za ten 
ogromny, nikomu niepotrzebny 
trud dostaje wynagrodzenie. Skąd 
wynagrodzenie? Z tych pieniędzy, 
które należą się nauczycielowi. 
Ten bowiem zrobił coś pożytecz-
nego…
Dlatego wspomniany już M. 
Friedman, poparty przez innego 
noblistę, Hayeka – zapropono-
wał rozwiązanie oparte na tzw. 
bonach edukacyjnych. Wedle 
tego pomysłu, rodzice dosta-
waliby bony, którymi mogliby 
płacić za edukację swoich dzieci 
w wybranej szkole. To spowodo-
wałoby, że z jednej strony rodzic 
nie mógłby wydać tych pienię-
dzy na nic innego, niż edukacja 
swoich dzieci, a z drugiej strony 
wydałby je w optymalny ekono-
micznie sposób. Własne bony 
na własne edukacyjne potrzeby. 
Szkoły zostałyby poddane wresz-
cie realnej konkurencji. Musiałyby 
budować dobrą markę i starać się 
o  środki od rodziców, zamiast 
marnować energię i  pomysło-
wość nauczycieli na spełnianie 
często absurdalnych kryteriów 
biurokratycznych. To podnio-
słoby jakość szkół – konkurencja 
bowiem szczególnie docenia te, 
które lepiej spełniają społeczne 
potrzeby. Wizja bankructwa „byle 
jakich” szkół motywowałaby je 

z kolei do poprawy jakości kształ-
cenia.
Wielu obawia się, że nauczyciele 
nie będą skupiać się na tym, żeby 
dobrze nauczać, ale żeby osią-
gnąć jak największy zysk. Służba 
zamieni się w działalność gospo-
darczą. Ja w nauczycieli wierzę 
znacznie bardziej, niż przeciwnicy 
urynkowienia szkolnictwa. Ale 
nawet gdyby pedagodzy myśleli 
podczas swojej pracy wyłącznie 
o  zysku, pamiętać trzeba, co 
mówił wspomniany już Hayek: 
„Zysk jest sygnałem co robić, by 
służyć innym”. Na przykład Chiń-
czyk, który produkuje buty, służy 
chłopcu z Polski mimo, że nie 
wie nawet o jego istnieniu! Szyje 
dla zysku – but jest jednak szyty 
właśnie po to, by ten chłopiec miał 
w czym chodzić. Na tym pole-
ga piękno wolnego rynku, który 
generuje dobro nawet tam, gdzie 
nie zawsze jest dobra wola...

 v Konrad Berkowicz

ILE POWINNI ZARABIAĆ NAUCZYCIELE?
Ekonomia nie powie nam, ile konkretnie powinien zarabiać 
nauczyciel. Powie nam za to, że obecnie nie zarabia tyle, ile 
powinien. Edukacja w Polsce nie jest darmowa – gdyby tak 
było, nauczyciele nie dostawaliby pensji wcale. Szkoła jest 
płatna, tyle że opłacana jest w inny sposób – przez państwo. Państwo 
jednak nie ma maszynki do produkowania pieniędzy…

-em

Od poniedziałku do piątku przez okres dwóch tygodni

18 - 29.01.2016 r.

Animacje sportowe
dla dzieci

godz. 10:00 - 12:00
(kl. I-III i młodsi)

XXIII Akademia karate 
i samoobrony

godz. 16:30 - 18:00

Tydzień II
25 - 29.01.2016 r.

Tydzień I
18 - 22.01.2016 r.

Zajęcia Fitness,
godz. 12:00 - 13:00

ABC Tenisa Ziemnego
14:00 - 15:00

Zajęcia na krytej pływalni przy ZSPI nr 1 
godz. 10:00 - 12:00

Zapisy tel. 32 649 44 88, 784 647 871

Turnieje piłki nożnej, tenisa stołowego,
 siatkówki, trio basketu, godz. 10:00 - 14:00

Szczegółowe informacje:
www.mosir.olkusz.pl • facebook.com/mosirolkusz

tel. 32 649 44 88, 784 647 871

FERIE Z

Prof. Wiktor Adamus, cytując jego wizytówkę na stronie Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, „zajmuje się problematyką organizacji i zarządzania, 
w tym metodami wspomagania decyzji i modelowaniem procesów 
ekonomicznych w skali regionalnej. Jego obszarem badawczym jest 
stosowanie metod ilościowych (tj. badań, w których liczby odzwier-
ciedlają zmienne ilościowe i jakościowe) w naukach ekonomicznych, 
organizacyjnych, menedżerskich, społecznych i innych”.
Temat pierwszych tego roku dydaktycznych zajęć w OUTW nie-
wiele jednak miał wspólnego z ekonomią lub zarządzaniem. Oprócz 
wymienionych wcześniej specjalności prof. Wiktor Adamus jest także 
aktywnym uczestnikiem ważnych w życiu najstarszej w Polsce uczelni 
wydarzeń. Stąd na spotkanie z olkuskimi seniorami przygotował 
wykład pt. „Ceremonie naukowe i honorowe w kontekście 650-lecia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego”.
Ilustrując swą opowieść licznymi, nierzadko unikalnymi zdjęciami, prof. 
Wiktor Adamus wprowadził studentów-seniorów najpierw w historię 
uczelni od założenia jej w 1364 roku przez Kazimierza Wielkiego aż 
do współczesności, a następnie szeroko omówił uroczystości niedo-
stępne dla szerszej publiczności, jak procedury i ceremonie nadawania 
tytułów naukowych.
Bodaj najbardziej interesującym przykładem takiej ceremonii, szeroko 
omówionej podczas czwartkowego wykładu, było nadanie tytułu doktora 
honoris causa dla Thomasa L. Saaty'ego, jednego z najwybitniejszych 
amerykańskich matematyków, a równocześnie doradcy prezydenta 
Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, mediatora między USA i ZSRR 
w trakcie konfliktu kubańskiego, aktywnego działacza na rzecz pokoju, 
rozbrojenia i stabilizacji gospodarczej. Laudację poprzedzającą nadanie 
T. L. Saaty'emu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego 
odczytał prof. Wiktor Adamus.
Wykład odkrywający mało znane szczegóły uniwersyteckich ceremonii 
wzbudził duże zainteresowanie, o czym świadczyły długie i gromkie 
brawa po jego zakończeniu oraz zadawane przez słuchaczy pytania.
Pierwsze w 2016 r. spotkanie studentów OUTW i wyjątkowych gości 
było też okazją do złożenia noworocznych życzeń. Wszystkim senio-

rom pogłębiającym swą wiedzę w olkuskiej uczelni moc serdeczności 
przekazali: prof. Wiktor Adamus, dyrektor MOK Grażyna Praszelik-
-Kocjan oraz burmistrz Roman Piaśnik. Burmistrz do życzeń dołączył 
też zapewnienie, iż zaplanował w tym roku podjęcie przedsięwzięć 
na rzecz olkuskich seniorów, które realizowane będą we współpracy 
z Gminną Radą Seniorów w Olkuszu. W skład wspomnianego przez 
Romana Piaśnika gremium wchodzą m. in. studenci OUTW.
Nie zabrakło też tego dnia podziękowań i upominków z okazji nowo-
rocznego spotkania, które przy wtórze braw odebrał prof. Wiktor 
Adamus. Wyjątkowemu gościowi specjalnie na tę okazję przygotowane 
pamiątkowe wydawnictwo wręczył jego przyjaciel, laureat Olkuskiej 
Nagrody Artystycznej Zenon Krukowiecki. Dzięki staraniom Zenona 
Krukowieckiego i dyrekcji MOK doszło do wykładu, który zapocząt-
kuje kolejne wartościowe zajęcia dydaktyczne zapowiedziane już przez 
prof. Wiktora Adamusa. Z rąk burmistrza i dyrektor MOK życzenia 
i upominki otrzymali też członkowie samorządu studentów OUTW.

 v MOK Olkusz

UNIWERSYTET III WIEKU

PIERWSZY WYKŁAD W NOWYM ROKU
Gościem Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w czwartek 7 stycznia 2016 r. był Wiktor Adamus, profesor nadzwyczajny 
w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Rektor Wyższej Szkoły Ubezpieczeń – Uczelni 
Ekonomiczno-Społecznej w Krakowie. Pierwszy w 2016 r. wykład był też okazją do złożenia noworocznych życzeń dla studentów-
-seniorów przez prof. Wiktora Adamusa, burmistrza Romana Piaśnika oraz dyrektor MOK Grażynę Praszelik-Kocjan.

Informacje
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Przepis art. 10 ust. 1 w/w ustawy sta-
nowi, iż wierzycielowi przysługuje od 
dłużnika, równowartość kwoty 40 euro, 
jako rekompensata za koszty odzyski-
wania nieterminowych należności. By 
skorzystać z owego uprawnienia nie 
trzeba przesyłać odrębnego wezwa-
nia o zapłatę w tym zakresie. Waluta 
euro winna być przeliczana na złoty 
według średniego kursu euro ogło-
szonego przez Narodowy Bank Polski 
ostatniego dnia roboczego miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, w którym 
świadczenie stało się wymagalne (czyli 
w którym upłynął termin płatności). 
Przykładowo termin zapłaty upłynął 
w dniu 15 grudnia 2015 r., na ostatni 
dzień roboczy (tj. 28 listopada 2015 r.)  
kurs euro wyniósł 4,26 zł, co dałoby 
kwotę rekompensaty równą 170,40 zł.  
Na tle stosowania tego przepisu pojawi-
ły się wątpliwości interpretacyjne, które 
spowodowały iż Sąd Okręgowy w Rze-
szowie, zwrócił się do Sądu Najwyższe-
go o ich rozstrzygniecie. Wyjaśnienia 
wymagało przede wszystkim zajęcie 
stanowiska w następującej kwestii: czy 
rekompensata przysługuje mimo, iż 
wierzyciel kosztów odzyskania należ-
ności faktycznie nie wydatkował? Sąd 
Najwyższy w uchwale opatrzonej 
sygnaturą III CZP 94/15, wydanej dnia 
11 grudnia 2015 r. rozwiał zagadnienie 
prawne poprzez przyjęcie, że „Rekom-

pensata za koszty odzyskiwania należności 
w wysokości 40 euro, przewidziana w art. 
10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 
o terminach zapłaty w transakcjach han-
dlowych przysługuje wierzycielowi bez 
konieczności wykazania, że koszty te 
zostały przez niego poniesione. (…)”. 
Jakie znaczenie w praktyce wywrze 
wskazane orzeczenie? Co prawda 
uzasadnienie do omawianej uchwa-
ły nie zostało jeszcze przedstawio-
ne, jednak na podstawie literalnego 
brzmienia rozstrzygnięcia można 
poczynić następujące uwagi. Wierzy-
ciel nabywa roszczenie niezależnie od 
poniesienia jakichkolwiek kosztów na 
poczet wyegzekwowania należności, 
np. zwrócenia się do profesjonalnego 
pełnomocnika o prowadzenie windy-
kacji. Wystarczy jedynie wykazanie, 
że dłużnik opóźnił się w wykonaniu 
zobowiązania pieniężnego. A wyka-
zanie to może nastąpić poprzez 
przedstawienie dokumentu obrazują-
cego wzajemne zobowiązanie, termin 
wykonania świadczenia przez wierzy-
ciela oraz terminu w jakim dłużnik 
winien wypełnić swoje zobowiązanie. 
Gdyby jednak wierzyciel zdecydo-
wał się na zaangażowanie własnych 
środków celem egzekwowania długu, 
a kwota ta przewyższyłaby równowar-
tość 40 euro, wtedy znajduje zastoso-
wanie przepis art. 10 ust. 2 w/w ustawy. 

W takiej sytuacji wierzyciel nabywa 
uprawnienie do żądania  zwrotu kosz-
tów poniesionych na odzyskiwanie 
należności, a przewyższających war-
tość 40 euro. Dla zasadności roszcze-
nia konieczne staje się przedstawienie 
dowodów na okoliczność poniesionych 
kosztów niemieszczących się w kwocie 
rekompensaty. 
Co do zasady rekompensata przysłu-
guje od transakcji handlowej. Ustawo-
dawca przewidział jednak możliwość 
poczynienia przez strony ustaleń, że 
świadczenie pieniężne będzie spełniane 
częściami. Wówczas rekompensata, 
zgodnie z przepisem art. 11 ust. 2 pkt. 
2 w/w ustawy, przysługuje w stosunku 
do każdej niezapłaconej części.   
Mając na uwadze obecnie dostrze-
galne zjawisko w postaci nietermino-
wego regulowania zobowiązań przez 
przedsiębiorców, przepisy ustawy 
o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych, w szczególności przepis 
art. 10, zapewne niejednokrotnie 
znajdzie zastosowanie. 

 v 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 

40 EURO REKOMPENSATY ZA 
NIEDOTRZYMANIE TERMINU PŁATNOŚCI
W dniu 11 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy podjął istotną uchwałę 
w zakresie interpretacji przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych, a to w przedmiocie rekompen-
saty należnej m.in. przedsiębiorcy, za nieterminowe regulowania 
płatności przez jego kontrahentów.

Zgodnie z ww. przepisem zwalnia 
się od opłat abonamentowych oso-
by, które ukończyły 60 lat oraz mają 
ustalone prawo do emerytury, której 
wysokość nie przekracza miesięcznie 
kwoty 50% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia. Chodzi tu o wynagro-
dzenie w gospodarce narodowej w roku 
poprzedzającym, ogłaszane przez Pre-
zesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie 
w  2014  roku wynosiło 3.783,46  zł 
(Komunikat Prezesa GUS z dnia 10 
lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodo-
wej w 2015 r., Monitor Polski poz. 179). 
Tak więc w przypadku, gdy emerytura 
abonenta nie będzie przekraczać połowy 
tej kwoty, tj. 1.891,73 zł, będzie on mógł 
skorzystać z powyższego zwolnienia. 
Zwolnienie z opłaty abonamentowej 
przysługuje ponadto osobom , co do 
których orzeczono o zaliczeniu do 
I grupy inwalidów lub  całkowitej nie-
zdolności do pracy, na podstawie ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 
z późn. zm.), lub znacznym stopniu nie-
pełnosprawności, na podstawie ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 
z 2011 Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), 
lub trwałej lub okresowej całkowitej 
niezdolności do pracy w gospodarstwie 
rolnym, na podstawie ustawy z dnia 
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (Dz. U. z 2013 
r. poz. 1403, z późn. zm.).
Zwolnienie przysługuje także osobom, 
które ukończyły 75 lat, osobom, które 

otrzymują świadczenie pielęgnacyjne 
lub specjalny zasiłek opiekuńczy z wła-
ściwego organu realizującego zadania 
w zakresie świadczeń rodzinnych jako 
zadanie zlecone z zakresu administracji 
rządowej lub rentę socjalną z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub innego 
organu emerytalno-rentowego, osobom 
niesłyszącym, u których stwierdzono 
całkowitą głuchotę lub obustronne 
upośledzenie słuchu (mierzone na 
częstotliwości 2000 Hz o natężeniu 
od 80 dB), jak również osobom niewi-
domym, których ostrość wzroku nie 
przekracza 15%.
Powyższe zwolnienie przysługuje 
również osobom, które mają prawo do 
korzystania ze świadczeń pieniężnych 
z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 182, z późn. zm.), osobom spełnia-
jącym kryteria dochodowe, określone 
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.), oso-
bom bezrobotnych, o których mowa 
w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), osobom 
posiadającym prawo do zasiłku przed-
emerytalnego, określonego w ustawie 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
osobom posiadającym prawo do świad-
czenia przedemerytalnego, określonego 
w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o świadczeniach przedemerytalnych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 170 oraz z 2014 r. 
poz. 598) oraz osobom które otrzymują 
zasiłek dla opiekuna określony w usta-

wie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu 
i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. 
U. poz. 567).
Zwolnienie z opłat abonamentowych 
zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. ustawy przy-
sługuje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym 
złożono w placówce pocztowej operato-
ra wyznaczonego oświadczenie o speł-
nianiu warunków do korzystania z tych 
zwolnień i przedstawiono dokumenty 
potwierdzające uprawnienie do tych 
zwolnień.
W przypadku osób, które ukończyły 75 lat 
zwolnienie to przysługuje od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym osoba ukończyła 75 lat.
Osoby uprawnione do zwolnienia od opłat 
abonamentowych, by uzyskać to zwolnie-
nie zobowiązane są do przedstawienia 
w urzędzie pocztowym dokumentów 
potwierdzających uprawnienie do zwol-
nienia oraz stosowne oświadczenie.
Warto również dodać, że osoby, które 
uiściły opłaty z góry za cały rok, a które 
nabędą prawo do zwolnienia, otrzymają 
zwrot części opłaty za okres, gdy była 
już ona nienależna. 
Należy pamiętać, że osoby korzystające 
ze zwolnień od opłat abonamentowych 
z wyjątkiem osób, które ukończyły 75 
lat, obowiązane są zgłosić placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego, 
zmiany stanu prawnego lub faktycz-
nego, które mają wpływ na uzyskane 
zwolnienia, w terminie 30 dni od dnia, 
w którym taka zmiana nastąpiła.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

ZWOLNIENIE Z OPŁATY ABONAMENTOWEJ
Kwestia zwolnienia z opłaty abonamentowej uregulowa-
na została w art. 4 ustawy o opłatach abonamentowych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1204 z późn. zm.). 

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

Postanowienia Noworoczne co 
roku są niemal takie same, coś 
poprawię, coś ulepszę z czegoś 
zrezygnuję, coś zrobię lepiej. Naj-
więcej jest tych typu: zrobię to, 
co obiecałam sobie w 2015, co 
przeszło z 2014, miałam nadzie-
ję zrealizować w 2013, zostało 
zaplanowane w 2012, a wymy-
śliłam w 2011. Mam nadzieję, że 
tym razem nie przełożę planów 
na 2017. Najważniejsze życzenie 
2016 roku to mniej wojen, a wię-
cej pokoju na świecie – i oby się 
w całości spełniło.
Rok 2015 obf itował bowiem 
w wiele tragicznych zdarzeń 
związanych z wojnami i terro-
rem, które położyły się cieniem 
na codziennym życiu milionów 
mieszkańców Europy i świata.  
Z tego też powodu wiele państw 
zachodnich zrezygnowało z trady-
cyjnych hucznych Sylwestrów pod 
chmurką. Groźba zamachów ter-
rorystycznych skutecznie ochło-
dziła chęć zabawy i świętowania. 
Mimo to, w Polsce największe 
miasta zorganizowały dla swoich 
mieszkańców imprezy na świe-

żym powietrzu, które cieszyły 
się, jak co roku, dużym zainte-
resowaniem. W końcu Polska to 
kraj z tradycjami, nawet jeśli się 
trzęsie w posadach – zabawa trwa. 
Co najważniejsze, według staty-
styk, był to przełom roku dosyć 
spokojny. Odnotowano mniej 
wypadków i ofiar niż choćby przed 
rokiem. Być może wpływ na to 
miała większa ilość patroli poli-
cyjnych, a może jakaś siła wyższa, 
która w serca Polaków wlała nieco 
więcej rozsądku i odpowiedzial-
ności niż zazwyczaj. 
Bawiliśmy się różnie. Masowo; na 
balach, przyjęciach i imprezach 
plenerowych i kameralnie; na 
domówkach, w gronie przyjaciół, 
rodzinnie lub bardziej roman-
tycznie; we dwoje przy butelce 
szampana.  Żadna zabawa nie 
odbędzie się bez odpowiedniego 
towarzystwa, dlatego wybieramy 
takie, które najbardziej odpo-
wiada nam pod tym względem. 
Dlatego nieważne gdzie, ważne 
z kim się bawimy. Z tego też 
miejsca pozdrawiam serdecznie 

wszystkich uczestników imprezki 
przy ul. Konopnickiej 2 (Anitę, 
Moniki, Lucynę, Pawła, Grzesiów 
i Marcina). 
 Każda zabawa sylwestrowa, jak to 
ktoś kiedyś zaznaczył, zaczyna się 
na B i na B kończy. Co to za B? 
Butelka i ból oczywiście ☺. I cho-
ciaż noc była mroźna i z pewnością 
niejedna butelka została opróż-
niona do dna, to miejmy nadzieję, 
że ból tym razem sobie odpuścił. 
W 2016 roku życzę wszystkim 
czytelnikom spełnienia marzeń, 
tych mniejszych, większych, bar-
dziej poważnych i mniej poważ-
nych, tych całkiem nowych i tych 
przedawnionych, tych realnych 
i zupełnie zwariowanych. Wiado-
mo przecież, że wszystko zaczyna 
się od marzeń – bez tego świat 
nic by nie osiągnął. Niech rok 
2016 będzie rokiem spełnionych 
życzeń, zrealizowanych obietnic 
i wykonanych postanowień.
Wszystkiego Najlepszego!!!

 v Izabela Szatyn
email: go_izabelaszatyn@op.pl

FELIETON

W NOWYM ROKU
Rześkim krokiem weszliśmy w nowy 2016 rok. Mówiąc dosłownie (przy 
bardzo ujemnej temperaturze) i w przenośni (z nowymi pomysłami 
i postanowieniami). Jak zawsze na przełomie roku starego i nowego 
mamy wiele podsumowań, oczekiwań i nadziei jeśli nie na lepsze to 
przynajmniej nie na gorsze 366 dni.

Stosownie do treści art. 50521 § 1 Usta-
wy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz.U. 
2014.101 z późn. zm.) [dalej kpc], Sąd 
rozpoznaje sprawę w europejskim postę-
powaniu w sprawie drobnych roszczeń, 
jeżeli są spełnione warunki określone 
w przepisach rozporządzenia (WE) nr 
861/2007 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustana-
wiającego europejskie postępowanie 
w sprawie drobnych roszczeń (Dz. 
Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 1, 
z późn. zm.).
Powyższe oznacza, że sprawa może 
zostać rozpoznana w tym postepowaniu 
o ile zastosowanie znajduje art. 2 ust 1 
ww. Rozporządzenia, a zatem o ile spra-
wa należy do transgranicznych spraw 
cywilnych i gospodarczych, w przy-
padku gdy wartość przedmiotu sporu, 
z wyłączeniem wszystkich odsetek, 
wydatków i nakładów, nie przekracza 
2.000 EUR w momencie wpłynięcia 
formularza pozwu do właściwego sądu. 
Rozporządzenie nie ma jednak zastoso-
wania do spraw podatkowych, celnych 
lub administracyjnych ani dotyczących 
odpowiedzialności państwa za działania 
i zaniechania w wykonywaniu władzy 
publicznej ("acta iure imperii"). 
Zaznaczyć jednak należy, że Rozpo-
rządzenie nie ma również zastosowania 
do spraw dotyczących: stanu cywilne-
go, zdolności prawnej i zdolności do 
czynności prawnych oraz przedstawi-
cielstwa ustawowego osób fizycznych; 
praw majątkowych wynikających ze 
stosunków małżeńskich, testamen-
tów i dziedziczenia oraz obowiązków 
alimentacyjnych; postępowań upadło-
ściowych, postępowań związanych 

z likwidacją niewypłacalnych spółek 
lub innych osób prawnych, postępowań 
układowych oraz innych analogicz-
nych postępowań; ubezpieczeń spo-
łecznych; sądownictwa polubownego; 
prawa pracy; najmu lub dzierżawy nie-
ruchomości, z wyłączeniem powództw 
dotyczących roszczeń pieniężnych; lub 
naruszenia prywatności i dóbr osobi-
stych, w tym zniesławienia.
Dodatkowo, przez sprawę transgra-
niczną rozumie się sprawę, w której 
przynajmniej jedna ze stron ma miej-
sce zamieszkania lub miejsce zwykłe-
go pobytu w państwie członkowskim 
innym niż państwo członkowskie sądu 
rozpatrującego sprawę. Dotyczy ono 
więc spraw w których nasz kontrahent 
ma swoją siedzibę poza terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej. Odpowiednim 
momentem dla rozstrzygnięcia, czy 
sprawa ma charakter transgraniczny, 
jest data wpłynięcia formularza pozwu 
do właściwego sądu.
Reasumując powyższe, Rozporzą-
dzenie znajduje zastosowanie do 
tych spraw cywilnych i gospodar-
czych w których druga strona ma 
swoją siedzibę poza terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej oraz wartość 
naszego roszczenia jako należności 
głównej nie przekracza kwoty 2.000 
EUR. Co ważne i korzystne dla Pań-
stwa - w przyszłości, tj. od 14 lipca 
2017 r. nastąpi podniesienie wartości 
długu, który będzie można odzyskać 
dzięki europejskiej procedurze doty-
czącej drobnych roszczeń do kwoty 
5.000 EUR.
Europejskie postępowanie w spra-
wie drobnych roszczeń wszczyna się, 
wypełniając jedynie gotowy formularz 

pozwu A stanowiący załącznik do Roz-
porządzenia. Formularz zawiera opis 
dowodów uzasadniających powództwo, 
a w stosownych przypadkach dołącza 
się do niego odpowiednie dokumenty 
uzupełniające. Rozpoznanie sprawy 
następuje co do zasady na posiedzeniu 
niejawnym.
Co ciekawe, zgodnie z treścią Rozpo-
rządzenia jak i przepisów polskiego kpc 
regulujących to odrębne postępowanie, 
świadek w terminie wyznaczonym przez 
sąd składa zeznanie nie bezpośrednio 
przed sądem lecz na piśmie, co stanowi 
odstępstwo od normalnie funkcjonują-
cej procedury. Również przesłuchanie 
strony następuje na piśmie jeżeli sąd tak 
postanowi. Powyższe znacznie przy-
spiesza rozpoznanie sprawy i wyda-
nie orzeczenia. Postępowanie to ma 
bowiem co do zasady charakter pisemny.
Wreszcie podkreślić należy iż w przy-
padku wydania orzeczenia jest ono 
uznawane i wykonywane w innym 
państwie członkowskim bez potrzeby 
stwierdzania wykonalności oraz bez 
możliwości sprzeciwienia się co do 
jego uznania (art. 20 ust. 1 Rozporzą-
dzenia), co znacznie ułatwia procedurę 
związaną z wyegzekwowaniem zasą-
dzonej na Państwa rzecz kwoty. Warto 
zatem w każdym przypadku, który 
może podlegać Rozporządzeniu, sko-
rzystać z możliwości i ułatwień jakie 
niesie ze sobą to postępowanie, a nie 
decydować się na rozpoznanie sprawy 
na zasadach ogólnych co niestety ma 
miejsce w większości przypadków 
z jakimi się spotykam.

 v Szymon Dubel
Adwokat

PORADY PRAWNE 

EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIE  
W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ

Jest to odrębne postępowanie mające na celu uproszczenie i przyspiesze-
nie postępowania spornego dotyczącego drobnych roszczeń w sprawach 
transgranicznych, a także służące obniżeniu kosztów. Europejskie postę-
powanie w sprawie drobnych roszczeń jest dostępne jako alternatywa dla 
istniejących postępowań przewidzianych w prawie państw członkowskich 
Unii Europejskiej, w tym także w Polsce.

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”.

Radca prawny Agnieszka Kulig-Gęgotek została wyznaczona uchwałami Rady Okręgowej Izby  
Radców Prawnych w Katowicach o numerach: 1837/IX/2015, 1843/IX/2015, z dnia 12.11.2015 r.,  

do udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach: Jaworzno oraz Chrzanów.

Informacje
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Pomijając wszystkie wcześniejsze przygotowania, 24. Finał rozpoczął się 
w siedzibie olkuskiego MOK niedzielnym rankiem. O godzinie 8:30 puszki 
i identyfikatory odebrało 68. wolontariuszy, którzy wkrótce po odprawie 
wyruszyli na ulice zbierać datki. W sztabie na zmęczonych i zmarzniętych 
kwestujących jak zawsze czekały gorące napoje i słodki poczęstunek.
Jako pierwsi na Rynek, uznawany za jedno z najatrakcyjniejszych miejsc do zbie-
rania datków, dotarli kwestujący w tym roku po raz pierwszy: Klaudiusz Bień, 
Radosław Gancarz i Karol Dylkowski. Nie musieli długo czekać na pierwszego 
darczyńcę. Późnym wieczorem, kiedy zawartość puszek została przeliczona, 
okazało się, że olkuszanie bynajmniej nie szczędzili tego dnia grosza.
Popołudniu, kiedy zbiórka wciąż jeszcze trwała, w Miejskim Domu Kultury 
rozpoczęły się koncerty i prezentacje młodych talentów. Licznie przybyłą 
publiczność powitała dyrektor MOK Grażyna Praszelik-Kocjan. Jak pokazały 
gromkie brawa po każdym występie, życzenia dobrej zabawy na 24. Finale 
WOŚP sprawdziły się, a przeprowadzone tego dnia między występami aukcje 
były rekordowe.
Pierwsi na scenie MDK zaprezentowali się młodzi muzycy i wokaliści z Ogniska 
Muzycznego „Żaczek” pod kierunkiem Adama Jochemczyka. Zwieńczeniem 
ich koncertu był wspólny występ wszystkich gitarzystów z towarzyszeniem 
wokalistki i perkusistki.
Tuż potem aplauz publiczności wzbudziły popisy najmłodszych tancerek 
klasycznych, podopiecznych Piotra Korpusika z Olkuskiej Szkółki Baletowej. 
Każdy kolejny ich występ ukazuje rozwój talentów w tej do niedawna jeszcze 
niedostępnej dla dzieci w naszym mieście sztuce.
Po kilkuletnich baletnicach sceną zawładnęli wioliniści ze Szkoły Suzuki 
prowadzonej przez Elżbietę Pałkę. Ostatnim ich występem był wspólny kon-
cert wraz z podopiecznymi Ogniska Muzycznego DodiART oraz młodymi 
muzykami z Sekcji instrumentalnej MOK pod kierunkiem Michała Mączki.
Gdy skrzypkowie pożegnali się z publicznością, zabawianie jej przebojami 
muzyki rozrywkowej kontynuowało Ognisko Muzyczne DodiART wraz ze 
swą opiekunką Dorotą Stachowicz-Mączką. Najbardziej znane utwory, jak 
choćby te z repertuaru The Beatles, nucili wraz z występującymi zgromadzeni 
na widowni olkuszanie.
Do wysłuchania prezentacji Sekcji wokalnej MOK, prowadzonej przez Wiesła-
wa Barana, nikogo nie trzeba było specjalnie zachęcać. Wszak z niej wywodzą 
się zdobywcy laurów na ponadlokalnych konkursach i festiwalach, a także 
profesjonalni piosenkarze.

Z Sekcji instrumentalnej MOK pod kierunkiem Michała Mączki wywodzi 
się powstały we wrześniu 2015 r. zespół Wotum, który do godz. 20:00 raczył 
publiczność hard rockowymi utworami z dodatkiem funk. Grupę tę tworzą: 
Marlena Miszczyk (wokal), Marcin Szostak (gitara), Szymon Czopek (bas) 
i Szymon Prządo (perkusja). Wcześniej grali już w różnych formacjach. 
Obecnie tworzą nowy styl, który jest po części pochodną ulubionych zespołów 
poszczególnych członków, a to m.in. Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd, 
Metallica, czy Hey.
Tak jak w całym kraju, tak również w Olkuszu punktualnie o godz. 20:00 z placu 
za Miejskim Domem Kultury wystrzeliło Światełko do nieba. Publiczność 
nagrodziła pokaz brawami, a zaraz potem wróciła do sali widowiskowej, gdzie 
kolejne próbki swych talentów dali muzycy Wotum.
Ostatnim tego dnia wielkoorkiestrowym akcentem był koncert Tajnej Listy. 
Po nazwą tą kryje się zespół założony wiosną 2006 r. w... stodole koło domu 
jednego z muzyków, w Bolęcinie k/Trzebini. Tomasz Czuper (wokal), Piotr 
Latos (gitara), Bartosz Likus (gitara), Marcin Paszcza (bas) i Kamil Teofilak 
(perkusja) nie kryją inspiracji Rush, Alan Parsons Project, Iron Maiden, Dżem 
czy TSA, ale z mozaiki tak różnorodnych wpływów potrafią stworzyć coś, 
czego chce się słuchać. Dziękujemy tym bardziej, że nie był to pierwszy tego 
dnia ich występ na rzecz WOŚP. Oby też nie ostatni w Olkuszu.
Gdy na sali widowiskowej rozbrzmiewały gitarowe riffy, w holu Miejskiego 
Domu Kultury trwało liczenie datków. Około godz. 22:00 okazało się, że 
prowadzony tradycyjnie przez Elżbietę Barnaś sztab olkuskiego MOK zebrał 
podczas 24. Finału WOŚP 47.504,88 zł. To o ponad 15.000 zł więcej, niż 
w roku ubiegłym.
Z tej kwoty 45.044,88 zł zgromadzili w puszkach wolontariusze, a także 
pracownicy MOK kwestujący podczas koncertów w Miejskim Domu Kultury. 
Pozostałe 2.460,00 zł pochodziło z aukcji. To najwyższe wyniki odnotowane 
w ostatnich latach w naszym mieście. Rekordzistami wśród wolontariuszy 
po raz kolejny okazali się: Dariusz Słaboński (4.073,77 zł) i Rafał Węgrocki 
(2.623,78 zł). Najwyższą cenę podczas aukcji udało się uzyskać za wielkoor-
kiestrową koszulkę. Wylicytowana została za... 500,00 zł.
Dziękujemy wszystkim, którzy swą pracą, zaangażowaniem i hojnością przy-
czynili się do znacznie większego niż w latach ubiegłych efektu zbiórki. Sie 
ma! …no i do zobaczenia za rok.

 v MOK Olkusz

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

MIERZYMY WYSOKO! FINAŁ WOŚP W SZTABIE OLKUSKIEGO MOK
W niedzielę 10 stycznia 2016 r. w całym kraju i zagranicą po raz 24. swój wielki finał zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
I tym razem nie zabrakło olkuszan włączających się w zbiórkę pieniędzy na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pedia-
trycznych oraz zapewnienie godnej opieki medycznej dla seniorów. Jak co roku też Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu był orga-
nizatorem sztabu WOŚP oraz towarzyszących kweście imprez. Efekty kwesty i aukcji mile zaskoczyły wszystkich uczestników.

CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI KALENDARZ WYDARZEŃ

 v„CÓRKI DANCINGU” prod. polska  
2D, 1h 32 min., musical/komediodramat,  
bez ograniczeń wiekowych 
Seanse: 15-16 I godz. 17.00; 17 I godz. 18.30;  
18-20 I godz. 17.00

 v„ROCK THE KASBAH” prod. USA 
2D, napisy, 1h 46 min., komedia muzyczna,  
bez ograniczeń wiekowych 
Seanse: 15–16 I godz. 19.00; 17 I godz. 20.30;  
18-20 I godz. 19.00

 v„FISTASZKI - WERSJA KINOWA” prod. USA 
2D, dubbing, 1h 33 min., anim. komedia przygodowa, 
bez ograniczeń wiekowych 
Seanse: 22 I godz. 17.00, 23 I godz. 10.00,  
24-27 I godz. 17.00

 v„SŁABA PŁEĆ?” prod. polska 
2D, komedia, bez ograniczeń wiekowych 
Seanse: 22 I godz. 19.00, 23 I godz. 12.00,  
24-27 I godz. 19.00

 v„MOJE CÓRKI KROWY” prod. polska 
2D, 1h 28min., komedia,  
bez ograniczeń wiekowych 
Seanse: 29-30 I godz. 17.00; 1-3 II godz. 17.00

 v„NIENAWISTNA ÓSEMKA” prod. USA  
2D, napisy, 2h 48 min., western/sensacja,  
OD LAT 15 
Seanse: 29 I – 3 II  godz. 19.00

PROGRAM IMPREZ MOK W OLKUSZU – STYCZEŃ 2016 
 v 14.01. GODZ. 17.00 „BEZPIECZEŃSTWO OSÓB STARSZYCH”  

- KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OLKUSZU.  
WYKŁAD W RAMACH OLKUSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

 v 17.01. GODZ. 15.00 KONCERT KOLĘD W WYKONANIU ZESPOŁU „PIELGRZYM”
 v 18 – 30.01. ZAJĘCIA W MOK I MUZEUM W RAMACH FERII ZIMOWYCH 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 v 23.01. BAL STUDENTÓW OLKUSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
 v 31.01. GODZ. 16.00 KONCERT BOŻONARODZENIOWY

REPERTUAR KINA „ZBYSZEK”– STYCZEŃ 2016 

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

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu reguły 
dobrego zachowania były dość sztyw-
ne i jasne. Teraz zasady te rozluźniły 
się i czasami nie wiemy, co jeszcze 
wypada a co jest już poza normą. 
Zmiany te można najłatwiej zauważyć 
w szkołach. Niegdyś nauczyciel był 
autorytetem i należał mu się szacu-
nek. Uczniowie musieli być zdyscy-
plinowani, schludnie ubrani, i musieli 
przestrzegać pewnych zasad . Nie do 
pomyślenia była odpowiedź ucznia 
z rękami w kieszeni, gumą na zębie 
i czapką na spuszczonej głowie. To 
samo tyczy się słownictwa. Wulga-
ryzmy były niedopuszczalne. Dzisiaj 
kiedy dwunastolatek powie, że coś 
jest zaje….e. to nikt się nie dziwi, 
może tylko starsze pokolenie. Nie 
chciałabym zabrzmieć jak staruszka 
biadoląca nad okropną młodzieżą. 
O, nie! Nurtuje mnie jednak pyta-
nie, czy aby na pewno tak świetnie 
się czujmy z tymi obyczajowymi 
swobodami? Czy przypadkiem nie 
brakuje nam trochę dobrych manier? 
Czy kobiecie w zaawansowanej ciąży 
nie przyniosłoby ulgi, gdyby młody 
zakapturzony nastolatek ustąpił jej 
miejsca w zatłoczonym autobusie? 
Taki obrazek wydaje się dość abs-
trakcyjny i mało realny, prawda? Bar-
dziej prawdopodobne jest to, że inna 
kobieta wstanie i ustąpi miejsca przy-
szłej mamie. Czy nie byłoby łatwiej 
znosić szarość dnia gdyby  okrasić go 
słowami: „dziękuję”; „przepraszam”; 
„proszę”?  Teraz zwykła uprzejmość 
jest wręcz „obciachowa”. 

Ja nie obwiniam  młodzieży. Młody 
człowiek dopiero kształtuje swoją 
postawę życiową. Co innego doro-
śli. Teraz jest modna i lansowana 
postawa na tzw. „luzaka”, który 
w głębokim poważaniu ma wszel-
kie normy. Gdy nastolatek mówi do 
nas z rękami w kieszeni, myślimy: 
ale niewychowany i bezczelny”. Nie-
stety taką arogancję można zaob-
serwować u celebrytów, polityków 
i artystów. W programach typu reality 
schow można odnieść wrażenie, że 
uczestnicy prześcigają się w bardziej 
wymyślnych wulgaryzmach. A nasze 
dzieci oglądają to i kodują – „takie 
zachowania są fajne”. Nasi politycy też 
nie należą do delikatnych erudytów. 
Powiedzenia typu: „puknij się w łeb” 
czy „dorżnąć watahę” to jedne z sub-
telniejszych określeń jakimi posługują 
się nasi politycy. Dziś na bezczelność 
i impertynencję mówi się asertyw-
ność, a gdy ktoś nie okazuje szacunku 
rozmówcy, i nie przestrzega żadnych 
norm to mówimy, iż jest wspaniałym 
indywidualistą. 
Mam wrażenie, że w większych 
miastach normy kulturowe są bar-
dziej w zaniku. Na wsi obściskująca 
się na środku ulicy para to rzadkie 
zjawisko. W dużym mieście moż-
na zobaczyć takie sceny niemal na 
każdym przystanku. Zresztą można 
tam zaobserwować plucie, palenie 
papierosów, głośne rozmowy przez 
telefon itd. Dlaczego tak jest? Wydaje 
się, że w dużych aglomeracjach jeste-
śmy bardziej anonimowi i nie czujemy 

się zobowiązani wobec kogokolwiek 
do okazania szacunku. Na małej wsi 
zawsze patrzy jakaś sąsiadka, czy 
wujek, który zna nas z imienia, a wtedy 
zapala się czerwona lampka: „acha, to 
chyba nie wypada.”
Czy wobec tego grzeczność to prze-
żytek? Czy warto zamienić kilka 
zasad kultury osobistej na „prze-
pychankę łokciami”? Skoro przed 
znajomymi, czy rodziną staramy się 
zachowywać kulturalnie, to świadczy 
o takiej potrzebie. Człowiek jest istotą 
społeczną, a w każdej społeczności 
(również w królestwie zwierząt) panu-
ją pewne reguły zachowania, które 
sprawiają, że działa ona jak dobrze 
naoliwiona maszyna. W takiej spo-
łeczności nie ma tarć i zgrzytów. 
Oczywiście jakieś odstępstwa od 
normy, czy niepokorne jednostki 
są nieuniknione i wpisane w naturę 
ludzką. Nie jestem też za reżimem, 
sztywnymi kołnierzykami i dyscypli-
nowaniem uczniów za pomocą linij-
ki. Potępiam jednak zdecydowanie 
promowanie pospolitego chamstwa. 
Wydaje mi się, że odrobina kultury 
osobistej uprzyjemnia nam życie obok 
siebie. Zwracam się teraz do Ciebie 
Czytelniku: kiedy skończysz czytać 
ten artykuł i zobaczysz znajomego 
na ulicy, uśmiechnij się i powiedz 
„DZIEŃ DOBRY”. Będzie to dobry 
początek zmian?

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

KULTURA OSOBISTA – RELIKT PRZESZŁOŚCI 
CZY OSTATNI BASTION CYWILIZACJI

Kultura osobista obejmuje między innymi normy i wzory postępo-
wania, prawa, a także zwyczaje, oraz zasady określające stosunki 
międzyludzkie. Dzisiaj mamy czasy, w których najbardziej ceni 
się swobody. Wolność pod każdym względem jest stawiana na 
pierwszym miejscu. Może to i dobrze, ale jak się ma do tego, 
krępująca nas, kultura osobista?

godz. otwarcia: pn - pt: 600 - 2200, soboty: 600 - 1400

Informacje
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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 - 2050 zł
1,7 m - 2200 zł

1,9 m - 2350 zł
2,2 m - 2500 zł
2,5 m - 2600 zł

blacha 6 mm,
atest,

gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł 2,5 m - 6700 złtel. 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

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

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

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

Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

Redaktor naczelna:
Anna Przetacznik
Druk:
POLSKA PRESS Sp. zo.o.

Humana Anna Przetacznik

ul. K. K. Wielkiego 29 p. 41
32-300 Olkusz

510 190 038

gwarekolkuski@wp.pl

Wydawca: 

www.gwarek-olkuski.pl

"Gwarek Olkuski" jest kolportowany na terenie powiatu olkuskiego w miejscowościach: Bogucin Duży, Bogucin Mały, Bolesław, Braciejówka, 
Bukowno, Bydlin, Chechło, Chełm, Cieślin, Dłużec, Domaniewice, Gołaczewy, Gorenice, Jangrot, Jaroszowiec, Kaliś, Klucze, Kolbark, Kwaśniów 
Dolny, Kwaśniów Górny, Krzywopłoty, Lgota, Niesułowice, Olewin, Olkusz, Osiek, Pazurek, Podchybie, Podlesie, Rabsztyn, Rodaki, Ryczówek, 
Sucha, Troks, Trzyciąż, Witeradów, Wolbrom, Załęże, Zarzecze, Zawada, Zimnodół, Żurada. 

"Gwarek Olkuski" współpracuje z "Gwarkiem Małopolskim" bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym na 
obszarze miast i gmin: Jerzmanowice-Przeginia , Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na 
łamach "Gwarka Małopolskiego". 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.

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

OFERTY NA STRONIE:

www.gwarek-nieruchomosci.pl

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 �rm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.

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

• lokal nr 10  o powierzchni użytkowej  63,39 m2   cena 235 000 zł.
• 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.

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):

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

• 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.

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):

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ!!

Reklamy
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POLICJA

ROZPOCZĘCIE SEZONU NARCIARSKIEGO.  
POLICYJNE PATROLE NA STOKACH

Małopolscy policjanci rozpoczęli służbę na zorganizowanych terenach narciarskich. 
Policjanci mają. m. in., prawo legitymować, pouczać, ale przede wszystkim pilnują 
porządku oraz reagują na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania.  
Policjanci będą patrolować nie tylko nartostrady, ale także ich okolice, drogi dojazdowe i parkingi. Podstawo-
wym zadaniem policjantów na stokach narciarskich jest działanie prewencyjne, mające wpływ na bezpieczeń-
stwo na zorganizowanych terenach narciarskich.

Wykonując swoje zadania na terenach narciarskich, poli-
cjanci współpracują z GOPR oraz TOPR. 

Podczas wykonywanych obowiązków przypominają tak-
że  o obowiązku używania w czasie jazdy kasku ochronne-
go konstrukcyjnie do tego przystosowanego przez osoby 
do ukończenia 16 roku życia. 

Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 
zorganizowanych terenach narciarskich zabrania uprawia-
nia narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanych 
terenach narciarskich w stanie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środka odurzającego. Za łamanie powyższych 
zapisów ustawodawca przewidział karę grzywny. 

Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim zgodnie z treścią 
art. 31 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych 
terenach narciarskich obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia wła-
snego oraz innych osób, a w szczególności: zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu 
lub urządzenia i ich przestrzegania; stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządza-
jącego zorganizowanym terenem narciarskim; zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności 
oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu, użytkowania sprawnego 
technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, 
zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia oraz bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich 
o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ 
na bezpieczeństwo osób.

PAMIĘTAJ! OD TWOJEGO ZACHOWANIA NA STOKU ZALEŻY BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I INNYCH OSÓB

1. Przestrzegaj regulaminu korzystania z urządzeń i tras zjazdowych.
2. Respektuj znaki narciarskie ustawione na trasach zjazdowych.
3. Rozpoczynając zjazd zachowuj szczególną ostrożność.
4. Zjeżdżaj z szybkością odpowiednią do Twoich umiejętności. 
5. W trakcie zjazdu zawsze zachowaj bezpieczną odległość od innych osób. 
6. Zjeżdżaj z góry tak aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed Tobą.
7. Unikaj zatrzymywania się w miejscach zwężeń i z ograniczoną widocznością. 
8. Podchodź tylko poboczem trasy zjazdowej.
9. Nie pozostawiaj dzieci bez opieki.
10. Widząc osobę leżącą sprawdź czy nie potrzebuje Twojej pomocy. 
11. W Parkach Narodowych zjeżdżaj tylko po wyznaczonych trasach zjazdowych.
12. Szanuj przyrodę.
13. Nie pozostawiaj bez opieki sprzętu narciarskiego.
14. W samochodzie nie zostawiaj w widocznym miejscu wartościowych przedmiotów.
15. Kask narciarski może Cię uchronić przed następstwami wypadków.
16. Wpisz do telefonu komórkowego numer alarmowy w górach: 601 100 300 lub 985 oraz numer ICE 

(to numer osoby z którą należy się skontaktować w razie nagłego wypadku).

LINKI:
https://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/rozpoczecie-sezonu-narciarskiego-policyjne-patrole-na-stokach
https://twitter.com/kwpkrakow

Otwarcia sesji dokonała prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Pani 
Małgorzata Bień, Burmistrz 
Pan Roman Piaśnik gratulo-
wał wszystkim świetnych wyni-
ków, podkreślił zaangażowanie 
rodziców, nauczycieli i trene-
rów.Życzył Wesołych Świąt 
i dalszych sukcesów w nad-
chcodzącym Nowym Roku.
Na koniec sesji Pan Burmistrz, 
Pani przewodnicząca Małgo-
rzata Bień oraz  zastępca Bur-
mistrza  Pani Bożena Krok  wraz 
z Sensei Kazimierzem Skalnia-
kiem i stypendystami Weroniką 
Furman, Kingą Kowal i Jaku-

bem Jurczykiem zrobili sobie 
pamiątkowe zdjęcie.Dziękuje-
my włodarzom Miasta i Gminy 
Olkusz  za docenienie ambitnych 
zawodników Jurajskiego Klubu. 

Gratulujemy   nagrodzonym, 
rodzicom i Sensei Kazimierzowi 
Skalniakowi zdobytych medali 
w 2015 roku.

OSU!

STYPENDIA OYAMA KARATE
W dniu 22 grudnia 2015 roku o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Olkusz 
odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Olkuszu. Karatecy   z Juarajskiego Klubu 
Oyama Karate mieszkający na terenie Gminy Olkusz otrzymali stypendia.

FOTOGRAFICY OLKUSCY 2016
Już po raz szósty Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu i działająca w nim Sekcja Fotograficzna organizują wystawę, której 
celem jest prezentacja i promowanie twórczości fotograficznej mieszkańców naszego miasta i okolicznych miejscowości. 

Prace na wystawę Fotograficy Olkuscy 2016 przyjmowane będą do 12 lutego 2016 r.   

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

TERMIN:  11.03.2016 godz. 18.00
ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, Sekcja Fotograficzna MOK
WSPÓŁPRACA MEDIALNA: Przegląd Olkuski, olkuszanin.pl
MIEJSCE: Pawilon wystawowy Centrum Kultury MOK, ul. Szpitalna 32, Olkusz
KOMISARZ WYSTAWY: Antoni Kreis, wiceprezes Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików
UCZESTNICY:  Fotograficy olkuscy

WARUNKI UCZESTNICTWA

Nadesłanie lub dostarczenie do dnia 12.02.2016 r. jednej pracy w dowolnej technice fotograficznej (odbitka 
fotograficzna, wydruk cyfrowy itp.), o wymiarach 30/40 cm, 30/45 cm każda oraz w wersji cyfrowej na CD (pełna 
rozdzielczość, format JPG) na adres: 

Dział Wystawienniczo-Muzealny, ul. Szpitalna 32, 32-300 Olkusz, tel. 32 754-44-55, ck@mok.olkusz.pl 

Prace powinny być niepodklejone, nieoprawione, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, kontaktem,  
nr telefonu, adres mail) oraz ewentualnym tytułem. Organizatorzy oprawiają zdjęcia w fotoramy.

UWAGA! ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SELEKCJI ORAZ DO PUBLIKACJI NADESŁANYCH PRAC.

• Klucze. Włamanie  do piwnicy  
Policjanci z komisariatu w Kluczach prowadzą dochodzenie w sprawie 
kradzieży z włamaniem.  Do zdarzenia doszło w okresie od 30 grudnia 
2015 do 3 stycznia 2016 roku na ulicy XXX-lecia PRL. Sprawca włamał 
się do piwnicy i skradł rower wraz z wyposażeniem oraz fotelikiem ro-
werowym służącym do przewozu dzieci. Właściciel oszacował straty na kwotę 2500 
złotych. Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje karę pozbawienia wolności od 
roku do 10 lat. 

• Olkusz. Kolizja drogowa na ulicy Osieckiej  
5 stycznia 2016 roku około godziny 9:50 na ulicy Osieckiej w Olkuszu doszło do 
kolizji drogowej. Kierująca pojazdem marki Kia Picanto nie dostosowała prędkości 
do panujących na drodze warunków atmosferycznych, wpadła w poślizg i uderzyła 
w latarnie uliczną. 43- latka za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym otrzy-
mała mandat karny. 

• Olkusz. Zatrzymany z amfetaminą   
7 stycznia 2016 roku policjanci z „patrolówki” zatrzymali 51 - letniego mieszkańca 
Olkusza. Mężczyzna wpadł podczas kontroli pojazdu na ulicy Łukasińskiego w Olku-
szu. W trakcie przeszukania w samochodzie mundurowi znaleźli woreczki foliowe, 
w których było 1,78 grama amfetaminy. Mężczyzna usłyszał zarzut z art. 62 ust. 1 
ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii.

• Olkusz. Zderzenie trzech samochodów  
9 stycznia br. około godziny 11:30 na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr   791 
z ulicą Osiecką w Olkuszu doszło do zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń 
policji wynika, że kierowca toyoty auris nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i ude-
rzył w citroena c5.   Citroen został zepchnięty na prawą część jezdni i najechał  na 
samochód marki Opel Corsa. Kierująca Citroenem 28– letnia mieszkanka Witerado-
wa z podejrzeniem skręcenia stawu skokowego została przewieziona do olkuskiego 
szpitala. Kierowcy wszystkich pojazdów byli trzeźwi. Policjanci wyjaśniają przyczyny 
i okoliczności zdarzenia.

• Olkusz  ulica K. K.  Wielkiego. Włamanie do biura rachunkowego  
7 stycznia 2016 roku nieustalony do chwili obecnej sprawca włamał się do pomiesz-
czenia biura rachunkowego, z  którego skradł dysk komputera. Dochodzenie w  tej 
sprawie prowadzą policjanci z komendy.

Poszukujemy świadków 
Olkuska policja poszukuje świadków uszkodzenia barier ochronnych rozdzielają-
cych jezdnię. Do zdarzenia doszło w okresie od 15-16 grudnia 2015 roku na drodze 
krajowej nr 94 w Olkuszu. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na ten temat 
proszone są o kontakt z policjantką prowadzącą sprawę, tel. 32-6478- 235.

KĄCIK KULINARNY

Tarta z serem rokpol i boczkiem 
Ciasto 
• 25 dkg mąki
• 12,5 dkg masła
• 1 jajko
• 1/2 łyżeczka soli 
• 40 ml zimnej wody 
Farsz 
• 25 dkg sera rokpol
• 200 ml śmietany 18%
• 2 jajka
• 10 plasterków boczku wędzonego
• 2 kulki rozmrożonego szpinaku 

Zaczynamy od ciasta – mąkę, drobno pokro-
jone masło, 1 jajko oraz sól umieszczamy 
albo na stolnicy, albo w misce miksera (ja 
wybrałam mikser – włączyłam go, a on 
wyrobił za mnie całe ciasto), gdy z poda-
nych składników zacznie się robić coś na 
kształt kruszonki, dodajemy wodę i jeszcze 
pozwalamy mikserowi wszystko ugnieść. 
Gotowe ciasto przekładamy do foliowego 
worka i wkładamy do lodówki na 30 minut. 
Po tym czasie wyciągamy ciasto, rozwałko-
wujemy i wykładamy nim formę na tartę. 
Ciasto nakłuwamy, przykrywamy papierem 
do pieczenia i obciążamy np. suchym gro-
chem. Wkładamy ciasto do rozgrzanego 
do 180C piekarnika na 20 minut. Gdy ciasto się 
piecze, przygotowujemy farsz. 
Śmietanę mieszamy w misce z jajkami, dodaje-
my 10 dkg sera i mieszamy. Boczek kroimy na 
mniejsze kawałki.

Na upieczony spód wylewamy delikatnie śmietanę, 
układamy na niej szpinak, boczek i posypujemy 
serem, a z góry doprawiamy pieprzem (soli nie 
trzeba, bo słony jest ser). Pieczemy około 25 minut 
w piekarniku i gotowe.

Szanowni Państwo, ostatnio zrobiłam taką 
tartę i znajomi zjedli ją w mig, więc i Pań-
stwu ją polecam na wieczorne spotkania :) 

TARTA Z SEREM ROKPOL I BOCZKIEM

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

oraz na profilu na facebooku:  www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

Informacje
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tel. 537 39 39 39
 511 33 06 36
motoexpertshop@gmail.com 
32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 1
(baza STW)

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

HURTOWNIA OLEJU OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

www.motoexpert.olkusz.pl

Najniższe ceny w regionie!

Jasol GL-4 
80W90

4000

  zł/5L 

PILAROL

800

zł/1L

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

WIĘCEJ OFERT NA STRONIE:

www.gwarek-nieruchomosci.pl

Przytulny domek, położony  
w spokojnej części Tenczynka  
Ponad 60 m kw., działka 8 a plus 
ok. 2 a udziału w drodze. Pięknie 

zagospodarowany ogród.
Cena: 285 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

Dom w Czernej 
110 m kw. na pięknej, widokowej działce 8 a. Stan surowy 
z dachem. Rozprowadzona instalacja elektryczna, środek 
częściowo wykończony płytami regips. Może służyć jako 
dom weekendowy lub całoroczny.  

Okazyjna cena: 167 tys.PLN.

DO SPRZEDANIA

DO WYNAJĘCIA:
1. Murowana hala o pow. ok. 370 m kw., 5 km  

od Krzeszowic. Przed halą znajduje się plac  
manewrowy o pow. ok. 3 a. Cena: 3,7 tys. PLN/m-c.

2. Komfortowe mieszkanie dwupokojowe o pow. 55 m 
kw. w Krzeszowicach. Garaż i miejsca parkingowe. 
Cena: 900 PLN plus czynsz 300 PLN (w nim śmieci, 
woda) plus gaz i prąd w/g zużycia/miesiąc. 

DO SPRZEDANIA:
3. Dom w Tenczynku o pow. 105 m kw, z przeznacze-

niem do remontu, ale można zamieszkać, działka  
10 a - ogrodzona, z dojrzałymi nasadzeniami.  
Cena: 169 PLN.

4. Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. 
Cena: 350 tys. PLN.

5. Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus 
garaż, na działce 8a. Cena: 185 tys. PLN.

6. Dom w Kochanowie (gm. Zabierzów) - 438 m kw, 
działka 44 a.  Garaż dwustanowiskowy. Pod działal-
ność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną, jak 
i prywatnie.  Cena: 1,5 mln PLN.

7. Stylowy dom w Czułowie (okolice Doliny  
Mnikowskiej), 150 m kw., działka 15 arów.  
Cena:  540 tys. PLN.

8. Dom do remontu (można zamieszkać), w 
Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw.  plus budynek 
gospodarczy, działka 5 a. Cena: 145 tys. PLN.

9. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) 
ze skałą lub bez.  Położona w pobliżu Restauracji 
Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.

10. Dwie działki rolne w Racławicach o pow. 62 a i pow. 
94 a, jedna w pobliżu pól golfowych w Paczółtowi-
cach. Cena: 1500 PLN/ 1 ar.

11. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. 
Cena: 120 tys. PLN.

12. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini. Cena: 
69,5 tys. PLN.

13. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w 
Kochanowie gm. Zabierzów (M1U). Cena pojedynczej 
działki: 123 tys. PLN.

14. Działka budowlano-usługowa 64 a w Zabierzowie. 
Dojazd dla TIR. Możliwość podziału terenu na 
mniejsze działki oraz prowadzenie działalności  
usługowej, magazynowej itp. Cena: 880 tys. PLN.

15. Działka 59 a w Węgrzcach Wielkich ujęta w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego jako „produkcja 
i usługi”. Możliwość postawienia dużej  hali. 
Szerokość działki ok. 32 m. Dojazd dla TIR od strony 
Nowej Huty. Cena: 590 tys. PLN.

16. Działka 1,48  Ha, użytkowanie wieczyste, 
przeznaczenie – przemysł. Budynek magazynowo-
-usługowy o pow. 1710 m kw. Działka znajduje się w 
północno-wschodniej części Krakowa.

17. Działka o przeznaczeniu przemysłowym 2,97 
ha.  Stacja trafo z możliwością podpięcia. Plan 
zagospodarowania przestrzennego w studium, 
WZ na istniejącą halę, oznaczone jako: UP/UC/P – 
tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych, 
publicznych  i przemysłu. Działka znajduje się w 
północno-wschodniej części Krakowa.

18. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Możliwość 
dokupienia działki przylegającej o pow. 16 a - MNU1, 
czyli budowlano - usługowej. Cena: 255 tys. PLN.

19. Działka budowlana 15 a w Białym Kościele.  
Cena: 160 tys. PLN. Możliwość dokupienia sąsiednich 
terenów rolnych 1-2 Ha w cenie 1 tys PLN/ar.

20. Działka usługowo-budowlana o pow. 2,34 ha, 
blisko ścisłego centrum Krzeszowic.  
Możliwość zakupu mniejszych działek: 85 a, 81 a, 
67 a. Cena: 3 mln PLN.   
Oferta dla dewelopera, ale nie tylko.

21. Pięknie położone działki budowlane po 7 a każda 
plus udział w drodze w Balicach gm. Zabierzów. 
Cena: 149 tys. PLN (dotyczy jednej działki).

Komfortowe mieszkanie  
o pow. 55 m kw. w Krzeszowicach

Duży salon z aneksem kuchennym (z pełnym wyposaże-
niem), sypialnia z balkonem, łazienka, przedpokój. Do 
mieszkania przynależy komórka lokatorska oraz garaż 
pod powierzchniami mieszkalnymi.  

Cena: 290 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ!!

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

tel. 32 754 56 70
tel. kom. 608 696 097

Ponad 22 lata doświadczenia

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

TANIO
SZYBKO 
SOLIDNIE

Reklamy


