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

montaż
8% VAT

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2

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, 
PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW

SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH,
STAŁA OPIEKA SERWISOWA

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

kupuj na stronie odbieraj w salonie • www.polnox.pl

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 

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!

PRACA FIZYCZNA W NORWEGII

Pomocnik bez języka
tel. 735 378 747

biuropracy@interia.eu

tel. 32 754 56 70
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Olkuscy działacze dwóch ugru-
powań politycznych postanowi-
li nawiązać lokalną współpracę 
w związku z problemem, o którym 
alarmują od dłuższego czasu.
– Nasze działania są częścią 
ogólnopolskiej akcji, która jest 
odpowiedzią na problem imi-
grancki. Temat uchodźców jest 
bagatelizowany przez media, 
przemilczane są też zagrożenia 
z nim związane – wypowiedział 
się Kamil Wołek, przedstawiciel 
Ruchu Kukiz’15 w  Olkuszu. – 
Cieszę się, że ponad podziałami 
zjednoczyliśmy się w tych działa-
niach, a do akcji włączyli się też 
zwykli obywatele. Referendum 
jest konieczne, aby poznać głos 
narodu polskiego w tej dosyć waż-
nej, drażliwej społecznie kwestii. 
– Jako partia KORWiN stanow-
czo sprzeciwiamy się relokacji 
imigrantów ekonomicznych oraz 
zakładaniu obozów na terenie RP, 
gdzie mieliby oni być przymu-
sowo przetrzymywani – mówił 
prezes olkuskiego oddziału partii 
KORWiN, Miłosz Pałka. – Zrób-
my wszystko, by sytuacja, jaką 
widzieliśmy w  krajach Europy 
zachodniej nie powtórzyła się 
w Polsce. Tam dzieją się rzeczy 
niedopuszczalne; gwałty na 
kobietach, notoryczne łamanie 
prawa i porządku publicznego.
– Sprawa dotycząca przyjmowania 
imigrantów do naszego kraju nie 
jest już kwestią dyskusji politycz-

nej – to sprawa bezpieczeństwa 
obywateli, dlatego ważne jest, by 
społeczeństwo miało szansę wyra-
zić swoją opinię w tym temacie – 
skomentowała również posłanka 
na Sejm RP Agnieszka Ścigaj. – 
Mogą nas różnić poglądy na różne 
sprawy, jednak jako naród w sto-
sunku do polityki zagranicznej 
musimy zawsze mieć na względzie 
dobro kraju, a nie poszczególnych 
ugrupowań politycznych. Cieszę 
się bardzo, że olkuski oddział 
partii KORWiN przyłączył się 
do naszej akcji, a  liczę również, 
że inne grupy pójdą tym śladem 
i wesprą inicjatywę.
Podczas jednorazowych akcji 
w Olkuszu udało się już zebrać 
kilkaset podpisów. Kartę do pod-
pisów można znaleźć na stronie:

dzienreferendalny.pl
lub

korwinolkusz.cba.pl.

Podpisy można składać w biurze 
poselskim posłanki Agnieszki 
Ścigaj w Olkuszu przy ul. Sław-
kowskiej 13/13 bądź przekazać 
działaczom do olkuskiego oddzia-
łu partii KORWiN na spotkaniach 
otwartych. 

 v Tekst, zdjęcie:  
Aleksandra Powaga

OLKUSCY DZIAŁACZE KUKIZ’15 I KORWIN 
RAZEM PRZECIWKO IMIGRANTOM

W ubiegłą środę 3 lutego w olkuskim biurze posłanki na Sejm RP Agnieszki Ści-
gaj odbyła się konferencja prasowa na temat zbiórki podpisów pod wnioskiem 
o rozpisanie  referendum w sprawie przyjmowania przez Polskę uchodźców 
w ramach systemu relokacji w Unii Europejskiej. Wzięli w niej udział członkowie 
Ruchu Kukiz'15 oraz olkuskiego oddziału partii KORWiN.

Dziś, bycie modną nie jest 
takie trudne. Inaczej wygląda-
ły realia PRL-u. Czy w tam-
tych czasach kobieta mogła 
być modna? Wydawałoby 
się, że brak materiałów, czy 
bodźców w postaci koloro-
wych czasopism wypełnio-
nych setkami zdjęć, reklam 
itd. powinien spowodować 
wszechobecną szarość ubio-
ru. Człowiek jest jednak istotą 
przekorną i czasem zadziwia 
swą kreatywnością. Być może 
właśnie taki brak przełado-
wania informacjami powodo-
wał, że u ludzi z artystycznym 
zacięciem wyobraźnia zaczy-
nała pracować ze zdwojoną 
siłą. O tym jak pomysłowe 
były nasze mamy, bacie czy 
my same jeszcze trzydzieści 
lat temu, można się przekonać 
na wystawie „Modna i już! 
Moda w PRL” 
Wystawa dostępna jest w Gma-
chu Głównym Muzeum Naro-
dowego w Krakowie, od 19 
grudnia 2015r. i potrwa do 17 
kwietnia 2016r . Ekspozycja 
odzwierciedla niepowtarzal-
ny charakter mody kolejnych 

powojennych dekad. 
Pokazuje zarówno 
ubiory zwyczajne, 
codzienne, jak i kre-
acje wybitnych pro-
jektantów, którym 
przyszło pracować 
w Polsce lat 1945 – 
1989.
Dziesiątki ubiorów 
zgromadzonych na 
w ystawie dowo-
dzą kreatywności 
i przedsiębiorczości 
mieszkanek Polski 
Ludowej. Wystawa 
jest tym bardziej 
interesująca, że naj-
ciekawsze kreacje 
prezentowane są we 
współczesnych stylizacjach. 
Zabieg taki ukazuje jak wiele 
elementów z tamtych lat pozo-
staje nadal aktualnymi. 
Wystawa (wbrew pierwszym 
skojarzeniom) jest niezwy-
kle barwna. Odnajdziemy 
tam zarówno motywy folk, 
eleganckie, skrzące kre-
acje wieczorowe, szlachetne 
i klasyczne zestawienia bieli 
i czerni. Nie brak jest odnie-

sień do sytuacji codziennych 
czy też znanych osób. Myślę, 
że ta wystawa jest punktem 
obowiązkowym każdej trend-
setterki. Może ona zainspi-
rować zarówno osoby, które 
zawodowo zajmują się pro-
jektowaniem mody jak i każdą 
kobietę, która lubi „poekspe-
rymentować ze swoją szafą”. 
Serdecznie polecam. 

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

MODNA I JUŻ!
To, że moda może być sztuką chyba nie muszę przekonywać nikogo, 
a zwłaszcza kobiet. Dzisiaj mamy w Polsce nieograniczone możliwości 
dotyczące mody. Kolorowe magazyny, programy telewizyjne dotyczące 
mody i stylizacji, Internet pełen modowych blogów. W sklepach dostęp-
ne są znane marki odzieżowe, nawet te z najwyższej półki. To, czego 
nie możemy dostać w galeriach handlowych wystarczy zamówić przez internet. Dla 
tych, których nie stać na drogie marki, powstało wiele tzw. sieciówek, w których 
można za przystępną cenę zaopatrzyć się w ubrania zgodne z panującymi trendami.

-emFERIE Z 2016

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu zaprasza na

 

Rodzinne Rozgrywki Sportowe

 

dla rodzin z dziećmi ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum

 

w niedzielę 14.02.2016 r. o godz. 10:30

   

Kryta Pływalnia przy ZSPI nr 1 w Olkuszu, ul. Kochanowskiego 2

 
  

W programie gry i zabawy w wodzie.

  

Szczegółowe informacje: 32 649 44 88, 784 647 871, 
www.mosir.olkusz.pl, facebook.pl/mosirolkusz 

Oferta tegorocznych ferii zimowych dla aktywnych, przygotowana przez Miejski Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji w  Olkuszu, była na tyle różnorodna, że każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Najmłodsi mogli codziennie uczestniczyć w  animacjach sportowych. Podczas 
dwugodzinnych zajęć dzieci bawiły się w berka, murarza, wiewiórki do dziupli, pokonywały 
różnorakie tory przeszkód, szukały ukrytych skarbów itp. Za czynne uczestnictwo dzieci 
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody niespodzianki.

Grupy dzieci i  młodzieży aktywnie spędzały czas wolny na krytej pływalni przy ZSPI 
nr 1 w  Olkuszu, gdzie MOSiR zorganizował  naukę i  doskonalenie pływania. Ten rodzaj 
aktywnego wypoczynku co roku cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że liczba chętnych 
jest większa niż ilość miejsc. Dlatego, dodatkowo w godzinach południowych i w weekendy 
dzieci mogły korzystać z basenu, wykupując bilet za złotówkę. 

Starsza młodzież częściej wybierała turnieje i  zawody sportowe organizowane w  Hali 
Sportowo-Widowiskowej: Turniej Halowej Piłki Nożnej, Tenisa Stołowego, Siatkówki oraz 
Triobasketu.

Ofertę „Ferii z MOSiR-em” uzupełniły zajęcia fitness, akademia karate i samoobrony oraz 
szkółka tenisa ziemnego. 

Ogółem przez dwa tygodnie z  różnych form aktywności skorzystało 1057 uczestników. 
Udział we wszystkich zajęciach był bezpłatny. 

W organizację zajęć dla dzieci i młodzieży podczas Ferii 2016 włączyli się: Zespół Szkolno 
– Przedszkolny Integracyjny nr 1 w Olkuszu, Klub Kyokushin Karate z Bukowna, instruktorzy: 
Agata i  Zbigniew Bąchórowie, Jowita Gajos-Niewiara, Małgorzata Panasiuk oraz Rafał 
Krawczyk. Opiekę medyczną podczas turniejów zapewniła Grupa Ratowników Medycznych 
R1 z Bukowna.

Najlepsi zawodnicy oraz drużyny biorące udział w turniejach i zawodach otrzymali nagrody 
w postaci sprzętu sportowego i słodyczy, ufundowane przez: sklep sportowy „Pablosport” 
przy ul. Legionów Polskich 14 oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu.

PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu zakończyło realizację Projektu pn.: „Porząd-
kowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap 
I”, usprawniając funkcjonalność sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, zwiększając ochronę lokalnych wód grun-
towych i gleb, oraz poprawę warunków życia lokalnej społeczności.
Przeprowadzenie prac inwestycyjnych 
i remontowych w zakresie systemu wod-
no-kanalizacyjnego na terenie Gmin: 
Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze było 
konieczne, ze względu na zły stan sieci 
wodociągowej odznaczający się wysoką 
awaryjnością, niedostateczne wyposażenie 
niektórych terenów w sieci kanalizacyjne 
oraz konieczność zwiększenia efektywno-
ści oczyszczania ścieków i unowocześnie-
nia systemu unieszkodliwiania osadów 
ściekowych na Oczyszczalni Ścieków 
w Olkuszu. Ponadto, kluczowym ele-
mentem Projektu jest budowa systemu 
zaopatrzenia w wodę opartego na ujęciach 
głębinowych.
Podjęcie konkretnych kroków zmierza-
jących do zmiany ówczesnej sytuacji oraz 
skorzystanie z środków unijnych zmniej-
szyło istniejące problemy. Działania Przed-
siębiorstwa i Gmin: Olkusz, Bukowno, 
Bolesław i Klucze – udziałowców Spółki 
zostały sfinalizowane podpisaniem umo-
wy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-
210/10-00 dla Projektu „Porządkowanie 
gospodarki ściekowej w zlewni Białej Prze-
mszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, 
Bolesław, Klucze – etap I”  realizowanego 
w ramach działania 1.1 „Gospodarka wod-
no – ściekowa w aglomeracjach powyżej 
15 tys. RLM” priorytetu I „Gospodarka 
wodno-ściekowa” Programu Operacyjne-

go Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 
Na podstawie umowy z Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie podpisanej w dniu 
02.11.2011r. oraz późniejszych aneksów, 
które trzy krotnie rozszerzały zakres rze-
czowy Projektu, Przedsiębiorstwo otrzyma 
dofinansowanie ze środków Unii Europej-
skiej na realizacje przedsięwzięcia, którego 
wartość wyniosła 206 907 761,70 zł (brut-
to), z czego środki pomocowe z Funduszu 
Spójności wynoszą: 121 930 096,52 zł.
Inwestycje budowy sieci kanalizacyjnej 
zostały zakończone, i właściciele posesji, 
przy których prowadzone były roboty 
w ramach naszego Projektu, powinni 
wykonywać podłączenia na swoich nie-
ruchomościach. Zgodnie z ustawą o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, 
do obowiązku właścicieli nieruchomości 
należy przyłączenie nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji Spółka z o.o. podjęło 
działania umożliwiające i ułatwiające 
wykonanie przez właścicieli przyłączy tj.: 
- oferujemy wykonanie przyłączy siłami 
własnymi Przedsiębiorstwa, po atrakcyj-
nych cenach (konkurencyjnych na rynku). 
- zgodnie z ustaleniami z Gminami, 
Przedsiębiorstwo umożliwia mieszkań-
com skorzystanie z systemu ratalnego 

opłaty za wykonywa-
ne przyłącza – które 
są realizowane przez 
PWiK Sp. z o.o.
Aby ułatwić Państwu 
realizację przyłącza 
k a na l i z ac y jnego, 
opracowaliśmy drogę 
ułatwiającą prawidło-
wą realizację przedsięwzięcia. 
Krok 1. Pismo od Przedsiębiorstwa
•	 Po zakończeniu budowy odcinka 

kanalizacji sanitarnej w ulicy wraz 
z odgałęzieniem do granicy działki, 
otrzymali Państwo od Przedsiębior-
stwa pisemną informację o możliwo-
ści przyłączenia nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej, 

•	 Korespondencja zawierała kopię pla-
nu sytuacyjnego z zaprojektowanym 
przebiegiem przyłącza od granicy 
nieruchomości do budynku.

•	 W piśmie określony został termin 
podłączenia się do kanalizacji 
sanitarnej. 

Krok 2 Realizacja przyłącza  
kanalizacyjnego

Zachęcamy mieszkańców  
do podłączenia się do kanalizacji. 

Alfred Szylko

Pragniemy poinformować mieszkańców miejscowości Bydlin i Krzywopłoty, że 
w związku z  prowadzonym odcinkowym płukaniem hydropneumatycznym sieci 
wodociągowej w najbliższych dniach wystąpią przerwy w dostawie wody. Każdorazowo 
przed podjęciem działań będziemy Państwa informować stosownymi ogłoszeniami 
zarówno o czasookresie wyłączenia wody jak i obszarze, którego będzie dotyczyło. 

Przedsiębiorstwo jest także w stałym kontakcie z Sołtysami niniejszych Sołectw.

ZARZĄD PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Informacje
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Warte uwagi są argumenty podnoszo-
ne przez organ w czasie postepowania, 
które Sąd nie uznał za właściwe. Po 
pierwsze kwestionowano koniecz-
ność udzielanie żądanych informacji, 
bowiem wniosek obarczony był braka-
mi, a to nie zawierał pełnego imienia 
i nazwiska oraz adresu koresponden-
cyjnego wnioskodawcy. Kolejnym bra-
kiem była niewłaściwa forma (e-mail). 
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Krakowie uznał, „(…) w ustawie 
o dostępie do informacji publicznej 
brak jest wskazania jakichkolwiek 
wymagań formalnych wniosku (poza 
utrwaleniem go w formie pisemnej). 
Za wniosek pisemny uznawać należy 
również przesłanie zapytania pocztą 
elektroniczną i to nawet, gdy do jego 
autoryzacji nie zostanie użyty podpis 
elektroniczny. Pogląd ten uzasadnio-
ny jest brakiem konieczności pełnego 
zidentyfikowania wnioskodawcy, któ-
ry żądając informacji publicznej, nie 
musi wykazać się jakimkolwiek inte-
resem prawnym lub faktycznym (…)”. 

Tak więc, wniosek o udostepnienie 
informacji publicznej nie musi speł-
niać szczególnych wymogów for-
malnych, nie wymaga dokładnego 
zidentyfikowania wnioskodawcy, 
wystarczy wskazanie zakresu żąda-

nych informacji oraz sposobu ich 
dostarczenia do zainteresowanego.   

Ustawa o dostępie do informacji 
publicznej, reguluje istotną proble-
matykę możliwości uzyskania intere-
sujących nas danych, o ile mieszczą się 
one w zakresie informacji publicznej. 
Oto kilka przykładów rozumienia tego 
pojęcia. Korespondencja pomiędzy 
dyrektorem szkoły, a radą rodziców, 
której treścią jest wniosek o interwen-
cję w sprawie jednego z nauczycieli 
mieści się w tym obszarze, a jej treść 
winna być udostępniana każdemu, 
również innemu nauczycielowi tej pla-
cówki (WSA w Krakowie, w wyroku 
z 7.06.2013r., sygn. IISAB/Kr 47/13). 
Zapowiedź dotycząca inwestycji na 
działkach stanowiących drogi także 
spełnia kryteria informacji publicz-
nej, jak i decyzje administracyjne, 
stanowiące podstawę do lokalizacji 
przez przedsiębiorstwo sieci ener-
getycznej na nieruchomościach 
innych podmiotów (WSA w Warsza-
wie, w wyroku z 4.03.2014r., sygn.. 
IISAB/Wa 728/13; WSA w Warsza-
wie, w wyroku z 4.03.2014r., sygn. 
IISAB/Wa 637/13). Uzyskanie wiedzy 
w zakresie przebiegu zatrudnienia 
i wykształcenia strażników Straży 
Miejskiej było rozpatrywane przez 

sąd, który uznał wniosek za zasad-
ny jako dotyczący osób pełniących 
funkcje publiczne (WSA w Szczecinie, 
w wyroku z 7.01.2015r., sygn. IISAB/
Sz 127/14). Na zakończenie przykład 
dotyczący partii politycznych: treść 
umowy, której zleceniodawcą jest 
partia polityczna, a dotyczące badań 
opinii oraz jej wyniki, są dokumentami 
zawierającymi informacje dostępne na 
podstawie w/w ustawy (WSA w War-
szawie, wyrok z 15.11.2013r., sygn. 
IISAB/Wa 409/13). 
Reasumując, informacje publiczne to 
szeroki zakres wiadomości, do których 
dostęp ma każdy z nas. Procedura ich 
uzyskania, co wymaga podkreślenia, 
jest bardzo uproszczona. Złożenie 
wniosku winno być rozpatrzone nie-
zwłocznie, co do zasady, nie później 
niż 14 dni. Regułą jest bezpłatność 
tego postępowania. Adresat wniosku 
jest związany wskazaną formą udo-
stępnienia danych. Odmowa podania 
informacji może zostać zaskarżona 
jak również brak odpowiedzi organu 
tym zakresie.

 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
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Reasumując, informacje publiczne to 
szeroki zakres wiadomości, do których 
dostęp ma każdy z nas. Procedura ich 
uzyskania, co wymaga podkreślenia, 
jest bardzo uproszczona. Złożenie 
wniosku winno być rozpatrzone nie-
zwłocznie, co do zasady, nie później 
niż 14 dni. Regułą jest bezpłatność 
tego postępowania. Adresat wniosku 
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PORADY PRAWNE 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Z serii ciekawe orzeczenia:  Stan faktyczny: Mieszkaniec pewnej gminy, nie podając 
swoich danych osobowych, złożył w formie elektronicznej wniosek o udostępnienie in-
formacji publicznych, tj. zakresu obowiązków wszystkich pracowników Urzędu Gminy. 
Z uwagi na brak odpowiedzi ze strony organu, wnioskodawca złożył do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność tamtejszego Wójta Gminy. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, rozpoznający skargę, w orzeczeniu z dnia 7 września 
2015r., sygn. II SAB/Kr 133/15, uznał że stan bezczynności zaistniał. Na Wójta została nałożona kara 
grzywny w wysokości 100 zł oraz zasądzono na rzecz skarżącego kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosz-
tów procesu. W trakcie postępowania sądowego udzielono wnioskodawcy żądanych informacji. 

Celem postępowania o rozgraniczenie 
nieruchomości jest ustalenie przebiegu 
ich granic przez określenie położenia 
punktów i linii granicznych, utrwalenie 
tych punktów znakami granicznymi na 
gruncie oraz sporządzenie odpowiednich 
dokumentów. Zazwyczaj rozgraniczenie 
przeprowadza się na wniosek i koszt zain-
teresowanego, zaś z urzędu ma ono miejsce 
tylko wówczas, gdy potrzeby gospodarki 
narodowej albo interes społeczny tego 
wymagają. Przeprowadza się je również 
często w sytuacji, gdy granice nierucho-
mości w ogóle nie zostały ustalone, choćby 
nie było sporu między sąsiadami albo były 
kiedyś ustalone, ale z różnych względów 
stały się sporne. 
Tryb rozgraniczania normuje ustawa z dnia 
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i karto-
graficzne (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 
1287 z późn. zm.) i przewiduje zasadniczo 
dwie fazy takiego postępowania.
Pierwsza faza – administracyjna - roz-
poczyna postępowanie z momentem 
wydania postanowienia przez właściwy 
organ (wójta, burmistrza, prezydent mia-
sta), który wyznacza i upoważnia upraw-
nionego geodetę do czynności ustalenia 
przebiegu granic. Przy ustalaniu przebiegu 
granic bierze się pod uwagę znaki i ślady 
graniczne, mapy i inne dokumenty oraz 
punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku 
braku tych danych, bądź gdy są one nie-
wystarczające albo sprzeczne, wówczas 
ustala się przebieg granicy na podstawie 
zgodnego oświadczenia stron lub jednej 
strony, gdy druga strona w toku postę-
powania oświadczenia nie składa i nie 
kwestionuje przebiegu granicy. Jeśli mię-
dzy stronami istnieje spór co do powyż-
szych kwestii, wówczas geodeta nakłania 
strony do zawarcia ugody. Taka ugoda 
posiada moc ugody sądowej, co oznacza, 

że może być ona podważona wyłącznie 
przed sądem. Właściwy organ nie wydaje 
wówczas decyzji o rozgraniczeniu, a koń-
czy sprawę decyzją o umorzeniu postępo-
wania. W ugodzie powinien być zawarty 
opis przedmiotu sporu, opis wzajemnych 
ustępstw, szczegółowy opis granicy uzna-
nej za obowiązującą po podpisaniu ugody, 
informację o jej mocy. W przypadku, gdy 
geodeta ustalił granice bezspornie, według 
dokumentów lub na podstawie zgodnego 
oświadczenia stron, organ zobowiązany 
jest wydać decyzję o rozgraniczeniu. Od 
decyzji tej nie przysługuje odwołanie, lecz 
specjalny środek odwoławczy – wniosek 
o przekazanie sprawy sądowi powszech-
nemu w terminie 14 dni od doręczenia 
decyzji o rozgraniczeniu. 
Niezawarcie przez strony ugody oraz brak 
wystarczających dowodów do wydania 
decyzji o rozgraniczeniu powoduje, iż 
organ umarza postępowanie i przekazuje 
sprawę z urzędu do sądu powszechnego. 
Rozpoczyna to drugą fazą postępowania 
rozgraniczeniowego - sądową. Sądem 
właściwym do przeprowadzenia rozgra-
niczenia jest sąd rejonowy właściwy ze 
względu na miejsce położenia nierucho-
mości. W tym postępowaniu, które toczy 
się w oparciu o art. 153 kodeksu cywilne-
go, Sąd powinien ustalić granice według 
ostatniego spokojnego stanu posiadania.
Zgodnie z postanowieniem Sądu Naj-
wyższego z dnia 6 maja 1974 roku sygn. 
akt III CRN 81/74 przez zwrot "ostatni 
spokojny stan posiadania" rozumie się usta-
bilizowany stan posiadania przedmiotu 
rozgraniczenia, a więc taki stan, który nie 
pozwala wprawdzie na stwierdzenie naby-
cia własności przez zasiedzenie, jednakże 
trwa zbyt długo, by pozbawienie dotych-
czasowego posiadacza (właściciela) posia-
dania pasa ziemi przez ustalenie granicy 

"z  uwzględnieniem 
wszelkich okoliczności" dało się pogo-
dzić z zasadami współżycia społecznego. 
Gdyby również takiego stanu nie można 
było stwierdzić, a postępowanie rozgrani-
czeniowe przed sądem nie doprowadziłoby 
do ugody między zainteresowanymi, sąd 
ustali granice z uwzględnieniem wszel-
kich okoliczności. Może przy tym przy-
znać jednemu z właścicieli odpowiednią 
dopłatę pieniężną. Postępowanie kończy 
postanowienie sądu, na które służy ape-
lacja. Załącznikiem do postanowienia jest 
plan rozgraniczenia sporządzony przez 
biegłego w formie opinii. Postanowienie 
sądu o rozgraniczeniu po zaopatrzeniu go 
w klauzulę wykonalności podlega egzeku-
cji komorniczej. 
Należy wiedzieć, iż sąd w sprawie o rozgra-
niczenie musi uwzględniać również skutki 
zasiedzenia. Tak więc jeżeli jedna ze stron 
sąsiedzkiego sporu przez odpowiednio 
długi okres czasu zajmowała część gruntu 
drugiej strony, stanie się jego właścicielem. 
Terminy zasiedzenia w świetle przepisów 
kodeksu cywilnego wynoszą 20 lat, jeśli 
aktualny posiadacz albo jego poprzednik 
wszedł w posiadanie nieruchomości czy 
jej części w dobrej wierze, zaś 30 lat gdy 
jej posiadacz wszedł w posiadanie w złej 
wierze, to znaczy przejmując tę nierucho-
mość, wiedział, że prawo własności mu 
nie przysługuje. Co istotne, do okresu 
posiadania aktualnego posiadacza zalicza 
się okres posiadania jego poprzednika, np. 
osoby, od której zakupił nieruchomość 
na podstawie nieformalnej umowy (nie 
zawartej przed Notariuszem).

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
Liczne nieporozumienia w stosunkach sąsiedzkich coraz częściej 
dotyczą granic nieruchomości i wielokrotnie kończą się procesem 
sądowym o rozgraniczenie nieruchomości.

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

Europejski Trybunał Praw Człowieka 
działający w sposób stały z siedzibą 
w Strasburgu został utworzony celem 
zapewnienia przestrzegania zobo-
wiązań wynikających z Konwencji 
o ochronie praw człowieka i pod-
stawowych wolności, sporządzonej 
w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., 
zmienionej następnie Protokołami nr 
3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 
2 (Dz.U.1993.61.284 z dnia 1993.07.10 
z późn. zm.) [dalej Konwencja], przez 
państwa, które ratyfikowały Konwencję 
i protokoły. Rzeczpospolita Polska raty-
fikowała Konwencję 19 stycznia 1993 r.
W pierwszej kolejności zatem nale-
ży wskazać prawa jakie chronione są 
Konwencją, a są to, m.in. prawo do 
życia, zakaz tortur, prawo do rzetelnego 
procesu sądowego, poszanowania życia 
prywatnego i rodzinnego, poszano-
wania mienia, prawo do nauki, wol-
ność wyrażania opinii, wolność myśli, 
sumienia i wyznania, prawo do sku-
tecznego wniesienia środka odwoław-
czego. Polska nie ratyfikowała jednak 
protokołu nr 12 dotyczącego zakazu 
dyskryminacji.
W niniejszym artykule skoncentruję 
się jedynie na tematyce tzw. indywi-
dualnych skarg wnoszonych w opar-
ciu o art. 34 Konwencji, warto jednak 
wspomnieć, że Trybunał właściwy jest 
również w sprawach skarg wnoszo-
nych wzajemnie przez poszczególne 
państwa; w sprawach związanych 
z wykonaniem ostatecznego wyroku 
Trybunału z uwagi na problem z jego 
wykładnią; a także jest kompetentny 
do wydawania na wniosek Komite-
tu Ministrów opinii doradczych dot. 
interpretacji Konwencji.
Trybunał może przyjmować skargi 

indywidualne od każdej osoby, która 
uważa, że stała się ofiarą narusze-
nia przez państwo praw zawartych 
w Konwencji i protokołach. Skarga jest 
dopuszczalna dopiero po wyczerpaniu 
wszystkich środków odwoławczych 
w kraju, a zatem należy wcześniej 
odwołać się do sądu II instancji, a jeżeli 
i to nie przyniosło efektu, wnieść (o ile 
jest dopuszczalny) nadzwyczajny śro-
dek odwoławczy przewidziany przez 
prawo krajowe. Ponadto, skargę należy 
skierować w terminie 6 miesięcy od 
daty wydania ostatecznego orzeczenia 
w Polsce. Skarga nie może być ano-
nimowa, ani dotyczyć sprawy która 
została już poddana pod rozstrzygnię-
cie Trybunału, bądź była przedmiotem 
innej międzynarodowej procedury.
Jeżeli nie zostały zachowane powyż-
sze wymogi Trybunał odrzuca skar-
gę. Jeżeli skarga nie daje się pogodzić 
z postanowieniami Konwencji, jest 
w sposób oczywisty nieuzasadniona 
lub stanowi nadużycie prawa do skar-
gi lub skarżący nie doznał znaczącego 
uszczerbku Trybunał również odrzu-
ci naszą skargę.
Skarga wnoszona jest na formularzu 
i może zostać sporządzona w języku 
ojczystym, natomiast oficjalnymi języ-
kami Trybunału są angielski i francuski, 
i w wybranym z tych języków odbywa 
się dalsza procedura. Skarga musi odpo-
wiadać wymogom formalnym oraz 
zostać podpisana przez skarżącego. 
Może ona również zostać sporządzona 
przez przedstawiciela, który musi być 
adwokatem, uprawnionym do pro-
wadzenia praktyki w którymkolwiek 
z państw stron Konwencji. W innym 
przypadku reprezentantem może być 
także każda inna osoba o ile jednak 

zostanie dopuszczona przez Trybunał. 
Do skargi dołącza się kopie dokumen-
tów związanych z jej przedmiotem. 
Bardzo ważnym jest aby skarga była 
prawidłowo sporządzona i kompletna, 
w przeciwnym bowiem wypadku ulega 
ona zniszczeniu, a 6 miesięczny termin 
nie ulega przerwaniu przez nieskutecz-
ne wniesienie skargi. 
Sprawa jest rozpatrywana nieodpłatnie. 
W początkowej fazie całe postępowa-
nie toczy się pisemnie. Rozprawy są 
publiczne, chyba że Trybunał zdecyduje 
inaczej ze względu na wyjątkowe oko-
liczności. Trybunał rozpoznaje sprawę 
z udziałem przedstawicieli stron i, jeśli 
zachodzi potrzeba, podejmuje docho-
dzenie. Na każdym etapie postępowa-
nia Trybunał może postawić się do dys-
pozycji zainteresowanych stron celem 
polubownego załatwienia sprawy.
Warto podkreślić, że w związku ze 
skargą można domagać się zasądze-
nia słusznego zadośćuczynienia, a to 
w przypadku jeżeli Trybunał stwier-
dzi że nastąpiło naruszenie prawa. 
Dodatkowo Trybunał orzeka również 
o ewentualnym zwrocie wydatków 
poniesionych przez skarżącego na 
wniesienie sprawy. Podkreślić należy, 
że orzeczenie Trybunału nie unie-
ważnia krajowych decyzji, nie uchy-
la krajowych przepisów prawnych, 
a Trybunał nie rozstrzyga spraw 
ponownie. Stwierdza on jedynie czy 
miało miejsce naruszenie Konwencji 
bądź protokołów i orzeka o ewentu-
alnym zadośćuczynieniu.

 v Szymon Dubel
Adwokat

PORADY PRAWNE 
SKARGA DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA
Często w mediach słyszymy o skargach do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. Nie każdy z nas jednak wie jak 
skutecznie uruchomić i na czym w praktyce polega ta proce-
dura, a także jakie należy podjąć czynności aby ewentualna 
skarga miała szanse powodzenia.

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.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH  okręg Małopolski
Koło Powiatowe w Olkuszu
ul. Kpt. Hardego 11a, 32-300 Olkusz
KRS 0000088851     NIP 676 - 11-74-538    REGON: 357103108

Polski Związek Niewidomych posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.Oznacza to, że osoby 
fizyczne mogą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz naszej organizacji. Pozyskane 
środki finansowe przeznaczone będą na realizację celów statutowych, (aktywizację społeczną 
i zawodową naszych niewidomych.) 
Koło PZN w Olkuszu działa na terenie Powiatu olkuskiego nieprzerwanie od 60 lat.
Obejmujemy wsparciem osoby niewidome oraz słabowidzące niejednokrotnie obciążone dodatkową 
niepełnosprawnością. W PZN Olkusz pracujemy społecznie niosąc swoją postawą i zaangażowaniem 
pomoc nowo ociemniałym kolegom.

To tylko 1%, a tak wiele znaczy dla rehabilitaji osób niepełnosprawnych.
Ty też możesz pomóc wpisz nr KRS: 0000088851, cel szczegółowy:  

PZN Koło Powiatowe Olkusz, Urząd Skarbowy dopełni za Ciebie resztę formalności. 
ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

Zarząd Koło PZN w Olkuszu przyszłym ofiarodawcom składa serdeczne podziękowania.

Rachunek Bankowy:
Bank Zachodni WBK S.A.
Nr konta: 41 1090 2590 0000 0001 3064 4873

Tel. (32) 757 82 34
Email: pznolkusz@o2.pl

www.pznolkusz.org.pl           

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.

Informacje
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Wręczenie nagród Cordis Nobilis cieszy się ogromną popularnością lokalnego środo-
wiska. W odpowiedzi na zaproszenie Burmistrza Romana Piaśnika w tegorocznej gali 
uczestniczyli m.in. posłowie reprezentujący Ziemię Olkuską: Lidia Gądek, Agnieszka 
Ścigaj oraz Jacek Osuch, Starosta Powiatu Olkuskiego Paweł Piasny, Wicestarosta Jan 
Orkisz, Zastępcy Burmistrza: Bożena Krok oraz Jolanta Motyczyńska, radni powiatowi 
oraz miejscy, przedstawiciele duchowieństwa, organizacji pozarządowych i lokalnego 
biznesu oraz laureaci poprzednich edycji nagród Cordis Nobilis.
Najważniejszymi uczestnikami sobotniej uroczystości byli jednak laureaci tego-
rocznej edycji nagrody Cordis Nobilis, nagrodzeni oraz wyróżnieni w pięciu 
kategoriach: Organizacja, Filantrop, Wolontariusz, Nauczyciel, Osoba.
Laureatów Nagrody wyłania Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele 
różnych środowisk: Rady Miejskiej w Olkuszu, Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, 
organizacji pozarządowych, sołectw i osiedli, osoby reprezentujące nauczycieli.
Wręczenia nagród dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, 
a laudacje odczytał Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Jacek Imielski.
W kategorii Organizacja nagrody przyznawane są dla organizacji pozarządowej za 
najwartościowsze przedsięwzięcia służące budowaniu wspólnego dobra. Laureatem 
został Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Olkuszu.
Polski Związek Niewidomych Koło w Olkuszu działa nieprzerwanie od 1950 roku. 
Zrzesza osoby niewidome i słabowidzące. Obecnie liczy 120 członków. Z wielkim 
zaangażowaniem pomagają osobom tracącym wzrok w powrocie do normalnego 
życia. Pomagają tym osobom w uzyskaniu skierowania na szkolenie z zakresu 
czynności życia codziennego, takich jak: ubieranie się, umycie, przygotowanie 
posiłków, pomagają w rehabilitacji społeczno–zawodowej. Każda osoba zgłasza-
jąca się do stowarzyszenia może liczyć na bezinteresowną, płynącą prosto z serca 
pomoc. Polski Związek Niewidomych nam wszystkim przywraca wiarę w to, że 
mimo przeciwności losu można żyć pięknie, mądrze i godnie.
W kategorii Filantrop nagrody przyznawane są dla darczyńców i sponsorów za 
finansowe wspieranie działalności społecznej. Wyróżnienie otrzymał Pan Andrzej 
Maksymowicz – właściciel firmy MaxTrans. Od wielu lat wspiera działalność 
szkółki piłkarskiej Olkuskiego Klubu Sportowego SŁOWIK w Olkuszu. Prze-
kazuje środki finansowe, finansuje przewozy młodych piłkarzy na mecze Polskiej 
Ligi Ekstraklasy. W 2015 roku wspólnie z klubem SŁOWIK zorganizował turniej 
piłkarski – zakupił nagrody, puchary i medale, a zebrane w czasie turnieju środki 
przekazane zostały na rzecz chorego na nowotwór 5 – letniego chłopca.
W kategorii Wolontariusz nagrody przyznawane są osobom stawiającym pierwsze 
kroki w pracy społecznej. Laureatem tegorocznej edycji nagrody został Marcin 
Basiński, a wyróżnienie otrzymał Bartosz Boniecki.
Pan Marcin Basiński jest absolwentem Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu. Przez 
4 lata nauki poświęcił wiele wolnego czasu na pracę wolontariacką. Pomagał 
osobom starszym, chorym, samotnym, niepełnosprawnym, kolegom szkolnym. 
Współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi. Brał udział w zbiórkach 
pieniężnych dla chorych dzieci ze Stowarzyszenia Caritas, pomagał przy organi-
zacji spotkania integracyjnego dla podopiecznych Ośrodka Terapii Zajęciowej, 
zbierał środki finansowe na leczenie swojej koleżanki cierpiącej po oparzeniu.
Aktywnie uczestniczy w akcji Szlachetna Paczka. Z jego inicjatywy wyremonto-
wane zostało mieszkanie jednej z osób objętych opieką.

Pan Bartosz Boniecki jest uczniem maturalnej klasy w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. 
Od 3 lat jest wolontariuszem Stowarzyszenia na Rzecz Oświa-
ty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich". 
Uczestniczy w projekcie „Wspieranie osób w podeszłym wieku 
w integracji z młodzieżą". W ramach projektu prowadzi między-
pokoleniowy kącik komputerowy– uczy ich obsługi komputera, 
korzystania z internetu, obsługi poczty elektronicznej.
W kategorii Nauczyciel nagroda przyznawana jest za działalność 
na rzecz wychowania dzieci i młodzieży, wykraczająca poza 
zwykłe obowiązki. Laureatem nagrody Cordis Nobilis w kate-
gorii w tej kategorii został Pan Michał Masłowski, a wyróżnienie 
otrzymała Pani Wiesława Syguła.
Pan Michał Masłowski – wychowawca i nauczyciel IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
w Olkuszu. Organizował dziesiątki projektów edukacyjnych 
– warsztaty historyczne, konkursy, rajdy edukacyjne. Jest pre-
zesem Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Organizuje 
sesje historyczne, inspiruje i pomaga młodzieży w poszukiwaniu 
świadków historii, w tworzeniu filmów dokumentalnych. Orga-
nizuje legendarne już historyczne gry miejskie. Współpracuje 
z wieloma olkuskimi organizacjami pozarządowymi, wspierając 
wraz z młodzieżą świąteczne zbiórki żywności i kwesty na 
rzecz chorych dzieci. Prowadzi szkolenia w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy, stworzył Szkolny Patrol Pierwszej Pomocy.
Pani Wiesława Syguła jest nauczycielem i bibliotekarzem w Zespole Szkół Nr 
3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu. Od początku swojej pracy pedagogicznej 
propaguje wśród młodzieży ideę pomocy innym osobom. W 2010 roku była współ-
założycielką w swojej szkole Klubu Wolontariackiego, działającego pod nazwą 
Klub Ośmiu. Wspólnie z wolontariuszami organizuje i uczestniczy w koncertach 
charytatywnych, zbiórkach pieniędzy dla osób potrzebujących. Koordynuje udział 
uczniów w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w akcji Szlachetna 
Paczka, w zbiórce żywności dla ubogich, w zbiórce funduszy na rzecz hospicjum 
w Sosnowcu.
W kategorii Osoba nagroda przyznawana jest za długoletnią, bezinteresowną 
działalność na rzecz innych osób. Laureatkami Nagrody Cordis Nobilis w kategorii 
Nauczyciel zostały Pani Zofia Krzysztoforska–Weisswasser i Pani Maria Rzepka, 
a wyróżnienie otrzymała Pani Barbara Kiszko.
Pani dr Zofia Krzysztoforska – Weisswasser jest absolwentką I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Obecnie mieszkanka 
Wiednia. Od ponad 20 lat wspiera finansowo najbardziej uzdolnioną olkuską 
młodzież. Od 1993 roku finansuje młodym ludziom miesięczny kurs języka 
niemieckiego w Wiedniu. Zapewniała uczniom zakwaterowanie, wyżywienie, 
kieszonkowe oraz naukę języka niemieckiego. Od 2011 roku w każdym roku 
szkolnym przyjeżdża do Olkusza i prowadzi – warsztaty językowe dla uczniów 
I Liceum Ogólnokształcącego. Opłaca kursy języka niemieckiego w Instytucie 
Austriackim w Krakowie.

Pani Maria Rzepka od wielu lat wykorzystując swoją wiedzę i doświad-
czenie, poświęca własny czas i środki na promocję i renowację późnorenesansowych 
organów Hansa Hummla. W 2005 roku była współzałożycielką Stowarzyszenia na 
Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla w Olkuszu. Od wielu lat pomaga 
przy organizacji Międzynarodowych Dni Muzyki Organowej i Kameralnej oraz 
Letnich Koncertów Organowych. W ramach działalności Stowarzyszenia orga-
nizuje koncerty, konferencje, wydaje publikacje popularyzujące organy Hansa 
Hummla. Pani Maria Rzepka współpracuje z wieloma olkuskimi organizacjami 
pozarządowymi, zawsze czyniąc to z wielką kulturą, ciepłem i zaangażowaniem.
Pani Barbara Kiszko – znakomity nauczyciel, wspaniały przyjaciel młodzieży 
i niestrudzony kustosz historii olkuskiej edukacji. W 2004 roku była jednym 
z założycieli Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty Kultury i Pomocy Społecznej 
„Wszyscy dla Wszystkich". Od początku wspiera działalność stowarzyszenia, 
uczestniczy w koncertach charytatywnych, zbiórkach publicznych, współfinan-
sowała wydawanie tomików poezji młodzieży szkolnej. Od 4 lat w Osiedlowym 
Klubie Przyjaźń jako wolontariusz i znakomity nauczyciel chemii pomaga uczniom 
zrozumieć tajemnice tej pięknej nauki. Od 4 lat jest prezesem Stowarzyszenia 
Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Olkuszu. Stowarzyszenie wydaje Zeszyty Historyczne Olkusza, 
które utrwalają pamięć o historii olkuskich szkół .
Galę Cordis Nobilis uświetnił, wielokrotnie nagradzany gromkimi brawami, 
występ artystyczny w wykonaniu Ilkus Quartet w składzie: Kinga Bocheńska-
-Szostak – skrzypce, Jadwiga Frankiewicz – skrzypce, Michał Mączka – altówka, 
Izabela Krzywdziak-Jędrysek – wiolonczela.

CORDIS NOBILIS 2016
W sobotę 6 lutego w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie noworoczne, którego najważniej-
szym punktem była gala Cordis Nobilis, w czasie której Burmistrz Roman Piaśnik wręczył nagrody Szlachetnych Serc tym 
osobom oraz organizacjom, które wyróżniają się swoją aktywną i bezinteresowną pracą na rzecz innych.

Wśród zasiadających na widowni 
MDK byli m. in.: posłanka Agniesz-
ka Ścigaj, wicestarosta Jan Orkisz, 
zastępca burmistrza Bożena Krok, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
Grażyna Praszelik-Kocjan, dyrektor 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Jolanta Zięba, a także 
dyrektorzy olkuskich placówek oświa-
towych i przedstawiciele organizacji 
pozarządowych.
Muzyczną część programu X Kon-
certu Charytatywnego „Dar Serca dla 
Wiktorii” wypełniły występy grupy 
instrumentalno-wokalnej Stowarzy-
szenia „Wszyscy dla Wszystkich” pod 
kierunkiem Franciszka Dudka, Ogni-
ska Muzycznego „DodiArt” pod kie-
runkiem Doroty Stachowicz-Mączki 
oraz Bartosza Bonieckiego, młodego 
piosenkarza i gitarzysty, wolonta-
riusza Stowarzyszenia „Wszyscy dla 
Wszystkich” uhonorowanego dzień 
wcześniej wyróżnieniem „Cordis 
Nobilis”. Recitalom towarzyszyły na 
przemian chwile wzruszeń i rozba-
wienia, wykonywane utwory każdo-
razowo wieńczyły gromkie brawa, zaś 
Bartosz Boniecki wywołany został 
przez publiczność do występu na bis.
Równie owacyjnie publiczność 
przyjęła dwa premierowe spektakle 
wystawione tego dnia przez zespoły 
teatralne Stowarzyszenia „Wszyscy 
dla Wszystkich”. Wywołująca wiele-
kroć salwy śmiechu na widowni satyra 
pt. „Niegodziwa” zrealizowana została 
w ramach projektu „Centrum Seniora 
w integracji z młodzieżą 2015”. Z kolei 
podejmująca temat walki dobra ze 

złem liryczna sztuka pt. „Dzwonki” 
powstała w ramach projektu „Teatr 
Niepełnosprawnych 2015”. Oby-
dwa spektakle wyreżyserowała Ewa 
Bryk-Nowakowska, która również 
dobrała do nich muzykę, zaprojekto-
wała kostiumy i – wraz z Marcinem 
Świdą – scenografię. O koordynację 
przygotowań i współpracę zespołów 
zadbały: Mirosława Drapacz, Barbara 
Orkisz oraz Olga Śladowska.
Gdy umilkły długie owacyjne oklaski, 
blisko pięćdziesięcioro występujących 
tego dnia na scenie MDK muzyków 
i aktorów zaprosiła na scenę Barbara 
Orkisz – prezes Stowarzyszenia na 
rzecz oświaty, kultury i pomocy spo-
łecznej „Wszyscy dla Wszystkich”. Jak 
na jubileusz przystało, była to też oka-
zja do podziękowań dla współtwórców 
dziesięciu edycji Koncertów Charyta-
tywnych. Kwiatami i brawami nagro-
dzeni zostali nie tylko członkowie 
Stowarzyszenia, ale także wspierający 
jego działania przedstawiciele olku-
skich instytucji, jak dyrektor MOK 
Grażyna Praszelik-Kocjan, oraz 

filantropi, wśród których w pierwszej 
kolejności wymienieni zostali Barbara 
i Stanisław Paciejowie.
Ostatnim akcentem X Koncertu Cha-
rytatywnego był słodki poczęstunek. 
W menu nie zabrakło rzecz jasna jubi-
leuszowego tortu.
Celem Koncertu „Dar Serca dla 
Weroniki” było zebranie środków 
na rehabilitację poszkodowanej 
w wypadku młodej olkuszanki. Kwo-
ta uzyskana z datków przekazanych 
niedzielnego popołudnia wyniosła 
3 tys. zł.
X Koncert Charytatywny zorgani-
zowało Stowarzyszenie „Wszyscy dla 
Wszystkich” we współpracy z dyrekcją 
i gronem pedagogicznym Gimnazjum 
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 
w Olkuszu, olkuskim Kołem Stowa-
rzyszenia na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym oraz dyrekcją 
i pracownikami Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Olkuszu.
Koncert prowadziła Dagmara Nazifi.

X KONCERT CHARYTATYWNY „DAR SERCA DLA WIKTORII”
Od 2005 roku olkuskie Stowarzyszenie „Wszyscy dla Wszystkich” organizuje charyta-
tywne koncerty. Zebrane podczas tych koncertów pieniądze przeznaczane są na pomoc 
chorym i niepełnosprawnym dzieciom oraz młodym mieszkańcom naszego powiatu. 
Celem jubileuszowej dziesiątej edycji, która odbyła się 7 lutego 2016 r. w Miejskim Domu 
Kultury w Olkuszu, było zapewnienie wsparcia dla wymagającej rehabilitacji Wiktorii – 
młodej olkuszanki występującej na wcześniejszych dobroczynnych koncertach. Jak co 
roku publiczność tłumnie przybyła do MDK i włączyła się w dzieło pomocy.
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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

POLICJA
• Akcja „Alkohol i Narkotyki”  

5 lutego 2016 roku policjanci z olkuskiej drogówki prowadzili działania pre-
wencyjno-kontrolne „Alkohol i Narkotyki”. Głównym celem tych przedsięwzięć 
jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez eliminowanie z ru-
chu tych kierujących, którzy zdecydowali się na jazdę pod wpływem alkoholu lub 
środka odurzającego.       
Mundurowi, na drogach powiatu olkuskiego, skontrolowali 1713 kierują-
cych, z czego dwóch znajdowało się w stanie nietrzeźwości i dwóch pod po użyciu alkoholu. 
Olkuska policja przypomina, że w nowelizacja przepisów zaostrzyła sankcje dla kierujących pojaz-
dami w stanie nietrzeźwości.  Osoby takie będą musiały liczyć się m.in.  z konsekwencjami finanso-
wymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie będzie orzekał świadczenia pieniężne w 
wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych, w przypadku osób, które po raz pierwszy dopuściły się 
tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tysięcy złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem 
w stanie nietrzeźwości. 

• Wolbrom. Włamania do domów jednorodzinnych  
Policjanci z Wolbromia pracują nad sprawą kradzieży z włamaniem. Zdarzenia te miały miejsce  pod 
koniec ubiegłego tygodnia w Suchej i Załężu. Sprawcy włamywali się do domów jednorodzinnych 
wywarzając okna. Właściciele utracili pieniądze i złotą biżuterię. Za kradzież z włamaniem kodeks 
karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 10.

• Policjanci Wydziału Kryminalnego z Komendy w Olkuszu zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 
18 i 20 lat, którzy próbowali ukraść fiata seicento.     
Obaj mężczyźni to mieszkańcy Przegini. Wpadli w ręce policjantów 2 lutego 2016 roku na Alei 
1000-lecia w Olkuszu w czasie, gdy włamali się do fiata seicento i próbowali uruchomić silnik pojaz-
du. Okazało się, że sprawcy na swoim koncie mają nie tylko to jedno włamanie do samochodu. Kry-
minalni ustalili bowiem, że mężczyźni w grudniu ubiegłego roku z osiedla Słowiki w Olkuszu ukradli 
samochód tej samej marki. Zatrzymani mieszkańcy Przegini usłyszeli już zarzuty usiłowania kradzieży 
z włamaniem i kradzieży z włamaniem. Przyznali się do ich popełnienia. Sprawa ma charakter roz-
wojowy. Śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności, ustalają czy mężczyźni mają na swoim koncie 
podobne przestępstwa. Kradzież z włamaniem zagrożona jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

• Olkusz.  Włamanie do garażu  
Policjanci z Olkusza ustalają sprawcę kradzieży opon. Do zdarzenia doszło  3 lutego 2016 roku na 
osiedlu Młodych w Olkuszu. Złodziej włamał się do garażu i ukradł 4 sztuki opon wraz z aluminiowymi 
felgami. Straty w wysokości 1000 złotych poniósł mieszkaniec Olkusza.

• Olkusz. Z parkingu na ulicy Zofii Nałkowskiej skradziono samochód  
3 lutego 2016 roku przyjęto zawiadomienie o kradzieży toyoty avensis. Samochód zaparkowany był 
na ulicy Zofii Nałkowskiej w Olkuszu. Właściciel pojazdu straty wycenił  na kwotę 22.000 złotych. 
Sprawą zajmują się policjanci z komendy.

• Wolbrom. Zatrzymano włamywacza  
Policjanci z komisariatu w Wolbromiu zatrzymali 37-letniego wolbromianina, który dokonywał kra-
dzieży na terenie miasta i gminy Wolbrom. Mężczyzna już usłyszał zarzuty. Sprawę zapoczątkowała 
interwencja patrolu w dniu 2 lutego 2016 roku w Wolbromiu na ulicy Leśnej. 37-latek wybił małą 
szybkę w tylnych drzwiach samochodu marki Hyundai i z torebki, która pozostawiona była w po-
jeździe, ukradł pieniądze. Włamywacz oddalił się z miejsca. Chwilę po tym został zatrzymany przez 
policjantów. W toku dalszych czynności mundurowi ustalili, że ubiegłym roku mężczyzna na terenie 
miasta i okolic Wolbromia dokonywał podobnych przestępstw. Jego łupem padały nie tylko pienią-
dze. Włamał się również do pomieszczenia gospodarczego, z którego skradł elektronarzędzia. Zgro-
madzony przez policjantów obszerny materiał dowodowy i podjęte działania operacyjne, pozwoliły 
na to, że mężczyzna 4.02.2016r. usłyszał kolejne zarzuty kradzieży z włamaniem. Przyznał się do 
popełnionych czynów. W przeszłości, 37-latek karany był za podobne przestępstwa. Za kradzieże i 
kradzieże z włamaniem odbywał karę 2 lat pozbawienia wolności.   Mieszkańcowi Wolbromia za po-
pełnienie czynu w warunkach powrotu do przestępstwa, sąd wymierzy surowszą karę.

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

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.

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):

ADWOKAT  SZYMON  DUBEL
kom. 795 11 75 74

e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl
www.adwokat-dubel.pl

WODA JUŻ PRZYDATNA DO SPOŻYCIA!
W dniu 9.02.2016 r. o godz. 13.00 w Powiatowym Starostwie w Olkuszu odbyła się konferencja prasowa na której 
została przekazana oficjalna informacja , że woda spowrotem jest przydatna do spożycia! Ewentualna zmiana 
smaku i zapachu wody może być spowodowana przez utrzymywanie chlorowania wody w sieci wodociągowej. !

Reklamy
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Olkusz, ul. Rabsztyńska 2 - CarrefourOlkusz, ul. Rabsztyńska 2 - Carrefour

34 ml -  30 zł - 18 zł
53 ml - 44 zł - 28 zł 
60 ml - 49 zł - 32 zł

Wyprzedaż wybranych zapachów w promocyjnych cenach

CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI KALENDARZ WYDARZEŃ

,,EXCENTRYCY, CZYLI PO SŁONECZNEJ STRONIE ULICY’’  
prod. Polska  
2D, 1 h 52 min, komedia , b/o wiekowych Seanse: 
12 ; 14-17 II godz. 17.00

,,ZJAWA’’ (2D napisy) PROD.USA (czas 2 h 36 min. , 
dramat przygodowy, b/o wiekowych) 
Seanse: 
12 ; 14-17 II godz. 19.15 

MARATON WALENTYNKOWY  13 II GODZ.20.00

 v ,, SEKS, MIŁOŚĆ I TERAPIA’’ prod.Francja/Belgia  
2D, napisy, 1 h 28 min, komedia romantyczna, b/o wiekowych

 v ,,LISTY DO M. 2’’ prod. Polska   
2D, 1 h 43 min, komedia romantyczna, b/o wiekowych 

 v ,,BARBIE: TAJNE AGENTKI’’ prod. USA/Kanada 
2D, dubbing, 1 h 15 min, animacja, b/o wiekowych 
Seanse: 19 - 20 II ; 22 - 24 II godz. 17.00, 21 II godz. 18.30

 v  ,,ANOMALISA’’ prod. USA  
2D, napisy, 1 h 30 min, dramat / animowany, b/o wiekowych 
Seanse: 19 - 20 II ; 22 – 24 II godz. 19.00; 21 II godz.20.00

 v „CO TY WIESZ O SWOIM DZIADKU?” prod. USA 
2D, napisy, 1 h 42 min, komedia, b/o wiekowych 
Seanse: 26 II ; 29 II – 2 III godz. 17.00, 27 II - nie gramy; 28 II godz. 10.00

 v ,,DEADPOOL” prod. USA 
2D, napisy, 1h 46 min., akcja/science-fiction , b/o wiekowych 
26 II ; 28 II – 2 III godz. 19.00; 27 II godz. 10.00

REPERTUAR KINA „ZBYSZEK” - LUTY 2016

Walentynki to święto obchodzone tradycyjnie 14 lutego. Dzień 
zakochanych jest znakomitą okazją do pokazania swoich 
uczuć, jakie mamy dla najbliższych nam osób. Nieodłączną 
częścią tego dnia jest wręczanie sobie drobnych upominków 
lub wyjście we dwoje na romantyczną kolację. Oto kilka 
naszych propozycji na ten szczególny dzień.

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

Na kosmetyki i produkty Wellness Ori�ame
Kupon obowiązuje od 11 lutego do 15 marca 2016

KUPON RABATOWY  - 10%

Szukasz pomysłu na 
oryginalną kontynuację 
romantycznego wieczoru? 
Zaproś tę jedyną, darzoną najpięk-
niejszym uczuciem osobę na filmowy  
Maraton Walentynkowy! 
W sobotę 13 lutego 2016 r. o godz. 
20.00 specjalnie dla Was wyświe-
tlimy „Seks, miłość i terapię”; oraz  
„Listy do M 2”;. 
Bilety dostępne są w kasie kina 
„Zbyszek”; MOK w Olkuszu,  
ul. F. Nullo 29 oraz na stronie 
 www.kino.olkusz.pl.

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 OLEJÓW OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

www.motoexpert.olkusz.pl

Najniższe ceny w regionie!

ELF
10W40

56
 zł/4L

PŁYN DO
CHŁODNIC -37°C

21
  zł/5L 

ZIMOWY
ZAPACHOWY PŁYN
DO SPRYSKIWACZY

DO -22°C  

8 zł/5L 
OFERTA DLA FIRM,

TYLKO NA FV

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

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

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ!!

Reklamy


