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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

ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE - STR. 3

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

Pożyczki bankowe
i pozabankowe
z komornikiem 

Olkusz ul. K. K. Wielkiego 40, tel: 536 560 150

do
12 tys.

NIE POBIERAMY ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT

AUTOMECHANIKA
BOLESŁAW
Bolesław ul. Główna 28
tel: 691 283 225
• Naprawa bieżąca 
• Wymiana rozrządu 
• Naprawa układu 
   hamulcowego itp.
ZAPRASZAMY!!

KIOSK

WARSZTAT

REMIZA

OSP

ul. Główna

ul. Laskowska

Laski

Bukowno

tel. 32 754 56 70 str.
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Wśród gości wernisażu obecni byli 
działacze NSZZ „Solidarność” i nie-
podległościowej opozycji z lat '80, 
a także olkuscy duchowni. Podczas 
otwarcia wystawy najważniejsze fak-
ty dotyczące bł. Jerzego Popiełuszki 
przypomniał zebranym Leszek Rusek 
- członek Zarządu Regionu Małopol-
skiego NSZZ „Solidarność”.
Na prezentowanych w holu MDK 
planszach przedstawione zosta-
ły informacje, cytaty i zdjęcia 
obrazujące życie i działalność 
ks. Jerzego Popiełuszki, który od 
1980 roku poświęcił się wspie-
raniu polskich robotników oraz 
„Solidarności”. Niósł posługę 
duchową  strajkującym, w stanie 
wojennym odprawiał Msze za 
Ojczyznę w warszawskim kościele 
św. Stanisława, prowadził pogrzeb 
Grzegorza Przemyka, zorganizo-
wał pierwszą pielgrzymkę ludzi 
pracy na Jasną Górę. Działalność 
ta stała się pretekstem do inwigi-
lacji, prześladowania, a w końcu 
zamordowania kapelana „Solidar-
ności” przez funkcjonariuszy SB 
w październiku 1984 roku.
Wystawę wzbogacił Medal Błogo-
sławionego ks. Jerzego Popiełuszki, 
przekazany przez ks. Stanisława 
Parkitę, proboszcza Parafii pw. św. 
Barbary w Olkuszu-Pomorzanach. 
Medal ten przyznawany jest przez 

Biskupa Polowego 
Wojska Polskie-
go duchownym 
i osobom świec-
kim, które wzo-
rem obrońcy praw 
człowieka i kape-
lana robotników 
w czasach PRL 
służą prawdzie, 
miłości i przeba-
czeniu. Wśród 
olkuskich duchownych, oprócz ks. 
S. Parkity, medalem tym odznaczo-
ny został również ks. Mieczysław 
Miarka, proboszcz Parafii pw. św. 
Andrzeja Apostoła.
Uczestnicy wernisażu mieli też 
okazję obejrzeć film dokumentalny 
pt. „Jestem gotowy na wszystko...”, 

poświęcony bł. Jerzemu Popiełuszce. 
Organizatorzy serdecznie zapraszają 
na wystawę mieszkańców Olkusza 
oraz uczniów olkuskich szkół. Dla 
zorganizowanych grup wyświetla-
ny będzie również film o kapłanie-
-męczenniku.

 v MOK Olkusz 
Zdjęcia: Anna Niewiadomska

WSPOMNIENIE BŁOGOSŁAWIONEGO 
KAPŁANA-MĘCZENNIKA

Od 18 lutego br. w Miejskim Domu Kultury w Olkuszu oglądać można wystawę 
pt. „Błogosławiony Jerzy Popiełuszko – kapłan i męczennik”. Prezentację przy-
pominającą postać kapelana „Solidarności” i obrońcy praw człowieka w czasach 
PRL patronatem objęła Komisja Krakowa NSZZ „Solidarność”, a zorganizował 
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu we współpracy z NSZZ „Solidarność” Ziemi 
Olkuskiej. Wystawa dostępna będzie w MDK do 28 lutego br.

Poinformowano również, że 
znalezione dokumenty zostały 
zbadane przez grafologów i eks-
pertów IPN, którzy stwierdzili, 
że nie ma żadnych wątpliwości 
co do autentyczności i oryginal-
ności akt. Na dodatek 18 lutego 
wieczorem w telewizji publicz-
nej wytransmitowane zostały 
niektóre z ujawnionych materia-
łów – m.in. film, w którym Lech 
Wałęsa wznosi toast za zdrowie 
Kiszczaka i pije z nim wódkę. 
Dla jednych jest to ogromne 
zaskoczenie, w końcu człowiek, 
którego przez dekady uważano 
za bohatera, okazał się płatnym 
agentem. Dla innych nie jest to 
żadna nowość, bowiem dowie-
dzieć się o tej sprawie mogliśmy 
już dwa razy.
Pierwsza data to 23.06.2008r, 
czyli dzień premiery książki 
„SBa Lech Wałęsa: przyczy-
nek do biografii”, zawierającej 
praktycznie to samo, co odkryte 
ostatnio akta Kiszczaka, jed-
nak wszystko wydane niespełna 
8 lat wcześniej. Do konfrontacji 
autorów i Lecha Wałęsy docho-
dziło kilkukrotnie; Cenckie-
wicz i Gontarczyk wiele razy 
padali ofiarą wyzwisk, pomó-
wień, oskarżeń i  procesów 

ze strony Wałęsy. Czy dziś ten 
sam człowiek będzie miał na 
tyle odwagi i przyzwoitości, by 
tych panów przeprosić?
Druga zaś data, to data o wiele 
wcześniejsza, bo 28.05.1992r. 
Wtedy to Janusz Korwin-
-Mikke, ówczesny poseł, zło-
żył w  Sejmie projekt ustawy 
lustracyjnej, zobowiązującej 
ministra spraw wewnętrz-
nych do podania do informacji 
publicznej listy urzędników 
od stopnia wojewody wzwyż, 
a  także senatorów, posłów, 
sędziów i  adwokatów będą-
cych współpracownikami Służb 
Bezpieczeństwa w latach 1945-
1992. Na  liście tej znalazł się 
także Lech Wałęsa. Jednakże, 
podczas swojej prezydentury, 
w obawie przed tym, że prawda 
ujrzy światło dziennie, zaledwie 
43 dni po owych wydarzeniach 
spowodował odwołanie rządu 
Jana Olszewskiego (zaintere-
sowanych poznaniem dokład-
nej historii odsyłam do filmu 
„Nocna Zmiana”).
Żyjemy w czasach, w których 
każdy, kto chce poznać praw-
dę, może wszystko odnaleźć 
w internecie. Dlatego też zde-

cydowana większość młodego 
pokolenia od dłuższego czasu 
znała historię Lecha Wałęsy. 
Jednak wielokrotnie słysze-
liśmy oraz na własnej skórze 
mogliśmy doświadczyć, że 
nawet w szkole, podczas lekcji 
o PRL, za samo twierdzenie, że 
Lech Wałęsa nie był bohaterem, 
otrzymywało się niższą ocenę. 
Dzisiaj powoli wypływa prawda 
nie tylko o Wałęsie, lecz o całej 
III RP, zbudowanej na kłam-
stwach, agenturze i  układzie 
Okrągłego Stołu.

 v Tekst, zdjęcie:  
Michał Pasternak

UPADEK WAŁĘSY NA NASZYCH OCZACH, CZYLI O TYM, 
JAK CAŁA III RP ZOSTAŁA ZBUDOWANA NA KŁAMSTWIE
18.02.2016r. to data, która przejdzie do historii Polski. To właśnie tego dnia 
nagłówki wszystkich polskich mediów, czy to w telewizji, czy w internecie, 
wyglądały jednakowo: „Mit Lecha Wałęsy jako bohatera rozpadł się na naszych 
oczach”. Budowany przez dziesięciolecia fałszywy obraz Wałęsy upadł w zale-
dwie 3 dni! We wtorkowe popołudnie policja zabrała z domu Marii Kiszczak 
pierwsze dokumenty, by już w czwartek prezes Instytutu Pamięci Narodowej na konferencji 
prasowej powiedział, że znaleziono między innymi zobowiązanie do współpracy ze Służ-
bami Bezpieczeństwa – własnoręcznie podpisane: Lech Wałęsa, „Bolek” – a także donosy 
napisane przez Wałęsę i podpisane pokwitowania odbioru pieniędzy za agenturę.

Taki spadek poziomu audycji tele-
wizyjnych obserwujemy z roku 
na rok, ale przyznaję, że dla 
mnie kroplą, która przelała cza-
rę goryczy, była ostatnia nowość 
TVN’u czyli „Roast Kuby Woje-
wódzkiego” . Jak chyba większość 
widzów i ja włączyłam program 
z ciekawości, by wyrobić sobie 
zdanie. Dotrwałam do połowy 
i zrezygnowałam z dalszej „roz-
rywki” nie mogąc znieść poziomu 
chamstwa i prostactwa, zarówno 
gości jak i prowadzących. For-
muła „stand up”, wzorowana jest 
na podobnych  amerykańskich 
programach. Myśl przewodnia 
jaka przyświecała nowemu pro-
gramowi, to „każdy na każdego”. 
Ja się pytam, jaki jest cel w poka-
zywaniu kilku osób, które sobie 
wymyślają od najgorszych. Mul-
tum wulgaryzmów, brak żadnych, 
nietykalnych świętości jak cho-
roba, czy śmierć. Poniewieranie 
się nawzajem – czy to ma być 
zabawne? Prowadzący mówią coś 
o dystansie do siebie. To brednie. 
Dobry kabareciarz potrafi wykpić 
przywary swoje, czy innych, ale 
sztuką jest robienie tego w taki 
sposób, by zachować pewną ele-
gancję, by zmusić do myślenia, 
nie koniecznie wszystko podawać 
wprost. W wypadku roast’u Woje-
wódzkiego myślenie można było 

wyłączyć.. Wszystko było płytkie, 
dosadne, i wulgarne. Nie jestem 
restrykcyjna, w kabarecie nawet 
wulgaryzmy czasem są uzasad-
nione, ale wszystko musi mieć 
jakiś smaczek, jakieś granice. 
Różnica między rasowym kaba-
retem a tym tworem TVN’u jest 
taka, jak między erotykiem a tanią 
pornografią. Dla mnie było to nie-
strawne. Największe politowanie 
wzbudzał jednak fakt, że niektó-
rzy goście w pewnych momentach 
wydawali się sami zniesmaczeni 
i urażeni, a ich śmiech wypadał 
sztucznie. Ciekawi mnie, czy po 
udziale w takim programie trze-
ba leczyć się z kaca moralnego 
u psychoterapeuty, czy też sama 
wypłata rekompensuje pozosta-
jący niesmak? 
„Roast Kuby Wojewódzkie-
go” to dla mnie była czerwona 
lampka, która oznajmiła, że 
w telewizji zaczyna dziać się już 
bardzo źle. Tak naprawdę jed-
nak, nawał programów w stylu 
„Szkoła”, „Zdrady” czy „Pamięt-
niki z moich wakacji” świadczy 
o niskim poziomie rozrywki jaką 
się serwuje widzom. Filmy, które 
królują, to głupawe amerykań-
skie komedie, lub tzw. filmy akcji, 
w których jeden mięśniak rozwa-
la pół Wietnamu. Coraz mniej 
jest francuskiego, włoskiego czy 

hiszpańskiego kina. Polskie, 
emitowane są prawie wyłącznie 
komedie romantyczne z ostatnich 
lat. A gdzie stare polskie filmy? 
Wszystkie ambitniejsze programy 
zostały przerzucone  na kanały 
tematyczne, takie jak TVP Kul-
tura. Mnie się wydaje, że jeżeli 
telewizja publiczna ma spełniać 
również rolę kulturotwórczą, to 
musi emitować programy, które 
uczą, bawią i rozwijają. Winno 
się je zamieszczać na kanałach 
podstawowych, najbardziej popu-
larnych i dostępnych, tak by widz, 
mimochodem zobaczył coś war-
tościowego. 
Pozytywną wiadomością jest to, 
że mają wrócić dawne programy 
jak „Pegaz”, czy „Wielka Gra”. 
Uważam, że Polacy to nie banda 
imbecyli, którzy muszą oglądać 
tylko tanią rozrywkę na modłę 
amerykańską. „Polacy nie gęsi 
i…” swoje programy mają. Trzeba 
tylko w mediach mądrych osób 
na stanowiskach kierowniczych, 
którzy nie patrzą wyłącznie na 
słupki oglądalności. A my - 
widzowie musimy pamiętać, że 
mamy wpływ na te słupki. Nie 
podnośmy więc oglądalności pro-
gramom, które promują ograni-
czenie intelektualne. 

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

CZARNA STRONA MOCY –
 CZYLI TELEWIZJA SIĘGA DNA!
Media to czwarta władza. O mocy przekazu audiowizualnego wie każdy. 
Zasięg, jaki ma teraz telewizja powoduje, że może ona dotrzeć niemal w każdy 
zakątek świata. Siłę tego przekazu można wykorzystać na wiele sposobów. Po 
pierwsze rzetelnie informować społeczeństwo o ważnych rzeczach. Po drugie 
serwować kulturalną rozrywkę jak teatr, opera, koncerty wybitnych zespołów. 
Można zaznajamiać widzów z kinem najwyższych lotów, można także uczyć języków, biologii, 
geografii itd. Oglądając jednak podstawowe polskie kanały telewizyjne  wydaje się, że ich 
twórcy mają za zadanie jak najbardziej ogłupić odbiorcę. Moc, jaka drzemie w telewizji jest 
wykorzystywana jedynie w celu nabicia kasy prezesom i właścicielom mediów. 

LABORATORIUM A ZABEZPIECZENIE WODY  
PRZED NIEPOŻĄDANĄ INGERENCJĄ

Ostatnie wydarzenia związane z pogorszeniem jakości wody dowodzą 
ważnej roli laboratorium wodociągowego. Olkuskie wodociągi posiada-
ją akredytowane laboratorium, które pełni strategiczne zadanie w pro-
cesie zapewnienia bezpieczeństwa wody.
Laboratorium usytuowane na 
Stacji Uzdatniania Wody pracuje 
w trybie całodobowym, również 
w czasie świąt i dni wolnych od 
pracy. Laborantki pobierają próbki 
wody do badań fizykochemicz-
nych, co 3 godziny, do badań 
mikrobiologicznych – codziennie 
rano. Wyniki analiz fizykoche-
micznych są znane po upływie ok. 
pół godziny od pobrania próbki. 
Jednorazowo oznaczanych jest 7 
parametrów wody. Na ich podsta-
wie można stwierdzić, czy woda 
używana do uzdatniania posia-
da cechy ingerencji czynników 
niebezpiecznych. W przypadku 
zauważenia jakichkolwiek niepra-
widłowości laborantka natych-
miast informuje pracownika 
stacji, który podejmuje decyzje 
o zatrzymaniu pracy stacji. Daje 
to gwarancję, że woda o niepra-
widłowych cechach nie zostaje 
podawana do uzdatniania.
Oprócz tego – razem z pobra-
niem wody surowej – pobierane 
są dwie próbki wody, która została 
uzdatniona i podawana jest do 
zbiorników wody. Oczywiście te 
próbki również są wnikliwie ana-
lizowane w kierunku 7 parame-
trów: temperatura, barwa, smak, 
zapach, odczyn pH, zasadowość, 

mętność, żelazo. Podobnie jak opi-
sano powyżej, w przypadku otrzy-
mania nieprawidłowego wyniku 
analizy natychmiast wstrzymy-
wana jest praca stacji i przepro-
wadzane są działania naprawcze, 
których rodzaj jest uzależniony od 
występującego przekroczenia tj. 
chlorowanie i podniesienie mocy 
lamp UV w przypadku obecności 
bakterii, zmiana nastawień dawki 
koagulantów w przypadku prze-
kroczeń mętności, barwy i zawar-
tości żelaza, wstrzymanie pracy 
pomp w przypadku stwierdzenia 
zmian w smaku i zapachu. 
Jednak najbardziej istotne z punk-
tu bezpieczeństwa wody są wyniki 
badan bakteriologicznych. Zakła-
dowe laboratorium codziennie 
przeprowadza badania próbek 
wody surowej oraz dwóch pró-
bek wody uzdatnionej w kierunku 
aż 5 parametrów: bakterii grupy 
coli, Escherichia coli, enterokoków 
kałowych, ogólnej ilości mikroor-
ganizmów w temp. 220C i 360C. 
Takiej częstotliwości badan 
mikrobiologicznych nie przepro-
wadzają żadne wodociągi. Przepi-
sy prawne, bowiem nakładają na 
wodociągi takie jak nasze - jedno 
badanie raz na kwartał! Zastoso-
wywana w olkuskich wodociągach 

zwiększona częstotliwość badan 
mikrobiologicznych - obecnie, co 
4 godziny (to 120 razy częściej), 
przed 8 lutym raz na dobę (to 30 
razy częściej) - daje pewność, że 
woda w sieci wodociągowej jest 
bezpieczna. Właśnie wydarzenia 
ostatnich dni pokazały, ze taki sys-
tem zabezpieczeń jest skuteczny.
Warto nadmienić, że wyniki badań 
laboratoryjnych wszelkich labora-
toriów akredytowanych praktycz-
nie są wiarygodne, potwierdzone 
i niepodważalne. Obowiązuje tutaj 
zasada: „sprawdź wszystko zanim 
przystąpisz do analizy”. Sprawdza 
się tutaj każdy czynnik: kompe-
tencje osoby pobierającej próbki, 
wykonującej badania, warunki 
środowiskowe w pomieszczeniach 
laboratoryjnych, jakość każdego 
odczynnika użytego do badań, 
czystość sprzętu laboratoryjnego. 
Pracuje się tylko na wzorcowanych 
urządzeniach, które i tak sprawdza 
się przed wykonaniem właściwej 
analizy. Ciągłym monitoringiem 
objęta jest zwłaszcza pracownia 
mikrobiologii: lodówki, cieplarki, 
steli zatory są systemie rejestra-
cji elektronicznej. Pracownie są 
kamerowane, a odczyt z kamer 
zapisywany na dyskach.  

 v Alfred Szylko
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Zasady wykonywania zawodu radcy 
prawnego znajdują się w Ustawie 
o radcach prawnych, zaś co do adwo-
kata takie uregulowanie zawiera Pra-
wo o adwokaturze. 
Sposób uzyskania tytułu zawodowe-
go jest tożsamy w obu przypadkach. 
Ścieżkę kariery należy rozpocząć od 
studiów prawniczych i uzyskania 
tytułu magistra. Następnie rozpo-
czyna się cykl szkolenia przygoto-
wującego do wykonywania zawodu. 
Jest to tzw. aplikacja trwająca w obu 
przypadkach 3 lata. Jej rozpoczęcie 
inicjuje uzyskanie pozytywnego 
wyniku z testu egzaminacyjnego, 
składającego się z tych samych pytań 
w przypadku aplikacji radcowskiej 
i adwokackiej. Ostatnim etapem 
wieńczącym naukę jest egzamin 
końcowy składający się z pięciu 
części, jednakowych jak chodzi 
o zakres materii sprawdzanej, któ-
rych znajomością winien wykazać się 
przyszły radca prawny lub adwokat. 
Uzyskanie  pozytywnego wyniku 
oznacza nabycie uprawnień do wpisu 
na odpowiednią listę i rozpoczęcie 
wykonywania zawodu. Listy radców 
i adwokatów poprzez publikowanie 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
są jawne dla każdego. 
Zakres świadczenia pomocy prawnej 
przez radcę i adwokata niczym się nie 
różni. Jak stanowią przepisy art. 6 
Ustawy o radcach prawnych oraz art. 
4 Prawa o adwokaturze, polega on w   
szczególności na udzieleniu porad 

prawnych, opracowywaniu projek-
tów aktów prawnych oraz wystę-
powaniu przed urzędami i sądami. 
Oba zawody wymagają posiadania 
ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej. Za postępowanie sprzecz-
ne z prawem radcę prawnego jak 
i adwokata mogą spotkać jednakowe 
kary dyscyplinarne w postaci: upo-
mnienia, nagany, kary pieniężnej, 
zawieszenia czy pozbawienia prawa 
do wykonywania zawodu. 
Różnica widoczna podczas spraw 
sądowych to kolor żabotu w todze (tj. 
stroju pełnomocnika). Radca prawny 
ma go w kolorze niebieskim, a adwo-
kat zielonym. Niemniej jednak prócz 
funkcji identyfikującej, nie przekłada 
się to w żaden sposób na możliwo-
ści reprezentacji w sądach. Od lipca 
2015r. zniesiono ostatnią odmien-
ność w tym zakresie. W wyniku 
nowelizacji kodeksu postępowania 
karnego radca prawny nabył upraw-
nienia do występowania w postepo-
waniu karnym, jako obrońca oskar-
żonego. Przed lipcem 2015r. radca 
prawnym mógł także występować 
w procesie karnym jednak tylko jako 
pełnomocnik np. oskarżyciela posił-
kowego (czyli pokrzywdzonego) lub 
też być obrońcą obwinionego w pro-
cesie wykroczeniowym. Zniesienie 
bariery reprezentacji spowodowało, 
że w każdym rodzaju postępowania 
sądowego możemy liczyć na zastęp-
stwo zarówno przez radcę prawnego 
jaki i adwokata. 

Jedyna odmienność, obecnie wystę-
pująca, to forma wykonywania zawo-
du. Radca prawny może świadczyć 
usługi na podstawie stosunku pracy, 
umowy zlecenia, w formie kancelarii 
(tj. jednoosobowej działalności) lub 
spółki. Natomiast adwokat wyłącz-
nie w formie kancelarii lub w ramach 
spółki. Dla osoby szukającej pomocy 
nie ma to jednak istotnego znaczenia.
Reasumując, dostrzegalny nurt 
zrównywania uprawnień radcy 
prawnego i adwokata, czyni podział 
między nimi sztucznie utrzymywa-
nym. Potwierdzeniem powyższego 
jest także nieskomplikowana do 
przeprowadzenia zmiana wyko-
nywania zawodu, np. z adwokata 
na radcę prawnego. Jest to zabieg 
niewymagający szczególnych prze-
słanek do spełnienia, prócz uzyska-
nia w obecnym samorządzie zawie-
szenia, a w nowym odpowiedniego 
wpisu. Mając na uwadze powyższe, 
każdy rodzaj spraw, z którymi chcie-
liby Państwo się zwrócić, jest wła-
ściwy zarówno dla radcy prawnego 
jak i dla adwokata. 

 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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RADCA PRAWNY CZY ADWOKAT?
Często pojawiają się pytania o różnice między zawodem radcy praw-
nego, a adwokata. Jeżeli również i Państwo zastanawiają się na czy 
polega podział między tymi profesjami, zapraszam do zapoznania się 
z artykułem zamieszczonym poniżej.

Zgodnie z art. 18 ustawy o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie cho-
roby i  macierzyństwa (Dz.  U. 
z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. 
zm.), świadczenie rehabilitacyj-
ne przysługuje ubezpieczonemu, 
który po wyczerpaniu zasiłku 
chorobowego jest nadal niezdol-
ny do pracy, a  dalsze leczenie 
lub rehabilitacja lecznicza rokują 
odzyskanie zdolności do pracy. 
Przyznawane jest na okres nie-
zbędny do przywrócenia zdolności 
do pracy, nie dłużej jednak niż na 
12 miesięcy. Jest ono w pewnym 
sensie kontynuacją zasiłku choro-
bowego, choć nieco odmienne są 
zasady jego przyznawania, które 
zostały określone w  art.  18-22 
ustawy zasiłkowej. W praktyce 
świadczenie rehabilitacyjne rzad-
ko przyznawane jest od razu na 
maksymalny okres. Osoba, która 
w trakcie poprzednio przyznanego 
świadczenia na leczenie i rehabi-
litację nie odzyskała zdolności 
do pracy, może ubiegać się o jego 
przedłużenie.
Tak więc osoba, która wykorzy-
stała już okres przeznaczony na 
wypłatę zasiłku chorobowego 
może ubiegać się o przyznanie 
świadczenia rehabilitacyjnego, 
o ile nadal jest niezdolna do pracy, 
a dalsze leczenie lub rehabilitacja 
przyniosą poprawę stanu zdrowia. 

Fakt niepozostawania w zatrud-
nieniu w  momencie składania 
wniosku nie jest tu przeszkodą.
W  celu przyznania świadczenia 
rehabilitacyjnego należy zło-
żyć w ZUS właściwym według 
miejsca zamieszkania stosowne 
dokumenty w postaci oświad-
czenia na druku ZUS Np-7 oraz 
zaświadczenia o  stanie zdrowia 
(druk N-9) wypełnionego przez 
lekarza prowadzącego leczenie
Po złożeniu kompletnego wniosku 
należy czekać na wezwanie do 
lekarza orzecznika ZUS, który 
zdecyduje czy stan zdrowia zain-
teresowanego predysponuje do 
przyznania ewentualnego świad-
czenia, gdyż dla celów przyznania 
świadczenia rehabilitacyjnego nie-
zbędna jest opinia lekarza orzecz-
nika lub - w II instancji - komisji 
lekarskiej ZUS.
Orzeczenie wydane przez lekarza 
orzecznika, od którego ubezpie-
czony nie wniósł sprzeciwu lub co 
do którego Prezes ZUS nie wniósł 
zarzutu wadliwości, albo orzecze-
nie komisji lekarskiej ZUS, sta-
nowi podstawę do wydania przez 
organ rentowy decyzji w sprawie 
świadczenia rehabilitacyjnego. 
Wypłata należnego ubezpieczone-
mu świadczenia rehabilitacyjnego 
może nastąpić dopiero w oparciu 
o decyzję ZUS. 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 w/w usta-
wy wysokość świadczenia rehabi-
litacyjnego wynosi 90% podstawy 
wymiaru zasiłku chorobowego za 
okres pierwszych trzech miesię-
cy oraz 75% takiej podstawy za 
pozostały okres albo 100% takiej 
podstawy, jeżeli niezdolność do 
pracy przypada w okresie ciąży.
Istotnym jest, iż świadczenie 
rehabilitacyjne za okres po usta-
niu zatrudnienia nie przysługu-
je, gdy osoba niezdolna do pracy 
kontynuuje działalność zarob-
kową lub podjęła działalność 
zarobkową stanowiącą tytuł do 
objęcia ubezpieczeniem choro-
bowym albo zapewniającą prawo 
do świadczeń za okres choroby. 
Świadczenia rehabilitacyjnego nie 
uzyska również osoba która m.in. 
ma ustalone prawo do emerytury 
lub renty z tytułu niezdolności do 
pracy, jest uprawniona do zasiłku 
dla bezrobotnych, zasiłku przed-
emerytalnego, świadczenia przed-
emerytalnego, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego 
lub urlopu dla poratowania zdro-
wia, udzielonego na podstawie 
odrębnych przepisów bądź pod-
lega obowiązkowo ubezpieczeniu 
społecznemu rolników określone-
mu w przepisach o ubezpieczeniu 
społecznym rolników.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com
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ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE
Osoba ubezpieczona, która nie jest w stanie odzyskać zdolności 
do pracy w okresie zasiłkowym ma możliwość ubiegania się o przy-
znanie świadczenia rehabilitacyjnego, który może zapewnić środki 
na dalszy okres umożliwiający odzyskanie zdolności do pracy.

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

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

Oczywiście. Zgodnie bowiem z art.  
299 § 1 Ustawy z dnia 15 września 
2000 r. Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U.2013.1030 z dnia 2013.09.06 
z późn. zm.) [dalej ksh], Jeżeli egzekucja 
przeciwko spółce okaże się bezskutecz-
na, członkowie zarządu odpowiadają 
solidarnie za jej zobowiązania.
Powyższe oznacza, że przy spełnieniu 
i udowodnieniu przed Sądem okre-
ślonych przesłanek mamy możliwość 
odzyskania naszych należności bez-
pośrednio z majątku członków zarządu 
niewypłacalnej spółki.
Przesłanki solidarnej odpowiedzialno-
ści członków zarządu, które musimy 
udowodnić, są dwie: pierwsza - że 
istnieje niezaspokojone zobowiązanie 
spółki, a druga - że egzekucja prowa-
dzona przeciwko spółce okazała się 
bezskuteczna. 
Ustalenie przesłanki bezskuteczności 
egzekucji może nastąpić na podstawie 
każdego dowodu wskazującego, że 
spółka nie ma majątku, który pozwa-
lałby na zaspokojenie wierzyciela (por. 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 
czerwca 2003 r. sygn. V CKN 416/01). 
Oznacza to, że nie jest niezbędnym 
abyśmy wcześniej wytaczali (tak jak 
to wskazano na wstępie) egzekucję 
p-ko spółce celem uzyskania doku-
mentu stwierdzającego bezskuteczność 
postępowania. Wystarczy, np. że inny 
wierzyciel kierował wniosek egzeku-
cyjny, a my przedstawimy dokument 
z którego wynika, że to postępowanie 
okazało się bezskuteczne. Co dla nas 
istotne i znacznie ułatwia postepowanie 
- nie musimy również wykazywać, iż 
wyczerpano wszelkie możliwe sposoby 
egzekucji.

Celem odzyskania należności należy 
wytoczyć powództwo cywilne p-ko 
członkom zarządu spółki. Zauważyć 
jednak należy, że na przestrzeni lat oso-
by wchodzące w skład zarządu ulegają 
rotacji. Powstaje zatem problem, które 
osoby należy pozywać. Stosownie do 
utrwalonego poglądu Sądu Najwyższe-
go, odpowiedzialność określoną w art. 
299 § 1 ksh, ponoszą osoby, które były 
członkami zarządu w czasie istnienia 
zobowiązania, a ściślej - w czasie ist-
nienia podstawy tego zobowiązania. 
Zatem zakresem odpowiedzialności 
objęte są także zobowiązania jeszcze 
niewymagalne, a istniejące w okresie 
sprawowania przez daną osobę funkcji 
w zarządzie (por. uchwała Sądu Naj-
wyższego z dnia 28 lutego 2008 r. III 
CZP 143/07). Nie popełnijmy zatem 
błędu w tym zakresie, gdyż pozwanie 
niewłaściwych osób może nas koszto-
wać przegranie procesu.
Nasze roszczenie powinno zostać zgło-
szone w terminie trzech lat od chwili 
dowiedzenia się o szkodzie i o osobie 
za nią odpowiedzialnej (art. 4421 § 1 
kc). Zwracam uwagę, że świadomość 
tego stanu rzeczy nie musi łączyć się 
wyłącznie z doręczeniem postanowie-
nia komornika o umorzeniu postępo-
wania egzekucyjnego z powodu jego 
bezskuteczności. Świadomość może 
wynikać z każdego dowodu wskazu-
jącego na to, że spółka nie ma majątku 
pozwalającego na zaspokojenie zobo-
wiązania dochodzonego w drodze 
powództwa z art. 299 ksh (por. wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 
2015 r. I CSK 9/14). Uważajmy zatem 
aby nie przekroczyć tego terminu, gdyż 
w przypadku podniesienia zarzutu 

przedawnienia przez stronę przeciwną 
nasze powództwo zostanie oddalone.
Zwracam jednak uwagę, że decydu-
jące znaczenie dla rozpoczęcia biegu 
terminu przedawnienia ma wiedza wie-
rzyciela o zdarzeniu wywołującym ten 
skutek, a nie potencjalna możliwość 
powzięcia o nim wiadomości. Pogląd 
ten prezentowany w orzecznictwie jest 
dla wierzycieli niezwykle korzystny 
(por. uzasadnienie wyżej powołanego 
wyroku).
Kończąc wskazuję, że członek zarządu 
może się uwolnić od odpowiedzialno-
ści, jeżeli wykaże, że we właściwym 
czasie zgłoszono wniosek o ogłosze-
nie upadłości lub w tym samym czasie 
wydano postanowienie o otwarciu 
postępowania restrukturyzacyjnego 
albo o zatwierdzeniu układu w postę-
powaniu w przedmiocie zatwierdzenia 
układu, albo że niezgłoszenie wniosku 
o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie 
z jego winy, albo że pomimo niezgło-
szenia wniosku o ogłoszenie upadło-
ści oraz niewydania postanowienia 
o otwarciu postępowania restruktu-
ryzacyjnego albo niezatwierdzenia 
układu w postępowaniu w przedmiocie 
zatwierdzenia układu wierzyciel nie 
poniósł szkody.
Podkreślić jednak należy, że ciężar 
dowodu wykazania wyżej wskazanych 
okoliczności ciąży na członku zarządu, 
a zatem dla wierzyciela powództwo 
z art. 299 ksh jest skutecznym i prostym 
sposobem odzyskania jego należności.

 v Szymon Dubel
Adwokat
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MOŻLIWOŚĆ WYTOCZENIA POWÓDZTWA Z ART. 299 KSH W 
PRZYPADKU BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI PRZECIWKO SPÓŁCE Z O.O.
Jako wierzyciel dysponujemy tytułem wykonawczym wydanym p-ko 
spółce z o.o. a następnie skierowaliśmy sprawę do postępowania egzeku-
cyjnego celem odzyskania należności. Postepowanie egzekucyjne okazało 
się bezskuteczne z uwagi na brak majątku spółki. Czy w takiej sytuacji 
jest jeszcze jakaś możliwość aby skutecznie odzyskać nasze należności?

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.

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
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Zanim nastąpiło ogłoszenie wyników drugiej edycji Budżetu Obywatel-
skiego Olkusza, Burmistrz Roman Piaśnik podziękował mieszkańcom za 
aktywność – zarówno tym, którzy zgłaszali własne propozycje zadań, jak 
też wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu.
- Jestem przekonany, że ta aktywność oraz umiejętność współpracy 
naszych mieszkańców, będą przynosiły efekty także w przyszłości. 
Wiemy, że Województwo Małopolskie przygotowuje budżet obywatel-
ski dla naszego województwa i to nasze doświadczenie spowoduje, że 
będziemy mogli skutecznie walczyć o środki na realizację zadań dla 
naszych osieli i sołectw – mówił Burmistrz Roman Piaśnik.
Prezentacji zwycięskich zadań dokonali: Jacek Imielski z Wydziału Spraw 
Społecznych oraz Michał Latos z Biura Promocji i Informacji Publicznej. 

Projekty zostały podzielone na trzy pule środków:
• 700.000 zł – zadania z przedziału 50.000 zł - 100.000 zł,
• 300.000 zł – zadania z przedziału 25.000 zł - 50.000 zł,
• 200.000 zł – zadania do 25.000 zł.

W drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza mieszkańcy mogli oddać 
maksymalnie trzy głosy, zaznaczając na karcie „wagę” każdego z nich 
(najważniejszy, średnio ważny, najmniej ważny). Tym samym mieszkańcy 
zdecydowali o podziale blisko 1.200.000 zł. Do końca roku zrealizowane 
zostaną 22 inicjatywy:

W puli zadań do 25 tys. zł – 9 projektów:

1. Zakup i dostawa Książek do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Olku-
szu 
Wartość 20.000,00

2. Zakup i montaż tzw. „Piłkochwytów” wzdłuż ogrodzenia przy boisku 
sportowym wielofunkcyjnym Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. 
Słowackiego w Witeradowie 
Wartość 23.000,00

3. Remont wejścia do budynku świetlicy wiejskiej w Troksie 
Wartość 25.000,00

4. „Srebrne Miasto przyjazne rowerzystom – Rowerowy Olkusz” 
Wartość 14.250,00

5. Multimedia w edukacji –widzę, rozumiem, wiem – (Szkoła Podstawo-
wa w Zedermanie) 
Wartość 24.990,00

6. Językowe i ruchowe wygibasy – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, zajęcia 
logorytmiczne i gimnastyki korekcyjnej w SP Nr 10 (Osiedle Młodych) 
Wartość 24.999,00

7. Budowa siłowni „Pod Chmurką” w Zawadzie 
Wartość 24.983,00

8. Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu wokół Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu 
Wartość 20.000,00

9. Hufiec ZHP Olkusz - ocieplenie budynku przy ul. K.K. Wielkiego 43a 
Wartość 24.650,00

W puli zadań w przedziale 25 tys. zł do 50 tys. zł – 6 projektów:

1. Budowa boiska treningowego przy stadionie sportowym w Goreni-
cach – etap 1 
Wartość 50.000,00

2. Prowadzenie Szkółki Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 
z obszaru Gminy Olkusz  (obiekty sportowe Osiek) 
Wartość 50.000,00

3. Termomodernizacji budynku OSP Zederman 
Wartość 50.000,00

4. Remont sali gimnastycznej (Szkoła Podstawowa w Kosmolowie) 
Wartość 45.000,00

5. Modernizacja terenu wokół boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodze-
niem i oświetleniem w miejscowości Braciejówka 
Wartość 50.000,00

6. Renowacja nawierzchni trawy syntetycznej piłkarskiej na obiekcie 
”Blisko Boisko” (SP Nr 9) 
Wartość 50.000,00

W puli zadań w przedziale 50 tys. zł do 100 tys. zł – 7 projektów:

1. Doposażenie placu zabaw wraz z budową bezpiecznej nawierzchni 
przy Szkole Podstawowej w Gorenicach 
Wartość 100.000,00

2. Rozbudowa szkoły – adaptacja poddasza pod sale dydaktyczne 
w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 
Wartość 100.000,00

3. Dobry start dla naszych dzieci” – przebudowa i wyposażenie pomiesz-
czeń w Szkole Podstawowej   w Sienicznie na potrzeby Przedszkola 
Wartość 100.000,00

4. Prace prawno-geodezyjne mające na celu pozyskanie terenu pod 
drogi publiczne w miejscowości Zederman 
Wartość 100.000,00

5. Nowoczesny Kompleks Sportowo – Rekreacyjny  
dla mieszkańców Centrum Olkusza – modernizacja płyty boiska przy 
Szkole Podstawowej Nr 4 
Wartość 100.000,00

6. „Słowiczanie nie gęsi – swoje pasje mają!” (Osiedle Słowiki) 
Wartość 98.743,00

7. Na sportowo od juniora do seniora – Siłownia na wolnym powietrzu 
(SP Nr 10 i „Dolinka św. Maksymiliana” – Osiedle Młodych) 
Wartość 100.000,00

Do udziału w drugiej edycji Budżetu 
Obywatelskiego uprawnionych było 
41 842 mieszkańców Miasta i Gminy 
Olkusz, którzy ukończyli 16 rok życia. 
Oddano 14 251 kart do głosowania, 
spośród których 351 zostało uzna-
nych za nieważne. W sumie głosy 
ważne zostały oddane przez 13 900 
mieszkańców. Większość głosujących 
wybrało internetową kartę do głosowania (56,23%). Chętniej głosowały 
kobiety (54,81%). Wśród głosujących dominowali dorośli: 46,42% poprawnie 
oddanych głosów od osób w przedziale wiekowym 25-50, 40,39% od osób 
w wieku powyżej 50 roku życia, 10,49% od głosujących w wieku 18-25 oraz 
2,70% od młodzieży poniżej 18 roku życia.
Dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach 
Budżetu Obywatelskiego Olkusza! Będziemy też na bieżąco informować 
o budżecie obywatelskim Województwa Małopolskiego.

ZNAMY WYNIKI II EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO OLKUSZA
Prezentacją wyników zakończyła się druga edycja Budżetu Obywatelskiego Olkusza. W wyniku trwającego niecałe 2 tygodnie głosowania 
mieszkańcy Gminy Olkusz wskazali łącznie 22 zadania, które w najbliższych miesiącach będą realizowane. Zwycięskie projekty zostały po-
dane do publicznej wiadomości 22 lutego 2016 r. na spotkaniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu. Publikujemy dla Państwa pełną listę.

WARIANT  I
Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
informuje, że pod koniec 2015 r. wszedł w życie nowy pro-
gram wspierania budownictwa mieszkaniowego (Ustawa z dn. 
26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego Dz.U. 2015 poz. 2071). Wprowadziła ona 
szereg zasad dot. budowy i najmu mieszkań wybudowanych 
z udziałem finansowania zwrotnego.
Zdezaktualizowała się lista osób, które składały wnioski o miesz-
kanie w OTBS Sp. z o.o. przy innych (poprzednich) założeniach 
systemu. Biorąc to pod uwagę OTBS przeprowadza wstępne 
(orientacyjne) rozpoznanie w zakresie osób chętnych do uczest-
nictwa w nowym programie.
Najważniejsze zasady ewentualnej budowy budynku wielo-
rodzinnego przez OTBS przy wykorzystaniu finansowania 
zwrotnego:
•	 partycypant może, ale nie musi być najemcą,
•	 potencjalny najemca (w nowym programie) musi spełniać 

następujące warunki:
•	 średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku 

poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu 
lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu 
f inansowania zwrotnego nie może przekraczać:

Liczba osób zgłoszonych do 
wspólnego zamieszkania

Dochód gospodarstwa 
domowego

1 3345,92

2 5018,88

3 6900,96

4 8364,80

5 10037,76

•	 w dniu objęcia lokalu, najemca oraz osoby zgłoszone do 
wspólnego zamieszkania, nie mogą posiadać tytułu prawnego 
do innego lokalu mieszkalnego (w tej samej miejscowości 
- bezwarunkowo, a w innej tylko w wyjątkowej sytuacji 
wynikającej z art. 30 ust. 1a  ustawy o niektórych formach 
popierania budownictwa mieszkaniowego),

•	 partycypacja w wysokości 800-900 zł,

•	 czynsz w wysokości ok. 11 - 12 zł (który może 
być podwyższany corocznie o ok. 0,30 zł (z możliwością 
ograniczenia wzrostu, gdyby  WIBOR 3M nie wzrastał),

•	 mieszkania bez możliwości wykupu na własność,
•	 w momencie rezygnacji z mieszkania partycypacja do zwrotu 

zostanie zwaloryzowana zgodnie ze wskaźnikami GUS 
i będzie uwzględniała amortyzację budynku – 0,75%,

•	 preferowane osoby wychowujące co najmniej 1 dziecko, 
o których mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 
2013 r. o pomocy  państwa w nabyciu pierwszego mieszkania 
przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304 i 1608 oraz z 2015 r. 
poz. 1194) - obowiązkowo ponad 50% najemców budynku.

Osoby spełniające warunki i zainteresowane mieszkaniem 
w wyżej przedstawionej formule proszone są o złożenie wniosku 
sondażowego.

WARIANT  II
Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
informuje, że rozważa również możliwość komercyjnego finan-
sowania budynku wielorodzinnego przez BGK i w związku 
z tym przeprowadza wstępne rozpoznanie odnośnie budowy 
budynków w tym systemie.
Najważniejsze zasady:
•	 partycypant i najemca to ta sama osoba,
•	 partycypacja do 50% kosztów budowy w wysokości ok. 

1600 - 1700 zł,
•	 czynsz najmu w momencie zasiedlania w wysokości  

ok. 11-12 zł,
•	 mieszkania z możliwością dojścia do własności po 5 latach od 

momentu zasiedlenia, według korzystnej ceny wynikającej 
z kosztów budowy, ustalonej już przy podpisywaniu umowy 
partycypacji,

•	 w przypadku korzystania z finansowania komercyjnego 
nie obowiązują kryteria dochodowe, można posiadać tytuł 
prawny do innego lokalu mieszkalnego.

Osoby zainteresowane mieszkaniem w wyżej przedstawionej 
formule proszone są o złożenie deklaracji sondażowej. 
In formujemy, ż e w n iosek można pobrać 
w sekretariacie OTBS lub na stronie internetowej   
www.olkuskitbs.pl, wypełniony prosimy przesłać na pocztę 
email:  olkuskitbs@gmail.com lub dostarczyć do biura.

INFORMACJA
W obecnej sytuacji prawnej OTBS Sp. z o.o. może budować budynki wielorodzinne w dwóch 
„formułach”. By rozpoznać zainteresowanie osób chcących uczestniczyć w jednym z tych 
programów Zarząd OTBS-u zwraca się z prośbą o zainteresowanie się dwoma (niżej 
opisanymi) wariantami i złożenie sondażowej (niezobowiązującej do niczego) deklaracji.

Jeszcze raz informujemy, że jest to sondaż i w wypadku braku zaistnienia korzystnych okoliczności budowa nie będzie 
realizowana w wyżej opisanych wariantach. Drugi termin składania deklaracji sondażowych: do 7.03.2016 r.
Zwracamy się również z prośbą do osób, które wcześniej były zainteresowane mieszkaniami z możliwością wykupu 
(Dworska-Kolejowa) o zaktualizowanie  wniosku wg. nowego wzoru. Informujemy, że jedna osoba może złożyć deklaracje 
sondażowe w obu wariantach.  
Szczegółowych informacji na temat składania deklaracji udziela: Magdalena Kluczna tel. 32/643 02 51.

Czesław Żak
Prezes Zarządu OTBS Sp. z o.o.

Darowizny krajowe: 
Bank Pekao S.A.VII O/Warszawa, 

nr konta: 

76 1240 1109 1111 0010 1163 7630 
tytuł wpłaty Lena Rogalska.

Darowizny zagraniczne: 
Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa, SWIFT 
CODE (BIC): PKOPPLPW, nr konta IBAN: 

PL 76 1240 1109 1111 0010 1163 7630 
tytuł wpłaty Lena Rogalska.

Fundacja „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii IP CZD
04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20 lok. 120A

OKO W OKO 
Z SIATKÓWCZAKIEM 

Przekazując 1% podatku lub darowiznę 
POMAGASZ JEJ WYGRAĆ tą ciężką walkę

KRS: 0000249753  Cel szczegółowy: Lena Rogalska

Lenka 
z Klucz

MUSI ZMIERZYĆ SIĘ 
ZE ZŁOŚLIWYM 
NOWOTWOREM 

OKA
Lenusia urodziła się 21.09.2015 r. jako zdrowy dzidziuś. Lekarze zapewniali nas, 
że  pomimo tego, iż  jest wcześniakiem rozwija się prawidłowo. Niepokoiło nas jednak to, 
że  Lenka mocno zezuje prawym oczkiem. Umówiliśmy więc prywatną wizytę u  okulisty, 
gdzie usłyszeliśmy miażdżącą diagnozę: podejrzenie siatkówczaka oka prawego. Było 
to  22.01.2016 r., a  już 25.01.2016 r. zostaliśmy przyjęci na  Oddział Okulistyki Dziecięcej 
w Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie, gdzie malutka przeszła badania, które niestety 
potwierdziły nowotwór złośliwy oka. Od  1  lutego 2016 r. Lenka jest pacjentką Kliniki 
Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w  Warszawie gdzie poddawana jest chemioterapii.

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

POLICJA
• Seria włamań do ogródków działkowych  

22 lutego 2016 roku policjanci odnotowali kilka przypadków kradzieży z wła-
maniem do domków letniskowych w Kluczach i Rabsztynie. Złodzieje wcho-
dzili do domków wyłamując zamki w drzwiach lub w oknach. Ich łupem padły 
m.in. : narzędzia, sprzęt elektroniczny, kuchenka indukcyjna oraz butla gazo-
wa.  Wartość skradzionych przedmiotów w ustaleniu. Za kradzież z włama-
niem kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

• Olkusz. Włamanie do piwnicy   
Postępowanie w sprawie kradzieży z włamaniem prowadzą policjanci z komendy. Złodziej 
włamał się do jednej z piwnic, w bloku przy ulicy Elizy Orzeszkowe w Olkuszu i ukradł dwa 
rowery górskie.   Właścicielka jednośladów oszacowała straty na kwotę 2.800 złotych. 

• Olkusz. Kradzież tablic rejestracyjnych  
14 lutego 2016 roku skradziono tablice rejestracyjne z pojazdów BMW X3 oraz Skody Octa-
vii. Auta zaparkowane były na ulicy Elizy Orzeszkowej w Olkuszu. Sprawą kradzieży zajmują 
się olkuscy policjanci. 

• Policjanci udaremnili dalszą jazdę nietrzeźwym kierowcom  
15 lutego 2016 roku, w Laskach na ulicy Głównej , do kontroli drogowej zo-
stał zatrzymany 42-letni mieszkaniec tej miejscowości. Badanie wykazało, że 
mężczyzna  ma prawie 1,3 promila alkoholu w organizmie. 42-latek był nie-
trzeźwy i kierował  fiatem punto nie mając uprawnień do kierowania pojazdami me-
chanicznymi. To nie jedyny przypadek  w tym dniu. Podobne zdarzenie miał miejsce w 
Wolbromiu na ulicy Krakowskiej, tuż przed 7 rano. Policjanci z drogówki zbadali stan 
trzeźwości kierującego forem. Okazało się, że mężczyzna ma 1,12 promila alkoholu i 
prowadzi auto pomimo decyzji starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem.  
Niebawem mężczyźni  za jazdę „z promilami” poniosą  surowe konsekwencje.   

• Klucze. Potrącenie pieszego  
16 lutego ok. godziny 18.15 na ulicy Zawierciańskiej w Kluczach doszło do zdarzenia dro-
gowego.  Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący Daewoo Nexią, na przejściu dla 
pieszych potrącił 30-letniego mężczyznę. Pieszy miał dwa promile alkoholu w organizmie 
i najprawdopodobniej przechodził na czerwonym świetle. 30-latek z podejrzeniem złama-
nia nogi trafił do olkuskiego szpitala. Kierowca, 39-letni mieszkaniec Krakowa, był trzeźwy.  
Policjanci ustalają dokładne okoliczności tego wypadku.  

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 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):

www.zlobekolkusz.pl 

500 zł/mc z wyżywieniem
32-300 Olkusz, Podgrabie 67

tel: 883 715 302tel: 883 715 302

BABY LAND

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

OFERTY NA STRONIE:

www.gwarek-nieruchomosci.pl

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ!!

Reklamy
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CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI KALENDARZ WYDARZEŃ

 v „CO TY WIESZ O SWOIM DZIADKU?” PROD. USA 
 2D, napisy, 1 h 42 min., komedia, b/o wiekowych 
26, 29 II – 2 III GODZ. 17.00; 27 II  - NIE GRAMY; 28 II GODZ. 10.00 
 

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

REPERTUAR KINA „ZBYSZEK” - LUTY 2016

IMPREZY

W trakcie blisko dwugodzin-
nego spotkania Antoni Kreis 
podzielił się ze słuchaczami 
zarówno swoją wiedzą, pasją jak 
i doświadczeniem. Na przykła-
dach własnych prac tłumaczył 
niuanse perspektywy oraz otwo-
rzył oczy uczestników na zupełnie 
nowe, niestandardowe myślenie 
o kompozycji, przestrzeni i kre-
owaniu rzeczywistości. Artysta 
przyznał, iż fotograf - będący nie 
tylko obserwatorem, ale również 
twórcą - jest w stanie na fotografii 
pokazać zarówno rzeczy material-
ne, jak też uczucia i emocje. Naj-
ważniejsze, to nie zamykać się na 
nowe możliwości oraz próbować 
spojrzeć na otaczający nas świat 
z innej perspektywy, chociażby 
żaby patrzącej na żyrafę.
Kolejne ze spotkań składają-
cych się na projekt fotograficzny 
„Inna perspektywa” odbędzie się 
w sobotę 27 lutego br. o godz. 
16.00 w olkuskim MDK. Na ten 
dzień organizatorzy przygotowa-
li warsztaty pt. „Fotograficzne 
ABC”, w trakcie których zapre-
zentowana zostanie podstawowa 
wiedza o pracy z aparatem oraz 
o zasadach robienia zdjęć. W dal-
szej kolejności, w pierwszą sobotę 
marca, zorganizowany zostanie 
plener fotograficzny w Wolbro-
miu. Zwieńczeniem projektu 
będzie wystawa prac uczestni-
ków pleneru.

Organizatorami cyklu spotkań 
z fotografią pt. „Inna perspekty-
wa” są pracownicy TRI (Poland) 
Sp. z o.o. w Wolbromiu. Ponad-
to w realizację projektu czynnie 
włączyli się pasjonaci fotografii 

skupieni w Sekcji Fotograficznej 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Olkuszu. Projekt realizowany 
jest dzięki grantowi z progra-
mu „Aktywne TRI” firmy TRI 
(Poland) Sp. z o.o. w Wolbromiu.

JAK ŻABA WIDZI ŻYRAFĘ
W sobotę 20 lutego 2016 r. w Miejskim Domu Kultury w Olkuszu odbyło 
się spotkanie inaugurujące fotograficzny projekt pt. „Inna perspektywa”. 
Do wygłoszenia wykładu, który zapoczątkował cykl różnorodnych zajęć, 
organizatorzy zaprosili Antoniego Kreisa – artystę fotografika, członka 
Związku Polskich Artystów Fotografików. Zgłębianie tajników wpływu 
perspektywy na obraz wzbudziło spore zainteresowanie olkuszan. Spo-
tkania z fotografią w ramach projektu „Inna perspektywa” odbywać się 
będą w olkuskim MDK przez najbliższe dwa tygodnie.

 v 25.02. GODZ. 8.15 „TANGO” - SPEKTAKL TEATRALNY W WYKONANIU AKTORÓW 
TEATRU SŁOWACKIEGO

 v 25.02. GODZ. 17.00 PROF. DR HAB. ANDRZEJ SZROMNIK „MARKETING W 
ZARZĄDZANIU MIASTEM” WYKŁAD W RAMACH OLKUSKIEGO UNIWERSYTETU 
TRZECIEGO WIEKU

 v 26.02. GODZ. 17.30 WYJAZD DO TEATRU ZAGŁĘBIA W SOSNOWCU NA SPEKTAKL 
„KOŃ, KOBIETA I KANAREK”

 v 27.02. GODZ. 16.00 FOTOGRAFICZNE ABC – WARSZTATY DLA POCZĄTKUJĄCYCH W 
RAMACH PROJEKTU FOTOGRAFICZNEGO „INNA PERSPEKTYWA” (ORGANIZATORZY: 
PRACOWNICY TRI [POLAND] SP. Z O.O. W WOLBROMIU, SEKCJA FOTOGRAFICZNA 
MOK)

 v 27.02. GODZ. 17.00 „SINGLE PO JAPOŃSKU” SPEKTAKL TEATRALNY W WYKONANIU 
TEATRU MY, REŻ. OLAF LUBASZENKO, WYSTĘPUJĄ: WOJTEK MEDYŃSKI, ANNA 
MUCHA, KATARZYNA MACIĄG I LESŁAW ŻUREK, AUTOR: MARCIN SZCZYGIELSKI

 v 28.02. GODZ. 16.00 KONCERT JUBILEUSZOWY 50-LECIA KRZYSZTOFA KRAWCZYKA

 v  29.02. SPEKTAKLE TEATRALNE W WYKONANIU WROCŁAWSKIEGO TEATRU IN ART. 
GODZ. 8.30, 10.10 – „PRZYGODY KOTA” 
                          11.50 – „BRZYDKIE KSIĄŻĄTKO”

KONTAKT:

Ryszard Bosak, tel. 12 389-20-89 • 728-539-294
butojcowianin@poczta.onet.pl • www.zlotagora.pl

 duża sala do 180 osób  ogródek  miejsce na ognisko 
 parking  możliwość ślubu w Kościółku na Wodzie w Ojcowie 

Zajmujemy się organizacją:
 wesel, komunii, chrzcin
 studniówek, bankietów
 imprez integracyjnych
 pikników plenerowych

Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe okazje

Posiadamy jeszcze wolne terminy na 2016 rok.

POWYŻEJ100 OSÓBMŁODA PARAGRATIS!!!!

KĄCIK KULINARNY

Zupa krem z brokułów 
• 2 opakowania mrożonych broku-

łów po 450 gram
• 2 ziemniaki
• 1,5 litra rosołu  

domowego 
• 10 dkg groszku  

ptysiowego
• sól, 
• pieprz do smaku
Ziemniaki obrać, pokroić 
w kostkę. Rosół  w garnku lek-
ko podgrzać, dodać do niego 
brokuły oraz ziemniaki, ugo-
tować warzywa do miękko-
ści. Gdy warzywa się ugotują, 
zupę zmiksować za pomocą 
blendera, doprawić. Przelać 
do miseczek, posypać grosz-
kiem ptysiowym i gotowe. 
Najszybsza i najprostsza zupa, 
a jaka pyszna i na dodatek 
śliczna :) 
Do kremu z brokułów możesz 
jeszcze dodać : 
•	 pokrojonego łososia  

wędzonego
•	 grzanki
•	 grzanki z żółtym serem
•	 śmietanę
•	 gorgonzolę 
•	 jajko z koszulce

•	 prażone migdały
czyli kombinacji jest wiele, 
spróbuj pobawić się smakami :)
Smacznego !

Brokuły to warzywa kojarzące mi się z dzieciństwem moich dzieci, 
kiedy ich ukochanym jedzeniem były brokuły ze słoiczka z dodat-
kami. Postanowiłam jednak ostatnio odczarować brokuły i zrobić 
z nich zupę krem. Szczerze, była pyszna i wszystkim smakowała.

ZUPA KREM Z BROKUŁÓW

 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 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

30 BANKÓW
W JEDNYM MIEJSCU 

DORADZTWO
FINANSOWE

TYLKO U NAS
NOWE OFERTY

POŻYCZEK NA RATY

BEZ OPŁAT
WSTĘPNYCH

CENTRUM 9
- kredyty i chwilówki 
w Twoim mieście!

ul. K. K. Wielkiego 33,

32-300 Olkusz
tel. 32 212 69 14

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

Reklamy


