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SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

montaż
8% VAT
Olkusz , ul. Sikorka 65, tel./fax 32 647 00 35,
kom. 603 463 034, e-mail: eco-dom1@tlen.pl

ECO-DOM

www.system-olkusz.pl

Sklep przeniesiony do Olkusza, nowy adres:
Olkusz, ul. Rabsztyńska 51, tel. 788 524 414, 728 820 552
Pon-piątek 900-1700, sobota 800-1300

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

LOMBARD

SZAFY

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
NAJLEPSZE CENY!!!

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

32-300 Olkusz, Rynek 24,
tel. 32 643 34 26, 512 777 884

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

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.

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW ! NAJTANIEJ !
SPRZEDAŻ, SERWIS (również z dojazdem)
TELEFONÓW, LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW !

MIKOŁAJ !!

GŁOŚNIKI BLUETOOTH

39,99 zł

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

Sprzedaż Węgla
Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE
MEBLE OGRODOWE

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP)
tel. (32) 754 60 10
biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl

lek. med. Grażyna Żak-Pietras
pediatra specjalista medycyny rodzinnej
tel. 698 941 921

GABINET LOGOPEDYCZNY
mgr Ewa Kania
pedagog logopeda
tel. 512 301 127
Olkusz, ul. M. C. Skłodowskiej 16

POŻYCZKI POD ZASTAW:
ZŁOTA, SPRZĘTU AGD-RTV

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO Z DREWNA
U NAS NA JTANIEJ!!!! "U GÓRALA"

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM
Olkusz, K. K. Wielkiego 102, tel. 503 505 662
biuro@abisa.pl • www.abisa.pl
Czynne pn. - pt. 7:00 do 16:00

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

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

Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com
www.duodampex.pl

Rodaki, ul. Rzeka

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

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

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2, (obok Apteki - dawna siedziba Getin Bank)
tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079
Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 13.00

SPRZEDAŻ KOMPUTERÓW,
SERWIS, NAPRAWA
SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH,
STAŁA OPIEKA SERWISOWA
Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich
do rodzaju prowadzonej działalności
TUSZE I TONERY do każdego urządzenia drukującego • NOTEBOOKI • KOMPUTERY
• APARATY FOTOGRAFICZNE • MONITORY • DRUKARKI • OPROGRAMOWANIE

Fizjoterapeuta kliniczny mgr. Anna Małecka-Włoch

Rehabilitacja w schorzeniach:

neurologicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, onkologicznych.

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

Plastrowanie dynamiczne - Kinesiotaping
Masaż leczniczy (bóle kręgosłupa)
Rehabilitacja w domu pacjenta

www.an-medic.pl

Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

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

32-300 Olkusz, ul Sławkowska 4
tel. kom. 505 503 249
Czynne:
poniedziałek i środa od 1500 do 2000
(zapisy telefonicznie)

WiREX

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

Do każdego
badania
upominek
gratis

2
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ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE Z DOTACJI OTRZYMANEJ OD MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

KOLEJNE WARSZTATY „PLENER OTWARTYCH UCZUĆ” ZA NAMI

Z dniem 15 lipca 2015 roku Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” z siedzibą
w Kolbarku, rozpoczęło realizację projektu „Plener otwartych uczuć”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 2015”.
Zakłada integrację i aktywizację społeczną 40 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatów: chrzanowskiego, miechowskiego, olkuskiego i proszowickiego, poprzez udział w warsztatach artystyczno-malarskich.
Realizacja projektu rozpoczyna się działaniem pod nazwą
„IV integracyjny plener malarski im. Ks. Marcina Dubiela
– Cieślin 2015”, który jest kontynuacją corocznego pleneru
poświęconego pamięci nieżyjącego już artysty malarza,
proboszcza parafii Cieślin. W dniach od 03.08.2015 r. do
07.08.2015 r. 10 osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń
psychicznych pod kierunkiem 15 profesjonalnych artystów
malarzy poznawać będzie podstawy różnorodnych technik
malarsko-plastycznych rozwijając bądź utrwalając swoje
zdolności artystyczne. Celem tych zajęć jest nowe widzenie
świata, odnalezienie swoistej harmonii między nim i sobą,
odnalezienie własnej tożsamości. Zajęcia plenerowe i ich
uczestnicy staną się przedmiotem pracy rysownika karykaturzysty tworzącego album a także filmu, realizowanego
przez Pawła Krzepinę, utrwalającego dokonania artystyczne
oraz popularyzującego terapię i aktywizację przez sztukę
osób z zaburzeniami psychicznymi.
We wrześniu i październiku przeprowadzone zostały
w czterech wyżej wspomnianych powiatach warsztaty
edukacyjno-artystyczne, w trakcie których grupa 40 osób
niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych poznawała sposoby i techniki w zakresie malarstwa olejnego,
rysunku oraz malowania ceramiki i wyrobów z drewna.
Podsumowaniem projektu był Finał, wernisaż i wystawa

prac malarskich uczestników pleneru z udziałem rodzin
osób niepełnosprawnych i zaproszonych gości.
Podobnie jak w roku ubiegłym pomysłodawcę formuły
tegorocznego pleneru jest Wiesław Pietras, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” a komisarzem pleneru
i współorganizatorem już po raz trzeci jest Mariusz Połeć,
mieszkający w Cieślinie artysta malarz o bogatym i uznanym dorobku artystycznym. Dzięki uprzejmości Dyrekcji
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
uczestnicy pleneru mają zapewnione noclegi w Ośrodku
Edukacyjno – Naukowym w Smoleniu. Plener odbywa się
we współpracy z Wójtem Gminy Klucze Panem Norbertem
Bieniem, dzięki któremu część uczestników zakwaterowana
zostanie w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Jaroszowcu.
Artyści uczestniczący w plenerze: Justyna Banasiak, Ewa
Bogucka Pudlis, Ewa Gadnicka Włodarczyk, Anna Fornelska, Małgorzata Kacperek, Andrzej Kacperek, Michał
Kwarciak, Damian Pacha, Samvel Paremuzyan, Mariusz
Połeć, Igor Sikorski, Grzegorz Skrzypek, Michał Smółka,
Halina Wojtowicz-Szczepaniak i Tadeusz Ziętara.

NIE DLA ISLAMSKIEJ DZIELNICY W NASZYM MIEŚCIE!
19 lutego 2015 roku władze Państwa Islamskiego ISIS groziły zalewem imigrantów:
„Wyślemy 500 tys. nielegalnych imigrantów na łodziach na stary kontynent. Wśród
nich ukryjemy terrorystów.” Aktualnie Europa zmaga się z największym kryzysem
imigracyjnym od lat, a ostatnie zamachy w Paryżu (i nie tylko) pokazały, że są wśród
imigrantów są terroryści. Nietrudno wysnuć logiczne wnioski, jak powinniśmy na
to zareagować. Biorąc jednak pod uwagę działania Unii Europejskiej i większości
przywódców państw Europy, można mieć odmienne wrażenie.
Nie ma chyba na świecie takiego polityka, który spełniałby
swoje obietnice tak sumiennie
i szybko, jak władze Państwa
Islamskiego. W lutym obecnego roku grozili zalewem Europy imigrantami i terrorystami,
a już na przełomie lipca i sierpnia pierwsze kraje alarmowały o dziesiątkach tysięcy osób
wędrujących po ich terytoriach.
Nie trzeba było długo czekać,
bo jedynie do września, by słyszeć o incydentach gwałtów,
pobić czy nawet morderstw
przez przemierzający Europę
tłum. Pod koniec października
Państwo Islamskie przyznało
się do zestrzelenia rosyjskiego
samolotu, na pokładzie którego
były 224 osoby. W listopadzie
zaś całym światem wstrząsnęły
zamachy w Paryżu, w wyniku których zginęło 129 osób,
a około 350 zostało rannych.
Nadchodzi grudzień i zapewne
ten miesiąc nie będzie spokojniejszy od poprzednich.
Wyjaśnijmy sobie jednak kim
są ci „uchodźcy” i w jakim
celu przemierzają oni Europę.
Uchodźcą jest ten, kto ucieka
ze swojego kraju np. przed wojną. Gdyby ktoś z Syrii chciał
uciec, to uciekłby do pierwsze-

go bezpiecznego kraju, którym
jest Turcja, a nie omijając po
drodze 17 bezpiecznych państw
wędrował do Niemiec lub dalej,
omijając 23 kraje do Szwecji,
gdzie akurat - zupełnie przypadkiem - są najwyższe zasiłki
socjalne (wg. badań mniej niż
10% imigrantów podejmuje
się pracy zarobkowej). Głośny
na całą Europę był też temat
Węgier, gdzie „bezwzględny
faszysta Victor Orban walczył z biednymi uchodźcami
i nie pozwalał im uciec przed
wojną”. Dlaczego „uchodźcy”
napotkawszy blokadę na granicy serbsko-węgierskiej nie
zdecydowali się tam zostać?
Jeśli uciekaliby przed wojną,
to mieliby tam wszystko, czego
by potrzebowali. Odpowiedź
jest prosta – zasiłki socjalne są
tam na jednym z najniższych
w Europie poziomie.
Partia KORWiN już we wrześniu zdecydowanie sprzeciwiała się przyjmowaniu jakichkolwiek imigrantów. Jedną
z przeprowadzonych akcji było
„NIE dla islamskiej dzielnicy
w naszym mieście”. (Ponad
2000 plakatów zostało rozwieszonych na terenie powiatu
olkuskiego). Aktualnie Polska

nie ma znaczącego problemu
z imigrantami. Zacznie się
on od nowego roku, kiedy to
zgodnie z narzuconymi przez
Unię Europejską wytycznymi,
mamy przyjąć prawie 10 tysięcy
imigrantów. Wtedy my, Polacy,
także będziemy mieli problemy z gwałtami, napadami czy
zamachami terrorystycznymi
(dżihadyści grozili, że w Polsce
też zacznie obowiązywać prawo
szariatu). Musimy więc powiedzieć sobie jasno - nie ma możliwości, by przyjąć do Polski
imigrantów i biorąc przykład
z m.in. Węgier czy Słowacji,
musimy odmówić przyjęcia
narzuconych nam przez Unię
Europejską kwot.

vv Michał Pasternak
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KONTROLA PRAWIDŁOWEGO WYKORZYSTYWANIA ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO

Ubezpieczeni często wykorzystują zwolnienie od pracy
dla innych celów, jednakże powinni mieć się na baczności,
bowiem ich zachowanie w czasie przebywania na zwolnieniu
lekarskim podlega kontroli.
Zasady i tryb kontroli prawidłowości
wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby
określa stosowne rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z 27 lipca 1999 roku (Dz. U. z 1999 r.
nr 65, poz. 743 z późn.zm).
Zgodnie z § 1 tego Rozporządzenia
kontroli dokonują płatnicy składek
na ubezpieczenie chorobowe, którzy
zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

Ustawodawca nie narzucił wykonującym kontrole prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od
pracy określonych terminów jej przeprowadzania. Jednak, w świetle § 7
ww. rozporządzenia, powinny być
one dokonywane w miarę potrzeb,
bez ustalania z góry stałych jej terminów.
Kontrole prawidłowości wykorzystywania zwolnienia od pracy mogą
przeprowadzać wyłącznie wyznaczone osoby, którym płatnik składek lub odpowiednio ZUS wystawi
imienne upoważnienie. Jego wzór
stanowi załącznik nr 1 do powyższego rozporządzenia. Upoważnienie
to uprawnia do przeprowadzenia
kontroli zarówno w miejscu zamieszkania lub czasowego pobytu osoby
kontrolowanej, jak i w miejscu jej
zatrudnienia.

Jeżeli w wyniku kontroli okaże się,
że zaszły okoliczności uzasadniające

pozbawienie ubezpieczonego prawa
do świadczenia, osoba przeprowadzająca kontrolę powinna sporządzić protokół, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do rozporządzenia.
W protokole należy wskazać, na
czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego
od pracy, a następnie przedłożyć osobie kontrolowanej lub domownikowi w celu wniesienia ewentualnych
uwag i zastrzeżeń.
Zdarza się, że kontrolujący nie jest
w stanie jednoznacznie ustalić, czy
zwolnienie lekarskie od pracy było
wykorzystywane niezgodnie z jego
celem. W takim przypadku należy
zwrócić się do jednostki organizacyjnej ZUS o zajęcie stanowiska w sprawie. Organ ten, ewentualnie posiłkując się w opinią lekarza leczącego,
wyda w tej kwestii stosowną decyzję,
od której ubezpieczonemu przysługuje prawo odwołania do sądu pracy
i ubezpieczeń społecznych.

Warto dodać, iż kontroli podlega
również prawidłowość orzekania
o czasowej niezdolności do pracy
z powodu choroby oraz wystawiania
zaświadczeń lekarskich, na zasadach
określonych w art. 59 ustawy zasiłkowej. Przeprowadzają ją lekarze
orzecznicy ZUS, także na wniosek
pracodawcy m.in. dla celów wypłaty
wynagrodzenia za czas niezdolności
do pracy.

Jeżeli po analizie dokumentacji
medycznej i po przeprowadzeniu
badania ubezpieczonego lekarz
orzecznik ZUS określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do
pracy niż orzeczona w zaświadczeniu ZUS ZLA, za okres od tej daty
zaświadczenie to traci ważność. Na
tę okoliczność lekarz orzecznik ZUS
wystawia zaświadczenie lekarskie
ZUS ZLA/K, które ubezpieczony
zobowiązany jest dostarczyć swojemu pracodawcy.

Część ubezpieczonych unika takiej
kontroli, jednakże należy podkreślić,
iż w przypadku uniemożliwienia
badania lub niedostarczenia posiadanych wyników badań w wyznaczonym terminie, zaświadczenie
lekarskie traci ważność od dnia
następującego po tym terminie.

Kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego może
też być poddany przedsiębiorca.
Pozbawienie przedsiębiorcy prawa
do zasiłku może grozić ustaniem
jego dobrowolnego ubezpieczenia
chorobowego. Jeśli bowiem okaże
się, że wykorzystywał zwolnienie
w sposób niezgodny z jego celem,
utraci prawo do zasiłku chorobowego
za cały okres tego zwolnienia.

vv Rafał Czeladzki

email: RCzeladzki@gmail.com

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

POLSKA PROTESTUJĄCA
Ostatnio Polacy stali się bardzo asertywni. Nie ma dnia, w którym
nie słychać by było o jakichś protestach, manifestacjach czy innych
demonstracjach niezadowolenia. Nie chcemy uchodźców, imigrantów,
terrorystów, ustaw, polityków, a nawet spektakli teatralnych.

O ile te pierwsze mogą być w jakiś
sposób uzasadnione w końcu może
być zagrożone nasze bezpieczeństwo fizyczne, gospodarcze, czy
choćby emocjonalne (niektórzy
ludzie oglądani w serwisach
informacyjnych mogą przyprawić
o ból głowy lub rozstrój nerwowy)
o tyle protesty wobec przedstawień
teatralnych są co najmniej dziwne.

sobotę 21.11, a protesty zaczęły
się dużo wcześniej, nie wiadomo tak naprawę było co w nim
będzie i w jakiej formie, a już
wzbudzała takie emocje. Każdy
protest powinien, przynajmniej
w założeniu, dotyczyć kwestii już
znanej, zatem należałoby najpierw
obejrzeć przedstawienie przed jego
oprotestowaniem.

koniecznie są wyznacznikiem
życia.

Nowy rząd pełni swoją funkcję
ledwie chwilę, a już wzbudza
kontrowersje swoimi decyzjami
i brakiem jakiegokolwiek poszanowania dla odrębnych opinii i to
nie tylko opozycji, ale i całkiem
niezależnych organizacji. Czyżby
zapowiedzi niektórych polityków
Teatr Polski we Wrocławiu zapla- W protest zaangażowane były o zamachu na polską demokrację
nował wystawić sztukę, która nie głównie środowiska katolickie, nie były, aż tak całkiem, oderwaspodobał się niektórym obywate- co można zrozumieć ze wzglę- ne od rzeczywistości?? Strach
lom. Mało tego, nowo wybrany du na naukę Kościoła, niepokoi pomyśleć co będzie dalej. Cóż,
Minister Kultury również złoży jednak fakt próby prewencyjnej pożyjemy, zobaczymy – każdy
protest wobec spektaklu „Śmierć cenzury ze strony wicepremiera ma prawo do szansy. Oby obecny
i dziewczyna”. Powodem nieza- polskiego rządu, który domagał się rząd tej swojej szansy na naprawę
dowolenia części społeczeństwa zakazania premiery. Czyżby był to Polski nie zaprzepaścił takimi
były rzekome sceny pornograficz- początek wprowadzania kościelnej mało demokratycznymi decyne, które to w owym widowisku cenzury w sfery życia społecznego? zjami jak odwoływanie przedstamiały być pokazywane. Cóż, W końcu, jakby nie patrzeć, taka wień teatralnych z dość niejasnych
w kraju gdzie statystyczny Polak sugestia ze strony przedstawiciela powodów…
do teatru chodzi raz na siedem lat rządu państwa, skądinąd wciąż (?)
jakiekolwiek oprotestowanie sztu- jeszcze demokratycznego, wzbuvv Izabela Szatyn
ki jest po prostu nie na miejscu. dza uzasadniony niepokój wśród
email: go_izabelaszatyn@op.pl
Najwięcej kontrowersji wzbudza przedstawicieli społeczeństwa,
fakt, że premierę zaplanowano na dla których kanony kościelne nie
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PRAWA POKRZYWDZONEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM
Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
(Dz.U.1997.89.555 z późn. zm.), pokrzywdzonym jest m.in. osoba fizyczna lub
prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone
przez przestępstwo. Osobie tej przysługują określone przepisami kpk uprawnienia mające na celu ochronę jej interesów. W swojej praktyce zauważyłem
jednak, że pokrzywdzeni nie zawsze korzystają z możliwości jakie przewidują
przepisy prawa, a to zapewne z uwagi na brak fachowej wiedzy w tym zakresie.
Tytułem wstępu wskazać należy,
że zgodnie z art. 2 § 1 pkt 3 kpk,
jednym z nadrzędnych celów regulacji kpk jest takie ukształtowanie
procedury karnej aby uwzględnione
zostały prawnie chronione interesy
pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności.

Każdy z nas dowiedziawszy się
o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny
obowiązek zawiadomić o tym
prokuratora lub Policję (art. 304 §
1 kpk). Obowiązek ten jest zarazem
uprawnieniem poprzez które mamy
możliwość zainicjowania postępowania karnego, w szczególności
jeżeli jesteśmy osobą pokrzywdzoną przestępstwem. Zawiadomienie może zostać złożone w formie
pisemnej lub ustnej. Jeżeli chodzi
o formę ustną to w takim wypadku niezbędnym jest sporządzenie
przez organy ścigania protokołu
z przyjęcia zawiadomienia i przesłuchania w charakterze świadka
osoby zawiadamiającej.
Stosownie do treści art. 87 § 1 i 2
kpk, pokrzywdzony może korzystać
z pomocy pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego.
W tym zakresie pokrzywdzony
może również złożyć wniosek
o przyznanie pełnomocnika z urzędu. Podczas czynności z udziałem
pokrzywdzonego w postępowaniu
przygotowawczym może również
być obecna osoba przez niego wskazana, jeżeli nie uniemożliwia to
przeprowadzenia czynności albo
nie utrudnia jej w istotny sposób
(art. 299a § 1 kpk).
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Pokrzywdzonemu przysługuje prawo do składania wniosków dowodowych o dokonanie czynności
w postępowaniu przygotowawczym,
prawo do brania udziału w tych
czynnościach o ile tego zażąda
bądź jeżeli czynności nie będzie
można powtórzyć na rozprawie.
Ponadto pokrzywdzony ma prawo do końcowego zapoznania się
z materiałami postępowania przygotowawczego, jak również prawo
do składania zażaleń na orzeczenia
kończące postępowanie przygotowawcze, a naruszające interesy
pokrzywdzonego (postanowienie
o odmowie wszczęcia postępowania, postanowienie o umorzeniu
postępowania). O powyższych
uprawnieniach pokrzywdzony
winien zostać pouczony na piśmie
przez organy ścigania, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
W przypadku jeżeli organy ścigania
nie widzą podstaw do wszczęcia
bądź kontynuowania postepowania
przygotowawczego, pokrzywdzony
nie zostaje całkowicie pozbawiony
swoich uprawnień. Pokrzywdzonemu przysługuje bowiem szczególne
prawo do wniesienia tzw. subsydiarnego aktu oskarżenia. Uprawnienie
to jest jednak obwarowane kilkoma
szczególnymi warunkami, m.in.
przymusem adwokacko-radcowskim.

Natomiast jeżeli oskarżyciel
publiczny skierował do sądu akt
oskarżenia to zgodnie z art. 53 kpk,
pokrzywdzony może działać jako
strona ale już w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Pamiętajmy,
że z momentem wniesienia przez

oskarżyciela publicznego aktu
oskarżenia pokrzywdzony traci
swoje uprawnienia jako strona i od
tej chwili może je realizować jako
oskarżyciel posiłkowy działający
obok oskarżyciela publicznego.
Niezbędnym jest jednak złożenie
stosownego oświadczenia, aby
w dalszym toku postępowania nadal
brać w nim czynny udział i doglądać
ochrony swych interesów.
Wreszcie jednym z najważniejszych, a niedocenianych uprawnień
pokrzywdzonego w toku procesu
karnego jest wynikające z art. 49a
kpk, prawo do złożenia wniosku
o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub wniosku
o zadośćuczynienie za doznaną
krzywdę, o którym mowa w art. 46
§ 1 kk. Wniosek ten w aktualnym
stanie prawnym może zostać złożony aż do zamknięcia przewodu
sądowego na rozprawie głównej.
Pokrzywdzonemu, w przypadku
jeżeli nie zgadza się z wydanym
w sprawie wyrokiem sądu (np. sąd
nie orzekł obowiązku naprawienia szkody) przysługuje prawo
do wniesienia apelacji, co jednak
dotyczy wyłącznie wyroku warunkowo umarzającego postepowanie.
Warunkiem dla wywiedzenia
apelacji od innych kategorii wyroków sądu I instancji jest bowiem
posiadanie przez pokrzywdzonego
statusu oskarżyciela posiłkowego.
Zaniedbanie w tym zakresie uniemożliwia skuteczne odwołanie się
od kwestionowanego orzeczenia.
vv Szymon Dubel

Adwokat

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”.

ISTOTNE ZMIANY W POSTEPOWANIU
PRZEDPROCESOWYM Z UBEZPIECZYCIELEM

Wiele osób niezadowolonych z przyznanego przez ubezpieczyciela
odszkodowania, w obawie przed przedłużającym się procesem i kosztami, przed skierowaniem sprawy do sądu odwoływało się od decyzji
ubezpieczyciela w pierwszej kolejności do tegoż ubezpieczyciela. Tego
typu procedura pozostawała poza regulacją ustawową. Ubezpieczyciele
nie tylko uprawnieni byli rozpoznać odwołanie w dowolnym terminie, ale prawo nie
przewidywało też sankcji za pozostawienie odwołania "bez rozpoznania".
We wrześniu bieżącego roku weszła
w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym. Ustawa ta po raz pierwszy zdefiniowała instytucję odwołania
od decyzji ubezpieczyciela - nazywając
ją "reklamacją" oraz wprowadziła w rozdziale 2 regulacje dotyczące zasad jej
wnoszenia przez uprawnionych i rozpoznawania przez ubezpieczycieli.
Reklamacja może być złożona w formie pisemnej, ustnej (np. telefonicznie)
oraz za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Ubezpieczyciel jest
obowiązany przekazać poszkodowanemu w terminie 7 dni od dnia
zgłoszenia podstawowe wiadomości
o procedurze reklamacyjnej. Zgodnie
z przepisem art. 6 w/w ustawy odpowiedzi na reklamację, należy udzielić
bez zbędnej zwłoki, jednak nie później
niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie odpowiedzi przed
jego upływem. Odpowiedź może być
udzielona również za pomocą poczty
elektronicznej, o ile poszkodowany
uprzednio zgłosił taki wniosek.

Przepisy art. 7 ustawy dopuszczają
jednak pewne przypadki odstępstwa
od wymogu dochowania w/w terminu.
I tak, „W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie
odpowiedzi w terminie, o którym mowa

w art. 6, podmiot rynku finansowego
[czyli w naszym przypadku - ubezpieczyciel] w informacji przekazywanej
klientowi, który wystąpił z reklamacją wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
wskazuje okoliczności, które muszą
zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin
rozpatrzenia reklamacji i udzielenia
odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.”. Podkreślenia wymaga zatem,
że maksymalny termin rozpoznania
reklamacji (odwołania) to w każdym
przypadku i niezależnie od okoliczności
60 dni - liczonych od dnia otrzymania
reklamacji przez ubezpieczyciela.
Przepis art. 8 w/w ustawy wprowadza
zasadę zgodnie z którą, nieudzielenie
odpowiedzi na reklamację w terminach ustawowych – jest równoznaczne
z uwzględnieniem reklamacji zgodnie
z wolą klienta. Jest to zatem przykład
sytuacji, w której przepis prawa z bezczynnością wiąże skutek w postaci
złożenia oświadczenia woli określonej
treści. W tym konkretnym przypadku
sprowadza się do uznania reklamacji
w całej jej rozciągłości.

W przypadku niepozytywnego rozpoznania reklamacji, poszkodowany może
zwrócić się do Rzecznika Finansowego,
w celu przeprowadzenia pozasądowego
postepowania. Drogę, o której mowa
będzie można wybrać po 1 stycznia 2016r., kiedy to wejdzie w życie

rozdział 4 w/w ustawy regulujący tą
kwestię. Złożenie wniosku wiązać
się będzie z opłatą w wysokości 50 zł.
W postępowaniu zbadane zostanie czy
działania lub zaniechanie ubezpieczyciela nie nastąpiły z naruszeniem praw
i interesów poszkodowanego. Udział
ubezpieczyciela w postępowaniu
jest obowiązkowy. Przepisy ustawy
nakładają na niego m.in. powinność
udzielania informacji Rzecznikowi,
a brak zastosowania się może spotkać
się z nałożeniem kary pieniężnej do
100.000 zł. Przy braku polubownego
zakończenia postępowania, Rzecznik
sporządza opinię, w której zawiera
ocenę prawną stanu faktycznego, co
może stanowić istotną informację dla
poszkodowanego, który wacha się czy
pójść ze swoją sprawą do sądu.
Choć ustawa, w części dotyczącej
reklamacji, obowiązuje ledwo miesiąc
z małym okładem, już zauważyliśmy
pierwsze pozytywne skutki jej wejścia
w życie, które sprowadzają się do tego, że
ubezpieczyciele udzielają odpowiedzi na
wnoszone w imieniu naszych klientów
odwołania - czy trzymając się języka
ustawy reklamacje - szybciej i pełniej.
vv 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

INNE SPOJRZENIE NA MALARSTWO VAN GOGHA!
Vincent van Gogh - malarz - samouk. Niezwykła, charyzmatyczna postać, która była i jest fenomenem. Niezrozumiany
przez współczesnych mu krytyków i artystów, podziwiany
przez kolejne pokolenia. Jego malarstwo jest przykładem
na to, że aby tworzyć niezwykle wartościową sztukę nie koniecznie
trzeba ukończyć znaną szkołę a wystarczy być ekspresyjnym i szczerym w tym co się robi. Van Gogh swym malarstwem przetarł szlaki
wszystkim, którzy tworzą sztukę bardzo indywidualną, swoją, osobistą. Paradoks polega na tym, że ten artysta nie sprzedał za życia
żadnego obrazu a dziś jego prace biją rekordy cen na aukcjach.
Obecnie mamy wspania łą
okazję przyjrzeć się dokładniej obrazom tego niezw ykłego twórcy. Od 14 listopada w Wa rszaw ie gości
multimedialna wystawa Van
Gogh Alive. Wystawa prezentowana była już w Berlinie,
Szanghaju, Petersburgu, Florencji i Singapurze. Wszędzie
przyjmowana była z wielkim
entuzjazmem i podziwem.
Ogromne wrażenie robi innowacyjność wystawy. Dzięki
technologii SENSORY4 ponad
3 tysiące projekcji dzieł mistrza
(z uwzględnieniem detali)
wyświetlanych jest w formie
wielkoformatow ych, tętniących kolorami obrazów. Każda
powierzchnia galerii - ściany,
kolumny, sufit, a nawet podłoga
przemieniają się w pasjonującą
opowieść o życiu i twórczości
Vincenta Van Gogha. Muzyka która towarzyszy pokazowi
wzmaga doznania i pozwala
przenieść się w miejsca ważne
dla artysty.

Jeśli ktoś marzył o tym, by
poczuć się tak jak gdyby był
w obrazie, to marzenia właśnie
się spełniają. Forma wystawy
jest wyjątkowo atrakcyjna dla
najmłodsz ych miłośników
sztuki, którzy często zniechęcają się do odwiedzania
galerii, przez wszechobecną
ciszę, powagę i dystans jaki
musi być zachowany między
widzem a dziełem. Taka multimedialna ekspozycja daje możliwość wniknięcia w obrazy,
pobudza wszystkie zmysły, jest
dynamiczna i może stanowić
świetne zaproszenie do bogatego świata sztuki.
Oczywiście muszę zaznaczyć,
że moim zdaniem choć wystawa jest piękna i atrakcyjna,
zwłaszcza dla najmłodszych, to
osobom zainteresowanym sztuką, polecam skonfrontowanie
wrażeń z rzeczywistymi obrazami. Dla prawdziwego miłośnika sztuki, żadna projekcja,
czy najlepsza reprodukcja nigdy

nie zastąpi oryginalnego dzieła.
Taki multimedialny pokaz jest
jednak bez wątpienia dobrym
sposobem by zacząć swą przygodę z malarstwem lub spojrzeć
na nie z innej perspektywy.
Wy stawa prez entowa na
jest w nowej prz estrz eni
wystawienniczej – Centrum
Wy stawow y m pr z y PGE
Narodow ym. Będzie można ją zobaczyć do 14 lutego.
Polecam.

vv Ewa Wołoszyn

ewart.woloszyn@gmail.com
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ZADANIE PUBLICZNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE Z DOTACJI OTRZYMANEJ OD MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

KOLEJNE WARSZTATY „PLENER OTWARTYCH UCZUĆ” ZA NAMI

W środowy wieczór 18 listopada 2015 roku w olkuskiej Galerii Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych odbyła się wyjątkowa uroczystość – Finał projektu „Plener otwartych uczuć”, projektu skierowanego do
osób z zaburzeniami psychicznymi, przy wsparciu finansowym ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w ramach konkursu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 2015”. Uroczystość połączono
z otwarciem wystawy prac artystów malarzy i osób niepełnosprawnych biorących udział w „IV integracyjnym plenerze malarskim im. Ks. Marcina Dubiela – Cieślin 2015”, który rozpoczął działania projektowe. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję podziwiać kilkadziesiąt prac malarskich wykonanych podczas pleneru zarówno
przez zawodowych artystów malarzy jak i przez osoby niepełnosprawne biorące w plenerze udział. Przez prawie
3 godziny artyści, uczestnicy projektu i zaproszeni goście mogli w wyjątkowej, pozbawionej nadmiernego patosu
atmosferze dzielić się wrażeniami, doświadczeniami i wspomnieniami. W trakcie uroczystości odbyły się pokazy
dwóch filmów zrealizowanego podczas pleneru a także występ zespołu Mateusza Jurczyka – laureata Olkuskiej
Nagrody Artystycznej - Kozji Pałer Quartet. Całość uroczystości prowadził dr Przemysław Kania – aktor Teatru
Zagłębia w Sosnowcu i wykładowca PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu.
Realizatorem projektu „Plener otwartych uczuć” było Stowarzyszenie na
Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”.
Otwierający uroczystość Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Wiesław Pietras
przybliżył zebranym wszystkie działania objęte projektem. Wśród rezultatów
osiągniętych w trakcie realizacji projektu wymienił:
• udział 40 osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych
w kompleksowym cyklu warsztatów artystycznych;
• podniesienie swoich umiejętności społecznych, komunikacyjnych
i interpersonalnych oraz podniesienie poczucia swojej wartości przez 40
uczestników warsztatów;
• zburzenie kolejnych barier społecznych i kulturalnych między osobami
pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi;
• wydanie katalogu prezentującego prace poplenerowe i ich autorów oraz
albumu karykatur powstałych podczas pleneru;
• umożliwienie szerokiemu gronu mieszkańców małopolski obejrzenia
prac artystycznych powstałych podczas pleneru i warsztatów.

- Cieszę się, że w katalogu naszych działań na rzecz osób z zaburzeniami
psychicznymi pojawił się kolejny pomysł na ich aktywizację, terapię i integrację
tym razem przez sztukę. Z naszego dotychczasowego doświadczenia wynika,
że najczęstszymi barierami dla osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń
psychicznych są: izolacja społeczna, negatywne stereotypy myślowe i lęk ze
strony społeczeństwa przed obcowaniem z osobami niepełnosprawnymi.
Warsztaty i plener miały na celu aktywizację potencjału twórczego oraz

poznanie własnych słabości wśród osób niepełnosprawnych. Nie chodziło
tu bynajmniej o zdolności artystyczne, rozumiane jako dar otrzymany w celu
tworzenia „boskiego” dzieła sztuki. Chodziło raczej o formę aktywnego
współdziałania z drugim człowiekiem, o radość tworzenia. Każda osoba
niepełnosprawna chce w jakiś sposób mieć te swoje „5 minut” kiedy jest
w centrum uwagi, kiedy może pokazać siebie od zupełnie innej strony, kiedy
odkrywa w sobie talenty i możliwości często do tej pory nieuświadamiane.
Celem jest nowe widzenie świata, odnalezienie swoistej harmonii między nim
i sobą, odnalezienie własnej tożsamości – mówił Wiesław Pietras. Chciałbym
bardzo podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tak
trudny organizacyjnie i merytorycznie projekt został zakończony sukcesem.
Szczególnie gorąco dziękuję artystom malarzom, którzy pracowali z niepełnosprawnymi poświęcając im swój czas, przekazując swoje doświadczenie,
warsztat malarski i swoje umiejętności.
Artyści uczestniczący w plenerze: Justyna Banasiak, Ewa Bogucka Pudlis,
Ewa Gadnicka Włodarczyk, Anna Fornelska, Małgorzata Kacperek, Andrzej
Kacperek, Michał Kwarciak, Damian Pacha, Samvel Paremuzyan, Mariusz
Połeć, Igor Sikorski, Grzegorz Skrzypek, Michał Smółka, Halina Wojtowicz-Szczepaniak i Tadeusz Ziętara.

SMOKI I WIKINGOWIE OCZAMI NAJMŁODSZYCH

22 listopada br. Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu po raz drugi zaprosił dzieci do
udziału w „Malowanym Oglądaniu”. Projekt ten polega na wspólnym oglądaniu jednej
z ulubionych przez maluchy animowanych bajek, a potem kolorowaniu podobizn
bohaterów filmu. Tym razem tematem przewodnim był megahit wytwórni DremWorks Animation dystrybuowany w Polsce pt. „Jak wytresować smoka”. Podobnie
jak poprzednio, tak też w ubiegłą niedzielę nie brakowało chętnych do spędzenia
popołudnia na „Malowanym Oglądaniu”.
Film zdobył 12 nagród, w tym
na Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym w Wenecji, 22 razy
był nominowany, m. in. do Oscarów i Złotych globów. Przyniósł
też niemały dochód ze sprzedaży biletów, wpływy te sięgnęły
blisko 500 mln. USD. W Polsce
miał premierę 5 lat temu, jednak
należy do tych filmów, do których
wielekroć wracają nie tylko dzieci.
Opowiada historię małego wikinga ustępującego innym współplemieńcom posturą i sprawnością
fizyczną. Zamiast uczyć się pokonywać smoki w walce, oswaja je,
a nawet zaprzyjaźnia z jednym
z nich. Barwne postacie, wciągająca fabuła, przede wszystkim zaś
ponadczasowe przesłanie czynią
z tego filmu jedną z najpopularniejszych współczesnych bajek.
Po seansie w holu MDK na małych
widzów czekały arkusze papieru
i przybory do rysowania. Najmłodszym pomagali rodzice i instruktor
MOK Wioletta Sarota-Stach. Przy
muzyce z filmu dzieci kolorowały
swe ulubione postacie: wikingów
i smoki, a wśród nich oczywiście
głównych bohaterów – młodego
wikinga Czkawkę oraz cieszącego
się złą sławą smoka Nocną Furię.
Każda ukończona praca umieszczana była na podświetlanym tle,
w otoczeniu skał i smoka przygo-

FAŁSZYWY ALARM BOMBOWY

Policjanci z Wolbromia ustalają tożsamość osoby, która 21 listopada 2015
roku wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadomiła o podłożeniu ładunku
wybuchowego w dyskotece w Trzyciążu.
Ok. godz. 22.00 operator wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego odebrał telefon
i usłyszał informację o podłożonej
bombie w dyskotece Apogeum
w Trzyciążu. Policja natychmiast
uruchomiła wszystkie procedury
i policjanci wszczęli alarm bombowy. W stan gotowości zostały postawione wszystkie służby
ratunkowe. Policjanci zabezpie-

czyli teren budynków i ich okolice.
Przeprowadzono ewakuację 360
osób, które w tym dniu bawiły się
w dyskotece. Następnie z pomocą policyjnej grupy minersko-pirotechnicznej i przy udziale
psów tropiących obiekt poddano dokładnemu przeszukaniu,
w wyniku którego nie ujawniono
niebezpiecznych przedmiotów –
alarm okazał się fałszywy.

W akcji uczestniczyło kilkanaście jednostek służb ratunkowych.
Koszty "całej operacji" będą szacowane. Sprawca odpowie za przestępstwo z art. 224 a kodeksu karnego. Grozi mu kara pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.

vv Komenda Policji w Olkuszu

UWAGA NA PIESZYCH!

Ślisko, ciemno, bywa, że niebezpiecznie. Tak najkrócej można scharakteryzować jesienno-zimowe warunki panujące na drogach. Grupą szczególnie
narażoną na utratę zdrowia lub życia są piesi. Najmniej chronieni, często
słabo lub zupełnie niewidoczni, bo ubrani w ciemną odzież, bez odblasków.

towanych specjalnie na tę okazję
przez Sekcję ceramiczną MOK.
Na zakończenie mali uczestnicy
stanęli przed swymi pracami do
pamiątkowego zdjęcia.
„Malowane Oglądanie” z filmem
„Jak wytresować smoka” przygo-

towała instr. Wioletta Sarota-Stach,
a pomagali jej pracownicy MOK:
Małgorzata Tomsia, Joanna Mączka, Kamil Kaszyński oraz Marian
Rozmus.

Warto pamiętać, ze jesienią i zimą
widoczność może być bardzo zła
nawet w ciągu dnia. Pieszy widzi
samochód, ale sam jest gorzej
widoczny. Kierowca czasem widzi
taką osobę w ostatniej chwili.
W nocy lub przy złej pogodzie,
kierowca dostrzega pieszego ubranego w ciemny strój z odległości
ok. 20-30 metrów. Jeśli pieszy ma
na sobie jasne ubranie widać go
z ok. 50 metrów, a gdy ma elementy odblaskowe - z odległości ok.
150 a nawet 300 metrów.

Pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, w konfrontacji z samochodem ma małe
szanse, żeby wyjść cało z wypadku. Nie chronią go poduszki

powietrzne, pasy bezpieczeństwa
czy nawet kask, jak w przypadku
rowerzysty.

W miniony weekend, na terenie
naszego powiatu, doszło do dwóch
zdarzeń drogowych, w których
obrażeń ciała doznali piesi.

Potrącenie na przejściu dla pieszych miało miejsce 20 listopada
2015 roku około godziny 13.30
w Wolbromiu na ulicy Krakowskiej. Mieszkanka Wolbromia,
kierująca renault clio, potrąciła
23-latka. Mężczyzna został przewieziony do szpitala z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu.
W sobotę, 21 listopada, kierowca opla corsy potrącił 17-letnią

olkuszankę. Dziewczyna doznała
urazu kolana, przebywa w szpitalu
w Krakowie.
Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności, szczególnie
w pobliżu przejść dla pieszych,
a poza miastem o baczniejsze
zwracanie uwagi na pobocza.
W strugach deszczu czy we mgle,
piesi są po prostu niewidoczni
i na reakcję kierowcy bywa czasem
za późno.

vv Komenda Policji w Olkuszu
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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:
•
•
•
•
•
•

ogrodzenia betonowe
płytki chodnikowe
płyty ażurowe
bloczki fundamentowe
korytka ściekowe
kręgi

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną.

Jesteśmy największym przedsiębiorstwem produkującym beton w powiecie olkuskim.
Należymy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.

OLKUSZ OLEWIN 50c

www.pro-bet.com.pl • pro-bet@poczta.onet.pl
Festiwal dla dzieci, młodzieży i dorosłych – poznaj kultury mieszkańców Małopolski
W niedzielę 29 listopada br. o godz. 15.00 zapraszamy do olkuskiego MDK przy ul. F. Nullo 29 na Objazdowy Festiwal
Wielokulturowa Małopolska. W programie: pokazy, etiudy, warsztaty rytmiczne i plastyczne, gra warsztatowa
„Muzeum Łemków, gra planszowa przybliżająca kulturę romską, warsztaty teatru cieni z impresjami nawiązującymi
do kultury żydowskiej. Zapisy telefoniczne przyjmuje sekretariat MOK, tel. 32 6431120. Wstęp wolny.

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2
tel. 32 644 21 42; 696 486 469

KĄCIK KULINARNY

CIASTO CZEKOLADOWE Z DYNIĄ MEGA PYSZNE!

Ciasto czekoladowe z dynią.... A zaczęło się od tego, że przed domem leżała dynia,
a za mną chodziło coś... coś pysznego. Tylko pomysłu mi było brak na to, co mogę
zrobić. Poszłam po dynię i część z tej dyni wykorzystałam do pieczonej dyni na ostro.
A potem zaczęłam szukać pomysłu w internecie na przerobienie kolejnego kawałka...
i tak trafiłam na ciasto na blogu I love bake. Zmieniłam je minimalnie, czyli zamieniłam
cukinię na dynię:) i usunęłam kawę, której nie pijam, dodałam też esencję waniliową,
a usunęłam ekstrakt migdałowy. Nie dałam też polewy. Jakie ciasto wyszło? Przepyszne, wilgotne, no po prostu w ciągu chwili powstało coś znakomitego :)

Ciasto czekoladowe z dynią:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 1/4 szklanki mąki tortowej
1/4 szklanki kakao
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1/2 łyżeczki cynamonu
3/4 szklanki cukru
1 jajko
85 g masła lub margaryny, roztopionej
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
2 szklanki startej dyni
(u mnie na tarce, na grubych oczkach)

Mąkę mieszamy razem z kakao, cynamonem
oraz sodą w misce.
Mikserem miksujemy jajko z cukrem przez
ok. 2-3 min, dodajemy rozpuszczone masło,
esencję waniliową, mieszamy. Dynię dodajemy
do masy. Następnie po łyżce dodajemy suche
składniki.
Mieszamy tylko do połączenia (im dłużej mieszasz, tym ciasto będzie cięższe).
Ja przełożyłam ciasto do szklanej kwadratowej formy wyłożonej papierem do pieczenia
i wysmarowanej olejem.
Pieczemy w temp. 180 C przez ok. 40-50 min
do tzw. suchego patyczka.
vv Ulla Pałka

Ten i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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Reklamy

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

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

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):

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):

• 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.
• lokal nr 43 o powierzchni użytkowej 49,99 m2 cena 185 000 zł.

• 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.

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 firm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.
POLICJA
• Wpadł z marihuaną
Zarzut posiadania narkotyków usłyszał mieszkaniec
Kosmolowa, który został zatrzymany przez patrol prewencji 15 listopada 2015 roku. Na ulicy Skalskiej w
Olkuszu policjanci zauważali młodego mężczyznę,
który na ich widok wykazywał wyraźne oznaki zdenerwowania. Został wylegitymowany, a w trakcie kontroli
osobistej mundurowi znaleźli przy 28-latku 5,96 gram
marihuany. Mężczyzna został zatrzymany. Śledczy
przedstawili mu zarzut z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 28-latkowi grozi kara pozbawienia
wolności do lat 3.
• Kradzież piły
Policjanci z Olkusza ustalają sprawcę kradzieży piły
motorowej z garażu w Podlesiu, która miała miejsce 15
listopada 2015 roku. Sprawcy – za kradzież – grozi kara
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
• Mieszkańcowi Sławkowa skradziono laptopa
Zdarzenie miało miejsce 17 listopada w Olkuszu na ulicy Wiejskiej. Złodziej, z bagażnika samochodu, ukradł
laptopa marki Acer. Straty w wysokości 1000 złotych
poniósł mieszkaniec Sławkowa. Policjanci prowadzą
postępowanie z art. 278 kodeksu karnego.

DO WYNAJĘCIA

POKÓJ

• Zatrzymani dwaj włamywacze
Kryminalni z Olkusza zatrzymali dwóch mężczyzn,
którzy w nocy 14 listopada 2015 roku próbowali
włamać się do sklepu spożywczego w Olkuszu. Nie

tel. 604-640-687

ADWOKAT SZYMON DUBEL
kom. 795 11 75 74
e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl
www.adwokat-dubel.pl

Świąteczny koncert ANNY WYSZKONI promujący jej najnowszy
przebój, oraz największe hity będzie można usłyszeć na jej
koncercie w Dom Kultury w Wolbromiu 31.01.2016 o godzinie
16.00 :) ANNA WYSZKONI - AKUSTYCZNIE - NAJWIĘKSZE HITY
- ŚWIĄTECZNIE - SPECJALNIE DLA WAS :)

Bilety w cenie 45 zł
Rezerwacja: 32 644 13 41 wew. 23

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON

www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

OSKAR AUTO MECHANIKA

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

Do wynajęcia lokal 89 metrów
atrakcyjna lokalizacja ul. Sławkowska 13
koło Biedronki, ogólnodostępny parking!!!
502-545-140 , 502-545-150

Zapraszamy na debatę społeczną organizowaną przez
policjantów z komisariatu w Kluczach, która odbędzie
się 26 listopada 2015 roku o godzinie 16.00 w tamtejszym Domu Kultury „Papiernik”. Tematyka spotkania
to "Bezpieczeństwo seniora w gminie Klucze".

Dziś premiera nowego albumu Anny Wyszkoni "Kolędy
wielkie" oraz teledysku i singla "Od nieba do nieba"
promującego ten krążek.

/dawny budynek policji/

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

OGŁOSZENIE

Koncert ANNY WYSZKONI w Wolbromiu

w budynku SILVER
2

zdołali wejść do środka, ponieważ włączył się alarm.
Za usiłowanie włamania usłyszeli już zarzut.
Policjanci pracowali nad sprawą dotyczącą usiłowania
włamania do Żabki” przy al. 1000-Lecia w Olkuszu. Ich
ustalenia doprowadziły do zatrzymania dwóch braci
przebywających na terenie naszego powiatu. Kryminalni ustalili, że mężczyźni na swoim koncie mają nie
tylko to jedno włamanie. Bracia mają bowiem związek
z szeregiem innych przestępstw przeciwko mieniu,
które miały miejsce na przestrzeni ostatnich miesięcy.
Nie jest również wykluczone, że w złodziejski proceder
zamieszany jest jeszcze jeden mężczyzna. Sprawa jest
rozwojowa i wkrótce mężczyźni mogą usłyszeć kolejne zarzuty za kradzieże i kradzieże z włamaniami. Za
te przestępstwa może im grozić nawet do 10 lat pobawienia wolności. W przeszłości obaj bracia byli karani
za przestępstwa przeciwko mieniu.

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj
pieniądze i baw się doskonale"
Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Świat należy
do kobiet
Kontakt:
Zapraszamy do

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

Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702;
email:
mpoznanska1@vp.pl
www.twoje-ori.olkusz.pl

1m
1,2 m
1,4 m
1,7 m

- 1650 zł 1,9 m - 2350 zł blacha 6 mm,
- 1800 zł 2,2 m - 2500 zł
atest,
- 2050 zł 2,5 m - 2600 zł gwarancja
- 2200 zł

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł

Informacje
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PROJEKT ZAKOŃCZONY…

Na przełomie lat 2004/2005 cztery gminy powiatu olkuskiego - Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze przeprowadziły badania potrzeb inwestycyjnych wynikających z przystąpienia do Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Wielkość niedoborów w niniejszym zakresie oraz koszty związane z ich wyeliminowaniem znacznie przekraczały możliwości finansowe zarówno Gmin, jak i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu. Postanowiono sięgnąć po fundusze unijne. W związku z tym, w 2005
roku została zawarta umowa na sporządzenie Studium Wykonalności (dla całości projektu), które było dofinansowane ze środków Pomocy
Technicznej dla Funduszu Spójności. W latach 2007-2008 Zarząd Przedsiębiorstwa analizował zakres rzeczowy projektu biorąc pod uwagę potrzeby gmin i możliwości finansowe Beneficjenta, a następnie 25 lutego 2008 roku podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia inwestycji.
W efekcie została powołana Jednostka Realizująca Projekt. 30 września 2008 został ogłoszony konkurs, natomiast 26 listopada Przedsiębiorstwo złożyło wniosek aplikacyjny do NFOŚiGW o dofinansowanie projektu pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej
Przemszy na terenach gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I". Podpisanie umowy nastąpiło 2 listopada 2011 r. i od tej daty rozpoczęła się realizacja projektu, która trwa do dziś. Beneficjentem projektu zostało Przedsiębiorstwo, które zobowiązane jest rozliczyć projekt
z końcem 2015 roku oraz wykonać efekt ekologiczny do 30.09.2016 r.
Od podpisania umowy z NFOŚiGW w Warszawie minęły 4 lata. Zgodnie z obowiązującą umową
Przedsiębiorstwo zobowiązanie zostało do działań
informacyjno - promocyjnych projektu. W związku z tym zorganizowana została dnia 24 listopada
2015 roku konferencja informacyjna podsumowująca
realizację projektu.

Konferencję uświetniła obecność znamienitych gości.
Wśród nich znaleźli się obecni Włodarze Gmin
Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze a także ich
poprzednicy, przedstawiciele powiatu olkuskiego,
lokalnych Przedsiębiorców oraz Instytucji. Wspaniałe
a przede wszystkim merytoryczne prezentacje wygłosili, oprócz Prezesa Zarządu PWiK – Pana Alfreda
Szylko, Pan Józef Niewdana - Prezes Stowarzyszenia
Szansa Białej Przemszy - o genezie projektu, Pani
Małgorzata Mrugała - Prezes Zarządu WFOŚiGW
w Krakowie o "Możliwości dofinansowania zadań
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ze środków WFOŚiGW w Krakowie", a także Pan Tadeusz
Rzepecki - Prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi
Polskie" w Bydgoszczy, który mówił o "Branży
wodociągowej w Polsce. 25 lat przemian i inwestycji".
Wszystkie prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród kolegów wodociągowców,
którzy także zostali zaproszeni na konferencję, ale
także wśród przedstawicieli lokalnych samorządów,
którzy mieli także możliwość przedyskutowania
swoich problemów i pomysłów z fachowcami w swoich dziedzinach. Swoją obecnością zaszczycili nas
także m.in.: Pani Profesor Politechniki Krakowskiej
Elżbieta Nachlik, Pan Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Jacek Motyka, Pan Bogdan
Połomski – Naczelnik RDOŚ w Krakowie, Pan
Bogusław Ochab – Prezes Zarządu ZGH „Bolesław”
S.A. , Pani Halina Dudkiewicz – Dyrektor Operacyjny Banku PeKaO, wykonawcy Kontraktów oraz
Rada Nadzorcza i Kierownicy Spółki.
Należy wspomnieć, że projekt, który realizuje
Przedsiębiorstwo jest potężnym przedsięwzięciem
operacyjnym związanym z całym zakresem rzeczowym inwestycji, ale także ogromnym przedsięwzię-

ciem finansowym. Beneficjent musiał zgromadzić
w krótkim okresie czasu środki własne. Środki, które
zostały uzyskane z Funduszu Spójności wynoszą
121.930.096,52 zł., środki własne - 43.415.279,49
zł., emisja obligacji to 32.786.953.00 zł., a kredyt

www.gwarek-olkuski.pl

Wydawca: SOLID PRESS s.c.
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29 Redaktor naczelny: Mateusz Mucha
tel.: 698 805 242, 608 696 097
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.

bankowy, który został udzielony przez Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. wyniósł 7.706.857,51
zł. Całościowy koszt projektu opiewał na kwotę
205.839.186,52 zł.
vvRedakcja

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie,
Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka
Olkuskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). 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.
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Reklamy

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.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO WYNAJĘCIA

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

DO SPRZEDANIA:

16. 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.

3. Działka o pow. 1,74 Ha w Baczynie koło Mnikowa
(gm. Liszki), pod zabudowę 13 domów mieszkalnych. Cena 989 tys. PLN. Oferta skierowana do
dewelopera, ale nie tylko.
4. Dom w Rudnie (gm. Krzeszowice) w okolicach Zamku
Tenczyn, 165 m kw., działka 8 a. Cena: 275 tys.

6. Dom w Tenczynku 60 m kw., działka 8 a plus ok. 2 a
udziału w drodze. Cena: 285 tys. PLN.

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

Cena: 295 tys.

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.

Lokal usługowy
o pow. ok. 100 m kw., ok. 8 km od
Olkusza, w kierunku Krzeszowic.
Wejście od drogi gminnej, wysokość
pomieszczenia w środku 3 m.
Cena: 1 tys. PLN/m-c.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ:

www.gwarek-nieruchomosci.pl
tel. 796-351-499

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

ul. Minkiewicza 2, email: krol@praca.gov.pl, www: www.pup-olkusz.pl

7. Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus
garaż, na działce 8a. Cena 185 tys. PLN.
8. Stylowy dom w Czułowie (okolice Doliny
Mnikowskiej), 150 m kw.,działka 15 arów. Cena: 540
tys. PLN.
9. Dom do remontu (można zamieszkać), w
Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw. plus budynek
gospodarczy, działka 5 a. Cena: 165 tys. PLN.
10. Dom w Kochanowie (gm. Zabierzów) - 438 m kw plus
garaż dwustanowiskowy, działka 44 a. Pod działalność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną, jak
i prywatnie. Cena: 1,5 mln PLN.
11. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia)
ze skałą lub bez. Położona w pobliżu Restauracji
Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.

HURTOWNIA OLEJU

tel. 32 643-05-38, 32 641-34-02; fax 32 643-43-48; NIP 637-10-45-891

- INFORMACJA Powiatowy Urząd Pracy (PUP) niezwłocznie po rejestracji ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U.15.149)
Przy ustalaniu profilu pomocy dla bezrobotnego PUP dokonuje analizy sytuacji bezrobotnego i jego
szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę:
• oddalenie bezrobotnego od rynku pracy, czyli czynniki utrudniające wejście lub powrót na rynek pracy, w szczególności: wiek, płeć, poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia i doświadczenie
zawodowe, stopień niepełnosprawności, czas pozostawania bez pracy, miejsce zamieszkania i dostępność do nowoczesnych form komunikowania się z powiatowym urzędem pracy i pracodawcami,

Jasol GL-4
80W90
00

• gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy, czyli czynniki wskazujące na potrzebę i chęć do
podjęcia pracy, w szczególności: zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie pracy, gotowość do
dostosowania się do wymagań rynku pracy, dyspozycyjność, powody skłaniające do podjęcia pracy,
powody rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, dotychczasową oraz aktualną gotowość do współpracy z powiatowym urzędem pracy, innymi instytucjami rynku pracy lub pracodawcami.
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Informacje niezbędne do określenia profilu pomocy PUP uzyskuje z danych dostępnych w karcie rejestracyjnej bezrobotnego oraz w trakcie wywiadu przeprowadzonego z bezrobotnym przez pracownika
powiatowego urzędu pracy (doradcę klienta). Po ustaleniu profilu pomocy, PUP informuje bezrobotnego,
jakimi formami pomocy może zostać objęty w ramach ustalonego profilu pomocy.
Formy pomocy przewidziane w ramach profili:
• profil pomocy I - pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub formy pomocy takie jak: szkolenia grupowe, finansowanie kosztów egzaminów i licencji, zwrot
kosztów przejazdu i zakwaterowania, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
świadczenie aktywizacyjne, pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, bony;
• profil pomocy II – usługi (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia) i instrumenty rynku
pracy (m.in. staże, prace interwencyjne, dotacje), działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy
oraz inne formy pomocy z wyłączeniem programu Aktywacja i Integracja;
• profil pomocy III - Program Aktywacja i Integracja (PAI), działania aktywizacyjne zlecone prze urząd
pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.
Pomoc przewidziana w ramach profilu pomocy jest realizowana przez PUP na podstawie przygotowanego z bezrobotnym indywidualnego programu działania, zwanego "IPD", w okresie nie dłuższym niż:
•

180 dni dla profilu I,

•

540 dni dla profilu II,

•

720 dni dla profilu III.

W okresie realizacji IPD, co najmniej raz na 60 dni, doradca klienta kontaktuje się z bezrobotnym, w celu
monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych dla bezrobotnego. Kontakt ten
może być realizowany w formie spotkania z bezrobotnym, rozmowy telefonicznej albo wymiany informacji drogą elektroniczną lub pocztową.

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

2. Działka o pow. 17 a w Młoszowej, gm. Trzebinia, pod
dział. usługową, handlową lub produkcyjną. Budynek
50 m kw., pełniący rolę biura. Wjazd bezpośr. z DK
nr 79. Ogrodzona, dojazd dla TIR. Cena: 2,5 tys.
PLN/m-c.

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

Komfortowe mieszkanie
o pow. 55 m kw. w Krzeszowicach

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

40

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

17. 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.
18. Działka 1,48 Ha, użytkowanie wieczyste,
przeznaczenie – przemysł. Budynek magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Działka znajduje się w
północno-wschodniej części Krakowa.
19. 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.
20. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Możliwość
dokupienia działki przylegającej o pow. 16 a - MNU1,
czyli budowlano - usługowej. Cena: 255 tys. PLN.
21. 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.

OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

tel.
PILAROL

8

537 39 39 39
511 33 06 36

motoexpertshop@gmail.com

00

32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 1

zł/1L

www.motoexpert.olkusz.pl
Najniższe ceny w regionie!

(baza STW)

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

PRZEGLĄD KLIMATYZACJI
z uzupełnieniem czynnika

MYCIE SAMOCHODU
MYCIE SZYB
ODKURZANIE
WOSKOWANIE
OZONOWANIE GENERATOREM

20 zł
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PAKIET RAZEM

••••••

AUTO-MYJNIA - Krze

100 zł

przy trasie E94 (Olkusz - Dąbrowa Górnicza)

Umów się, tel. 508 212 003

15 zł
10 zł
10 zł
5 zł
40 zł

