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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

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

POŻYCZKI POD ZASTAW:
ZŁOTA, SPRZĘTU AGD-RTV

Z DRZWIAMI SUWANYMI

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

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!

NAKLEJANIE SZKIEŁ
HARTOWANYCH NA TELEFONY!
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

tel. 735 378 747
biuropracy@interia.eu

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

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
Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich
do rodzaju prowadzonej działalności
TUSZE I TONERY do każdego urządzenia drukującego • NOTEBOOKI • KOMPUTERY
• APARATY FOTOGRAFICZNE • MONITORY • DRUKARKI • OPROGRAMOWANIE

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

MIEJSCE NA TWOJĄ

RE KL AM Ę! !

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

KOMPRA
str. 8

Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

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

BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70

WiREX

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

Do każdego
badania
upominek
gratis
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Informacje

I LO PONOWNIE NAJLEPSZE W POWIECIE OLKUSKIM

14 stycznia 2016r. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu widnieje od lat wśród najlepszych liceów w Polsce i w tym roku ponownie jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną
naszego powiatu, która została wyróżniona. Znajduje się w czołówce 20 najlepszych liceów  w województwie i 500 w kraju, zajmując odpowiednio 16 miejsce
w Małopolsce i 210  w Polsce. Wiąże się to z przyznaniem tytułu „Srebrna Szkoła 2016”.
Nad ustaleniem kryteriów i właściwym przebiegiem prac nad rankingiem
czuwała Kapituła rankingu w skład której wchodzą przedstawiciele trzech
ważnych środowisk edukacyjnych, m.in. przewodniczący komitetów głównych
olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych
oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich. Ranking „Perspektyw” został przygotowany w oparciu o sukcesy
szkoły w olimpiadach przedmiotowych (30%), wyniki matury z przedmiotów
obowiązkowych (25%) i z przedmiotów dodatkowych (45%). Dzięki wiarygodnym i porównywalnym danym na temat egzaminów maturalnych ranking
jest precyzyjną „fotografią” polskich szkół ponadgimnazjalnych.
Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w obecności wiceministra edukacji
Macieja Kopcia, który serdecznie pogratulował wszystkim szkołom. Minister
podkreślił, jak ważny jest wysiłek wkładany przez dyrekcję szkoły i grono
pedagogiczne w wypracowanie takich metod nauczania, żeby szkoła mogła
znaleźć się wśród najlepszych.
„Złote, Srebrne i Brązowe... najlepsze polskie szkoły ponadgimnazjalne to miejsca, gdzie
zaczyna się dobra przyszłość. Nie tylko uczniów, ale i nas wszystkich, naszego kraju,
Europy, świata. Przyglądamy się tym szkołom od 18 lat, staramy się poznać ich receptę
na sukces i upowszechnić ją, z korzyścią dla całego systemu edukacji. Dobra szkoła była,
jest i będzie na wagę złota! Dobre liceum czy technikum otwiera wszystkie drzwi. Daje
nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wychowuje, kształtuje postawę życiową młodego człowieka. Takie właśnie szkoły wskazuje nasz Ranking, który właśnie osiągnął
dorosłość: to jego XVIII edycja.(…) Dziękujemy też serdecznie Ministerstwu Edukacji
Narodowej, które zawsze uznawało nasz ranking za ważny element budowania kultury
jakości w polskiej edukacji.” – cytujemy organizatorów rankingu.
Cieszy nas fakt, że od lat zdawalność oraz wyniki matur absolwentów I LO są
dużo wyższe w porównaniu z wynikami osiąganymi w kraju, województwie
czy też powiecie. To one bowiem decydują o tym, na jakie studia dostaną się
absolwenci, od nich zależy przyszłość naszej młodzieży. Szczególne gratulacje za
znakomite wyniki w ostatniej sesji maturalnej należą się Agnieszce Szczepanek,
która znalazła w gronie 100 najlepszych polskich maturzystów oraz Kamilowi
Sobolewskiemu, który 5 na 8 zdawanych przedmiotów zaliczył na 100%.
Jesteśmy również dumni z osiągnięć naszych uczniów w olimpiadach przedmiotowych, uwzględnionych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016. W roku
szkolnym 2014/2015 sukcesy odnieśli: Przemysław Ciępka - laureat XXXIX

Olimpiady Artystycznej w sekcji historii sztuki, opiekun: mgr Stanisław Wywioł;
Szymon Gus oraz Kamil Sobolewski – finaliści XLI Olimpiady Wiedzy Technicznej, opiekun: mgr Maria Piasny; Anna Marchaj – finalistka XLVI Olimpiady
Języka Rosyjskiego, opiekun: mgr Bogusława Wajdzik; Julia Nowak – finalistka
XXV Olimpiady Teologii Katolickiej, opiekun: mgr Monika Laga.
Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych nie jest jednakże jedyny,
w którym I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu zostało wyróżnione. „Perspektywy” ogłosiły również wyniki pierwszej
edycji Rankingu Liceów STEM - wskazując polskie licea najlepiej kształcące
w zakresie matematyki, fizyki, chemii i informatyki. W gronie najlepszych
znalazło się 17 liceów z województwa Małopolskiego, a wśród nich jedyne z
powiatu I LO zajmujące 8 pozycję w województwie i 141 w kraju.
Najstarsze w Olkuszu Liceum otrzymało także wyróżnienie w IV edycji Rankingu IT-Szkoła w uznaniu działań na rzecz rozwijania kompetencji uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Wiarygodne i przydatne informacje o efektywności nauczania w szkole dostarcza też Edukacyjna Wartość Dodana (EWD). Wyróżniamy się również pod
tym względem. Wskaźnik EWD jest najwyższy w powiecie zarówno dla języka
polskiego, przedmiotów humanistycznych, jak i matematyki i przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych. EWD pokazuje, że nasze liceum nie spoczywa
na laurach i nie marnuje potencjału uczniów. Młodzi ludzie rozwijają się pod
naszymi skrzydłami i osiągają tzw. sukces edukacyjny.
Jednolitość przyjętych kryteriów w rankingach pozwala zobaczyć, jak dana szkoła
prezentuje się w zestawieniu z innymi, czy i w jakim zakresie od nich się odróżnia,
a nade wszystko – jakie są jej najmocniejsze strony. Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw jest więc źródłem wiedzy dla gimnazjalistów i ich rodziców,
którzy stoją przed podjęciem ważnej decyzji: jaką wybrać szkołę, by odpowiadała
zarówno oczekiwaniom jak i uwarunkowaniom ucznia. I chociaż poszczególne
kryteria rankingu nie obejmują wszystkich aspektów funkcjonowania szkoły, to
wzięte łącznie pozwalają uznać, iż w najlepszych rankingowych liceach młodzież
zdolna, pracowita i otwarta na pomoc ze strony swych nauczycieli-mistrzów, ma
stworzone najlepsze warunki dla rozwijania swoich talentów.
I LO to nie tylko miejsce przygotowań do matury. To szkoła z pasją, rozwijająca
zainteresowania młodych ludzi, podejmująca ciągle nowe wyzwania. Potwierdzeniem sukcesów na tej płaszczyźnie są liczne certyfikaty m.in.: Szkoła z Klasą,

MATEJKO ODNALEZIONY!

- ILE WARTE JEST DZIEDZICTWO NARODOWE?
W ostatnich dniach podano do wiadomości publicznej, że do
Krakowa powrócił zaginiony przez wiele lat obraz pędzla Jana
Matejki, przedstawiający wybitnego krakowskiego chirurga
profesora Karola Gilewskiego.
Dzieło to było ostatni raz
widziane w 1915 r. podczas
wystawy malarstwa polskiego
w Wiedniu. Później prawdopodobnie było przechowywane przez krewnych żony
profesora.
Sportretowany przez Matejkę
Karol Gilewski żył w latach
1832 – 1871. Przeprowadzał w Krakowie pionierskie
operacje. W 1865r. objął
Krakowską Klinikę Chorób
Wewnętrznych, a w 1870r.
został dziekanem Wydziału
Lekarskiego oraz dyrektorem Zakładów Klinicznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyjaźnił się z Matejką
i był jego okulistą. Po śmierci lekarza malarz sporządził
jego portret na prośbę Emilii
Gilewskiej – żony profesora.
Kopie portretu prof. Gilewskiego wiszą w Collegium
Novum i Collegium Medicum UJ. Kiedy oryginał pojawił się w wiedeńskim domu
aukcy jny m „Dorotheum”
władze UJ miały nadzieje,
że obraz może trafi do nich.
Niestety, Uniwersytet nie stać
było na taki wydatek. Ministerstwo Kultury odmówiło
wsparcia finansowego i nie
przestąpiło do aukcji. Prof.

Aleksander Skotnick i, k ierownik
Katedry i Kliniki
Hematologii Collegium Medicum
U J wzią ł sprawę
w swoje ręce i zorganizował „pospolite ruszenie” wśród
krakowskich przedsiębiorców i biznesmanów, którzy
mogliby wylicytować obraz.
Ostatecznie portret
sprzedano 22 października 2015r.
za sumę 280 tyś.
eu ro. Naby wca
jest nie znany, ale
można podejrzewać, że pochodzi z Polski,
gdyż Matejko jest najbardziej ceniony właśnie przez
Polaków. Jego prace to nasze
d z ie d z ic t wo n a ro dow e .
Szczęśliwie, nowy właściciel przekazał obraz w bezterminowy depozyt Muzeum
Narodowemu i po konserwacji będzie można go oglądać
w Domu Matejki.
Finał wydaje się więc pomyślny. Nasuwa się jednak pytanie
czy państwo nie powinno się
bardziej angażować w odzy-

skiwanie tak cennych „relikwii” naszej kultury? Sztuka
polska jest cząstką naszego
dziedzict wa, a to z kolei
kształtuje naszą tożsamość
narodową. Dobrze, że istnieją jeszcze osoby, które
poszukują zaginionych dzieł,
szukają sponsorów oraz które
same, nie wahają się zakupić dzieło sztuki i pozwolić
aby służyło kolejnym pokoleniom.
vv Ewa Wołoszyn

ewart.woloszyn@gmail.com

Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Dialogu, Najlepiej Zaprojektowana Szkoła.
Powodem do dumy są również osiągnięcia uczniów w różnych dziedzinach
nauki zarówno ścisłych, przyrodniczych jak i humanistycznych. Młodzież ma
możliwość rozwijania swoich talentów językowych i artystycznych. Jako dowód
uznania za zaangażowanie w rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów
oraz wysokich osiągnięć w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych liceum
otrzymało w ubiegłym roku szkolnym certyfikat Szkoły Łowców Talentów.
Liczba zajęć dodatkowych, projektów, wymian międzynarodowych, wycieczek,
warsztatów językowych, spotkań z ciekawymi, znanymi ludźmi najlepiej świadczy
o tym, że każdy znajdzie u nas coś dla siebie i będzie miał szansę w przyjaznej
atmosferze zdobywać wiedzę i umiejętności.
Zależy nam na zapewnieniu młodzieży jak najlepszego startu w dorosłe życie.
Aby przygotować uczniów do funkcjonowania w środowisku wyższych uczelni
nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem
Śląskim. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach uniwersyteckich,
wykładowcy goszczą także w I LO.
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu to
nowoczesna szkoła ze stuletnią tradycją, której celem jest rzetelne przekazywanie
wiedzy, zaspakajanie ambicji młodzieży oraz zapewnienie uczniom optymalnych
warunków dla ich wszechstronnego rozwoju.
To także szkoła z którą trudno się rozstać. W tym jubileuszowym roku szkolnym
jest to szczególnie widoczne. Do Jedynki czy też Kazika powraca się nie raz
po to, aby spotkać się z kolegami i koleżankami, zobaczyć się z nauczycielami.
Czasami absolwenci wracają jako nauczyciele, zdecydowanie częściej jako rodzice. Współpraca z absolwentami jest dla nas niezmiernie ważna, daje poczucie
przynależności do wielopokoleniowej wspólnoty. Dziękując za dotychczasowe
wsparcie zapraszamy na kolejne uroczystości towarzyszące obchodom 100-lecia
istnienia Szkoły. Najważniejszą z nich będzie Zjazd Absolwentów planowany
na 18 czerwca 2016 r.

KOMITET OBRONY DEMOKRACJI
CZY KOMITET OBALENIA DEMOKRACJI?
W sobotę 23-go stycznia w kilkudziesięciu miastach Polski i za granicą odbyła się manifestacja Komitetu Obrony Demokracji. Również na olkuskim rynku zgromadziło się około 40
osób, głównie w starszym wieku, paradoksalnie wykrzykując hasła przeciwko inwigilacji
w internecie. Całej akcji przyglądaliśmy się też my – członkowie i sympatycy olkuskiego
oddziału partii KORWiN. Korzystając z okazji nakręciliśmy reportaż z miejsca zdarzenia,
między innymi pytając przechodniów, czy demokracja w Polsce jest zagrożona.
Ku naszemu miłemu zaskoczeniu zdecydowana większość Olkuszan była
przeciwna demonstracji, a na zadane
przez nas pytanie odpowiadali, że takie
akcje jak sobotnia demonstracja doskonale świadczą o tym, że demokracja ma
się bardzo dobrze. Okazało się więc,
że mieszkańcy Olkusza nie dali się
nabrać na rozpaczliwe protesty ludzi
nagle oderwanych od koryta, zgrabnie
ukryte pod szyldem obrony demokracji.
Młodzi ludzie obserwowali zjawisko
z daleka, zaznaczając brak poparcia dla
manifestujących. Wielu przechodniów
wyrażało się pogardliwie o zgromadzeniu, stwierdzając, że darmowy cyrk
pojawił się na rynku.
W imię czego manifestuje KOD? Jeżeli
macie Państwo w rodzinie lub wśród
znajomych zagorzałych zwolenników
KODu, to proszę ich zapytać, kim są:
Roman Hauser, Krzysztof Ślebzak,
Andrzej Jakubecki, Bronisław Sitek
i Andrzej Sokala. Z dużą dozą prawdopodobieństwa jestem gotów założyć,
że nie będą wiedzieli, a powinni, bo
to w ich obronie odbyły się pierwsze
marsze tego komitetu. To w ich obronie
– pięciu odwołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego – wtedy protestowano. Szkoda tylko, że większość
broniących „demokracji” pewne nawet
nie wie, kim są ci ludzie.
Zarzucają oni PiSowi, że w niedemokratyczny, a wręcz totalitarny sposób
zawładnęli oni TK, obsadzając w nim
pięciu swoich ludzi. Jednak co zrobiła poprzednia władza w maju 2015

roku? Jeszcze szybciej, bo zaledwie
w 2 tygodnie, zrobiła dokładnie to
samo, obsadzając w Trybunale łącznie
9 na 15 sędziów. Gdyby PO wygrała
wybory, to dziś aż 14 na 15 sędziów TK,
tej ostoi demokracji, byłoby z PO, natomiast gdy sześciu sędziów pochodzi
z PiSu, a dziewięciu z PO, to słyszymy,
że demokracja w kraju się skończyła.
Podczas 8 lat rządów PO-PSL wymieniono skład całej Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji oraz większość
dziennikarzy w mediach publicznych.
Gdzie był wtedy KOD; dlaczego nie
byli na ulicach, nie demonstrowali, jak
to dziś mówią, w obronie naszej wolności? Gdzie byli, kiedy młody chłopak,
założyciel portalu „Antykomor”, został
skazany na rok i 3 miesiące ograniczenia wolności i 40 godzin prac społecznych? Dlaczego nie protestowali, gdy
inwigilowani byli m.in. dziennikarze
„Wprost” i „Do Rzeczy”?
Uczestnicy marszów KODu biją
ponadto na alarm, że pewna grupa
w Polsce jest zagrożeniem dla demokracji. Jednakowoż, czy się nam to podoba,
czy nie, to w wolnych i demokratycznych wyborach, naród polski wybrał
PiS, więc jedyną „faszystowską gru-

pą, mającą za nic demokrację i opinię
publiczną” jest właśnie KOD. Być może
powinien się on nazywać Komitetem
Obalenia Demokracji?
Zapraszamy do obejrzenia relacji na
naszym facebookowym profilu.

vv Michał Pasternak

Zdjęcia: Rynek z daleka – Joachim Stelmach,
zbliżenie na przemawiających
– Aleksandra Powaga
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PORADY PRAWNE

ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z WYPOWIEDZENIEM
UMOWY ZLECENIA BEZ WAŻNYCH POWODÓW
Zakończone umowy zlecenia bez ważnych powodów, na podstawie przepisu art. 746 Kodeksu cywilnego, kreuje powstanie
uprawnienia drugiej strony do żądania m.in. naprawienie szkody.

ZAŚPIEWAJMY
KOLĘDĘ JEZUSOWI

Któż nie tęskni za atmosferą tego jedynego takiego
w roku, pełnego niepowtarzalnego uroku święta, jakim
jest Boże Narodzenie? Wkrótce będziemy mieli okazję
ponownie oddać się jego wyjątkowemu nastrojowi, a to
za sprawą dorocznego Koncertu Bożonarodzeniowego,
który odbędzie się w niedzielę 31 stycznia br. o godz.
16.00 w Miejskim Domu Kultury w Olkuszu. Zaśpiewajmy
tego dnia razem wiele kolęd z licznymi zaproszonymi
do udziału w koncercie wykonawcami. Będzie to także
wyjątkowa okazja do
obejrzenia występu ludowego zespołu obrzędowego.
Serdecznie zapraszamy!
PORADY PRAWNE

ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Uwagi ogólne
Możliwość, o której mowa powyżej, jest
przewidziana przez ustawodawcę dla
obu stron stosunku cywilnoprawnego,
tj. dla dającego jak i przyjmującego zlecenie. W umowie strony nie mogą z góry
zrzec się tego uprawnienia, poprzez jego
wyłącznie. Istnieje jednak spór czy można go ograniczyć wprowadzając okres
wypowiedzenia lub też definicję zawężającą rozumienie pojęcia „ważnych
powodów”. Sąd Najwyższy w jedynym
z orzeczeń wyraził pogląd, iż wprowadzenie okresu wypowiedzenia nawet
przy zaistnieniu przesłanki ważnych
powodów jest dopuszczalne(wyrok
z dnia 20 kwietnia 2004r., sygn. akt V
CK 433/03).
Kiedy mamy do czynienia
z ważnymi powodami?
Przesłanka określona jako „ważne
powody” nie została zdefiniowana.
Ocena czy istnieją ważne powody jest
dokonywana z uwzględnieniem każdorazowo okoliczności konkretnej sprawy. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia
14 maja 2002r., sygn. V CKN 1030/00
wskazał, iż: „(…) stosunek zlecenia opiera się w znacznym stopniu na zaufaniu
pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą,
a więc na przesłance subiektywnej. Utrata zaufania do zleceniobiorcy może być
zatem owym ważnym powodem, o jakim
mowa w art. 746 § 3 KC. Jak wskazano,
z ustaleń Sądu pierwszej instancji wynika,
że w wypowiedzeniu użyto zwrotu „utrata
satysfakcji z dotychczasowej współpracy”.
Brak natomiast ustaleń, czy owa „utrata satysfakcji” oznacza utratę zaufania,

stanowiącego podstawę wzajemnych
stosunków.”. Z powyższego orzeczenia
wywieść należy, że uargumentowana
utrata zaufania do przyjmującego zlecenie może stanowić wystąpienie przesłanki „ważnych powodów”.
W doktrynie jako przykłady ważnych
powodów podaje się także: nieudzielenie przez przyjmującego zlecenie
istotnej informacji o przebiegu sprawy,
nieprzekazanie przez zleceniodawcę
zaliczki na wydatki związane z realizacją zlecenia, chorobę strony wypowiadającej, zmianę sytuacji życiowej
strony czy też zmianę jej miejsca
zamieszkania.
Ważnymi powodami mogą być zarówno
zjawiska o charakterze powszechnym
(np. zmiany stosunków społecznych
i gospodarczych, zmiany regulacji prawnych), jak również czynniki odnoszące
się indywidualnie do stron.
Co mieści się pod pojęciem szkody
„Chodzi o szkodę pozostającą w adekwatnym związku przyczynowym z przedwczesnym rozwiązaniem zlecenia.
W przypadku wypowiedzenia dokonanego przez dającego zlecenie szkodą
będzie przede wszystkim utracone przez
przyjmującego wynagrodzenie za niewykonaną część czynności (w zasadzie
pomniejszone jednak o korzyści, które
uzyskał on wykonując inne czynności
w czasie, w którym wykonywałby wypowiedziane zlecenie (…).
W przypadku wypowiedzenia dokonanego przez przyjmującego zlecenie szkodą
będą np. wydatki poniesione przez dającego zlecenie na zrealizowanie zleconej

czynności (pomniejszone o zaoszczędzone
wskutek wypowiedzenia wynagrodzenie)
lub poniesione straty i korzyści nieuzyskane wskutek niedokonania zleconej
czynności (w granicach wyznaczonych
w art. 361 § 1 KC).” (tak P. Machnikowski, Kodeks Cywilny. Komentarz; red. E.
Gniewek. P. Machnikowski, 2014, wyd. 6).
Czy zastrzeżenie w umowie
okresu wypowiedzenia wpływa na
możliwość rozwiązania umowy
z ważnych powodów?
Ustalenia stron co do wprowadzenia
okresu wypowiedzenia, którego zachowanie jest konieczne by skutecznie
zakończyć współpracę, nie wpływa
na możliwość rozwiązania umowy
z ważnych powodów ze skutkiem
natychmiastowym.
Mając na uwadze, wielość stosunków
cywilnoprawnych zawieranych w formie umowy zlecenia, czy też umowy
o świadczenie usług, do których odpowiednie zastosowanie znajduje przepis
art. 746 Kodeksu cywilnego, istotne jest
posiadanie wiedzy o uprawnieniach
pojawiających się w związku z nieoczekiwanym i nieznajdującym uzasadnienia w sposobie wykonywania zlecenia,
nagłym zakończeniu współpracy.

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

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.

Już 22 lutego 2016 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 25 czerwca
2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U.2015.1220 z dnia 2015.08.21), której głównym
celem jest ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystania
umów o pracę na czas określony przez pracodawców.

KOLIZJA DROGOWA A BRAK OC SPRAWCY

W mojej ocenie najważniejszą zmianą
jest nowelizacja treści art. 25(1) Ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502 t.j. z późn. zm.)
[dalej kp].

Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej jest obowiązkiem każdego posiadacza
pojazdu mechanicznego.

Stosownie do treści wyżej wskazanego
przepisu Okres zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę na czas określony, a także
łączny okres zatrudnienia na podstawie
umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami
stosunku pracy, nie może przekraczać 33
miesięcy, a łączna liczba tych umów nie
może przekraczać trzech.

Dotychczas pracodawca mógł z pracownikiem zawrzeć jedynie dwie umowy
o pracę na czas określony na następujące
po sobie okresy o ile przerwa między
rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. Pozornie zatem
wydaje się że znowelizowane brzmienie
przepisu jest bardziej niekorzystne dla
pracowników gdyż przewiduje możliwość zawarcia aż do trzech umów
o pracę na czas określony.
Zauważyć jednak należy, że w dotychczasowym brzmieniu art. 25(1) § 1 kp,
Ustawodawca nie przewidział, że taka
regulacja przepisu może pociągać za sobą
nadużycia ze strony pracodawców, co
częstokroć miało miejsce w praktyce.
Z racji bowiem iż w Kodeksie nie określono maksymalnych okresów zawierania umów na czas określony, pracodawcy
mogli (co zresztą czyniono) zawierać
umowy na czas określony na długie
okresy (kilka lat), co w istocie właściwie
odpowiadało pracy na czas nieokreślony,
natomiast formalnie pracownik nadal
pozostawał zatrudniony jedynie na podstawie umowy na czas określony.

Taki sposób procedowania przez
pracodawcę miał przede wszystkim na celu maksymalne skrócenie
okresu wypowiedzenia takiej umowy
jeżeli zaszłaby konieczność, gdyż
wypowiedzenie w tym przypadku
mogło zostać dokonane zaledwie
za dw ut ygodniow ym ok resem
(por. art. 33 kp). Przypomnieć
bowiem należy, że okres wypowiedzenia jest różny w zależności od
tego czy zawarto umowę na czas
określony czy tez nieokreślony i tak,
przy uwzględnieniu aktualnego stanu
prawnego okres ten przy umowie
na czas nieokreślony może wynosić 2 tygodnie, jeżeli pracownik był
zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 1
miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Jak widać
pracodawca mógł stosując powyższy
zabieg skrócić okres wypowiedzenia
nawet z 3 miesięcy do 2 tygodni.

Poza tym, z mocy art. 30 § 4 kp, pracodawca w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas
nieokreślony winien wskazać przyczynę
uzasadniającą wypowiedzenie. Zawieranie umów na czas określony zwalniało
pracodawcę z tego obowiązku, co również było wygodne dla zatrudniających.
Od 22 lutego b.r. sytuacja ta zostanie
wyeliminowana bowiem w Kodeksie
wyraźnie określono, że maksymalny
okres zatrudnienia na podstawie umów
o pracę na czas określony pomiędzy
tymi samymi stronami nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych
umów nie może przekraczać trzech.

W konsekwencji, jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na
czas określony jest dłuższy niż okres,
o którym mowa powyżej lub jeżeli liczba
zawartych umów jest większa niż trzy,
uważa się, że pracownik, odpowiednio
od dnia następującego po upływie tego
okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony,
jest zatrudniony na podstawie umowy
o pracę na czas nieokreślony (por. znowelizowany art. 25(1) § 3 kp).
Nowelizowany art. 25(1) § 4 kp, przewiduje jednak cztery wyjątki od zasady
zawierania maksymalnie trzech umów
o pracę na czas określony oraz łącznego
okresu nie większego niż 33 miesiące. Wyjątki te będą dotyczyły umów
zawartych w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej
nieobecności w pracy; w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym
lub sezonowym; w celu wykonywania
pracy przez okres kadencji; w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne
przyczyny leżące po jego stronie - jeżeli
zawarcie umów w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego
okresowego zapotrzebowania i jest
niezbędne w tym zakresie w świetle
wszystkich okoliczności zawarcia
umowy. W tym ostatnim przypadku pracodawca ma jednak obowiązek
zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy, co ma zapobiegać
nadużyciom w tym zakresie.

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”.

PORADY PRAWNE

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkow ych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U.
z 2003 r. nr 124, poz. 1152 z późn.
zm.) reguluje okoliczności związane z uzyskaniem odszkodowania
za zdarzenia ubezpieczeniowe,
w tym kolizje drogowe.

Podmiotem, do którego zadań
należy zaspokajanie roszczeń
z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, w przypadku gdy posiadacz
pojazdu mechanicznego, którego
ruchem szkodę tę wyrządzono,
nie był objęty obowiązkowym
ubezpieczeniem OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych jest
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, co wynika z art. 98 ust.
1 pkt 3a w/w ustawy.

W przypadku kolizji drogowej,
w której sprawca zdarzenia nie
posiadał ważnego ubezpieczenia
OC swojego samochodu należy
zgłosić swoje roszczenie odszkodowawcze dowolnie wybranemu
ubezpieczycielowi prowadzącemu
działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych a zakład
ubezpieczeń nie może odmówić
przyjęcia zgłoszenia (art. 108
ustawy).
Zakład ubezpieczeń, do którego zostało zgłoszone roszczenie

przeprowadza postępowanie mające na celu ustalenie zasadności
roszczenia i wysokości szkody.
Po przeprowadzeniu tego postępowania zakład ubezpieczeń niezwłocznie przesyła dokumentację
do Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego, o czym informuje
poszkodowanego.
Fundusz ma obowiązek zaspokoić roszczenie w terminie 30 dni
od otrzymania dokumentacji.
W wyjątkowych sytuacjach, gdy
wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu albo wysokości
świadczenia w tym terminie nie
było możliwe, świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni
od wyjaśnienia spornych okoliczności. Nie dotyczy to bezspornej
części odszkodowania. Odpowiedzialność za zwłokę w spełnieniu
świadczenia ponoszą odpowiednio
Fundusz i zakład ubezpieczeń,
każdy w swoim zakresie.

Istotnym jest, iż poszkodowany
może domagać się od Funduszu
pokrycia zarówno szkody w mieniu (np. pokrycia kosztów naprawy
samochodu), jak i na osobie (np.
zwrotu wydatków na leczenie
i rehabilitację).

Na leż y pamiętać, ż e jeż eli
poszkodowany może zaspokoić
swoje roszczenie na podstawie

umow y ubezpieczenia dobrowolnego czyli z polisy autocasco,
Fundusz odpowiada tylko za tą
część szkody, która nie może być
pokryta z takiej polisy. Uwzględnia się również utracone zniżki
składki czy prawo do tego typu
upustów. Zakład ubezpieczeń,
który wypłacił na tej podstawie
świadczenie, nie może wystąpić
do UFG z roszczeniem o zwrot
wypłaconych z tego tytułu kwot.
Co ważne, można domagać się
odszkodowania także bezpośrednio od sprawcy szkody zgodnie
z ogólnymi regułami odpowiedzialności odszkodowawczej oraz
treścią art. 415 kodeksu cywilnego. Ponadto art. 436 kodeksu
cywilnego wprowadza dodatkową
podstawę odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez posiadacza pojazdu, który spowodował
szkodę. Jednakże w przypadku
dobrowolnego zaspokojenia
szkody przez sprawcę kolizji
w pełnej wysokości, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
nie jest zobowiązany do wypłaty
świadczeń odszkodowawczych,
a zatem wydaje się, iż najlepszym
rozwiązaniem jest wystąpienie
o odszkodowanie bezpośrednio
do Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego.
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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Budżet Obywatelski Olkusza 2016
LISTA ZADAŃ

Szanowni Państwo!
Przed nami najważniejszy etap drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza – głosowanie
na zaproponowane przez Państwa zadania. Realizacji dostąpią te, które do 12 lutego zyskają
największe poparcie. Do oddania głosu zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Olkusz,
którzy ukończyli 16 rok życia. Można to będzie uczynić osobiście w jednej z wskazanych
poniżej lokalizacji lub przez Internet. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu mają Państwo
możliwość decydowania o swoim najbliższym otoczeniu. Gorąco Państwa zachęcam do
skorzystania z tej szansy.

Nr
zadania

Tytuł zadania

Wartość
(zł brutto)

1

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

24.999,00

2

„Klub u Franka” – świetlica łącząca pokolenia przy Szkole Podstawowej nr 4 im Francesco Nullo w Olkuszu

25.000,00

3

Plac zabaw dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 5 w Olkuszu oraz dzieci mieszkających na Osiedlu
Glinianki

99.976,00

4

Podniesienie efektywności energetycznej poprzez wymianę okien oraz oświetlenia w Szkole Podstawowej
Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu

46.789,96

5

„Projekt techniczny na rewitalizację Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego na Czarnej Górze”

100.000,00

6

Wykonanie alejki asfaltowej w formie pętli wraz z oświetleniem na terenie Parku Rekreacyjno-Krajobrazowego
w Olkuszu, służącej do jazdy na rolkach i uprawianie innych form aktywności (ul. Bartosza Głowackiego)

100.000,00

7

Plac rekreacyjno-gimnastyczny na wolnym powietrzu typu siłownia fitness na Osiedlu Wschód

50.000,00

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec
Miasta i Gminy Olkusz, który ukończył 16 rok życia.

8

„Srebrne Miasto przyjazne rowerzystom – Rowerowy Olkusz”

14.250,00

9

„Bawmy się bezpiecznie”- ogrodzony plac zabaw wraz z boiskiem do siatkówki plażowej na Osiedlu Młodych
(ul. Jana Kochanowskiego 2)

100.000,00

Aby zagłosować:

10

Doposażenie placu zabaw wraz z budową bezpiecznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Gorenicach

100.000,00

Udaj się do najbliższego punktu do głosowania ( wykaz punktów poniżej) i pobierz
kartę do głosowania.
W przypadku głosowania przez Internet wejdź na stronę:
www.obywatelski.umig.olkusz.pl i odszukaj interaktywną kartę do głosowania
(strona będzie aktywna przed głosowaniem).

11

Siłownia, „pod chmurką” połączona z parkiem do street workoutu (Silver Park Pomorzany)

96.480,80

12

Wykonanie miejsc postojowych (ul. Osiecka)

85.000,00

13

Multimedia w edukacji –widzę, rozumiem, wiem – (Szkoła Podstawowa w Zedermanie)

24.990,00

14

Rozbudowa szkoły – adaptacja poddasza pod sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Osieku

100.000,00

2.

Wybierz nie więcej niż 3 numery proponowanych zadań z listy do głosowania.

15

Remont sali gimnastycznej (Szkoła Podstawowa w Kosmolowie)

45.000,00

3.

Wpisz na karcie do głosowania nie więcej niż 3 numery wybranych zadań. Zwróć
uwagę na kolejność wpisanych numerów zadań. Głos oddany na numer zadania
wpisany na pierwszym miejscu będzie mnożony razy 3, na drugim miejscu razy 2,
na trzecim miejscu razy 1.

16

Hufiec ZHP Olkusz - ocieplenie budynku przy ul. K.K. Wielkiego 43a

24.650,00

17

Budowa boiska treningowego przy stadionie sportowym w Gorenicach – etap 1

50.000,00

18

Integracyjny plac zabaw dla osób niepełnosprawnych (ul. Kosynierów 12)

50.000,00

19

„Dobry start dla naszych dzieci” – przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w
Sienicznie na potrzeby Przedszkola

100.000,00

20

Remont wejścia do budynku świetlicy wiejskiej w Troksie

25.000,00

21

Olkuska młodzież z przyszłością!

24.000,00

22

Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu

100.000,00

23

Stworzenie warunków treningowych oraz zakup sprzętu i odzieży treningowej dla Akademii Piłkarskiej
działającej na Czarnej Górze w Olkuszu

86.000,00

24

Prowadzenie Szkółki Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 z obszaru Gminy Olkusz (obiekty
sportowe Osiek)

50.000,00

25

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

100.000,00

26

Renowacja nawierzchni trawy syntetycznej piłkarskiej na obiekcie ”Blisko Boisko” (SP Nr 9)

50.000,00

27

Mini siłownia na wolnym powietrzu, ”Plac zabaw” w Wiśliczce

46.000,00

28

Teatr na ulicach Olkusza

24.400,00

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

ZASADY GŁOSOWANIA:

1.

4.

Wpisz swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, i nr PESEL)
i podpisz kartę.

5.

Wypełnioną kartę do głosowania wrzuć do urny w punkcie do głosowania,
a w przypadku głosowania internetowego prześlij wypełnioną kartę.

Głosowanie odbędzie się w dniach 1-12 lutego 2016 roku.

PUNKTY DO GŁOSOWANIA
L.p.
1
2

Punkty do głosowania

Adres

Godz. otwarcia

Olkusz Rynek 1

pon. 7.00-17.00
wt. -pt. 7.00-15.00

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Olkusz ul.Fr. Nullo 29b

pon. wt. czw. pt. 8.00-18.00
śr. sob. 8.00-16.00

Szkoła Podstawowa nr 9

Olkusz ul. Kosynierów 12

Portiernia pon.-pt. 7.00-20.00

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

3

4

Gimnazjum nr 4

Olkusz ul. Kosynierów 14

Portiernia pon.-pt. 7.00-20.00

Szkoła Podstawowa nr 10
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny nr 1 w
Olkuszu

Olkusz ul. Żeromskiego 1
Olkusz ul. Żeromskiego 2
Olkusz ul. Kochanowskiego 2

Portiernia
pon.-pt. 6.30-19.00
Portiernia
pon.-pt. 7.00-20.00

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr5

Olkusz ul. Konopnickiej 4

pon.wt. 8.00-16.00
śr.czw.pt. 10.00-18.00

5

Szkołą Podstawowa nr 1

Olkusz ul. J. Kantego 5

Portiernia pon.-pt. 8.00-20.00

6

Szkoła Podstawowa nr 4

Olkusz ul. Fr. Nullo 36

Portiernia pon.-pt. 7.30-17.00

7

Szkoła Podstawowa nr 5

Olkusz ul. Cegielniana 24

Portiernia pon.-pt. 7.00-20.00

Szkoła Podstawowa nr 6

Olkusz ul. Długa 67

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 2

Olkusz ul. Długa 19

Sekretariat
pon.-pt. 7.00-18.00
pon. wt. śr. 10.00-16.00
pt.10.00-14.00

Szkoła Podstawowa nr 3

Olkusz ul.Kpt.Hardego11a

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 3

Olkusz ul. Legionów Polskich 14/16

Gimnazjum nr 3

Olkusz ul. Korczaka 7

Sekretariat pon.-pt. 8.00-20.00

Szkoła Podstawowa w Zedermanie

Olkusz Zederman 99

Sekretariat pon.-pt. 8.00-20.00

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Filia
Zederman

Olkusz Zederman 99

pon. wt. śr. 8.00-14.00
czw. pt. 11.00-17.00

Szkoła Podstawowa w Zawadzie

Olkusz Zawada 110

Sekretariat pon.-pt. 8.00-17.00

Szkoła Podstawowa w Osieku

Olkusz Osiek 79 b

Portiernia pon.-pt.8.00-20.00

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Filia
Osiek
Szkoła Podstawowa w Żuradzie
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Filia
Żurada

Olkusz Osiek 79 b

Olkusz Żurada III 10a

Szkoła Podstawowa
w Kosmolowie
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia Kosmolów

Olkusz Kosmolów 152

Szkoła Podstawowa w Braciejówce

Olkusz Braciejówka 60

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia Braciejówka
Szkoła Podstawowa w Gorenicach

17

Portiernia
pon.-pt. 7.00-20.00
pon.wt. 8.00-16.00
śr. czw. piąt. 10.00-18.00

pon. wt. śr. 8.00-14.00
czw. pt.12.00-18.00
Sekretariat
pon.-pt. 8.00-18.00
czw.pt.10.00-18.00
Sekretariat
pon.- pt. 8.00-15.00
pon. 8.00-16.00
wt. śr. 13.00-17.00
czw.8.00-12.00

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Filia
Gorenice

Remont instalacji c.o. i remont łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w Troksie

100.000,00

Prace prawno-geodezyjne mające na celu pozyskanie terenu pod drogi publiczne w miejscowości Zederman

100.000,00

31

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

23.000,00

32

Zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla młodzieży oraz zajęcia aqua aerobic dla dorosłych mieszkańców
Olkusza i okolic (kryta pływalnia)

48.950,00

33*

Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (ul. Gęsia 25)

99.999,00

34

Termomodernizacja budynku OSP Zederman

50.000,00

35

Budowa boiska rekreacyjno-sportowego (boisko piłkarskie) (SP Nr 5)

95.000,00

36

„Radosny ogród” rewitalizacja ogrodu przedszkolnego Przedszkola Nr 5 w Olkuszu

99.800,00

37

Bieżnia lekkoatletyczna – budowa 100 metrowej 3 torowej lekkoatletycznej bieżni tartanowej (ul. Korczaka 7)

100.000,00

38

Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Olkuszu

20.000,00

39

„W zdrowym ciele, zdrowy duszek” – szkolenie dzieci do 10 roku życia w zakresie piłki nożnej, ze
szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń mających wpływ na korekcję wad postawy (Osiedle Słowiki)

46.275,00

40

”Uczymy się żyć razem” - działania integracyjne na rzecz rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym z terenu
Miasta i Gminy Olkusz

24.970,00

41

Budowa drogi gminnej w Sołectwie Zimnodół na działce nr 433

50.000,00

42

„Myślimy zdrowo-działamy kompleksowo od przedszkola do seniora” w Przedszkolu Nr 4 w Olkuszu

40.000,00

43

Modernizacja terenu wokół boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem w miejscowości
Braciejówka

50.000,00

44

„Prace adaptacyjne w Centrum Wsparcia osób z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami
sprzężonymi” (ul. Kosynierów 12)

100.000,00

45

Remont i modernizacja pracowni komputerowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu

100.000,00

46

Aktywnie i zdrowo, na świeżym powietrzu wśród zieleni w Podlesiu – integrujemy wszystkie pokolenia

49.936,09

47

Zakup i dostawa książek do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Olkuszu

20.000,00

48

Modernizacja i remont drogi gminnej w Niesułowicach (ul. Dworska)

98.438,00

49

„Ruch dla dzieci ważna sprawa, więc budujemy place zabaw” – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 8

100.000,00

50

„Słowiczanie nie gęsi – swoje pasje mają!” (Osiedle Słowiki)

98.743,00

51

Budowa siłowni „Pod Chmurką” w Zawadzie

24.983,00

52

Remont chodnika (ul. kpt. Hardego)

79.350,00

53

Nowoczesny Kompleks Sportowo – Rekreacyjny dla mieszkańców Centrum Olkusza – modernizacja płyty
boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4

100.000,00

54

Remont boiska/remont istniejącego boiska, z przekształceniem na boisko wielofunkcyjne – siatkówka,
koszykówka, tenis (Żurada)

56.200,00

55

Modernizacja placu zabaw Przedszkola Nr 10 im. L. Krzemienieckiej

100.000,00

Sekretariat pon.-pt. 8.00-19.00
wt,śr. 8.00-12.00
czw. 13.00-17.00
pt. 9.00-17.00

Gorenice ul. Krakowska 51

29
30

Sekretariat pon.-pt. 8.00-18.00
pon.wt.śr. 8.00-14.00
czw.pt. 11.00-17.00

18

Publiczna Szkoła Podstawowa w Witeradowie

Olkusz Witeradów 94

Sekretariat pon.- pt. 8.00-18.00

19

Szkoła Podstawowa w Sienicznie

Olkusz ul. M. Dąbrowskiej 14

Portiernia pon.-pt. 8.00-18.00

56

Impuls życia dla Olkusza!
Olkuska sieć defibrylatorów AED oraz cykl szkoleń z pierwszej pomocy

100.000,00

* Zadanie nr 33: w przypadku, gdy wartość projektu przekroczy 100.000,00 zł, kwotę powyżej tej sumy
zadeklarowało pokryć Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet. W przypadku wybrania tego
zadnia, będzie ono realizowane pod warunkiem wywiązania się z tego zobowiązania.
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5

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.

www.pro-bet.com.pl • pro-bet@poczta.onet.pl

BAL KARNAWAŁOWY OUTW
Ponad 150. studentów Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku bawiło się w sobotę 23 stycznia na dorocznym
uczelnianym balu karnawałowym. Trwającą blisko 8 godzin
imprezę rozpoczął tradycyjny polonez, a wśród atrakcji tej
nocy najwięcej emocji wzbudził turniej tańca. Organizatorzy
z roku na rok nabierają doświadczenia w przygotowywaniu  
rozrywek dla studentów i stąd zapewne był to zdaniem
uczestników najlepszy ze wszystkich dotychczasowych
balów OUTW.
Chodzony jest tańcem,
który podkreśla, jak choćby w przypadku studniówek, uroczysty, szczególny charakter imprezy.
W pierwszych parach
poloneza otwierającego
tegoroczny bal karnawałowy OUTW zatańczyli przedstawiciele Rady
Studentów Małgorzata
Winiarczyk i Stanisław
Serafin oraz opiekująca się
uczelnią z ramienia olkuskiego MOK Zdzisława
Gardeła i laureat Olkuskiej Nagrody Artystycznej Zenon Krukowiecki.
Kolejną atrakcją owacyjnie przyjętą przez
bawiących się tej nocy
studentów – seniorów był

konkurs tańca. Mistrzami parkietu tym razem
okazali się Jadwiga i Jan
Nowakowie. Najlepsze
pary nagrodzone zostały szampanem i czekoladami, a ry walizację
zwieńczył pokaz tańców
wybranych przez laureatów konkursu.
Po walcu, tangu i disco
w ich w ykonaniu, do
zabawy w rytmie popularnych przebojów włączyli się pozostali uczestnicy. Na balu tym nie
brakowało też wspólnych
śpiewów, a że atmosfera
była wyśmienita, toteż
impreza zakończyła się
sporo po godzinie pierwszej w nocy.

Organizatorami balu karnawałowego była Rada
Studentów Olkuskiego
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu,
który zapewnił oprawę
muzyczną imprezy. Zabawa sfinansowana została
ze składek uczestników.

vv Zdjęcia:
Zbigniew Karcz OUTW.

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

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

• 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.
OFERTY NA STRONIE:

tel. 796-351-499

www.gwarek-nieruchomosci.pl biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
KUPIĘ DOM W OLKUSZU
LUB NIEDALEKIEJ OKOLICY

tel. 510 575 662

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

DO WYNAJĘCIA

POKÓJ

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

w budynku SILVER
/dawny budynek policji/

o powierzchni 30 m2
klimatyzacja,winda,
cena atrakcyjna!!!
tel. 604-640-687

Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-olkuski.pl
ul. K. K. Wielkiego 29 p. 41
32-300 Olkusz
510 190 038
gwarekolkuski@wp.pl

"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
Zapraszamy do

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

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

Biuro czynne:

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

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

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

Redaktor naczelna:

"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.

Druk:

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

pon. - pt. w godz. 900 - 1500
Anna Przetacznik
POLSKA PRESS Sp. zo.o.

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.

Informacje
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CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI KALENDARZ WYDARZEŃ

OYAMA KARATE - ZIMOWY WYJAZD DO WISŁY

REPERTUAR KINA „ZBYSZEK”– STYCZEŃ 2016

W dniach 16-22 stycznia 2016 roku w Wiśle przebywała liczna grupa
dzieci i młodzieży z Jurajskiego Klubu Oyama Karate wraz ze swoimi
znajomymi. Kilka dni minęło bardzo szybko i w rodzinnej atmosferze.

v„MOJE
v
CÓRKI KROWY” prod. polska
2D, 1h 28min., komedia,
bez ograniczeń wiekowych
Seanse:
29 - 30 I godz. 17.00, 1 - 3 II godz. 17.00
v„NIENAWISTNA
v
ÓSEMKA” prod. USA
2D, napisy, 2h 48 min., western/sensacja,
OD LAT 15
Seanse: 29 I 2013; 3 II godz. 19.00

FOTOGRAFICY OLKUSCY 2016
Już po raz szósty Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu i działająca w nim Sekcja Fotograficzna organizują wystawę, której
celem jest prezentacja i promowanie twórczości fotograficznej mieszkańców naszego miasta i okolicznych miejscowości.
Prace na wystawę Fotograficy Olkuscy 2016 przyjmowane będą do 12 lutego 2016 r.
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
TERMIN: 11.03.2016 godz. 18.00
ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, Sekcja Fotograficzna MOK
WSPÓŁPRACA MEDIALNA: Przegląd Olkuski, olkuszanin.pl
MIEJSCE: Pawilon wystawowy Centrum Kultury MOK, ul. Szpitalna 32, Olkusz
KOMISARZ WYSTAWY: Antoni Kreis, wiceprezes Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików
UCZESTNICY: Fotograficy olkuscy
WARUNKI UCZESTNICTWA
Nadesłanie lub dostarczenie do dnia 12.02.2016 r. jednej pracy w dowolnej technice fotograficznej (odbitka
fotograficzna, wydruk cyfrowy itp.), o wymiarach 30/40 cm, 30/45 cm każda oraz w wersji cyfrowej na CD (pełna
rozdzielczość, format JPG) na adres:
Dział Wystawienniczo-Muzealny, ul. Szpitalna 32, 32-300 Olkusz, tel. 32 754-44-55, ck@mok.olkusz.pl
Prace powinny być niepodklejone, nieoprawione, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, kontaktem,
nr telefonu, adres mail) oraz ewentualnym tytułem. Organizatorzy oprawiają zdjęcia w fotoramy.
UWAGA! ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SELEKCJI ORAZ DO PUBLIKACJI NADESŁANYCH PRAC.

POLICJA
• Kradzież pojazdu w Olkuszu
23 stycznia 2016 roku w Olkuszu na ulicy Osieckiej nieustalony do chwili obecnej sprawca ukradł samochód m-ki Alfa Romeo. Straty w wysokości 17.000 złotych poniósł mieszkaniec Niesułowic. Policjanci pracują nad ustaleniem sprawcy
tego przestępstwa . Grozi mu kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.
• Wolbrom kradzież spawarki
Policja z Wolbromia ustala sprawców kradzieży, do której doszło w nocy z 24 / 25 stycznia
2016 roku. Nieznani sprawcy weszli przez niezabezpieczony otwór okienny do jednej z piwnic domów w miejscowości Jeżówka. Zabrali z niej spawarkę marki Magnum na szkodę właściciela w kwocie 560 złotych.
• Zniszczenie samochodu w Wolbromiu
Mieszkanka Bogucina zawiadomiła policję o zniszczeniu jej pojazdu marki Seat . Do zdarzenia
doszło 22 stycznia 2016 roku w Wolbromiu na ul. 1 Maja. Sprawca przebił dwa koła oraz
uszkodził powłokę lakierniczą samochodu. Policjanci pracują nad ustaleniem tożsamości przestępcy.
• Mieszkanka Olkusza straciła znaczną sumę pieniędzy
21 stycznia 2016 roku mieszkanka Olkusza padła ofiarą przestępstwa - straciła znaczną sumę
pieniędzy. Do jej mieszkania przyszła kobieta prosząc o długopis i kartkę papieru. Kiedy starsza pani weszła do jednego z pomieszczeń w poszukiwaniu kartki, złodziejka wykorzystała
moment nieuwagi i zabrała z szafki znajdującej się w przedpokoju 16 tysięcy złotych oraz 540
dolarów. Policjanci z Olkusza pracują nad ustaleniem tożsamości tej osoby.
• Olkusz przywłaszczenie mienia
19 stycznia 2016 roku w Olkuskiej komendzie przyjęto zawiadomienie o przywłaszczeniu
mienia tj portfela z dowodem osobistym, kartą bankomatową i pieniędzmi w kwocie 150zł, do
którego doszło w jednym ze sklepów na ul. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Nieznany
sprawca wykorzystał nieuwagę kupującej, która położyła portfel na sklepowej ladzie i zabrał
go z niej. Policjanci prowadzą postepowanie w tej sprawie..
• Olkusz. Wpadli z narkotykami. Usłyszeli już zarzuty
19 stycznia 2016 roku na ulicy Mickiewicza w Olkuszu funkcjonariusze z Ogniwa-Patrolowo
Interwencyjnego w Olkuszu zatrzymali do kontroli samochód na śląskich numerach rejestracyjnych. Podczas przeszukania kierowcy pojazdu, w jego portfelu policjanci znaleźli woreczek
strunowy z zawartością białego proszku. Badanie potwierdziło, że była to amfetamina w ilości
1,94 gram. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że 50- letni kierowca
samochodu nie posiada uprawnień do kierowania. 50-latek został zatrzymany. Usłyszał zarzut
posiadania substancji psychotropowych.
• Za posiadanie narkotyków odpowiedzą również dwaj mężczyźni - 27- letni i 39 -letni mieszkańcy gminy Olkusz, którzy również 19 stycznia 2016 roku byli kontrolowani przez patrol policji w Olkuszu przy ulicy Mickiewicza. Uwagę policjantów zwrócił znajdujący się na parkingu
samochód i siedzący w nim mężczyźni, którzy na widok mundurowych zachowywali się nerwowo. Przeprowadzona kontrola osobista wyjaśniła przyczynę ich nerwowego zachowania. U jednego, w kieszeni spodni, znaleźli woreczek strunowy z zawartością białego proszku. Wstępne
badanie potwierdziło, że to amfetamina w ilości 0,84 gram. Z kolei drugi z mężczyzn w kieszeni kurtki miał woreczek strunowy, lecz z zawartością suszu roślinnego, który po przebadaniu
okazał się być marihuaną w ilości 1,86 gram. Mężczyźni usłyszeli zarzut posiadania środków
psychotropowych, za co grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Uczestnicy pod opieką Sensei
Kazimierza Skalniaka -kierownika obozu oraz wychowawców
pani mgr Marty Skalniak,pani
mgr Doroty Czerwińskiej , pana
Grzegorza Furgalińskiego oraz
sempai Kingi Skalniak zwiedzili
wraz z przewodnikiem Rezydencję Prezydentów RP w Wiśle,
zabytkową Kaplicę, oczywiście
zjeżdżali na sankach , była wizyta w muzeum Adama Małysza ,
wizyta pod skocznią imieniem
Adama Małysza w Wiśle Malince,wyjazdy ciuchcią „Martusią”
po Wiśle oraz okolicznych miejscowościach i ciekawe opowieści
przez przewodnika. Był kulig
w pięknej scenerii , ognisko
z pieczeniem kiełbasek, dyskoteka , treningi przygotowujące
do egzaminu oraz Mistrzostw
Polski w Kata w Olkuszu , wybór
najlepszych pokoi ( porządki). Spacery do centrum Wisły,
zakup pamiątek, spacer Aleją
Gwiazd, wycieczka do Ustronia
i odwiedzenie w drodze powrotnej
Szczyrku. Sporo pamiątkowych
zdjęć . Jak podkreślały dzieci
i kadra było fajnie tylko za szybko „biegł” czas, oczywiście nie
wolno narzekać ,że coś fajnego się
skończyło tylko trzeba się cieszyć,
że mogliśmy tak przyjemnie go
spędzić. Podziękowania należą
się kadrze, uczestnikom, panu
kierowcy, pracownikom ośrodka
za świetną atmosferę. Rodzicom
i opiekunom dziękujemy za znakomite przygotowanie dzieci.

Gratulujemy wszystkim zdanego
egzaminu i życzymy dalszej pracy
nad sobą. Przed nami przygotowania do letniego obozu , tym
razem jedziemy do Świnoujścia ,
ośrodek znajduje się 50 metrów od
Morza , warunki są bardzo dobre,
już dziś zapraszamy do udziału –
ograniczona ilość miejsc, z nami
na pewno nikt nie będzie się
nudził.
12.marca 2016 roku w Olkuszu
odbędą się XXII Mistrzostwa
Polki OYAMA PFK w Kata .
Mistrzostwa odbędą się pod
Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Pana Romana Piaśnika. Głównym Organizatorem jest Jurajski
Klub OYAMA Karate w Olkusz,
a Współorganizatorem MOSiR
w Olkuszu.
Już dziś zapraszamy , warto
zaznaczyć, że w 2016 roku obchodzimy 25 lecie OYAMA Karate
w Polsce. Możemy z radością
mówić o wielkim sukcesie organizacyjnym i sportowym. To nie
przypadek, tylko wynik bardzo
dużej aktywności wszystkich
związanych z OYAMA Karate
oraz Założyciela Hanshi Jana
Dyducha 8 dan.
OSU!

POLICJA

NOWE RADIOWOZY DLA POLICJANTÓW

21 stycznia 2016 roku W Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu odbyło się
oficjalne przekazanie 8 pojazdów służbowych. W przekazaniu udział wzięli
przedstawiciele władz samorządowych oraz Policji: Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Andrzej Płatek, Komendant Powiatowy
Policji w Olkuszu mł. insp. Włodzimierz Warzecha, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu podinsp. Jarosław Klich, komendanci komisariatów
W Bukownie, Wolbromiu i Kluczach - podinsp. Rafał Kaczmarczyk, nadkom.
Adam Milanowski, asp. szt. Dariusz Dziwak, Zastępca Naczelnika Wydziału
Prewencji i Ruchu Drogowego asp. szt. Krzysztof Kamionka.
Zakup nowych radiowozów był
możliwy dzięki hojności samorządów powiatu olkuskiego.
W zakupie partycypowały: Starostwo Powiatowe w Olkuszu,
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu, Urząd Miasta i Gminy
w Bukownie oraz urzędy gmin
w Bolesławiu i Kluczach. Kwoty dofinansowania z budżetów
samorządów lokalnych stanowiły
połowę środków, druga ich część
pochodziła z budżetu Policji.
Komendanci wspólnie z przedstawicielami samorządów wręczyli kluczyki do nowych pojazdów służbowych. Trzy z ośmiu
zakupionych radiowozów przekazano policjantom z komendy
powiatowej, po dwa trafiły do
Komisariatu Policji w Wolbromiu i w Bukownie, jeden radiowóz otrzymali funkcjonariusze
z Klucz.
Końcowym akcentem uroczystości było wręczenie gościom przez
mł. insp. Włodzimierza Warzechę
pamiątkowych statuetek i złożenie podziękowań władzom samorządowym za ogromne wsparcie
finansowe. Podkreślił, że zakup

nowych radiowozów niewątpliwie
wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, a także mobilności olkuskiej policji

oraz ograniczenie czasu reakcji
na zgłaszane zdarzenia.
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Reklamy

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

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.

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

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.

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.

DO SPRZEDANIA:
3. Dom w Tenczynku o pow. 105 m kw, z przeznaczeniem do remontu, ale można zamieszkać, działka
10 a - ogrodzona, z dojrzałymi nasadzeniami.
Cena: 169 PLN.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

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 działalność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną, jak
i prywatnie. Cena: 1,5 mln PLN.

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

Komfortowe mieszkanie
o pow. 55 m kw. w Krzeszowicach

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.

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

Cena: 290 tys. PLN.

WIĘCEJ OFERT NA STRONIE:

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

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

KOMPRA

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 Paczółtowicach. Cena: 1500 PLN/ 1 ar.
11. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice.
Cena: 120 tys. PLN.

HURTOWNIA OLEJÓW

BIURO RACHUNKOWE

Ponad 22 lata doświadczenia

 Prowadzenie podatkowej
księgi przychodów
i rozchodów
 Ryczałt
 Rejestry VAT
 ZUS
 Pomoc w rozpoczęciu
działalności
ul. K. K. Wielkiego 29
32-300 Olkusz,
tel. 32 754 56 70
tel. kom. 608 696 097

TANIO
SZYBKO
SOLIDNIE

ZIMOWY
ZAPACHOWY PŁYN
DO SPRYSKIWACZY
DO -22°C

8 zł/5L

OFERTA DLA FIRM,
TYLKO NA FV

ELF
10W40

56
zł/4L

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).

OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

tel.
PŁYN DO
CHŁODNIC -37°C

21
zł/5L

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

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

