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WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY!
SALON KOTŁÓW C.O.
DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

montaż
8% VAT

• SPRZEDAŻ • SKUP •

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

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

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

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

ARTYKUŁY
BIUROWE
Wynagrodzenie 28 tys. zł
tel. 696 157 881 • biuropracy@interia.eu I SZKOLNE

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

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

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia
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tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com
www.duodampex.pl
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Rodaki, ul. Rzeka

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

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

AUTOMECHANIKA
BOLESŁAW

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

Bolesław ul. Główna 28
tel: 691 283 225

no

ZAPRASZAMY!!

na

• Naprawa bieżąca
• Wymiana rozrządu
• Naprawa układu
hamulcowego itp.

ów

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

Czynne pn. - pt. 7:00 do 16:00

Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
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TUSZE I TONERY do każdego urządzenia drukującego • NOTEBOOKI • KOMPUTERY
• APARATY FOTOGRAFICZNE • MONITORY • DRUKARKI • OPROGRAMOWANIE

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

Gł

Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich
do rodzaju prowadzonej działalności

WĘGIEL

Olkusz, K. K. Wielkiego 102, tel. 503 505 662
biuro@abisa.pl • www.abisa.pl
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KIOSK

WARSZTAT

WiREX
Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

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

ul.

SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH,
STAŁA OPIEKA SERWISOWA

tel. 662 660 373

PRACA FIZYCZNA W NORWEGII
NA 6 TYGODNI

Sprzedaż Węgla
Zapraszamy na piętro

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

Do każdego
badania
upominek
gratis
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Informacje

XIII POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI W I LO W OLKUSZU
„Król Kazimierz Wielki i jego czasy – nasz patron, historia i dzień dzisiejszy …” – to temat XIII Powiatowego Konkursu Historyczno- Literackiego dla
gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowanego 8 marca br. w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu z okazji 100-lecia istnienia oraz 95 rocznicy nadania Szkole imienia Króla Kazimierza Wielkiego.

Patronat honorowy nad konkursem
objęli: Posłowie na Sejm RP: Lidia
Gądek, Agnieszka Ścigaj, Jacek
Osuch, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego,
Małopolski Kurator Oświaty, Starosta
Powiatu Olkuskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Stowarzyszenie
Króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie Res Sacra Miser.
Swoją obecnością w tym dniu zaszczycili dostojną jubilatkę: Poseł na Sejm
RP Pani Lidia Gądek, Poseł na Sejm
RP Pani Agnieszka Ścigaj, Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Małgorzata Węgrzyn, Wiceburmistrz Miasta
i Gminy Olkusz Pani Bożenę Krok,
Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Pani Ewa Sznajder,
Przewodniczący Komisji ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej
i Turystyki Starostwa Powiatowego Pan Robert Herzyk, Sekretarz
Generalny Stowarzyszenia Króla
Kazimierza Wielkiego Pan Zdzisław Jan Zasada, Dziekan Wydziału
Zamiejscowego w Olkuszu Wyższej
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Pani Agnieszka Kurc-Lisiecka,
Prezes ZNP w Olkuszu Pan Marek
Krzykawski, Prezes Stowarzyszenia
Dobroczynnego Res Sacra Miser Pani
Maria Jędrysik, Dyrektor Biura Poselskiego Lidii Gądek Pan Tomasz Bargieł, koordynatorka projektu „Młodzież w działaniu – olkuska szkoła
liderów” – Pani Anna Dela.
Tegoroczny konkurs wzbudził pozytywne emocje i cieszył się dużym
zainteresowaniem ze strony młodzieży. Wśród uczestników znaleźli
się przedstawiciele dwunastu gimnazjów i sześciu szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu olkuskie-

go. Zaproponowane dwie kategorie
konkursu: fotoreportaż i test wiedzy,
miały na celu m.in. upowszechnienie
i pogłębienie wiedzy o dokonaniach
i dorobku patrona I LO, rozwijanie
zainteresowań historią ze szczególnym
uwzględnieniem epoki średniowiecza
oraz zachęcenie do poznania przeszłości, tradycji i teraźniejszości najstarszego liceum na Ziemi Olkuskiej.
W dniu konkursu nie mogło zabraknąć także dostojnego władcy, któremu m.in. i współczesny kompozytor
Piotr Rubik hołd oddał w utworze
„ Kazimierz, z królów największy”,
a sam król, jak na mężczyznę przystało, osobiście złożył życzenia wszystkim niewiastom z okazji ich święta
obdarowując je przy tym kwiatami
i słodyczami.
Na uczestników czekały również
inne niespodzianki - pokazy grupy
rekonstrukcyjnej „Bractwa Rycerskiego Kruk- Starostwa Rabsztyńskiego”.
Rycerze przedstawili obecnym zwyczaje ludności z okresu średniowiecza, zaprezentowali stroje oraz broń
wywodzące się z tamtego okresu.
Zainscenizowali ponadto walkę na
miecze, a na końcu nauczyli uczniów
średniowiecznego tańca. Następnie
chętni brali udział w konkursie zorganizowanym przez Martę Krawczyk
i Oliwię Pogodzik- wolontariuszki
realizujące projekt „ Młodzież w działaniu - olkuska szkoła liderów”. Zabawy przygotowane dla rówieśników
miały na celu propagowanie idei
wolontariatu. Czas upływał w miłej
i serdecznej atmosferze również dzięki
słodkiemu poczęstunkowi, którego
sponsorami byli: Firma „Wicek”, PSS
„Społem”, Cukiernia „Capri”, Piekarnia Janusz Piasny.

Po wszystkich zaproponowanych
atrakcjach zwycięzcy oraz uczestnicy
konkursu otrzymali dyplomy oraz
nagrody ufundowane przez Posłów
na Sejm RP: Lidię Gądek i Agnieszkę
Ścigaj, Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Urząd Miasta i Gminy
w Olkuszu, Wyższą Szkołę Biznesu
w Dąbrowie Górniczej oraz Radę
Rodziców I LO.
Nagrodzeni w kategorii fotoreportaż:
I miejsce ex aequo: Karolina Żuchowicz
(Gimnazjum w Gołaczewach), Kamila
Ozioro, Weronika Adamek, Angelika
Nalepa (Zespół Szkół w Krzykawie).
W kategorii test wiedzy - gimnazja,
nagrody przyznano za I miejsce Wiktorii Bąk (Gimnazjum w Zarzeczu),
II miejsce Annie Więcek (Gimnazjum
w Zarzeczu), III miejsce Marii Kowal
(Gimnazjum w Zarzeczu).
W kategorii test wiedzy – szkoły
ponadgimnazjalne sukces odnieśli : I miejsce - Łukasz Hawrylak
z I Liceum Ogólnokształcącego
w Olkuszu, II miejsce - Michał Gajowiec z I Liceum Ogólnokształcącego
w Olkuszu oraz III miejsce - Nadia
Majda z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu.
Gratulujemy wszystkim laureatom.
Uczestnikom i opiekunom dziękujemy za zaangażowanie i zachęcamy
do udziału w kolejnych konkursach
i wydarzeniach organizowanych
w naszej szkole. 22 kwietnia 2016 r.
zapraszamy gimnazjalistów na Dzień
Otwarty dla Gimnazjalistów.

vv I LO Olkusz

Gdy w codzienności umiera nasza wiara,
Wielkanoc staje się nowym początkiem.
Gdy nasza miłość przestała już płonąć,
Wielkanoc na nowo rozpala jej żar.
Gdy nadzieja tchórzliwie milczy,
Wielkanoc przełamuje szarą obojętność.
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja”

życzą
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne; Pracownicy Administracji i Obsługi
oraz Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu
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PORADY PRAWNE

JAK UZYSKAĆ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ,
GDY PRACODAWCA JEST NIEWYPŁACALNY?

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy, przewiduje tryb wypłaty świadczeń pracowniczych (np. wynagrodzenia za pracę) w razie niemożności ich uzyskania od
podmiotu zatrudniającego.
Kiedy mamy do czynienia
z niewypłacalnością pracodawcy?
By skorzystać z tych uregulowań, należy rozpocząć od sprawdzenia czy Nasz
pracodawca jest niewypłacalny zgodnie z rozumieniem prezentowanym
przez ustawodawcę. A zatem ustawa,
znajduje zastosowanie zarówno do
pracodawcy prowadzącego działalność w formie spółki prawa handlowego jak i osoby fizycznej wpisanej
do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (dalej
CEIDG). Niewypłacalność zachodzi
m.in. w następujących przypadkach:
gdy sąd upadłościowy wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości jak i gdy
oddali wniosek o ogłoszenie upadłości
z uwagi na brak wystarczającego majątku by pokryć koszty postępowania.
Stan niewypłacalności zachodzi także,
gdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność złoży wniosek
o wykreślenie z CEIDG z uwagi na
zaprzestanie prowadzenia aktywności gospodarczej lub gdy sąd orzeknie
o rozwiązaniu spółki. Ciekawym unormowaniem w tej materii jest przepis art.
8a ustawy. Przewiduje on niewypłacalność, gdy pracodawca nie zaspokaja
roszczeń pracowniczych w przypadku
faktycznego zaprzestania działalności
przez okres dłuższy niż 2 miesiące.
Definicja uprawnionego
pracownika
Zgodnie z art. 10 ustawy, pracownik
to osoba m.in. pozostająca w stosunku pracy na podstawie Kodeksu

pracy, ale również wykonująca pracę
w świetle umowy zlecenia lub innej
umowy o świadczenie usług, o których stanowi Kodeks cywilny. Prócz
powyższego, dodatkową przesłanką
konieczną do spełnienia jest podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu
emerytalnemu i rentowemu z tytułu
tego zatrudnienia. Wskazany przepis
obrazuję także wyłączenie z kręgu
uprawnionych członków rodziny, np.
małżonka, wstępnych, zstępnych, ale
i zięcia, synowej, bratowej czy szwagra.
Co zapłaci Fundusz?
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych to instytucja powołana do ochrony świadczeń pracowniczych. Katalog roszczeń zaspokajanych
z Funduszu znajduje się w art. 12 ustawy, a w jego granicach mieszczą się
następujące pozycje: wynagrodzenie
za pracę, za czas przestoju, za urlop
wypoczynkowy lub jego ekwiwalent, za
czas innej usprawiedliwionej nieobecności. Ustawodawca wymienia również
odprawy należne na podstawie ustawy
o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników jaki i odszkodowania za skrócony
okres wypowiedzenia w przypadku
upadłości lub likwidacji pracodawcy.
Kolejną grupą świadczeń są dodatki
wyrównawcze w przypadku przeniesienia na inne stanowisko mniej płatne
w związku np. z chorobą zawodową.
Innym ze wskazanych świadczeń są
składki na ubezpieczenia społeczne

należne od pracodawcy.
Ograniczenia w wypłacanych
świadczeniach.
Ustawodawca przewidział ograniczenia
czasowe i kwotowe dla poszczególnych
grup świadczeń. Przykładowo wynagrodzenie za pracę podlega zaspokojeniu za czas nie dłuższy niż 3 miesiące
poprzedzające datę niewypłacalności.
Tą zaś jest data wydania postanowienia przez sąd upadłościowy, data
wykreślenia z CEIDG, data upływu
2 miesięcznego terminu w przypadku przedsiębiorcy, który faktycznie
zaprzestał prowadzenia działalności.
Odmiennie ustala się datę początkową
3 miesięcznego terminu, gdy umowa
z uprawnionym została już rozwiązana.
Wówczas jest to 3 miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli miało
to miejsce w czasie nie dłuższym niż 9
miesięcy od powstania niewypłacalności pracodawcy. Ograniczenie kwotowe
stanowi, że świadczenie za miesiąc nie
może przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
Przedmiotowa ustawa w dalszej
części wskazuje tryb właściwy do
uzyskania owych świadczeń. Zainteresowanych uprzejmie odsyłam do
zapoznania się z jej treścią.

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
ŻYCZYMY WSZYSTKIM ODBIORCOM,

BY TE DNI TRIUMFU ŻYCIA NAD ŚMIERCIĄ
PRZYNIOSŁY OPTYMIZM I NOWE SIŁY NA TRUDY ŻYCIA
I PRACY.
NIECH CZAS SPOTKAŃ W GRONIE NAJBLIŻSZYCH
UPŁYNIE W ATMOSFERZE SPOKOJU I RADOŚCI,
A BUDZĄCA SIĘ WIOSNA NAPEŁNI NAS NADZIEJĄ NA
PRZYSZŁOŚĆ.
PRACOWNICY I ZARZĄD PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O.
Z SIEDZIBĄ W OLKUSZU

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.

PORADY PRAWNE

DŁUŻSZE TERMINY PRZEDAWNIENIA W PRAWIE KARNYM
Od dnia 2 marca 2016 r. modyfikacji ulega dotychczasowy sposób liczenia terminów
przedawnienia karalności przestępstw. Co ważne, opisywana w niniejszym artykule
zmiana dotyczy również czynów popełnionych przed ww. dniem, chyba że termin
przedawnienia karalności już upłynął według dawnych przepisów.
Tytułem wstępu wskazać należy, na
instytucję prawa karnego uregulowaną
w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
Karny (Dz.U.1997.88.553 z późn. zm.),
a związaną z tzw. „dawnością” w prawie
karnym, ujętą w art. 101 i nast. ww.
Ustawy (dalej kk).

Owo Przedawnienie karalności oznacza,
że karalność danego czynu zabronionego ustaje z upływem określonego przez
ustawodawcę okresu czasu. W takim
wypadku, bezpośrednim skutkiem
procesowym jest – stosownie do treści
art. 17 § 1 pkt 6 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
(Dz.U.1997.89.555 z dnia 1997.08.04
z późn. zm.) [dalej kpk], nie wszczynanie
postępowania bądź w przypadku jeżeli
postępowanie takie jest już w toku – jego
umorzenie. Reasumując, po upływie
określonego okresu sprawca czynu
zabronionego nie może być już ścigany
ani skazany.
Istotne dla należytego zrozumienia
instytucji przedawnienia karalności
i właściwego dokonywania obliczeń
terminu przedawnienia w konkretnych
przypadkach jest również poznanie rozróżnienia wprowadzonego przez art. 7
§ 2 i 3 kk, a to podziału przestępstw na
zbrodnie i występki. Stosownie do ww.
przepisu, zbrodnią jest czyn zabroniony
zagrożony karą pozbawienia wolności
na czas nie krótszy od lat 3 albo karą
surowszą. Natomiast występkiem jest
czyn zabroniony zagrożony grzywną
powyżej 30 stawek dziennych albo
powyżej 5 000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc

albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

W oparciu o powyższe rozróżnienie
można zatem w pełni zrozumieć treść
art. 101 kk, zgodnie z którym karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu
jego popełnienia upłynęło lat 30 - gdy
czyn stanowi zbrodnię zabójstwa; lat
20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię;
lat 15 - gdy czyn stanowi występek
zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat; lat 10 - gdy
czyn stanowi występek zagrożony karą
pozbawienia wolności przekraczającą 3
lata; a wreszcie lat 5 - gdy chodzi o pozostałe występki. Karalność przestępstwa
ściganego z oskarżenia prywatnego,
a zatem takiego gdzie ustawodawca
przewidział w kodeksie taki odrębny
tryb ścigania – ustaje z upływem roku
od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział
się o osobie sprawcy przestępstwa, nie
później jednak niż z upływem 3 lat od
czasu jego popełnienia.
Warto również podkreślić, że jeżeli
dokonanie przestępstwa zależy od
nastąpienia określonego w ustawie
skutku (tzw. przestępstwa skutkowe), bieg
przedawnienia rozpoczyna się dopiero
od czasu, gdy skutek nastąpił, nie zaś
od daty popełnienia czynu.

Dodatkowo, w przypadku występków
przeciwko życiu i zdrowiu, popełnionych na szkodę małoletniego, zagrożonych karą, której górna granica
przekracza 5 lat pozbawienia wolności;
oraz przestępstw określonych w rozdziale XXV kk (przestępstwa przeciw-

ko wolności seksualnej i obyczajności),
popełnionych na szkodę małoletniego
albo gdy treści pornograficzne obejmują
udział małoletniego – przedawnienie
karalności przestępstwa nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 30.
roku życia. W tych więc szczególnych
wypadkach ustawodawca przewiduje
osobny termin przedawnienia.
Wracając do nowelizacji o której mowa
na wstępie, Ustawą z dnia 15 stycznia
2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz.U.2016.189 z dnia 2016.02.16)
dokonano modyfikacji brzmienia art.
102 kk przewidującego tzw. „przedłużenie przedawnienia karalności”, zgodnie
z którym obecnie – jeżeli w okresie,
o którym mowa w art. 101, wszczęto
postępowanie, karalność przestępstw
określonych w art. 101 § 1 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach - z upływem 5 lat od zakończenia
tego okresu. Reasumując, do okresu
wskazanego w art. 101 kk należy doliczyć odpowiednio okres 5 bądź 10 lat
w zależności czy mamy do czynienia
z czynem ściganym w trybie publiczno
czy też prywatnoskargowym.
Dotychczas bowiem okres przedłużenia
przedawnienia karalności wynosił zawsze
5 lat, a ponadto ustawodawca dla skutku
przedłużenia wymagał nie tyle jak obecnie – wszczęcia postępowania lecz jego
wszczęcia »przeciwko określonej osobie«,
co ma miejsce dopiero po przedstawieniu
zarzutu przez organy ścigania.
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

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Podatnik, który nie jest w stanie spłacić zaległości podatkowych, może złożyć wniosek o ich umorzenie. Umorzenie zaległości może obejmować całe
zadłużenie lub jej część, co wynika z art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej
i powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej
części, w jakiej został umorzony dług.
Umorzenie zaległości podatkowych
może nastąpić w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Ulga
ta przyznawana jest w wyjątkowych
sytuacjach, gdyż jej udzielenie oznacza
rezygnację z jakiejś części wpływów do
budżetu. Ważnego interesu podatnika
nie można utożsamiać z jego subiektywnym przekonaniem o potrzebie
umorzenia zaległości podatkowej.

Występując z prośbą o przyznanie ulgi
należy ją dobrze uzasadnić i poprzeć
stosownymi dowodami, którymi mogą
być w przypadku osób fizycznych takie
dokumenty jak zaświadczenie o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia,
odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie z opieki społecznej, rachunki
i zaświadczenia lekarskie potwierdzające konieczność ponoszenia wydatków
na leczenie, dokumenty potwierdzające
posiadane zadłużenie. Przedsiębiorcy
mogą przedłożyć kserokopie dokumentów potwierdzających działania
zmierzające do wyegzekwowania od
kontrahentów niezapłaconych należności, sprawozdanie finansowe za bieżący rok obrotowy czy też sprawozdania
finansowe za okres trzech ostatnich lat.

Złożenie wniosku o umorzenie zaległości podatkowych wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie przyznania
ulgi. W trakcie tego postępowania
organ podatkowy dokładnie analizuje sytuację podatnika: jego kondycję
finansową, możliwości płatnicze, źródła dochodu, stan materialny. Należy
również mieć świadomość, że organ
ten będzie chciał dokonać weryfikacji informacji podanych we wniosku

poprzez wezwanie do złożenia wyjaśnień czy przedłożenia dodatkowych
dokumentów.

Zebrany w trakcie tego postępowania
materiał dowodowy stanowi podstawę
do stwierdzenia, czy istnieją przesłanki przemawiające za umorzeniem
zaległości podatkowej. Decyzja, którą
wydaje organ jest decyzją uznaniową,
w związku z czym organ podatkowy
nie musi uwzględnić wniosku o przyznanie ulgi, nawet w przypadku, gdy
stwierdzi istnienie "ważnego interesu
podatnika" lub "interesu publicznego".
Uznaniowy charakter takiej decyzji
nie oznacza jednakże zupełnej dowolności, gdyż rozstrzygnięcie w tym
zakresie powinno być należycie uzasadnione i poprzedzone wyczerpującą analizą okoliczności faktycznych
mogących decydować o zasadności
przyznania ulgi.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11.05.2012 sygn. akt II FSK
2228/10 uznał, że Urząd Skarbowy
musi wnikliwie zbadać położenie
podatnika ubiegającego się o umorzenie swoich długów podatkowych - jego
warunki materialne, możliwości płatnicze, sytuację rodzinną.
Decyzja w przedmiocie umorzenia
winna być co do zasady wydana w ciągu
jednego miesiąca, jednakże w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej może ona zostać wydana w ciągu
dwóch miesięcy.
Decyzja powinna być wydana w zasadzie w ciągu miesiąca. W przypadku
sprawy szczególnie skomplikowanej,
np. ze względu na rodzaj i liczbę dowo-

dów, jakie muszą być przeprowadzone
decyzja może być wydana do 2 miesięcy. Terminy te nie obejmują pewnych
okresów i terminów takich jak: okresy
zawieszenia postępowania (np.z powodu rozstrzygania zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd), terminy
przewidziane w przepisach prawa
podatkowego dla dokonania określonych czynności (np. uzupełnienie wniosku) czy też okresy opóźnień powstałe
z winy podatnika lub z przyczyn niezależnych od organu podatkowego (np.
wynikające z niestawienia się świadka
na przesłuchanie).

W przypadku braku wystarczających
powodów do przychylnego ustosunkowania się do wniosku podatnika organ
podatkowy wydaje decyzję o odmowie
umorzenia zaległości podatkowych. Od
takiego rozstrzygnięcia można złożyć
odwołanie do izby skarbowej. Odwołanie musi spełniać wymogi formalne wymienione w art. 222 Ordynacji
podatkowej. Powinno zawierać zarzuty
przeciw decyzji Urzędu Skarbowego,
określać istotę i zakres żądania oraz
wskazywać dowody uzasadniające to
żądanie. Po wyczerpaniu środków
zaskarżenia decyzji przysługujących
w postępowaniu przed fiskusem można
wnieść skargę do wojewódzkiego sądu
administracyjnego.

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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TRADYCJA NA MEDAL

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy naszym Klientom i Czytelnikom,
aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości,
a spotkania w gronie najbliższych
upływały w miłym, wiosennym nastroju.
życzy Redakcja Gwarka Olkuskiego

Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy
religijne, tradycje ludowe i świat przyrody splatają się w jedno. Istnieje
wiele zwyczajów, wspólnych dla każdego regionu Polski. Są też takie,
które występują wyłącznie lokalnie. Najważniejsze jest jednak to, iż podtrzymywanie tradycji, wzmacnia więzi rodzinne, poczucie przynależności
do społeczności lokalnej oraz świadomość narodową.
Dla wielu z nas, magia świąt odczuwalna jest już w Niedzielę Palmową.
Ten dzień upamiętnia wjazd Jezusa
do Jerozolimy. Tradycyjne palmy
wykonywano z roślin rosnących
nad rzeką –płynąca woda symbolizowała życie. Takimi palemkami, uplecionymi z gałązek wierzby
czy trzcin, lekko się okładano, by
zapewnić sobie zdrowie i pomyślność. Taka palma przechowywana
w domu, miała go chronić od gromów, a wszystkich domowników
od chorób i nieszczęścia.
Dzisiaj tradycja robienia palm najbardziej kultywowana jest w Lipnicy
Murowanej, w Małopolsce, w której
co roku odbywa się konkurs palm.
Pan Zbigniew Urbański, który już
wielokrotnie bywał laureatem tego
konkursu, został w tym roku odznaczony przez prezydenta Andrzeja
Dudę, Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Najciekawsze zwyczaje regionalne,
związane są z Wielkim Tygodniem.
Oto kilka przykładów z różnych
części Polski.
Na Śląsku w Wielką Sobotę zapala
się gromnice, by ochronić dom przed
burzą przez kolejny rok. Wielka
Niedziela, to dzień bez gotowania.
Nie powinno się używać ognia. Jest
to czas na wspólne radowanie się.
Na Górnym Śląsku ze zwierzętami dzieli się poświęconym jajkiem.
W śmigus – dyngus, polana wodą
dziewczyna powinna obdarować
kawalera własnoręcznie pomalowanym jajkiem.
Na Podlasiu króluje tradycja wybi-

jania jajek. Dwie osoby stukają się
ugotowanymi jajkami. Wygrywa
ten, kto stłucze jajko przeciwnika
jako pierwszy. Dzieci często bawią
się w toczenie jajka z górki. To.
którego jajko stoczy się pierwsze,
wygrywa łakocie.
Na Kaszubach, do niedawna nie
święcono pokarmów, zwyczaj ten
przeniknął z innych regionów.
W lany poniedziałek, zamiast wody
używało się wierzbowych witek,
którymi smagano dziewczęta.
Święcone gałązki bazi umieszczano w całym domu, gdyż odpędzały
nieszczęście.
Oryginalną tradycją, jest topienie
Judasza. Kultywuje się ją na Pomorzu. Młodzież, a zwłaszcza chłopcy,
topią w sadzawce słomianą kukłę,
symbolizującą Judasza.
W tym też regionie bywał zwyczaj
szukania przez dzieci zajączka. Najczęściej był on w formie słodkości.
Oczywiście w całej Polsce istnieje
tradycja zdobienia jaj. Różnią się tylko metody wykonania tych zdobień.

Mamy więc kraszanki, malowanki,
naklejanki, drapanki.
Czasem te piękne obrzędy wydają nam się już takie zwyczajne
i powszednie, iż przyznanie odznaczenia P. Urbańskiemu zaskakuje
i skłania do refleksji. Uważa, że coraz
więcej osób lubi tradycję - ale tylko
oglądać. Niestety, coraz rzadziej
sami mamy czas, by poświęcać się
celebrowaniu obrzędów i wykonywaniu tradycyjnych pisanek, palm,
czy ozdób choinkowych. Gdyby nie
mała garstka osób – zapaleńców
i miłośników sztuki ludowej, nasze
dzieci może nie miałyby już okazji
poznać jak bajecznie kolorowa jest
polska KULTURA, HISTORIA
czy TRADYCJA.
Życzę wszystkim Czytelnikom
aby magia tradycji zagościła w ich
domach, aby czas Świąt Wielkanocy
był radosny, wypełniony nadzieją
i szczęściem rodzinnym.
vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

CO WAŻNIEJSZE – WŁASNE SUMIENIE
CZY PARTYJNE ZALECENIA?

Hipokryzja poselska niekiedy nie zna granic, a najlepszy tego przykład
otrzymaliśmy na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Oto krótka historia o tym, jak olkuska posłanka Platformy Obywatelskiej, Lidia Gądek
oraz olkuski poseł Prawa i Sprawiedliwości, Jacek Osuch w ciągu roku
głosowali 2 razy nad identycznym projektem ustawy. Nie byłoby w tym
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że... 6.02.2015r. Lidia Gądek głosowała za, podczas gdy
Jacek Osuch przeciw, a 25.02.2016 Lidia Gądek przeciw, podczas gdy Jacek Osuch za!
Co gorsza, nie była to jakaś mało
znacząca ustawa, która mogła
umknąć gdzieś „w tłumie” ważniejszych. Była to bardzo istotna
ustawa o podniesieniu kwoty wolnej od podatku, której podniesienie sprawiłoby, że w naszych
kieszeniach pozostałoby więcej
pieniędzy. Dyskusja nad tą ustawą
za każdym razem była szeroko
komentowana w telewizji. Na
początek proste wyjaśnienie: kwota wolna od podatku jest to kwota,
od której nie nalicza się podatku
dochodowego. Oznacza to, że
np. w Wielkiej Brytanii, gdzie
kwota wolna wynosi 50 000 zł,
osoba, która rocznie zarabia poniżej 50 000 zł nie rozlicza PITu.
Osoba zarabiająca natomiast 80
000 zł rocznie, płaci podatek
dochodowy jedynie od nadwyżki, czyli od 30 000 zł. Niestety,
w polskich realiach tak kolorowo
nie jest, gdyż nasza kwota wolna wynosi... 3091 zł i jest jedną
z najniższych na świecie (niższa
niż m.in. w Botswanie czy Somalii). Co ciekawe, kwota wolna od
podatku dla posłów wynosi w Polsce już 27 360 złotych! Miłościwie
nam panujący politycy PO i PiS
rzucili się nam zatem na ratunek.
Pierwsza próba miała miejsce

6 lutego 2015 roku, kiedy to pod
głosowanie trafił projekt ustawy podnoszący kwotę wolną od
podatku do 8000 zł. Jednakże
jednogłośnie posłowie PO (w tym
olkuska Lidia Gądek) go odrzucili. Tłumaczyli oni bowiem, że
wyższa kwota wolna... sprawiłaby
że bylibyśmy de facto biedniejsi.
Uchronili nas oni tym samym
od niechybnej apokalipsy, którą
chcieli nam zgotować posłowie
PiS, którzy (razem z olkuskim
Jackiem Osuchem) głosowali za
podniesieniem kwoty wolnej do
8000 zł.
Przenieśmy się teraz do 15 stycznia 2016 r. Wtedy to PO, już jako
opozycja... zgłosiła identyczny
projekt ustawy do tego, który
przed rokiem odrzuciła. Zgodnie
z nim, kwota wolna od podatku miałaby zostać podniesiona
ponownie do 8000 zł (czyli tyle,
ile w swoich kampaniach obiecał
PiS i Andrzej Duda). Głosowanie
miało miejsce 25 lutego obecnego
roku. Tym razem to PiS jednogłośnie (włączając olkuskiego posła
Jacka Osucha) głosował przeciw
przyjęciu wyższej kwoty wolnej,
a PO (razem z olkuską posłanką
Lidią Gądek) za podniesieniem.
Himalaje hipokryzji zostały już

osiągnięte, a to jeszcze nie koniec.
Prawdopodobnie za kilka miesięcy
będzie miało miejsce ponowne
głosowanie nad podwyższeniem kwoty wolnej od podatku,
a wszystko za sprawą wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który
„zlitował się nad udręczonymi
polskimi podatnikami’, orzekając,
że nasza kwota wolna jest niekonstytucyjna (niższa niż kwota,
poniżej której nie jest możliwe
czysto biologiczne przeżycie). Do
głosowania dojdzie najpewniej za
sprawą wniosku PiS. Czy głosując
po raz trzeci nad tą samą ustawą,
olkuscy posłowie – Jacek Osuch
i Lidia Gądek – bezmyślnie podążą za dyscypliną partyjną i tym
razem zagłosują odpowiednio
za i przeciw podniesieniu kwoty
wolnej od podatku?
vv Michał Pasternak

CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI KALENDARZ WYDARZEŃ
REPERTUAR KINA „ZBYSZEK” - MARZEC 2016
vv „ODLOTOWA PRZYGODA” PROD. HISZPANIA

2D, dubbing, czas: 1h 34 min., animowana komedia
przygodowa, b/o wiekowych
25 III godz. 17.00; 26-28 III NIE GRAMY, 29-30 III godz. 17.00

vv „Na granicy” PROD. POLSKA

2D, czas: 1h 37 min., thriller, b/o wiekowych
25 III godz. 19.00; 26-28 III NIE GRAMY; 29-30 III godz. 19.00

IMPREZY
vv

26.03.2016 /Wielka Sobota/ godz.11.00 – Rynek
Spotkanie przedświąteczne mieszkańców gminy Olkusz ze święceniem pokarmów.

vv

31.03. godz. 17.00 - Projekcja filmu pt. „Ballada o błogosławionym ks. Jerzym
Popiełuszce” w ramach Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

OLKUSKIE ŚWIĘTO SZTUKI DRAMATYCZNEJ
ODSŁONA SIÓDMA

Kto zdoła pojąć ów fenomen rokrocznie obserwowany wczesną wiosną
w „Srebrnym mieście”?
Może kiedyś jakiś wybitny socjolog wyjaśni
co powoduje jego mieszkańcami, którzy cztery godziny spędzają w jednym zaciemnionym
miejscu, większość tego czasu wypatrując
podejrzanie zachowujących się na prostokątnym podeście osobników. I to nocą, kiedy
powinno się spać. Na dodatek, chcąc poddać się owej ascezie muszą odpowiednio
wcześniej zapolować na znikające jak świeże
pieczywo bilety. Pewnie warto, skoro potem
znakomicie się bawią. Siódma edycja Olkuskiej Nocy Teatru odbyła się w piątek 18
marca 2016 r., oczywiście w Miejskim Domu
Kultury w Olkuszu.
Tym razem w wielkanocną niedzielę przypada 27 marca – Międzynarodowy Dzień
Teatru. Dlatego organizowane z jego okazji
tegoroczne olkuskie święto amatorskiej sztuki dramatycznej, odbyło się w piątek tydzień
wcześniej. Na myśl przewodnią VII Olkuskiej
Nocy Teatru, czyli Podróż, zmierzających
do sali widowiskowej MDK naprowadzał
wystrój mijanych po drodze pomieszczeń.
W tworzeniu dekoracji organizatorów wsparli
członkowie Sekcji Rzeźbiarskiej i Plastycznej MOK.
Podobnie jak wystrój MDK, tak kolejną
tradycją Nocy Teatru są oryginalne, happeningowe zapowiedzi spektakli w wykonaniu
gospodarzy – olkuskiej Grupy Teatralnej
„Glutaminian Sodu”. Pierwszym zaanonsowanym w niecodzienny sposób „przystankiem” w podróży po krainach wyobraźni
był spektakl pt. „Orfeusz w piekle” Teatru
„Bynajmniej” w reżyserii Pawła Buszewicza. Znany z licznych inscenizacji mityczny
temat przeniesiony został tym razem w realia
współczesności. Według Pawła Buszewicza
tytułowe piekło to biurokracja. Na drodze
do szczęścia staje Orfeuszowi owa wszechpotężna i wszechmocna, reprezentowana
przez bogów machina urzędnicza. Oprócz
gry aktorów, ciekawej interpretacji tematu
i minimalistycznej, lecz świetnie dobranej
scenografii, na uwagę zasługuje również ilustrująca perypetie Orfeusza muzyka wykonywana na scenie przez członków zespołu
z wielickiego osiedla Krzyszkowice.

W przerwach między spektaklami członkowie „Glutaminianu Sodu” oprowadzali
gości Nocy Teatru po przygotowanej na tę
okazję wystawie w podziemiach MDK.
W kilku pomieszczeniach i korytarzach
zaaranżowali instalację pt. „Dom”, będącą
efektem ich współpracy z krakowskim aktorem i reżyserem Mateuszem Przyłęckim.
Składają się na nią wizje własnych domów
w postaci plastycznych modeli, stare zdjęcia, dokumenty i pamiątki uosabiające
najbliższych, kojarzone z pojęciem „dom”
osoby, a także zarejestrowane przy pomocy
kamery autoprezentacje. Instalacja ta łączy
elementy plastyczne ze słowem mówionym
i pisanym, światłem oraz muzyką. Wszystko
pięknie, ale co ma dom do podróży – tematu
przewodniego imprezy? Twórcy wyjaśniają,
że to przecież bezpieczny port, do którego
z radością wracamy po każdej, nawet najciekawszej wyprawie.
Kolejnym przystankiem w podróży po
magicznych krainach wyobraźni było spotkanie z Teatrem Improwizacji „So Close”.
W programie VII Olkuskiej Nocy Teatru
przeczytać można o nich: „To teatralna energia w czystej postaci!”. Nie dało się ukryć, jak
prawdziwą jest ta ocena. Opis w programie
zawiera też dewizę tej grupy: „Nie ma rzeczy nie do zagrania”. Krakowianie dowiedli
tego zwracając się do olkuskiej publiczności
o zadawanie im tematów kolejnych scenek.
A że oprócz niewyczerpanych pokładów
sił witalnych i pomysłowości „So Close”
cechuje też nieprzeciętne poczucie humoru,
toteż podczas ich występu widownią co rusz
wstrząsały salwy śmiechu. Nie inaczej było,
gdy wciągnęli do wspólnej zabawy wszystkich gości. Podobnie jak podczas pierwszego
spektaklu, również oni ubarwili swój program
muzyką wykonywaną „na żywo”. Żartobliwe
aktorskie ćwiczenia, wymyślane w trakcie
występu wesołe scenki, no i niemal nieprzerwany kontakt z publicznością bez wątpienia
poszerzyły grono fanów „So Close” o wielu
olkuszan.
Nie brakuje w naszym mieście sympatyków
zespołu, którego spektakl zwieńczył tego-

roczne olkuskie święto sztuki dramatycznej. Teatr „Maska” tym razem przyjechał do
Olkusza ze sztuką pt. „Trzy kroki w chmurach” w reżyserii Andrzeja Morawy i pod
opieką artystyczną Marty Tyrpy. Po komedii i sztandarowej pozycji repertuaru teatru
absurdu młodzi artyści ze Skawiny wzięli na
warsztat opowiadania Marka Hłaski: „Śliczna
dziewczyna”, „Coś świętego” i „Pierwszy
krok w chmurach”. Sztuka ukazuje brutalne
zderzenie dwóch światów: ludzi wrażliwych,
poszukujących miłości bądź już zakochanych
z cynikami wykorzystującymi ich naiwność,
czy też indywiduami z marginesu społecznego bawiącymi się deptaniem najpiękniejszych uczuć innych. Przekaz „Trzech kroków
w chmurach” wzmacnia świetnie odtworzony
przez aktorów Teatru „Maska” klimat warszawskich dzielnic robotniczych z czasów
PRL. I tu twórcy zdecydowali się na włączenie do swego zespołu muzyka. Nic lepiej nie
komponowałoby się z tym spektaklem, niż
powojenne przeboje przy akompaniamencie
akordeonisty. W przerwach między scenami
śpiewały je aktorki Teatru „Maska”.
Wszystkie zespoły zasłużenie nagrodzone
zostały gromkimi brawami. Tak po każdym
spektaklu, jak i na zakończenie VII Olkuskiej
Nocy Teatru, kiedy ich członkowie zaproszeni
zostali na scenę i odebrali podziękowania
od kierownik Działu Artystycznego MOK
Beaty Soboń. Specjalne wyrazy uznania za
organizację tego wydarzenia złożyła Grupie
Teatralnej „Glutaminian Sodu”. To sukces
zbiorowy, jednak szczególnie wyróżnieni
zostali liderzy i reżyserzy olkuskiego zespołu: Agnieszka Grabowska i Maciej Nabiałek,
niedawno uhonorowani Olkuskimi Nagrodami Artystycznymi. W chwilę potem od
nich Beata Soboń odebrała podziękowania
za pomoc w przygotowaniu dekoracji przez
Sekcje Plastyczną i Ceramiczną MOK. Brawa
należą się również wszystkim pracownikom
MOK, którzy jak zawsze zapewnili obsługę
techniczną teatralnego maratonu.
Do zobaczenia na VIII Olkuskiej Nocy
Teatru za rok!
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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.

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

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

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

DROGI DO ZDOBYCIA WŁADZY

Jak współcześnie wygląda mechanizm „drogi do zdobycia władzy”? Możemy się
cieszyć, że w XXI w. nie jest to już droga siły i przemocy, ale zdobywanie poparcia
i głosów większości. Niestety, podmiotowość obywateli, ich zaangażowanie polityczne
i świadomy wybór jest chyba tylko utopią. Bo nie łudźmy się, że w świecie w którym
specjaliści od marketingu są w stanie sprzedać nam rzeczy których nie potrzebujemy,
za pieniądze których nie mamy, ogół społeczeństwa świadomie wybiera najlepszą
obiektywnie władzę. Prawo i Sprawiedliwość tymczasem świetnie odnalazło się w tych
realiach, już dziś zapewniając sobie olbrzymie szanse na reelekcję.
Mówię o słynnej ustawie 500+.
Z pozoru, nie sposób jej nie
pochwalać. Wspiera finansowo
rodziny, stymuluje dzietność… czego chcieć więcej? Otóż, to wszystko
nie jest takie proste. Po pierwsze
– pieniądze do rozdania, w kasie
państwa nie biorą się znikąd. To
są nasze pieniądze. Składa się nie
całe społeczeństwo. Oczywiście,
składamy się nie tylko na 500 zł na
drugie i kolejne dzieci, ale również
na funkcjonowanie urzędów i pensje urzędników, którzy najpierw
środki od nas wezmą, a następnie
rozdzielą według ustawowego klucza. Rosną więc albo podatki, albo
dziura budżetowa (a co za tym idzie
zadłużenie i odsetki, które koniec
końców i tak spłacać będziemy
my). Widzimy więc, że program
rządowy zamiast czynić społeczeństwo bogatszym, zubaża je.
Po drugie – 500+ kosztuje rocznie
ok. 17 miliardów złotych rocznie.
Dla porównania - za te pieniądze
można by kupić np. 60 samolotów F-16, tym samym czyniąc
z Polski wiodącą siłę powietrzną
w Europie. Jeżeli władza uznaje,
że nie musimy się zbroić (z czym
ja osobiście się nie zgadzam), taką
kwotę można by zainwestować np.
w budowę elektrowni atomowej

(koszt jest porównywalny). Po kilku latach zabezpieczylibyśmy się
i w znacznym stopniu uniezależnili
od sąsiadów. Jest to o tyle istotne,
że sytuacja z naszymi rezerwami
energetycznymi jest delikatnie
mówiąc nie do pozazdroszczenia.
Takich przykładów można by
mnożyć. Można by, ale państwa
polskiego na taką rozrzutność zwyczajnie nie stać! Po trzecie – może
doprowadzić do niebezpiecznego
procederu nadmiernego upaństwowienia dzieci, połączonego
z jeszcze większą dewastacją praw
rodzicielskich. Argument ideologiczny byłby w tym przypadku
dość mocny – skoro państwo bierze na swoje barki znaczny ciężar
utrzymania dziecka, ma do niego
jeszcze więcej praw, co siłą rzeczy
musi poskutkować uszczupleniem
i tak już niewielkich praw rodziców.
Oczywiście, zawsze jest druga
strona medalu. W tym przypadku można argumentować katastrofalną sytuacją demograficzną
i koniecznością zajęcia się przez
rząd tym problemem. Owszem, ale
nawet autorzy projektu przyznają,
że wskaźnik dzietności z aktualnego 1,3, pod wpływem programu
500+ wzrośnie maksymalnie do…
1,5. Jest to znikomy wzrost. Biorąc

pod uwagę skalę zapaści demograficznej, wzrost niezauważalny.
Mało kto zdaje sobie sprawę, że
np. młodym rodzicom, bardziej
niż „500+” pomogłoby obniżenie opodatkowania artykułów
potrzebnych dla małych dzieci,
takich jak ubranka czy pieluszki.
W kieszeni wówczas zostawałoby
im znacznie więcej niż pół tysiąca
złotych, a koszty dla całości społeczeństwa i państwa byłyby o niebo
niższe. Tymczasem zamiast obniżki opodatkowania – 500 zł, które
dzięki tym podatkom do skarbu
państwa prędko powróci.
Zastanówmy się więc jeszcze raz,
czy flagowa obietnica wyborcza
PiSu naprawdę miała służyć nam
- obywatelom, czy może raczej
im, władzy, w utrzymaniu tak
wyczekanych stanowisk na kolejną
kadencję? Teraz rząd może robić
wszystko, ludzie zbyt zajęci pracą
i rodziną by pomyśleć o polityce, zadowolą się 500+, i nikomu
nawet przez myśl nie przemknie,
że mogliśmy dać się po raz kolejny
zmanipulować.
vv Conrad Gadomski

Politolog.
Prezes stowarzyszenia
Pokolenie Wolności.
Student Uniwersytetu
Jagiellońskiego
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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):
• lokal nr 10 o powierzchni użytkowej 63,39 m2 cena 235 000 zł.

• lokal nr 22 o powierzchni użytkowej 53,35 m2 cena 197 000 zł.
• lokal nr 33 o powierzchni użytkowej 71,33 m2 cena 265 000 zł.

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
(dostępnego również na kredyt MdM)
że posiada do sprzedaży przy ul. Skalskiej 4 w Olkuszu
(dawny budynek mieszkalny banku PKO BP) nowe lokale mieszkalne
z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):
• 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

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

DO WYNAJĘCIA

POKÓJ

w budynku SILVER
/dawny budynek policji/

o powierzchni 30 m2
klimatyzacja,winda,
cena atrakcyjna!!!

Polski Związek Niewidomych posiada status Organizacji
Pożytku Publicznego. Oznacza to, że osoby fizyczne
mogą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na
rzecz naszej organizacji. Pozyskane środki finansowe
przeznaczone będą na realizację celów statutowych,
(aktywizację społeczną i zawodową naszych niewidomych.)
Koło PZN w Olkuszu działa na terenie Powiatu olkuskiego
nieprzerwanie od 60 lat.
Obejmujemy wsparciem osoby niewidome oraz
słabowidzące niejednokrotnie obciążone dodatkową
niepełnosprawnością. W PZN Olkusz pracujemy społecznie
niosąc swoją postawą i zaangażowaniem pomoc nowo
ociemniałym kolegom.
To tylko 1%, a tak wiele znaczy
dla rehabilitaji osób niepełnosprawnych.
Ty też możesz pomóc wpisz nr KRS: 0000088851,
cel szczegółowy:
PZN Koło Powiatowe Olkusz, Urząd Skarbowy dopełni
za Ciebie resztę formalności. ZOBACZ JAKIE TO PROSTE
Zarząd Koło PZN w Olkuszu przyszłym ofiarodawcom
składa serdeczne podziękowania.

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

tel. 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

Tel. (32) 757 82 34 • Email: pznolkusz@o2.pl
www.pznolkusz.org.pl
Biuro czynne:

"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

SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA
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

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.
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BARDZO UDANE MISTRZOSTWA POLSKI OYAMA PFK W KATA W OLKUSZU
OLKUSZANIE ZDOBYLI 10 MEDALI !!! 1 - ZŁOTY, 6 - SREBRNYCH, 3 - BRĄZOWE

Znakomicie spisali się zawodnicy z Jurajskiego Klubu OYAMA Karate w Olkuszu przygotowani przez Sensei Kazimierza Skalniaka 4 dan
na XXII Mistrzostwach Polski OYAMA Polskiej Federacji Karate w Kata w Olkuszu w dniu 12.03.2016 r. Olkuszanie zdobyli 10 medali !!!
1-złoty, 6-srebrnych,3-brązowe, to wynik systematycznych, dynamicznych i wyczerpujących treningów trzy razy w tygodniu i więcej,
Gmina Olkusz i powiat olkuski mają wspaniałych zawodników którzy robią świetną reklamę w kraju i za granicą naszej małej Ojczyźnie.
Mistrzostwa odbyły się w Hali Sportowo Widowiskowej Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Olkuszu w których
wystartowało 224 zawodniczek i zawodników z 28 klubów. Organizatorem był Jurajski Klub Oyama Karate na czele z Sensei
Kazimierzem Skalniakiem 4 dan, a współorganizatorem MOSiR w Olkuszu. Patronat nad Mistrzostwami objęli Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz Pan Roman Piaśnik oraz Prezes OYAMA Polskiej Federacji Karate, Hanshi Jan Dyduch 8 dan.
Uroczystego otwarcia Mistrzostw Polski
dokonała Z-ca Burmistrza Pani Bożena
Krok. W zawodach wziął także udział
Dyrektor OYAMA IKF ds. technicznych Shihan Andrzej Pierzchała 6
dan. Sędzią głównym był Shihan Paweł
Pajdak 5 dan. W czasie ceremonii Hanshi
Jan Dyduch przypomniał zmarłego twórcę
stylu OYAMA, Wielkiego Mistrza Soshu
Shigeru Oyamę 10 dan, którego pamięć
zebrani uczcili minutą ciszy.
Uroczyste otwarcie zawodów
Mistrzostwa Polski w konkurencji Kata
zostały rozegrane w trzynastu kategoriach.
W konkurencji Kobudo (formy z bronią)
rywalizowano w kategoriach: juniorów,
juniorów starszych, młodzieżowców
i seniorów obojga płci. Zawody stały na
wysokim i wyrównanym poziomie. Tradycyjnie, ton współzawodnictwu nadawały ekipy z Olkusza, Katowic Goliata,
Rzeszowa i Piotrkowa Trybunalskiego.
W przypadku półfinalistów powyżej
14 lat, w konkurencjach Kata i Kobudo,
dodatkową premią było zakwalifikowanie
się do udziału w listopadowych Otwartych Mistrzostwach Europy Kyokushin
Tezuka Group w Wałbrzychu.
Natalia Stach w akcji
Mistrzostwa Polski OYAMA Karate
w Kata w Olkuszu tradycyjnie stały na
wysokim poziomie organizacyjnym.
Hanshi Jan Dyduch złożył na ręce Sensei
Kazimierza Skalniaka serdeczne podziękowania za wzorcowe przygotowanie
i przeprowadzenie zawodów.
Alicja Milej z Olkusza
W czasie narady sędziów i kierowników
ekip, Prezes OYAMA PFK poinformował
zebranych o swojej wizycie w Nowym
Jorku, związanej z udziałem w ceremonii
pogrzebowej Wielkiego Mistrza Shigeru
Oyamy 10 dan.
Hanshi Dyduch wręczył także uczestnikom odprawy opracowanie pt. „Wyższe
Kata Oyama karate. Schematy”, wydane
przez Zarząd Związku, z okazji Jubileuszu
25-lecia Oyama Karate w Polsce (19912016) Mistrzostwa Polski w Olkuszu
dofinansowała OYAMA Polska Federacja Karate.

Sensei Kazimierz Skalniak dziękuje
Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz
Panu Romanowi Piaśnikowi oraz Z-cy
Burmistrza Pani Bożenie Krok za wsparcie
i zaangażowanie, Działowi Promocji za
nagrody, Panu Grzegorzowi Furgalińskiemu, Pani Marcie Skalniak i Kindze
Skalniak za bardzo dużą pomoc i zaangażowanie. Dziękuje także, grupie rodziców,
dzieciom i młodzieży związanym z Jurajskim Klubem za pomoc w przygotowaniu
hali do zawodów i pracę jako wolontariusze
oraz Pani Dyrektor ZS Nr 4 mgr Maridzie
Zoń, Pani mgr Teresie Stach wraz z grupą
wolontariuszy oraz pracownikom MOSiR
na czele z Panem Dyrektorem Dariuszem
Murawskim. Patronatem medialny objęli:
Przegląd Olkuski, telewizja Olkusz.tv.
Sponsorom: właściciele firmy SOK-POL
II Centrum Dystrybucji Soków i Napoi
z Krakowa. Partnerzy: Pablo sport, Agencji
Ubezpieczeniowa Szwagierczak Agnieszka, firma Galam.pl. Dziękujemy wszystkim zawodnikom, trenerom, sędziom.
XXII Mistrzostwa Polski OYAMA Polskiej Federacji Karate w Kata zakończyły
się sukcesem organizacyjnym i sportowym Jurajskiego Klubu OYAMA Karate
w Olkuszu.
W dniu 19.03.2016 roku Jurajscy będą
walczyć o medale na Mistrzostwach Polski Południowej OYAMA PFK w Kumite w Oświęcimiu. Życzymy udanego startu i pokonania kolejnych barier.
Gratulujemy sukcesu medalistom, OSU!

WYNIKI
KONKURENCJA KATA
Kat. Dziecko
1. Grzanka Amelia (Olkusz)
2. Tracz Jan (Olkusz)
3. Twardowska Alicja (Kraków Koyama)
3. Kowalik Julia (Kozienice)
Kat. Młodziczka
1. Sułkowska Paulina (Rzeszów)
2. Stach Natalia (Olkusz)
3. Gierałka Maja (Turek)
3. Smarz Katarzyna (Turek)
Kat. Młodzik
1. Matczak Patryk (Łódź)
2. Biernacki Maksymilian
(Katowice Goliat)
3. Wawrzyniak Oskar (Turek)
3. Stępniak Mikołaj (Katowice Goliat)
Kat. Juniorki Młodsze
1. Dominika Chylińska (Oświęcim)
2. Szwagierczak Karolina (Olkusz)
3. Muraszewska Anita (Turek)
3. Tytro Renata (Bochnia)

Kat. Juniorzy Młodsi
1. Paweł Ryszkowski (Łódź)
2. Milej Miłosz (Olkusz)
3. Furgaliński Grzegorz (Olkusz)
3. Szczawiński Jędrzej (Łódź)
Kat. Juniorki
1. Sudoł Gabriela (Rzeszów)
2. Kowal Kinga (Olkusz)
3. Wójcik Maja (Kraków Koyama)
Kat. Juniorzy
1. Uzar Sebastian (Tarnobrzeg)
2. Pawłowski Jakub (Oświęcim)
3. Jabłoński Łukasz (Katowice Goliat)
Kat. Juniorki Starsze
1. Gałuszka Marlena (Kraków KAS)
2. Gackowska Sonia (Bydgoszcz)
3. Skalniak Kinga (Olkusz)
Kat. Juniorzy Starsi
1. Rzeźnik Sebastian
(Katowice Goliat)
2. Grabowski Michał (Białystok)
3. Wróbel Konrad (Brzeszcze)
Kat. Młodzieżowcy (K)
1. Stanek Patrycja (Katowice Goliat)
2. Ziółek Dominika (Legionowo)
3. Wojciechowska Karina (Piotrków
Trybunalski)
Kat. Seniorki
1. Angelika Szulc (Piotrków Tryb.)
2. Patrycja Guzik (Kraków Koyama)
3. Chadajowska Magdalena (Zabrze)
Kat. Seniorzy
1. Gwizdoń Artur (Katowice Goliat)
2. Krupa Michał (Kraków Koyama)
3. Szczepański Arkadiusz (UKS Mazowieckie Centrum Karate)
Kat. Mistrzowie
1. Kowalik Jakub (Piotrków Tryb.)
2. Cierpioł Sebastian
(Katowice Goliat)
3. Kosturek Mateusz (Rzeszów)

KONKURENCJA KOBUDO
Kat. Juniorki
1. Wójcik Maja (Kraków Koyama)
2. Kowal Kinga (Olkusz)
3. Furman Weronika (Olkusz)
Kat. Juniorzy
1. Uzar Sebastian (Tarnobrzeg)
2. Grabski Maciej (Tarnobrzeg)
3. Jabłoński Łukasz (Katowice Goliat)
Kat. Juniorki Starsze
1. Skwiot Gabriela (Białystok)
2. Gackowska Sonia (Bydgoszcz)
3. Szewczyk Paulina (Sosnowiec)
Kat. Juniorzy Starsi
1. Rzeźnik Sebastian
(Katowice Goliat)
2. Twardowski Daniel
(Katowice Goliat)
3. Michałkiewicz Kamil (Turek)
Kat. Młodzieżowcy
1. Kosturek Patryk (Rzeszów)
2. Gwizdoń Artur (Katowice Goliat)
3. Krupa Michał (Kraków Koyama)
Kat. Seniorki
1. Szulc Angela (Piotrków Tryb.)
2. Dominika Ziółek (Legionowo)
3. Janiak Joanna (Koło)
Kat. Seniorzy
1. Kosturek Mateusz (Rzeszów)
2. Kowalik Jakub (Piotrków Tryb.)
3. Cierpioł Sebastian
(Katowice Goliat)
Tuż za podium znaleźli się: Bartosz
Gwiazda, Gabriel Wolnicki, Jakub
Jurczyk, Alicja Milej, Norbert Szwagierczak, Patrycja Gut, Lena Pater
- która może mówić o prawdziwym
pechu, w drugiej rundzie przegrała 2:3
z zawodniczką z Rzeszowa, która zajęła
I miejsce w tej kategorii. OSU !!!

MIEJSCE NA TWOJĄ

REKLAMĘ!!

DOCIEPLENIA I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
Stefan Szymański
autoryzowany wykonawca firmy KABE i Ceresit

tel: 600 518 804 - Jaroszowiec, ul. Leśna 38/7
stefan1958@poczta.onet.pl
www.docieplenia-szymanski.nri.pl

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

POLICJA
• Zdarzenie drogowe w Kluczach

21 marca 2016 roku, około godziny 12.00 na skrzyżowaniu
drogi wojewódzkiej nr 791 w Kluczach z drogą powiatową 1091K biegnącą w kierunku miejscowości Pomorzany,
doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca samochodu Honda, w trakcie wyprzedzania uderzył w lewe
przednie drzwi pojazdu Volvo. W wyniku zdarzenia, rannego
kierowcę Volvo, tj. 44 - letniego mężczyznę przewieziono do szpitala w Olkuszu. Kierowcy pojazdów byli trzeźwi.
Policja ustala szczegóły i okoliczności zdarzenia drogowego.

• Zdarzenie drogowe na drodze wojewódzkiej nr 794
W dniu 21.03.br około 6 rano pomiędzy Zadrożem a
Trzyciążem doszło do zdarzenia drogowego z udziałem forda mondeo. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący pojazdem 28-letni mieszkaniec Nakła
najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do
panujących warunków na drodze, wpadł w poślizg i
dachował. Na miejscu obecna była załoga karetki pogotowia, która udzieliła pomocy medycznej kierowcy
oraz pasażerowi. Kierowca tego pojazdu był trzeźwy.
Policjanci ustalają przyczyny tego zdarzenia drogowego.

• Dwie osoby ranne w wypadku drogowym na drodze wojewódzkiej nr 794
Do zdarzenia doszło dnia 21.03.br. około godziny 10 na drodze wojewódzkiej nr 794 w pobliżu miejscowości Chełm. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że, kierujący fiatem ducato 26-letni mieszkaniec Bukowna (jadący od miejscowości Sucha w kierunku Gołaczew kol.

Suskiej) nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu daewoo
lanosowi. W wyniku tego zderzenia kierowca lanosa 54-letni
mieszkaniec Wielmoży z ogólnymi obrażeniami ciała trafił do olkuskiego szpitala a pasażerka z urazem głowy została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Krakowie.
Policja ustala dokładne okoliczności tego wypadku drogowego.
• Zdarzenia drogowe w Olkuszu
W ubiegły piątek (18.03 br.) na drodze krajowej nr 94 w
Olkuszu doszło do dwóch zdarzeń drogowych z udziałem samochodów ciężarowych i osobówek. Pierwsze z
nich zanotowano tuż przed godziną czternastą na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką nr 783
w Olkuszu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem ciężarowym marki Scania 35-letni mieszkaniec Nowego Sącza najechał na tył vw golfa, który zatrzymał się na sygnalizacji świetlnej. W wyniku tego zderzenia kierująca, 33-letnia mieszkanka
Olewina oraz pasażerka golfa z ogólnymi obrażeniami ciała zostały przewiezione do
szpitala. Kierowca scanii był trzeźwy. Na miejscu zdarzenia obecny był technik kryminalistyki, który zabezpieczył ślady, zrobił zdjęcia i wykonał szkic sytuacyjny.
Do drugiego zdarzenia drogowego doszło godzinę później na skrzyżowaniu drogi krajowej
nr 94 z ulicą Kościuszki. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący ciągnikiem siodłowym
marki Daf wraz z naczepą (35-letni mieszkaniec Chorążyc) najechał na tył fiata cinquecento,
który zatrzymał się na czerwonym świetle. Do olkuskiego szpitala z ogólnymi obrażeniami ciała został przewieziony kierowca fiata - 46-letni mieszkaniec Kosmolowa.
Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Policjanci z Olkusza wyjaśniają dokładny przebieg
i wszystkie okoliczności tych zderzeń drogowych.
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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:
2. Dom w Zalasie gm. Krzeszowice, ok. 100 m kw.,
działka 12 a, do częściowego remontu.
Cena: 175 tys.PLN.
3. Dom w Tenczynku o pow. 219 m kw., działka 9 a, do
częściowego remontu. Cena: 278 tys. PLN.
4. Dom w Tenczynku 100 m kw. plus garaż, działka 7a.
Cena: 350 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Dom dwurodzinny, dwukondygnacyjny w centrum Zabierzowa
Do sprzedania może być również osobna kondygnacja (cena 320 tys.). Dom może mieć przeznaczenie dwurodzinne, jak i jednorodzinne.
Cena: 550 tys. 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

DO SPRZEDANIA

Dom w Czernej

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

Cena: 167 tys.PLN.

WIĘCEJ OFERT NA STRONIE:

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

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

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

HURTOWNIA OLEJÓW
30 BANKÓW
W JEDNYM MIEJSCU

DORADZTWO
FINANSOWE

CENTRUiMchw9ilówki
- kredyty
cie!
w Twoim mieś

BEZ OPŁAT
WSTĘPNYCH

TYLKO U NAS
NOWE OFERTY
POŻYCZEK NA RATY

ZIMOWY
ZAPACHOWY PŁYN
DO SPRYSKIWACZY
DO -22°C

8 zł/5L

OFERTA DLA FIRM,
TYLKO NA FV

ELF
10W40

56
zł/4L

13. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w
Kochanowie gm. Zabierzów (M1U). Cena pojedynczej
działki: 123 tys. PLN.
14. Działka budowlano-usługowa 64 a w Zabierzowie.
Dojazd dla TIR. Możliwość podziału terenu na
mniejsze działki oraz prowadzenie działalności
usługowej, magazynowej itp. Cena: 880 tys. PLN.
15. Działka 59 a w Węgrzcach Wielkich ujęta w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego jako „produkcja
i usługi”. Możliwość postawienia dużej hali.
Szerokość działki ok. 32 m. Dojazd dla TIR od strony
Nowej Huty. Cena: 590 tys. PLN.
16. Działka 1,48 Ha, użytkowanie wieczyste,
przeznaczenie – przemysł. Budynek magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Działka znajduje się w
północno-wschodniej części Krakowa.
17. Działka o przeznaczeniu przemysłowym 2,97
ha. Stacja trafo z możliwością podpięcia. Plan
zagospodarowania przestrzennego w studium,
WZ na istniejącą halę, oznaczone jako: UP/UC/P –
tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych,
publicznych i przemysłu. Działka znajduje się w
północno-wschodniej części Krakowa.
18. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Możliwość
dokupienia działki przylegającej o pow. 16 a - MNU1,
czyli budowlano - usługowej. Cena: 255 tys. PLN.
19. Działka budowlana 15 a w Białym Kościele.
Cena: 160 tys. PLN. Możliwość dokupienia sąsiednich
terenów rolnych 1-2 Ha w cenie 1 tys PLN/ar.
20. Działka usługowo-budowlana o pow. 2,34 ha,
blisko ścisłego centrum Krzeszowic.
Możliwość zakupu mniejszych działek: 85 a, 81 a,
67 a. Cena: 3 mln PLN.
Oferta dla dewelopera, ale nie tylko.
21. Pięknie położone działki budowlane po 7 a każda
plus udział w drodze w Balicach gm. Zabierzów.
Cena: 149 tys. PLN (dotyczy jednej działki).

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 33,
32-300 Olkusz
tel. 32 212 69 14

 Prowadzenie podatkowej
TANIO
księgi przychodów i rozchodów
SZYBKO
SOLIDNIE
 Ryczałt  Rejestry VAT  ZUS
 Pomoc w rozpoczęciu działalności
Ponad 22 lata
ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz,
tel. 32 754 56 70, tel. kom. 608 696 097 doświadczenia

