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SKUTERY

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

SPRZEDAŻ, SERWIS (również z dojazdem)
TELEFONÓW, LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW !

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

www.system-olkusz.pl

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 728-820-552
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00
www.knapczyklukasz.bazarek.pl

OPTYK

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

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
800 – 2200
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

GABINET OKULISTYCZNY

Olkusz, K. K. Wielkiego 102, tel. 503 505 662
biuro@abisa.pl • www.abisa.pl
Czynne pn. - pt. 7:00 do 16:00

rejestracja telefoniczna 500-200-941 ul. K. K. Wielkiego 60
(“SILVER” BUDYNEK DAWNEJ POLICJI PRZY POCZCIE)

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIA:
• Komunikacyjne: Tanie OC/ Dobre AC/KR, Assistance do 1000 km.
• Majątkowe: Dom, Mieszkania
• Osobowe : NNW, Życie, Emerytury

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

Karolina Małysa

Agent Ubezpieczeniowy "MMK"

• Firmowe : Kabotaż, OCP, Wadium

ul. Nullo 23/2A, 32-300 Olkusz
pewneubezpieczenia@wp.pl

• Rolnicze

tel.: 880 391 340

Z KUPONEM KONSUMPCJA
POTRAW 10% TANIEJ !!

Olkusz
Restauracja

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, (obok Apteki - dawna siedziba Getin Bank)

Organizujemy:
wesela, komunie, chrzciny oraz ... stypy,
wszystkie inne uroczystości
rodzinne i okolicznościowe,
wesela do 50 osób .
Zajmujemy się również
obsługą imprez ﬁrmowych.
U NAS!!!
ZJESZ, WYPIJESZ, POTAŃCZYSZ!
Zapraszamy!

tel. kom: 662 331 815

tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079
Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 13.00

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

Kasy Fiskalne, zapraszamy Do Zakupu:

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

WiREX
Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

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

W ramach pełnej obsługi naszych klientów świadczymy następujące usługi:

• pomoc przy wyborze urządzenia odpowiedniego do charakteru prowadzonej działalności,
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów,
• fiskalizację kasy,
• okresowe obowiązkowe przeglądy techniczne,
• stała opieka serwisowa kas fiskalnych.

Rynek 27
CLUB 66

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70
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8

JUŻ OTWARTE!!! ZAPRASZAMY

Do każdego
badania
upominek
gratis

2

Informacje

SPOŁECZNE BUDOWNICTWO CZYNSZOWE ZARYS HISTORYCZNY I NOWY PROGRAM

Minęło już prawie 20 lat od momentu gdy w 1995 r. (po wielu pracach przygotowawczych) uchwalono Ustawę o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego. W jej wyniku powstał m.in. Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (KFM).
Efektem realizacji programu KFM było rozpoczęcie działalności na rynku mieszkaniowym
towarzystw budownictwa społecznego, jako podmiotów koncentrujących swoją działalność
w segmencie społecznego budownictwa czynszowego. Strategia adresowania dostępnego
budownictwa mieszkań na wynajem do rodzin o średnich dochodach przy wykorzystaniu
towarzystw budownictwa społecznego była wykorzystywana przez wiele samorządów
lokalnych, których wsparcie dla tbs-ów w postaci partycypacji lub dokapitalizowania były
niezbędne. Realizowane inwestycje obejmowały przy tym niejednokrotnie na poziomie
lokalnym specjalne programy mieszkaniowe, adresowane do grup zawodowych i środowisk
akademickich, seniorów, niepełnosprawnych, młodych ludzi, powodzian i bezrobotnych.
Kredytowaniem preferencyjnego programu KFM zajmował się Bank Gospodarstwa
Krajowego.
Efekty rzeczowe programu to: 9608 tys. mieszkań oddanych do użytkowania (w tym: 79,7
tys. w TBS oraz 17,1 tys. w SM), ponad 4,7 mln m2 powierzchni mieszkalnej; 7,2 mld zł
udzielonych kredytów.
Budownictwo to charakteryzowało się niskim koszem budowy i stosunkowo niskim
czynszem. Niska też była jego kapitałochłonność: wkład Państwa - 4,3 mld zł i BGK – 2,35
mld zł pozwolił na stworzenie 96,3 tys. lokali mieszkalnych (ok. 14,5 tys. lokali na 1 mld
zł zaangażowanych środków).
Następne pozytywy programu to: wzorcowa spłacalność kredytów, dobry stan techniczny
mieszkań zabezpieczających kredyty (wartość odtworzeniowa ok. 18,6 mld zł), praktycznie
brak pustostanów oraz niskie zaległości czynszowe. Tak było do 2009 r., kiedy to zlikwidowano KFM i zakończyło się preferencyjne finansowanie programu.
Zobowiązania i należności Funduszu przejął wtedy BGK. Nastąpiły trudne lata dla tbs-ów
w zakresie budowy mieszkań. Niektóre kończyły budowy budynków, na które otrzymały kredyty jeszcze w czasie, gdy istniał KFM. W 2011 znowelizowano ustawę w celu umożliwienia
sprzedaży mieszkań tbs-owskich, ale ustalone zasady sprawiły, że nie było zainteresowania
ich zbytem ze strony tbs-ów , jak również zakupem ze strony najemców.
Część tbs-ów podejmowała się budowy mieszkań korzystając z kredytów komercyjnych.
Nadal duży udział miał tu BGK, który wprowadził kredyt unikatowy na rynku (nawet 30-sto
letni okres kredytowania) co sprawiło, że rozstrzygał większość przetargów na swoją korzyść.
W marcu 2014 r. zawarł on również pierwszą transakcję emisji obligacji TBS.
Biorąc pod uwagę pozytywy programu, rząd w konsultacji ze środowiskiem tbs-owskim, podjął
temat stworzenia nowego programu w zakresie Społecznego Budownictwa Czynszowego.
Nowy program ma się rozpocząć już w 2015 r. (jesień) i ma trwać min. 5 edycji.
W jego ramach ma powstać około 10 tys. mieszkań (2 tys. w każdej edycji). BGK powinien
na jego realizację udzielić minimum 1,6 mld zł kredytów lub emisji obligacji (320 mln zł
w każdej edycji). Będą to produkty nisko oprocentowane (WIBOR 3M bez marży) z niskimi
prowizjami (1 - 1,5 %).
Dotychczasowe doświadczenia towarzystw budownictwa społecznego znajdą odniesienie
w nowym modelu finansowania społecznego budownictwa czynszowego.
W kontekście polityk mieszkaniowych władz lokalnych uznaje się za uzasadnione, aby
zasady finansowania społecznego budownictwa czynszowego przyjęte w nowym programie
zapewniały kierowanie preferencyjnych kredytów do podmiotów / przedsięwzięć, będących
elementem realizacji lokalnej polityki mieszkaniowej gmin. W tym zakresie przewiduje się,
że zakres beneficjentów programu obejmował będzie uczestnictwo w programie wskazanych
już tbs-ów utworzonych z udziałem JST, jak również innych spółek gminnych.
Udział w programie tbs-ów prywatnych i spółdzielni mieszkaniowych byłby możliwy, o ile
planowane przez te podmioty inwestycje są związane z lokalną polityką mieszkaniową.
W odniesieniu do całego zakresu kwalifikowanych inwestorów zakłada się w związku
z powyższym, że istotnym warunkiem ubiegania się o preferencyjny kredyt będzie realizacja
przedsięwzięcia znajdującego potwierdzenie w zawartej przez inwestora z gminą umowie,

m.in. określającej zasady kierowania przez gminę najemców do sfinansowanych w ramach
programu mieszkań społecznych czynszowych, jak również objętego co do zasady wsparciem
JST (grunty wniesione przez gminę, możliwość bezpośredniej partycypacji w kosztach).
W kontekście uwarunkowań prawnych dotyczących wdrożenia nowego instrumentu wsparcia
opartego na preferencyjnym produkcie kredytowym BGK przyjęto z kolei, że punktem
odniesienia powinny być rozwiązania wprowadzone w 2009 r. w ustawie o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
W odniesieniu do towarzystw budownictwa społecznego zakłada się, że jednym z koniecznych
działań wdrażających nowy instrument wsparcia będzie modyfikacja przepisów określających
zasady prowadzenia działalności w zasobach mieszkaniowych tbs powstających w ramach
programu wsparcia:
• w przypadku partycypacji w kosztach budowy lokalu zakłada się, że nowy program
finansowania społecznego budownictwa czynszowego powinien minimalizować ryzyko
negatywnych doświadczeń poprzedniego programu KFM, związanych z dopuszczeniem
w ramach społecznego budownictwa czynszowego powszechnie stosowanej partycypacji
samych lokatorów (pośrednio lub, po 2004 r., bezpośrednio). Nowe społeczne zasoby
na wynajem powinny mieć charakter rotacyjny, pozbawiony co do zasady elementu
quasi-własnościowych nakładów lokatora ponoszonych na etapie realizacji inwestycji
w formie partycypowania w kosztach budowy;
• uzasadnione byłoby jednak zachowanie pewnych możliwości wykorzystania formuły
partycypacji lokatora (przy obniżeniu do 20% kosztów przedsięwzięcia obecnego
limitu maksymalnej wysokości partycypacji własnej lokatora w przypadku mieszkań
finansowanych w ramach nowego programu rządowego). Jednocześnie, z uwagi na
zakładany w koncepcji związek finansowanych projektów z polityką mieszkaniową
gmin, jak również ograniczoną skalę corocznej akcji kredytowej, w koncepcji nowego
programu wsparcia przyjęto, że w ramach programu preferowane byłyby jednoznacznie
projekty, w których osiągnięcie niskiego poziomu czynszów będzie możliwe przy braku
partycypacji własnej. W tym celu kryteria wyboru przedsięwzięć będą m.in. premiowały
projekty o odpowiednio wyższym zaangażowaniu JST w przedsięwzięcie, projekty przewidujące realizację zróżnicowanych typów lokali w ramach inwestycji (lokale użytkowe,
lokale mieszkalne na sprzedaż);
• w przypadku partycypacji osób prawnych przewiduje się natomiast utrzymanie w odniesieniu do przedsięwzięć finansowanych w ramach nowego programu obecnych przepisów
art. 29 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (wyjątkiem
będzie w tym zakresie zniesienie możliwości cesji praw wynikających z partycypacji przez
osobę prawną na rzecz lokatora). Przepis ten będzie w nowym programie podstawą dla partycypowania jednostek samorządu terytorialnego w kosztach budowy nowych mieszkań;
• w przypadku polityki czynszowej gestora nowych mieszkań społecznych, zakłada się
wprowadzenie do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa społecznego,
zasady corocznej obligatoryjnej weryfikacji wysokości dochodów najemcy w odniesieniu do
nowych mieszkań społecznych czynszowych. W przypadku dochodów przekraczających,
poza zakresem dopuszczalnych odchyleń, limity uprawniające do użytkowania mieszkań
na zasadach społecznych (preferencyjny czynsz) następować powinna obligatoryjna
podwyżka preferencyjnego czynszu za najem mieszkania, do poziomu odpowiadającego
krotności czynszu płaconego przed podwyżką;
• w odniesieniu do mieszkań budowanych w ramach nowego programu wsparcia zakłada się
również ustawowe określenie limitu wysokości czynszu do 5% wartości odtworzeniowej,
tj. do wysokości umożliwiającej finansowanie przedsięwzięć preferencyjnym kredytem
udzielanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego (w zależności od finansowania
przedsięwzięcia w formie partycypacji lub jej braku). Limit ten byłby w tej sytuacji
wyższy niż obecnie określony w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego (4% wartości odtworzeniowej).

ul. Minkiewicza 2, email: krol@praca.gov.pl, www: www.pup-olkusz.pl
tel. 32 643-05-38, 32 641-34-02; fax 32 643-43-48; NIP 637-10-45-891

TARGI PRACY
Dnia 16.04.2015r. odbyła się V edycja Powiatowych Targów Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Starosta Powiatu Olkuskiego oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.
Partnerami organizacyjnymi byli Centrum Medyczne „Skałka” z Bukowna, Punkt Pośrednictwa Pracy z Klucz oraz „Intermarche” z Bukowna.
W V Powiatowych Targach Pracy uczestniczyło 36 zaproszonych wystawców, przedstawicieli pracodawców, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, służb mundurowych, instytucji szkoleniowych
i szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz wyższego.
Wśród zaproszonych wystawców byli:
• Pracodawcy: Invest –Steel, PPHU Patrycja &Paweł, PPHU KONMET,
FPHU BUTELX, PHU Tre-Elektryk, Asestravel, Interkrąż, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Antrans Antrans -Bis, Antrans Group,
DeFacto, Zakład Drogowo-Budowlany „Pagam”, Auto-Krak, Fabryka
Wentylatorów „OWENT”, Traditional Polish Style, Superdrew, Solid
Security, Tele-fonika Kable, Przedsiębiorstwo Zagraniczne LIGNA,
PPH Rolmetal, Intermarche, Fabryka Taśm Transporterowych, Zakłady Mechaniczno-Kuźnicze „WOSTAL”, J.A.Gąska,
•

instytucje rynku pracy: Grodzki Urząd Pracy, Punkt Pośrednictwa
Pracy, OHP Małopolska Wojewódzka Komenda, Trenkwalder&Partner, Pro-Medica, Agencja Pracy i Doradztwa Personalnego Interkadra.

W trakcie Powiatowych Targów Pracy osoby zainteresowane zmianą
i nabyciem nowych kwalifikacji lub uzupełnieniem wykształcenia mogły skorzystać z usług instytucji szkoleniowych i edukacji: Centrum
Kształcenia Ustawicznego, Centrum Języków Obcych „IMPULS”, Społecznej Akademii Nauk.
Swoją ofertę zaprezentowały również organizacje pozarządowe: Fundacja Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM.
W Powiatowych Targach Pracy wzięła również udział Wojskowa Komenda Uzupełnień z Krakowa, która przedstawiła zasady pozyskania i przygotowania przyszłych żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w ramach służby przygotowawczej.
Podczas Targów Pracy odwiedzający mogli skorzystać z usług doradcy zawodowego, który podczas porad indywidualnych
pomagał: w określeniu oczekiwań zawodowych, w wyborze kierunku szkolenia lub przekwalifikowania zawodowego oraz
sporządzaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych.
W trakcie trwania Powiatowych Targów Pracy przedstawiono 610 wolnych stanowiska pracy, a wśród nich były to stanowiska:
• dla specjalistów: księgowych, specjalistów ds. marketingu, specjalistów ds. zaopatrzenia i logistyki, specjalistów ds.
obsługi klienta, specjalistów ds. sprzedaży, nauczyciela muzyki, wychowawcy w przedszkolu, lekarza weterynarii, fizjoterapeuty, inżyniera budowlanego, kosztorysanta, eksperta energetycznego ds. sprzedaży, technologa-konstruktora, specjalisty ds. kadrowo-księgowych, diagnosty samochodowego, automatyka, logistyka, technologa-włókiennika,
spedytorów międzynarodowych i krajowych, kierownika ds. kontroli;
• dla pracowników branży budowlanej i mechanicznej: brukarzy, montażystów rolet, frezerów, tokarzy, operatorów suwnicy, spawaczy, ślusarzy, konstruktorów CAD, monterów rusztowań, monterów konstrukcji stalowych, monterów rurociągów, tokarzy, frezerów, wytaczarzy, murarzy, cieśli, blacharzy samochodowych;
• dla: sprzedawców, sprzątaczek, pracowników produkcji, fakturzystek, pomocy piekarza, cukiernika, operatorów maszyn
i urządzeń kablowych, operatorów odlewni miedzi, pakowaczy, krawcowych, szwaczek, kasjerów handlowych, operatorów suwnicy;
• pracy za granicą: opiekunek osób starszych, kierowców, planistów procesów produkcji, specjalistów z różnych branż ze
znajomością języka obcego, osób przy zbiorach.

Dziękujemy wszystkim wystawcom oraz osobom odwiedzającym Powiatowe Targi Pracy

Wdrożeniu programu mogą towarzyszyć szersze, dodatkowe zmiany w Ustawie o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Mogą one zawierać pogłębioną modyfikację zasad działania towarzystw budownictwa społecznego, w tym przepisów dotyczących
gospodarowania istniejącymi lokalami mieszkalnymi na wynajem w zasobach tbs. Zmiany
ustawowe w ramach tak określonego zakresu inicjatywy legislacyjnej dodatkowo:
• wpływałyby na poprawę warunków realizacji przez tbs-y nowych inwestycji związanych
z budową mieszkań na wynajem w oparciu o finansowanie komercyjne,
• zapewniałyby jednocześnie utrzymanie społecznego charakteru mieszkań na wynajem
w zasobach istniejących, wybudowanych ze środków b. KFM.
W obecnym stanie prawnym ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przewiduje ograniczenie wysokości czynszu do 4% wartości odtworzeniowej
1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla całości zasobów mieszkaniowych
towarzystwa budownictwa społecznego. Rozwiązanie takie nie znajduje uzasadnienia
w szczególności w przypadku mieszkań budowanych bez wsparcia finansowego z budżetu
państwa, np. przy udziale kredytu komercyjnego lub innych środków, uniemożliwiając
racjonalne kształtowanie wysokości czynszów w tej części zasobów. Elementem zmian związanych z racjonalizacją zasad działania towarzystw budownictwa społecznego byłoby w tym
przypadku zniesienie limitu dla inwestycji realizowanych bez preferencyjnego finansowania.
Dotychczasowe zasady limitowania wysokości czynszów utrzymane zostałyby w odniesieniu
do lokali wybudowanych przy udziale kredytu z b. Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące kryteriów najmu określone w ustawie o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego obowiązują dla wszystkich mieszkań
na wynajem w zasobach towarzystwa budownictwa mieszkaniowego. Biorąc pod uwagę
poprawę warunków realizacji przez tbs-y nowych inwestycji związanych z budową mieszkań
na wynajem w oparciu o finansowanie komercyjne, jak również utrzymanie społecznego
charakteru mieszkań wybudowanych ze środków b. KFM, w zakresie zasobów mieszkań
czynszowych nie objętych nowym programem, uzasadnionym kierunkiem zmian byłoby
w tym przypadku:
• zniesienie ustawowych limitów dochodowych kwalifikujących do najmu mieszkań
w zasobach tbs w przypadku mieszkań wybudowanych bez preferencyjnego finansowania
(obecna ingerencja ustawowa w zasady dostępu do najmu lokali powstałych bez udziału
środków budżetu państwa nie znajduje uzasadnienia);
• utrzymanie dotychczasowych kryteriów najmu (limity dochodowe) w odniesieniu do lokali
mieszkalnych powstałych przy udziale kredytu udzielonego ze środków byłego KFM.
Dotychczasowe zasady dotyczące partycypacji w kosztach budowy lokali zostaną zachowane
wyłącznie w odniesieniu do umów partycypacyjnych zawartych przed projektowaną zmianą
ustawy. W pozostałym zakresie w przypadku nowych inwestycji, które nie będą finansowane
preferencyjnie w oparciu o nowy instrument wsparcia, zachowana możliwość partycypacji
osób prawnych i fizycznych umożliwić powinna realizację nowych przedsięwzięć przy
wykorzystaniu rynkowych źródeł finansowania (również możliwość rozwoju programów
dochodzenia do własności poprzez najem). Uzasadniona byłaby również modyfikacja obecnie
określonych w ustawie zasad waloryzacji kwoty zwracanej partycypacji własnej lokatora.
Rozliczenie z tego tytułu następować powinno w oparciu o wartość odtworzeniową lokalu
obowiązującą w dniu zawarcia umowy partycypacyjnej (waloryzacja partycypacji na obecnie
obowiązujących zasadach może skutkować w szczególnych przypadkach nieuzasadnioną
koniecznością zwrotu przez tbs kwoty znacznie przewyższającej kwotę wpłaconą przez
partycypanta).
vv Prezes Zarządu
OTBS Sp. z o.o.
Czesław Żak

"GODNE ŻYCIE W BEZPIECZNEJ POLSCE" KONFERENCJA PRASOWA POSŁA JACKA OSUCHA
PODSUMOWUJĄCA KAMPANIĘ ANDRZEJA DUDY

W poniedziałek w Biurze Poselskim Jacka Osucha, przy
ul. Szpitalnej w Olkuszu odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu kampanii prezydenckiej
Andrzeja Dudy. Hasło finału kampanii to „Godne życie
w bezpiecznej Polsce”. Andrzej Duda w liście skierowanym
do Polaków podkreślił, że chce być prezydentem dialogu.
Prezydentem Polski sprawiedliwej, państwa, które jednakowo traktuje wszystkich obywateli. Z Jackiem Osuchem,
posłem Ziemi Olkuskiej rozmawiamy od kończącej się
kampanii oraz zbliżających się wyborach.
– Panie Pośle finał kampanii zbliża się wielkimi krokami. Jak podsumowałby Pan krótko kampanię
Andrzeja Dudy?

J.O.: Hasło finału kampanii Andrzeja Dudy – „Godne życie w bezpiecznej Polsce” jest wynikiem 250
odwiedzonych powiatów i tysięcy
rozmów z Polakami. „Godne życie”
oznacza godną płacę, mieszkania
dla każdej rodziny, to emeryci
i renciści którzy nie martwią się że
nie będzie ich stać na wykupienie
lekarstw, to sytuacja w służbie zdrowia gdzie nie czeka się miesiącami i latami na wizytę u specjalisty.
Natomiast „bezpieczna Polska” to
Polska która daje Polakom bezpieczeństwo przez gwarancję silnej
armii, to Polska gdzie obywatele
mają pracę i czują się bezpiecznie
w swoich domach, na ulicy i w szkołach. To również taka Polska która
daje poczucie pewności, że jesteśmy
państwem które liczy się na arenie
międzynarodowej.
Osobiście, bardzo się cieszę, że
Andrzej Duda odwiedził nasz
powiat. W ostatnim czasie wspólnie z moimi współpracownikami

spotkaliśmy się we wszystkich
gminach, aby rozdawać materiały wyborcze. Na ogrodzeniach
w naszym powiecie zawisło ponad
40 banerów. Rozdaliśmy 3.000
długopisów, 5.000 gazetek, 10.000
ulotek. Ale najważniejsze dopiero
przed nami.
– Andrzej Duda wygląda na człowieka ambitnego i pracowitego.
Czy jego doświadczenie i wizja
prezydentury pozwoli mu na realną realizację przedwyborczych
obietnic?

J.O.: Jestem przekonany, że wybór
Andrzeja Dudy na zaszczytne stanowisko Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej jest najlepszym rozwiązaniem. Andrzej Duda zapewnia,
że jeśli obdarzymy go zaufaniem
i powierzymy mu urząd głowy państwa, to będzie aktywnie i energicznie pracował na rzecz rozwiązania
problemów, którymi codziennie
żyją Polacy. Duda uczyni wszystko,
by być Prezydentem całego narodu,
wszystkich Polaków. Będzie działał
na rzecz dobra wspólnego, a nie tej
czy innej partii politycznej.

– Zatem Andrzej Duda kreuje się
na prezydenta ponad podziałami?

J.O.: Andrzej Duda będzie prezydentem wszystkich obywateli, a nie
strażnikiem żyrandola. To opinie
i uczucia ludzi są dla niego drogowskazem. Duda będzie bronił interesu wszystkich grup społecznych.
Będzie prezydentem dialogu. Prezydentem, który ten dialog inicjuje,
który słucha ludzi i jest mądry także
ich mądrością.
– Dziękuję za rozmowę.

J.O.: A na koniec zachęcam wszystkich do oddania głosu na Andrzeja
Dudę 10 maja – czyli w najbliższą
niedzielę! Zachęcam także do włączenia się w proces kontroli wyborów. Czekamy na mężów zaufania
i osoby, które będą chciały patrzyć
na ręce władzy. Wspólnie zadbajmy
o Polskę!
vv Jacek Osuch
Poseł na Sejm RP
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10 MAJA – WYBORY PREZYDENCKIE

Jeszcze kilka dni i znów staniemy przed trudnym wyborem – komu zaufać tym razem, na kogo
oddać swój cenny, demokratyczny głos. Wybory prezydenckie, parlamentarne czy samorządowe,
czy inne związane w jakiś sposób z wyborem naszych przedstawicieli sprawujących w Polsce
władze zawsze są okupione ciężkim dylematem: czy zagłosować zgodnie z własnym sumieniem,
czy też poprzeć tego kto ma największe szanse na wygraną.

Bronisław Komorowski, popierany Janusz Palikot, Twój Ruch, chce
przez Platformę Obywatelską, obecny między innymi niższych podatków,
Prezydent Polski, którego program, likwidacji senatu, legalizacji związpodobnie jak Pana Dudy jest szero- ków partnerskich, odpowiedzialności
ko komentowany w ogólnopolskich urzędników za podejmowane decyzje,
mediach, przeczytacie o nim na stronie: więcej na stronie: http://palikot2015.pl.
http://popieramkomorowskiego.pl.
Paweł Tanajno, Demokracja BezJanusz Korwin-Mikke, Koalicja pośrednia, zwolennik świeckiego
Odnowy Rzeczpospolitej Wolność państwa i demokracji bezpośredniej,
i Nadzieja, najbardziej chyba kontro- o większości kwestii dotyczących nas
wersyjny kandydat z całej jedenastki, powinniśmy decydować w referenjego nietuzinkowe wypowiedzi i opinie dum, zwolennik jednomandatowych
zjednują mu zarówno zwolenników jak okręgów wyborczych, zniesienia bani przeciwników, słynie z ostrego języka, kowego tytułu egzekucyjnego, państwa
opowiada się za silną armią, wolnością przyjaznego obywatelom, połączenia
osobistą, ochroną prywatnej własności, ZUS i US, więcej na stronie: http://
Mamy jedenastu kandydatów:
głęboką zmianą ustroju Polski. Więtanajno.db.org.
Grzegorz Braun, reżyser, twórca fil- cej o nim i jego programie na stronie:
Jacek Wilk, Kongres Nowej Prawicy,
http://prezydentkorwin.pl.
mów dokumentalnych, deklarujący się
jako bezpartyjny, opowiadający się Marian Kowalski, kandydat Ruchu zwolennik wprowadzenia wolności
między innymi za karą śmierci, pra- Narodowego, opowiada się między gospodarczej, aktywnej prezydentury,
wem do posiadania broni, obniżeniem innymi za silną prezydenturą o realnej zmian systemowych, informacje o kanpodatków, o poglądach zbliżonych władzy, ochroną interesu narodowego dydacie na stronie: http://jacekwilk.pl.
do nacjonalistycznych. O kandydacie – Polak zawsze na pierwszym miej- Jak spośród tego maratonu ludzi
można przeczytać na jego stronie: scu, wzmocnieniem polskiej armii, i poglądów wybrać tego z kandydainformacje o kandydacie na stronie:
http://grzegorzbraun2015.h2.pl.
tów, który wyprowadzi Polskę z dołka
http://mariankowalski.pl.
i pozwoli jej rozwinąć skrzydła, który
Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, prawnik Paweł Kukiz, bezpartyjny, bardziej będzie Prezydentem Polaków, a nie
z wykształcenia, jego poglądy są znany jako muzyk niż jako polityk, partii politycznej. Nie jest to proste, ale
dość szeroko komentowane w ogól- chce wprowadzenia okręgów jedno- decyzja w naszych rękach. Postarajmy
mandatowych w wyborach do parlasię przynajmniej, aby była to decyzja
nopolskich mediach, jego program
mentu, więcej można przeczytać na
podjęta zgodnie z naszym sumieniem,
wyborczy dostępny na stronie:
stronie: http://kukiz.org.
wiedzą i najlepiej pojętym interesem
http://andrzejduda.pl.
Magdalena Ogórek, popierana społecznym. Zanim oddamy swój głos,
Adam Jarubas z Polskiego Stronnic- przez Sojusz Lewicy Demokratycztwa Ludowego, znany z zamiłowania nej, jedyna kobieta w tegorocznych zapoznajmy się z kandydatami i ich
do muzyki. Opowiada się między wyborach, bez wątpienia kandydatka poglądami, nie głosujmy na chybił
innymi za wzmocnieniem armii, o najatrakcyjniejszej aparycji, co do trafił i nie zapominajmy, nie ma głosów
walką z kryzysem demograficz- programu, opowiada się między inny- zmarnowanych, są tylko te które oddanym, modernizacją służby zdrowia, mi za uproszczeniem prawa, wsparciem jemy zgodnie z własnym sumieniem
niskimi podatkami, więcej o jego inicjatyw młodych ludzi, zwiększe- lub wbrew niemu.
programie wyborczym na stronie: niem wydatków na wojsko, o kanvv Izabela Szatyn
http://jarubas.pl.
dydatce można poczytać na stronie;
email: go _ izabelaszatyn@op.pl
http://magdalenaogorek.eu.
Informacje o kandydatach zaczerpnięte ze strony internetowej www.ewybory.eu
W tym roku mnogość kandydatów na
najwyższy urząd w Państwie może
nieco deprymować wyborców. Obok
znanych twarzy występują zupełnie
obce osoby, dotąd nie udzielające się
medialnie, są też kandydatury znane
z raczej innej działalności niż polityczna. Wśród programów delikatne obietnice nic konkretnego nie wnoszące
w nasze codzienne życie, jak i zupełnie
kontrowersyjne i oderwane od polskiej
rzeczywistości. Takiej dziwnej i nieco
egzotycznej mieszaniny stylów i postaci dawno już nie oglądaliśmy na naszej
scenie politycznej.

ŚWIĘTO KINA NIEZALEŻNEGO
PO RAZ ÓSMY W KRAKOWIE
Kraków, po raz kolejny, stał się na dziesięć dni centrum kina
niezależnego. Trwa bowiem festiwal PKO OFF CAMERA.
Jest to już ósma edycja tej imprezy. Myśl przewodnia tegorocznego festiwalu to przekraczanie granic – tych symbolicznych, obyczajowych, międzynarodowych ale i technicznych.
Stąd w programie znalazły się filmy przełamujące standardowe ramy
i poruszające rozmaite trudne tematy. Z tego założenia wynika również
wyjście poza sale kinowe i pomysł wyświetlania filmów w plenerze.
Obrazy jakie są prezentowane podczas festiwalu zostały
podzielone na sekcje tematyczne i tak mamy do wyboru: sekcja „Głośne obrazy”
-opowiada o najciekawszych
osobowościach muzycznych
i o emocjach, które towarzyszą im w procesie twórczym.
„Moda na ekranie” to zestaw
filmów, dzięki którym lepiej
poznajemy kulisy ba rdzo
atrakcyjnego, ale niewątpliwie
skomplikowanego świata mody.
„Zjednoczone kolory ludzkości” to swoista oda do różnorodności, dzięki której świat
jest ciekawszy, lepszy i bardziej
intrygujący. Prezentowane są
również filmy, które opowiadają o ludziach z różnych kultur
i zakątków świata. Na przekór
stereotypom, udowadniają, że
porozumienie ponad podziałami jest możliwe. Nieco inne
granice przekraczane są w sekcji: „Wiekowo (nie)adekwatni”.
Prezentowane tam filmy przełamują konwenanse i skłaniają do
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refleksji, kto decyduje o tym, co
wypada, a czego robić nie należy “w pewnym wieku”. Inne
sekcje nawiązują do poprzednich edycji i stały się niemal
stałym elementem imprezy. Są
to: „Odkrycia”, „Nadrabianie
zaległości” czy „Amerykańscy
niezależni”. W sumie wyświetlonych ma być ok. 100 filmów.
Podczas festiwalu można wziąć
udział w różnych wydarzeniach
towarzyszących jak dyskusja
na temat godnej starości, czy
pokaz zrekonstr uowanego
cyfrowo filmu „Wesele” w reż.
Wojciecha Smażowskiego. Istnieje również muzyczna sekcja Offscena która prezentuje
różnorodnych wykonawców
muzyki niezależnej. Do wejścia na taki koncert upoważnia bilet na film wyświetlany
w ten sam dzień. Na festiwal
przyjęło zaproszenie wielu
artystów. Do tej pory w Krakowie gościli m.in. Claudia
Cardinale – gwiazda włoskiego
kina wielkiego formatu, oraz

Roman Polański, który otrzymał nagrodę „Pod Prąd”. Jerzy
Hoffmann opowiadał o powstaniu „Potopu”. Poza tym do Krakowa zjechała plejada twórców
polskiego kina.
Festiwal trwać będzie do 10
maja. Gala finałowa odbędzie
się wieczorem 9 maja. Warto
zapoznać się z programem
ostatnich dni festiwalu i znaleźć
coś dla siebie. Polecam.

vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

CZY UBEZPIECZYCIEL SPRAWCY ZDARZENIA POWINIEN
PONIEŚĆ KOSZT BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU?

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC komunikacyjnego obejmuje obok naprawy uszkodzonego pojazdu, wynagrodzenia za
najem pojazdu zastępczego, także koszt dodatkowego badania
technicznego uszkodzonego pojazdu.
Za jakie badanie techniczne
płaci ubezpieczyciel?
Z uczestnictwem pojazdów
w wypadkach drogowych związany
jest obowiązek poddania ich dodatkowemu badaniu technicznemu.
Kwestia ta znajduje uregulowanie
w przepisie w art. 81 ust. 11 ustawy
Prawo o ruchu drogowym. Na uwagę zasługuje wskazanie następujących przypadków sprecyzowanych
w punkcie 1 i 5 w/w przepisu. Pojazd
zostanie skierowany na badanie
przez organ kontroli w przypadku
uzasadnionego przypuszczenia, że
zagraża on bezpieczeństwu ruchu
jak również gdy w wyniku wypadku
drogowego zostały uszkodzone elementy nośne konstrukcji nadwozia,
podwozia lub ramy (pkt. 1). Przeprowadzenie takiego badanie będzie
również konieczne, gdy naprawa
dokonywana była w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego, lub kierowniczego (pkt.5).
Tylko co do ostatnich ze wskazanych
okoliczności skutkujących badaniem
technicznym, ustawodawca zdecydował o zaliczeniu ich w poczet
kosztów ponoszonych przez ubezpieczycieli. Podstawą ewentualnego roszczenia jest przepis art. 36a
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
zgodnie z którym ubezpieczenie OC
obejmuje koszt dodatkowego badania technicznego o którym mowa

w art. 81 ust. 11 pkt. 5 ustawy Prawo
o ruchu drogowym.
Brak wyraźnego wskazania obowiązku obciążania ubezpieczycieli kosztami badania technicznego,
w przypadku skierowania przez
organ kontroli (pkt.1) nie przekreśla partycypowania ubezpieczyciela
w tych kosztach. Gdy są one normalnym następstwem powstałej
szkody, również podlegają wyrównaniu. Przepis art. 361 § 2 Kodeksu
cywilnego stanowi, iż naprawienie
szkody obejmuje również straty,
które poszkodowany poniósł. Toteż
poszkodowanemu przysługuje pełen
zwrot kwoty, którą wydatkował na
badanie techniczne będące wynikiem kolizji drogowej.
Opłaty za dodatkowe badanie techniczne są naliczane zgodnie z tabelą
znajdującą się w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 29
września 2004r., w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów
oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. I tak w przypadku skierowania przez organ
kontroli pojazdu powypadkowego
(pkt. 1) koszt wynosił będzie 94 zł,
natomiast gdy mamy do czynienia
z naprawą układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego - 50 zł.
Czy polisa autocasco również
uprawnia do żądania od ubezpieczyciela pokrycia kosztów
badania technicznego?

Zgodnie z przepisem art. 17 ustawy
o działalności ubezpieczeniowej,
koszt badania technicznego jest
pokrywany także w ramach polisy AC. Niemniej jednak odnosi się
to wyłącznie do sytuacji, gdy po
kolizji naprawiane były elementów
układu nośnego, hamulcowego, lub
kierowniczego.
Jak ubiegać się o zwrot kosztów
poniesionych na poczet dodatkowego badania technicznego?
Powoływany powyżej przepis art. 17
ustawy o działalności ubezpieczeniowej stanowi, iż posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany
poinformować zakład ubezpieczeń
o przeprowadzeniu dodatkowego
badania technicznego. Zawiadomienie winno zawierać wezwanie do
uregulowania należności, wówczas
kierując się dyspozycją przepisu art.
455 Kodeksu cywilnego, świadczenie staje się wymagalne i od tego
czasu, co do zasady, uprawnionym
będzie naliczanie odsetek ustawowych za spóźnienia w płatnościach.

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
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KONTROLA PRAWIDŁOWEGO
WYKORZYSTYWANIA ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO
Ubezpieczeni często wykorzystują zwolnienie od pracy dla
innych celów, jednakże powinni mieć się na baczności,
bowiem ich zachowanie w czasie przebywania na zwolnieniu
lekarskim podlega kontroli.
Zasady i tryb kontroli prawidłowości
wykorzystywania zwolnień lekarskich
od pracy z powodu choroby określa rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca
1999 roku w sprawie szczegółowych
zasad i trybu kontroli prawidłowości
wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U.
Z 1999 r. nr 65, poz. 743 z późn.zm).
W § 1 ww. rozporządzenie stanowi, że
kontroli tej dokonują płatnicy składek
na ubezpieczenie chorobowe, którzy
zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.
Ustawodawca nie narzucił wykonującym kontrole prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od
pracy określonych terminów jej przeprowadzania, jednakże, w świetle § 7
ww. rozporządzenia, kontrole powinny być dokonywane w miarę potrzeb
bez ustalania z góry stałych terminów.
Kontrole prawidłowości wykorzystywania zwolnienia od pracy mogą
przeprowadzać wyłącznie wyznaczone osoby, którym płatnik składek lub
odpowiednio ZUS wystawi imienne
upoważnienie. Jego wzór stanowi
załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.
Upoważnienie to uprawnia do
przeprowadzenia kontroli zarówno
w miejscu zamieszkania lub czasowego pobytu osoby kontrolowanej,
jak i w miejscu jej zatrudnienia.
Jeżeli w wyniku kontroli okaże się,

że zaszły okoliczności uzasadniające
pozbawienie ubezpieczonego prawa
do świadczenia, osoba przeprowadzająca kontrolę powinna sporządzić protokół, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do rozporządzenia.
W protokole należy wskazać, na
czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego
od pracy, a następnie przedłożyć osobie kontrolowanej lub domownikowi w celu wniesienia ewentualnych
uwag i zastrzeżeń.
Zdarza się, że kontrolujący nie jest
w stanie jednoznacznie ustalić, czy
zwolnienie lekarskie od pracy było
wykorzystywane niezgodnie z jego
celem. W takim przypadku należy
zwrócić się do jednostki organizacyjnej ZUS o zajęcie stanowiska
w sprawie. Organ ten, ewentualnie
posiłkując się w opinią lekarza leczącego, wyda w tej kwestii stosowną
decyzję, od której ubezpieczonemu
przysługuje prawo odwołania do sądu
pracy i ubezpieczeń społecznych.
Warto dodać, iż kontroli podlega
również prawidłowość orzekania
o czasowej niezdolności do pracy
z powodu choroby oraz wystawiania
zaświadczeń lekarskich, na zasadach
określonych w art. 59 ustawy zasiłkowej. Przeprowadzają ją lekarze
orzecznicy ZUS, także na wniosek
pracodawcy m.in. dla celów wypłaty
wynagrodzenia za czas niezdolności
do pracy.

Jeżeli po analizie dokumentacji
medycznej i po przeprowadzeniu
badania ubezpieczonego lekarz
orzecznik ZUS określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do
pracy niż orzeczona w zaświadczeniu ZUS ZLA, za okres od tej daty
zaświadczenie to traci ważność. Na
tę okoliczność lekarz orzecznik ZUS
wystawia zaświadczenie lekarskie
ZUS ZLA/K, które ubezpieczony
zobowiązany jest dostarczyć swojemu pracodawcy.
Część ubezpieczonych unika takiej
kontroli, jednakże należy podkreślić, iż w przypadku uniemożliwienia
badania lub niedostarczenia posiadanych wyników badań w wyznaczonym terminie, zaświadczenie
lekarskie traci ważność od dnia
następującego po tym terminie.
Kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego może
też być poddany przedsiębiorca.
Pozbawienie przedsiębiorcy prawa
do zasiłku może grozić ustaniem
jego dobrowolnego ubezpieczenia
chorobowego. Jeśli bowiem okaże
się, że wykorzystywał zwolnienie
w sposób niezgodny z jego celem,
utraci prawo do zasiłku chorobowego
za cały okres tego zwolnienia.

vv Rafał Czeladzki

email: RCzeladzki@gmail.com

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

Y
POMAGAM

W dniu 17.11.2014 r pracownicy
socjalni założyli Komitet Społeczny „RAZEM”,
który działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.
Nadrzędnym celem komitetu jest niesienie pomocy najuboższym podopiecznym Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olkuszu.
W okresie od stycznia do kwietnia 2015r. w przeprowadzonej zbiórce zebrano duże ilości
środków czystości (proszki, mydełka, szampony, itp..).
Wszystkie środki czystości dotarły do 83 rodzin objętych
pomocą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Dziękujemy Mieszkańcom Olkusza,
Klientom Dyskontu Biedronka, kierownictwu i personelowi sklepów,
pracownikom oraz wolontariuszom za zaangażowanie i bezinteresowną pracę, którzy nie pozostali obojętni wobec osób potrzebujących pomocy i przyłączyli się do naszej akcji.

Serdecznie zachęcamy wszystkich ludzi
dobrej woli do dalszej pomocy i wsparcia
naszej akcji.

OGŁOSZENIE
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szpitalnej 15
w Olkuszu szuka inwestora na adaptację strychu
na lokale mieszkalne.
Powierzchnia strychu
do wykorzystania ok. 400 m2.
W zamian za przeniesienie własności
wybudowanych lokali mieszkalnych wspólnota
oczekuje od inwestora wykonanie prac
remontowych do uzgodnienia. Oczekiwania
wspólnoty względem inwestora na stronie
www.pgkolkusz.pl
Zainteresowanych prosimy
o składanie ofert do dnia 31.05.2015 r.
na adres:
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz,
tel. 32-643 03 13 lub 508 376 699.

ZAPRASZAMY DO ZAMKU RABSZTYN

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pracami rekonstrukcyjnymi, zamek
Rabsztyn otwiera podwoje dla zwiedzających. Zamek administrowany
przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu można zwiedzać codziennie
od godziny 10.00 do 18.00, a w weekendy od godziny 10.00 do 20.00.
W tych godzinach można także zwiedzać Chatę Kocjana, w której powstaje
ekspozycja poświęcona Antoniemu Kocjanowi, wybitemu konstruktorowi
szybowcowemu i szefowi wywiadu lotniczego AK, który odkrył tajemnice
niemieckich broni V1 i V2.
Turyści zwiedzający zamek
Rabsztyn będą mogli zobaczyć
niewielką ekspozycję poświęconą historii zamku, jaka znajduje
się w pomieszczeniu zamkowej
bramy. Zaprezentowano tam
przestrzenną makietę zamku,
kopie rycin przedstawiających
zamek, repliki średniowiecznej broni i uzbrojenia oraz
kamienne detale architektoniczne odnalezione podczas prac
archeologicznych na zamku.
Nowością będzie możliwość
zwiedzenia częściowo zrekonstruowanego zamku górnego
i wieży, na której znajduje się
taras widokowy. Na terenie
zamku górnego archeolodzy
odnaleźli m.in. dobrze zachowane fragmenty podstawy ołtarza
z zamkowej kaplicy, posadzkę
z glazurowanych płytek ceramicznych oraz pozostałości pieca hypokaustycznego, którym
ogrzewano zamek.
Bilet wstępu na zamek kosztuje 4 zł (ulgowy 2 zł). Można
także zakupić bilet rodzinny
w cenie 10 zł, a osoby dysponujące Kartą Dużej Rodziny
otrzymują rabat w wysokości
1 zł od ceny biletów. Dzieci do lat 5 mają wstęp wolny.

Bilet wstępu do Chaty Kocjana
kosztuje 2 zł, a ulgowy 1 zł. Do
dyspozycji turystów jest także
parking przy drodze przebiegającej przez Rabsztyn. Godzina

postoju samochodu osobowego
kosztuje 2 zł, a autokaru – 10 zł.
Przy parkingu zlokalizowane
są toalety.
vv MOK Olkusz

Reklamy
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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

Zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą na
www.gwarek-nieruchomosci.pl
tel. 796-351-499 biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

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

godz. otwarcia: pn - pt: 600 - 2200, soboty: 600 - 1400
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PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Olkuszu
i PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEj Sp. z o.o. w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32 643 03 13 • www.pgk.olkusz.pl, e-mail sekretariat@pgk.olkusz.pl
informują zainteresowanych nabyciem mieszkania, (dostępnych również na kredyt MdM)

że posiadają do sprzedaży nowe lokale mieszkalne
z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi - piwnice,
• ul. Górniczej 32 o powierzchni od 49,99 m2 do 71,33 m2 w cenie 3 800,00/1m2 brutto
• ul. Skalska 4 o powierzchni od 53,20 m2 do116 m2 w cenie 3 300,00/1m2 brutto
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 Olkusz ul. Kluczewska 2 p. 20 I piętro

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

1,8 m - 6400 zł

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Świat należy
do kobiet
Kontakt:
Zapraszamy do
poniedziałek 1600 - 1800,
środa 1300 - 1700,
piątek 1200 - 1800

•
•
•
•
•
•

DO WYNAJĘCIA

POKÓJ

w budynku SILVER

2,5 m - 6700 zł

orzech I
orzech II
kostka
groszek
ekogroszek
miał

Rodaki, ul. Rzeka

/dawny budynek policji/

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

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

WĘGIEL

www.twoje-ori.olkusz.pl

tel. 604-640-687

- 2300 zł
- 2450 zł
- 2550 zł
- 2650 zł

Sprzedaż Węgla

Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702;
email:
mpoznanska1@vp.pl

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

1,9 m
2,2 m
2,5 m
2,8 m

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj
pieniądze i baw się doskonale"

Regionalnego Biura Oriflame
w Olkuszu ul. Biema 5b

- 1650 zł
- 1800 zł
- 2000 zł
- 2150 zł

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

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

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
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Nasze mocne strony:

• Szkoła ze 100-letnią tradycją (1916 - 2016)

• Przyjazna atmosfera i bezpieczeństwo sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi naszych uczniów

• Stała obecność w czołówce najlepszych liceów w Polsce – jedyna szkoła ponadgimnazjalna w powiecie
olkuskim w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2015 opublikowanym przez Fundację Edukacyjną
Perspektywy

• Wysoki poziom kształcenia: liczne sukcesy w okręgowych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych
konkursach i olimpiadach, najwyższe wyniki egzaminu maturalnego w powiecie, najwyższy w powiecie
i jeden z najwyższych w Małopolsce wskaźnik EWD
• Wysoki procent absolwentów przyjętych na studia i z powodzeniem studiujących

• Liczni stypendyści: MEN, Prezesa Rady Ministrów, Starosty Olkuskiego, Burmistrza Miasta i Gminy
Olkusz;

• największa liczba stypendiów w powiecie olkuskim w ramach Małopolskiego Programu Stypendialnego
• Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych rozwijających zainteresowania i pasje
uczniów m.in.: zajęcia z fizyki, chemii, filmoznawcze, fotograficzne, zajęcia z historii sztuki, z rysunku
architektonicznego, z ekonomii i przedsiębiorczości, z j. rosyjskiego i z j. łacińskiego, przygotowanie do
uzyskania certyfikatu ECDL

• Udział w projektach: Spotkania z Parlamentem Europejskim, Projekt z Klasą, Szkoła Dialogu, Enter Your
Future, World Talks, EuroWeek – Szkoła Liderów, Spotkania z Teatrem Brytyjskim, Lokalna Akademia
CISCO (IT Essentials PC Hardware & Software, CCNA Routing & Switching), IT Szkoła (Multimedia,
grafika i technologie internetowe), Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu
• Atrakcyjne wycieczki krajowe i zagraniczne oraz wymiany ze szkołami w Niemczech (PNWM) i Izraelu
(I & EYE)

• Stała współpraca z uczelniami wyższymi m.in. z UJ i UŚ, zajęcia na uczelniach i w szkole z wykładowcami

• Warsztaty z języka angielskiego w Londynie oraz bezpłatne przygotowanie do egzaminu FCE
organizowanego w naszej szkole we współpracy z LINCOLN - centrum egzaminacyjnym Cembridge ESOL

• Warsztaty z języka niemieckiego prowadzone przez wykładowcę Uniwersytetu Wiedeńskiego – absolwentkę
naszego liceum
• Warsztaty teatralne prowadzone przez aktora Teatru Zagłębia

• Certyfikaty: Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła z Klasą, Najlepiej Zaprojektowana Szkoła
• Języki obce do wyboru: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki

• Liczne imprezy okolicznościowe m. in.: Juwenalia, mikołajki, Dzień Tańca, rajdy integracyjne, noce filmowe,
jasełka, koncerty, dyskoteki szkolne
• Działalność społeczna – wolontariat, profilaktyka

• Zajęcia sportowe: koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, tenis stołowy, badminton, taniec towarzyski,
cheerleaders, fitness, wyjazdy na narty, lodowisko; sukcesy w zawodach sportowych

• Zajęcia z wychowania fizycznego w dwóch salach gimnastycznych
• Dobrze wyposażona biblioteka i czytelnia szkolna

• Nowoczesny radiowęzeł oraz rozbudowana baza medialna (tablice interaktywne, komputer+TV w salach
lekcyjnych, światłowodowe łącze stałe z Internetem, WiFi)
• Nauka na jedną zmianę

POLICJA
• Kosmolów. Samochód osobowy potrącił rowerzystę
W niedziele 3 maja około godziny 15.30 w Kosmolowie rowerzysta został potrącony przez samochód. Kierująca toyotą 37- letnia mieszkanka tej miejscowości, wykonując manewr skrętu w lewo
nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu rowerzyście. Kobieta była trzeźwa. Rowerzysta, 39 letni mieszkaniec Krakowa z ogólnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala w Olkuszu.
• Samochód ciężarowy z naczepą  „wylądował” w rowie
Dzisiaj (4 maja br.) około godziny 6.20 na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Bolesław w pobliżu
skrzyżowania z ul. Kluczewską doszło do kolizji drogowej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, iż
kierujący samochodem ciężarowym nie zachował ostrożności zbliżając się do sygnalizacji świetlnej.
Chcąc uniknąć najechania na poprzedzający pojazd, zjechał z drogi i wpadł do rowu. Kierowca 56
letni mieszkaniec Ukrainy był pod wpływem alkoholu. Odpowie z art. 87§1 kodeksu wykroczeń. Grozi
mu kara aresztu lub grzywny.
• Kradzież z włamaniem w Bukownie
1 maja 2015 roku w Bukownie przy ul. Kolejowej włamano się do garażu znajdującego się na terenie
jednej z firm usługowych. Sprawca wyciął otwór w metalowej tylnej ścianie garażu, wszedł do środka
i skradł pojemniki ze złomem. Straty oszacowano na około 4500 zł. Policjanci z komisariatu ustalają
sprawcę kradzieży z włamaniem.
• Olkusz. Skradziono przęsła ogrodzeniowe
Do kradzieży doszło 29 kwietnia 2015 roku na działce przy ul. Biema w Olkuszu. Sprawca skradł
4 przęsła ogrodzeniowe. Właściciel oszacował straty w wysokości 1000 złotych. Za kradzież kodeks
karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
• Kradzież kabla telefonicznego
Policjanci z Komisariatu Policji w Wolbromiu ustalają sprawcę kradzieży kabla telefonicznego na
szkodę jednej z sieci telefonii komórkowej. Kradzież miała miejsce 24 kwietnia 2015 roku pomiędzy
miejscowościami Porąbka a Glanów. Straty w toku szacowania.
• Bolesław. Skradziono samochód
25 kwietnia 2015 roku W Bolesławiu na ulicy Kluczewskiej skradziono audi A4. Wstępnie straty
obliczono na 20 tysięcy złotych. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi policja z Bukowna. Kodeks
karny za kradzież przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
• Kradzież telefonu z samochodu
25 kwietnia br. nieustalony do chwili sprawca ukradł z niezamkniętego samochodu telefon komórkowy. Straty w wysokości 800 złotych poniósł mieszkaniec Bukowna. Policjanci z tamtejszego komisariatu pracują nad sprawą.
• Wandal, który uszkodził fiata został zatrzymany
Policjanci z prewencji zatrzymali mężczyznę, który uszkodził fiata punto. 25 kwietnia br. w Olkuszu
nietrzeźwy mieszkaniec Cieślina uszkodził zaparkowany na ulicy króla Kazimierza Wielkiego samochód. Mężczyzna został zatrzymany przez patrol policji kilkanaście minut później na ulicy Górniczej.
Tłumaczył, że był zdenerwowany, bo posprzeczał się z żoną w skutek czego dał upust swojej agresji
kopiąc auto. 26-latek trzeźwiał w Jaworznie. Wkrótce usłyszy zarzut z art. 288 kk. Za uszkodzenie
pojazdu grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
• Zderzenie dwóch pojazdów w Olkusz
Policja ustala okoliczności zdarzenia drogowego zaistniałego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94
z ulicą króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Kierująca skodą, jadąca w kierunku Krakowa najechała
na tył citroena, który zatrzymał się na czerwonym świetle. Obie kierujące były trzeźwe. W wyniku
zderzenia pojazdów obrażeń ciała doznała 16-letnia pasażerka citroena, która pozostała na obserwacji
w szpitalu w Olkuszu.

WIWAT MAJ, TRZECI MAJ

Rocznica uchwalenia pierwszej polskiej i pierwszej w Europie Konstytucji z 1791 r. obchodzona jest wyjątkowo uroczyście nie tylko w Warszawie. Na tradycyjną, przedpołudniową część świętowania Trzeciego Maja w Olkuszu złożyła
się msza za Ojczyznę w Bazylice św. Andrzeja, wystąpienie Starosty Olkuskiego na Rynku, złożenie kwiatów przed
pomnikiem Józefa Piłsudskiego oraz występ Olkuskiej Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej. Po południu centralny plac
miasta rozbrzmiewał patriotycznymi pieśniami, których słuchał i włączał się we wspólne śpiewanie tłum olkuszan.
Ogarniając wzrokiem Rynek podczas
Patriotycznej Majówki chciałoby się
napisać: serce rośnie widząc tylu mieszkańców zgromadzonych z takiej okazji.
Powitał ich starosta Paweł Piasny. Władze powiatowe wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu zorganizowały
tę część 3-majowych obchodów. Jej
konferansjer Piotr Kubiczek najpierw
zaprosił na scenę Chór „Renesans”, bardziej znany, jako Chór Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Powstały
7 lat temu zespół uświetnia zarówno
ważne wydarzenia w macierzystej
uczelni, jak też uroczystości miejskie
oraz powiatowe. „Renesans” ma ponadto inny powód do dumy – Grand Prix
zdobyte na przeglądzie chórów UTW
w Chrzanowie. Zespołem kieruje Dorota Stachowicz-Mączka. Program ich
trzeciomajowego występu wypełniły
rzecz jasna patriotyczne pieśni.
Następni zapowiedziani przez Piotra Kubiczka artyści rozpoczęli swój
występ od polskich szlagierów z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Monika Korpusik, Ewa Błaszczyk
i Marian Chrobok są solistami zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk”. Akompaniowała im Agnieszka Sykulska. Przed
występem na Rynku najbardziej emocjonowała się pochodząca z Olkusza
Monika Korpusik. Jak wiadomo najtrudniej występuje się przed najbliższą
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sercu widownią, jednak profesjonalizm
artystki nie dał publiczności okazji do
dostrzeżenia jakichkolwiek objawów
tremy na scenie. W drugiej części koncertu troje odzianych w staropolskie
stroje śpiewaków wykonało nawiązujące do najważniejszych okresów w naszej
historii utwory. Zanim to nastąpiło,
zgromadzonym na starówce mieszkańcom rozdane zostały wydrukowane
specjalnie na tę okazję śpiewniki. Była
to dodatkowa zachęta do wspólnego
wraz z artystami „Śląska” śpiewania
najpopularniejszych patriotycznych
pieśni, a olkuszanie chętnie włączali
się do aktywnego wyrażania radości
z narodowego święta.
Majówkę zakończyły przeboje
muzyki rozrywkowej w wykonaniu
Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej oraz popisy mażoretek z zespołu „Fantazja”. Krakowska Orkiestra
Staromiejska, jak przeczytać można
na jej oficjalnej stronie internetowej,
to zespół o młodzieżowym big bandowym brzmieniu, z dominującym
repertuarem muzyki rozrywkowej,
uzupełnianej o dynamiczne choreograficzne show. Działa od 1988
r., niezmiennie pod dyrekcją Wiesława Olejniczaka, laureata Gloria
Artis 2013.
Zespół ten jest wielokrotnym zwycięzcą regionalnych konkursów, a za

działalność kulturalną na rzecz miasta Krakowa otrzymał szereg nagród,
w tym medal "Kraków 2000" i medal
Krakowskiego Domu Kultury. Zespół
chętnie i z sukcesami bierze udział
w imprezach, festiwalach muzycznych
oraz w międzynarodowych projektach
orkiestrowych i artystycznych. Koncertował w takich krajach, jak: Austria,
Bułgaria, Czechy, Francja, Grecja,
Holandia, Niemcy, Słowacja, Ukraina,
Watykan, Węgry, Włochy. Cóż dodać?
To, że znakomicie potrafią energią swą
podbijać serca publiczności.
Nie inaczej, jak mażoretki z zespołu „Fantazja”, powstałego 7 lat temu
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Ogrodzieńcu. Dziewczęta mają na
swym koncie niemałe sukcesy. W 2012
r. grupa młodsza kadetek zdobyła tytuł
drugiego vice mistrza Polski w swojej

kategorii wiekowej - formacje baton.
W tym samym roku kadetki zajęły 2
miejsce na Festiwalu Złota Lira w Rybniku. Grupa juniorek rok później sięgnęła po tytuł Mistrza Polski w kategorii formacje baton. Obecnie zespół
liczy ok. 50 dziewcząt, a prowadzą je
instruktorki Agata Barteczko i Anna
Malinowska. Występy mażoretek od
początku cieszą się wielką popularnością i zainteresowaniem widzów. Ich
popisy w Olkuszu spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem.
Pozytywnych emocji i wrażeń tego
popołudnia nie brakowało, a na zgłodniałych w trakcie kilkugodzinnych
występów czekała grochówka przygotowana przez Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”
z Klucz.

vv MOK Olkusz

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie,
Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka
Olkuskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

 Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 Ryczałt  Rejestry VAT  ZUS
TANIO
 Pomoc w rozpoczęciu działalności

Ponad 21 lat doświadczenia

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz,
tel. 32 754 56 70, tel. kom. 608 696 097

KAMIENIARSTWO BUDOWLANE

ZAPEWNIAMY NAJNIŻSZE CENY NA:
• CZĘŚCI DO
WSZYSTKICH MAREK
• AKUMULATORY
• OLEJE
• AKCESORIA SAMOCHOWOWE

- SILL

RYCZÓWEK

SPRAWDŹ NAS:

ul. Kluczewska 1d, tel. 32 645 82 55, kom. 668 233 603

tel. 511 330 636
HURTOWNIA
MOTORYZACYJNA
www.motoexpert.olkusz.pl

PRODUKCJA I MONTAŻ
WYROBÓW Z KAMIENIA

[marmur, granit, aglomarmur, trawertyn itp.]

• SCHODY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE • BLATY
• PARAPETY • KOMINKI • POSADZKI ITP. •

Posiadamy w sprzedaży ponad 50 kolorów kamienia dostępnych od ręki.

www.tomaks-sill.pl

SZYBKO
SOLIDNIE

motoexpertshop@gmail.com
32-300 Olkusz, ul. Al. 1000-lecia 1
(stara baza PKS)

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

