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KUCHNIEKUCHNIE
NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI

SZAFYSZAFY

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

SKLEPSKLEP WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00
WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

WYBORY!!!

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm
• Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew 
wykończeniowych z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu. 
Deski podłogowe, schody, poręcze, tralki, sztachety, 
więźby dachowe, meble oraz drzwi.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl

MEBLE OGRODOWEMEBLE OGRODOWE

 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE
 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP)
tel. (32) 754 60 10

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

Olkusz, ul. Rabsztyńska 51, tel. 788 524 414, 728 820 552
Pon-piątek 900-1700, sobota 800-1300

Sklep przeniesiony do Olkusza, nowy adres:

montaż
8% VAT

GABINET OKULISTYCZNY
rejestracja telefoniczna 500-200-941 ul. K. K. Wielkiego 60 

(“SILVER” BUDYNEK DAWNEJ POLICJI PRZY POCZCIE)

OPTYK

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2, (obok Apteki - dawna siedziba Getin Bank)

Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich 
do rodzaju prowadzonej działalności

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

SPRZEDAŻ KOMPUTERÓW, 
SERWIS, NAPRAWA

SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH,
STAŁA OPIEKA SERWISOWA

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

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

Pn - Pt  700 - 2000 
Sob       700 - 1400  

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

Do każdego
badania

upominek
gratis 

WiREX

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

tel. 32 754 56 70

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 21 lat doświadczenia

Czynne:
poniedziałek i środa od 1500 do 2000

(zapisy telefonicznie)

www.an-medic.pl

Fizjoterapeuta kliniczny mgr. Anna Małecka-Włoch

Rehabilitacja w schorzeniach:
neurologicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, onkologicznych.

Plastrowanie dynamiczne - Kinesiotaping
Masaż leczniczy (bóle kręgosłupa)

Rehabilitacja w domu pacjenta

32-300 Olkusz, ul Sławkowska 4
tel. kom. 505 503 249

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

GABINET  LOGOPEDYCZNY

Olkusz, ul. M. C. Skłodowskiej 16

lek. med. Grażyna Żak-Pietras
pediatra specjalista medycyny rodzinnej

tel. 698 941 921

mgr Ewa Kania
pedagog logopeda

tel. 512 301 127

Sprzedaż Węgla

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

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

Rodaki, ul. Rzeka

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

www.duodampex.pl

Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia
tel. 662 738 296, 601 432 908

duodampex@gmail.com
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JAK SPRAWIĆ, ABY TWÓJ GŁOS BYŁ WAŻNY
Szanowni Państwo,

Małopolska, a w sposób szczególny powiat olkuski potrzebuje mocnego wsparcia w Sejmie. Wybory 
parlamentarne to nie konkurs piękności, ani czas doświadczeń i eksperymentów. Poseł Jacek Osuch 
swoją dotychczasową pracą nie zawiódł Mieszkańców Ziemi Olkuskiej. Był wierny ideałom, zabiegał  
o sprawy dla naszej Małej Ojczyzny najważniejsze. Niestety, w Warszawie często polityka brała górę nad 
merytoryką. Dziś mamy RAZEM szansę to zmienić. Potrzeba jednak naszej mobilizacji. 

25 października zagłosujmy na posła Osucha. To sprawdzony i pewny wybór! 

Łukasz KMITA 
Radny Powiatowy i szef struktur PiS w Olkuszu

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość, Warszawa ul. Nowogrodzka 84/86

Powyższe wynika z art. 4 ust. 1 
ustawy o rencie socjalnej (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 982 z późn. zm.). 
Ustalenia całkowitej niezdolności 
do pracy, trwałości lub przewidy-
wanego okresu tej niezdolności 
dokonuje lekarz orzecznik albo 
w II instancji komisja lekarska. 
Ustalenia całkowitej niezdolności 
do pracy dla celów przyznania pra-
wa do renty socjalnej dokonuje się 
na zasadach i w trybie określonym 
w ustawie emerytalnej.
Ustawodawca zastrzegł jednak, 
iż orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności lub lekarza orzeczni-
ka o niezdolności do pracy oraz 
komisji lekarskiej do spraw inwa-
lidztwa i zatrudnienia o zalicze-
niu do jednej z grup inwalidów, 
wydane przed dniem wejścia 
w życie ustawy o rencie socjalnej 
tj. przed dniem 1 października 
2003 roku i uprawniające do ren-
ty socjalnej na podstawie ustawy 
o pomocy społecznej, stanowią 
podstawę do przyznania renty 
socjalnej przez okres, na który 
zostały wydane (art. 26 ust. 2 
ustawy o rencie socjalnej).
Kryteria, których spełnienia 
wymaga się od osób zainteresowa-
nych otrzymaniem renty socjalnej, 
nie przewidują dokumentowania 
jakiegokolwiek okresu ubezpie-
czenia. Świadczenie jest skiero-

wane do osób, których naruszenie 
sprawności organizmu powstałe 
we wskazanych okresach spowo-
dowało w rezultacie całkowitą nie-
zdolność do pracy. Nie jest więc 
ważne, kiedy powstała całkowita 
niezdolność do pracy.
Istnieje również możliwość świad-
czenia pracy przez osobę upraw-
nioną do renty socjalnej, jednakże 
może to wpłynąć na pobierane 
świadczenie. Jeśli w danym mie-
siącu osoba taka osiągnie przychód 
z tytułu działalności podlegają-
cej obowiązkowi ubezpieczenia 
społecznego w  łącznej kwocie 
przekraczającej 70% przeciętne-
go miesięcznego wynagrodzenia 
za kwartał kalendarzowy ostat-
nio ogłoszonego przez Prezesa 
GUS dla celów emerytalnych, to 
wówczas za taki właśnie miesiąc 
prawo do renty socjalnej podlega 
zawieszeniu. Przy czym za dzia-
łalność podlegającą obowiązkowi 
ubezpieczenia społecznego uznaje 
się zatrudnienie, służbę, o której 
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4) i 6) 
ustawy emerytalnej, a więc tzw. 
służbę mundurową, inną pracę 
zarobkową oraz prowadzenie 
działalności pozarolniczej.
Należy również wiedzieć, że 
ustawodawca dopuścił możli-
wość zbiegu uprawnień do renty 
socjalnej z uprawnieniami do ren-

ty rodzinnej. Dopuszczając zbieg 
uprawnień renty socjalnej z upraw-
nieniami do renty rodzinnej zosta-
ły wskazane jego zasady, a więc 
gdy wystąpi powyższa sytuacja, 
kwota renty socjalnej ulega takie-
mu obniżeniu, aby łączna kwota 
obu rent nie przekraczała 200% 
kwoty najniższej renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy. 
Najniższa renta z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy począw-
szy od 1 marca 2015 roku wynosi 
880,45 zł, zaś kwota obniżonej 
renty socjalnej nie może być niższa 
niż 10% kwoty najniższej renty 
z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy, a więc obecnie 88,05 zł. 
Renta socjalna nie przysługuje jed-
nak, jeżeli kwota renty rodzinnej 
przekracza 200% kwoty najniższej 
renty z tytułu całkowitej niezdol-
ności do pracy, co wynika z art. 9 
ustawy o rencie socjalnej. Łącz-
na kwota renty socjalnej i renty 
rodzinnej wypłacanej od dnia 1 
marca 2015 roku co do zasady, 
nie może przekraczać 1.760,90 zł. 
Przy czym kwota renty socjalnej 
od tego dnia wynosi 739,58 zł, 
a najniższej gwarantowanej renty 
rodzinnej 880,45 zł. 

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

RENTA SOCJALNA
Renta socjalna to świadczenie dla osoby pełnoletniej całkowicie 
niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, 
które powstało przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki 
w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia, 
bądź w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

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

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

„Poznaj swojego doradcę kariery” - to hasło Tegorocznego  Ogólnopolskiego Tygodnia Karie-
ry. W dniu 19 października br. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery  w  Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Olkuszu zorganizowano  spotkanie dla  uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu 
z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Krakowie oraz doradcą 
zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Miechowie, działających  w strukturach OHP 
z regionu małopolskiego.   Podczas spotkania młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą Ma-
łopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP  oraz dowiedzieć się o możliwościach uzyskania bez-
płatnej pomocy  w poszukiwaniu pracy. Przedstawiono ofertę Centrum Edukacji i Pracy  Mło-
dzieży w Krakowie  działającego w ramach OHP, która obejmuje:
• pośrednictwo pracy polegające na pozyskiwaniu ofert pracy stałej,  

sezonowej, krótkoterminowej,
• inspirowanie spotkań osób szukających pracy z pracodawcami,
• informację zawodową dla młodzieży,
• prowadzenie szkoleń zawodowych pod potrzeby rynku pracy.

Ponadto doradcy zawodowi przedstawili  ofertę Młodzieżowego Biura Pracy w Krakowie zajmu-
jącego się pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym dla młodzieży , w którym można 
uzyskać:
• oferty pracy sezonowej i stałej,
• oferty szkoleń zawodowych,
• poradę z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej,
• informacje o możliwościach kształcenia i szkolenia,
• pomoc w zdiagnozowaniu predyspozycji zawodowych,
• pomoc w  sporządzaniu CV i listu motywacyjnego,
• pomoc w rozwiązywaniu problemów zawodowych. 

Największym zainteresowaniem cieszyły się bezpłatne kursy  oraz możliwości i formy wakacyj-
nej pracy. Młodzież uzyskała informację na temat  prac sezonowych oraz sytuacji prawnej mło-
dych ludzi , którzy nie ukończyli 18 roku życia i podejmują pracę dorywczą. Dla wielu uczniów 
spotkanie z przedstawicielami OHP było okazją uświadomienia sobie faktu, że wakacje można 
także wypełnić pracą, która przyniesie odrobinę niezależności finansowej . Spotkanie przebie-
gało w bardzo przyjemnej atmosferze . Niektórzy uczniowie na pewno w przyszłości  skorzy-
stają z oferty OHP.

Osoby chcące skorzystać z oferty OHP mogą kontaktować się:
• z punktem Pośrednictwa Pracy w Kluczach, ul. Partyzantów 1, tel. 32 642 85 08 w. 67
• Małopolską Wojewódzką Komendą OHP w Krakowie, Al. Juliusza  Słowackiego 44, 30-018 

Kraków tel./fax. 12 633-07-06,  e-mail:malopolska@ohp.pl 

Informacje
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Postępowanie wnioskowe 
By rozpocząć procedurę osoba zain-
teresowana powinna skierować do 
ZUS-u stosowany wniosek. Jego 
złożenie nie wiąże się z konieczność 
dokonywania opat. Wzór formularza 
dostępny jest w jednostkach i na stro-
nie internetowej organu. Jego zacho-
wanie nie jest konieczne by osiągnąć 
oczekiwany efekt, wystarczy zwy-
kła forma pisemna. Podanie winno 
zawierać prócz wskazania należności 
objętych prośbą, szczegółowego uza-
sadnienia przyznania wnioskowanej 
ulgi także proponowany okres spłaty 
zadłużenia lub wskazanie wysokości 
miesięcznej raty. Organ badając stan 
faktyczny bierze pod uwagę m.in. 
przyczyny zasługujące na uwzględ-
nienie jak i kondycję f inansową 
dłużnika. Toteż we wniosku warto 
zamieścić informację o braku moż-
liwości jednorazowej spłaty długu 
i przyczynach. Poza tym należy 
przedłożyć dokumenty obrazujące 
prezentowane twierdzenia. 
Przedsiębiorca opłacający składki 
wyłącznie za siebie, może rozłożyć 
na raty w całości zaległości powstałe 
z tego tytułu. W sytuacji jednak, gdy 
zatrudnia on pracowników (również 
zleceniobiorców) nie może starać 
się o tą ulgę co do składek z tytułu 
ubezpieczenia emerytalnego i zdro-
wotnego za pracowników, która jest 
przez nich finansowana.

Rozstrzygnięcie organu 
Sformułowanie „Zakład może” 
oznacza, iż przyznanie ulgi nie sta-
nowi obowiązku ZUS-u. Nawet, gdy 
sytuacja wnioskodawcy odpowiada 
przesłankom z art. 29 w/w usta-

wy, organ nie jest zobligowany do 
uwzględnienia złożonego wniosku, 
posiada w tym zakresie swobodę 
uznania. Uznanie nie oznacza 
dowolności w podejmowanych roz-
strzygnięciach, które winny posia-
dać stosowne uzasadnienie. Organ 
rozstrzygając sprawę wydaje decyzję 
administracyjną, wyłącznie w sytu-
acji kiedy odmawia uwzględnienia 
wniosku. Wówczas taką decyzję, 
zgodnie z przepisami Kodeksu 
postępowania administracyjnego, 
można poddać kontroli poprzez 
złożenie wniosku o ponowne roz-
poznanie sprawy, a następnie skargi 
do wojewódzkiego sądu admini-
stracyjnego. W sytuacji zaś pozy-
tywnego stanowiska ZUS, prawa 
i obowiązki stron zostają zawarte 
w umowie cywilnoprawnej, okre-
ślającej szczegółowo harmonogram 
spłat zaległości.  

Korzyści dłużnika  
po uwzględnieniu wniosku 

Udzielenie ulgi powoduje zawie-
szenie wcześniej wszczętych postę-
powań egzekucyjnych dotyczących 
należności objętych wnioskiem.  
Od zaległości rozłożonych na raty, 
odsetki za zwłokę będą naliczone 
wyłącznie do dnia złożenie przez 
dłużnika wniosku. Organ jest zobli-
gowany do ustalenia innej opłaty, tj. 
opłaty prolongacyjnej. Szczegóło-
we uregulowania dotyczącego tego 
zagadnienia znajdują się w Ordynacji 
Podatkowej (art. 57) jaki i w Roz-
porządzeniu Ministra Finansów 
z dnia 22 sierpnia 2005r. w spra-
wie naliczania odsetek za zwłokę 
oraz opłaty prolongacyjnej, a także 

zakresu informacji, 
które muszą być zawarte w rachun-
ku. Stawka opłaty prolongacyjnej 
stanowi połowę stawki odsetek za 
zwłokę aktualnej na dzień podpi-
sania umowy. Obecnie odsetki za 
zwłokę wynoszą 8%, tak więc opła-
ta prolongacyjna kształtuje się na 
poziomie 4%. Jest naliczana od dnia 
następującego po dniu, w którym 
dłużnik złożył podanie, oddzielnie 
dla każdej z ustalonych rat (§ 11, 12 
w/w Rozporządzenia). 

Konsekwencje  
niewykonywania umowy

Brak dokonywania wpłat w ustalo-
nych terminach powoduje natych-
miastową wymagalność całej kwoty. 
Nie obowiązują wówczas terminy 
ratalnych spłat uprzednio ustalo-
nych. Wymagalne stają się również 
należności uboczne w formie odsetek 
liczonych na ogólnych zasadach, tj. 
przez okres od daty kiedy poszcze-
gólne składki miały być zapłacone do 
dnia faktycznej ich zapłaty. Przestaje 
obowiązywać korzystniejsza opłata 
prolongacyjna.    
Mając na uwadze nieodpłatność 
postępowania jak i korzyści płyną-
ce z pozytywnego stanowiska ZUS, 
warto podjąć próbę jego uzyskania.   

 v Radca prawny  
Agnieszka Kulig-Gęgotek 

Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl

ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice
GSM: +48 794 173 444

PORADY PRAWNE 

JAK UZYSKAĆ ROZŁOŻENIE ZALEGŁOŚCI ZUS NA RATY?
Artykuł 29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, stanowi 
podstawę stosowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej 
ZUS) ulgi w postaci rozłożenia zaległości podatkowych na raty.

Zgodnie z art. 30 Ustawy zasadniczej, 
przyrodzona i niezbywalna godność 
człowieka stanowi źródło wolności 
i praw człowieka i obywatela. Jest 
ona nienaruszalna, a jej poszanowanie 
i ochrona jest obowiązkiem władz 
publicznych.
Jak już wspomniano na wstępie 
poszczególne gałęzie prawa zawie-
rają normy służące ochronie dóbr 
osobistych - w przypadku prawa 
cywilnego kwestię ochrony dóbr oso-
bistych regulują art. 23 i 24 Kodeksu 
Cywilnego, dotyczące ochrony m.in. 
zdrowia, wolności, czci, swobody 
sumienia, wizerunku czy nietykal-
ności mieszkania. Na gruncie prawa 
karnego przepisów służących ochro-
nie dóbr osobistych można doszukać 
się m.in. w przepisach rozdziałów 
dotyczących przestępstw przeciwko 
wolności - art. 189–193 Kodeksu 
Karnego, przestępstw przeciwko 
wolności sumienia i wyznania - art. 
194–196 kk, czy też przestępstw prze-
ciwko czci i nietykalności cielesnej 
– art. 212–217 kk. Wreszcie tytu-
łem przykładu regulacji dotyczących 
dóbr osobistych na gruncie prawa 
administracyjnego wskazać można 
na art. 18 Ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2014.1182 j.t. z późn. zm.) 
dotyczący uprawnień Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Oso-
bowych w przypadku naruszenia 

przepisów o ochronie tychże danych.
Powyższe regulacje nie wyłączają 
się wzajemnie, a zatem osobie któ-
rej dobra osobiste zostały naruszone 
służy swobodny wybór sposobu ich 
ochrony. Wybór ten jest uzależnio-
ny od wielu czynników, m.in. skali 
naruszenia dobra osobistego, czasu 
potrzebnego dla uzyskania ochrony, 
terminu w którym naruszenie miało 
miejsce, wiedzy o osobie która dopu-
ściła się naruszenia, celu jaki chcemy 
osiągnąć, itd.
Przykładowo, zgodnie z art. 24 
Kodeksu Cywilnego, ten, czyje dobro 
osobiste zostaje zagrożone cudzym 
działaniem, może żądać zaniecha-
nia tego działania. Osoba ta może 
także żądać, ażeby osoba, która 
dopuściła się naruszenia, dopełniła 
czynności potrzebnych do usunięcia 
jego skutków, w szczególności ażeby 
złożyła oświadczenie odpowiedniej 
treści i w odpowiedniej formie. Jeżeli 
wskutek naruszenia dobra osobistego 
została wyrządzona szkoda majątko-
wa, poszkodowany może żądać jej 
naprawienia na zasadach ogólnych.
Ponadto, zgodnie z art. 448 kc, 
w razie naruszenia dobra osobiste-
go sąd może przyznać temu, czyje 
dobro osobiste zostało naruszone, 
odpowiednią sumę tytułem zadość-
uczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę lub na jego żądanie zasą-

dzić odpowiednią sumę pieniężną 
na wskazany przez niego cel społecz-
ny, niezależnie od innych środków 
potrzebnych do usunięcia skutków 
naruszenia.
Na gruncie prawa cywilnego, katalog 
dóbr osobistych nie jest katalogiem 
zamkniętym, a zatem możliwe jest 
wyodrębnienie również innych dóbr 
osobistych uzależnionych od aktual-
nego poziomu rozwoju technologicz-
nego i cywilizacyjnego, od przyjętych 
w społeczeństwie zasad moralnych 
i prawnych oraz istniejącego rodzaju 
stosunków społecznych, gospodar-
czych czy nawet politycznych (por. 
uchwała składu 7 sędziów Sądu Naj-
wyższego z dnia 16 lipca 1993 r., sygn. 
akt I PZP 28/93, OSNCP 1994, nr 
1, poz. 2). Na proces wyodrębniania 
dóbr osobistych wpływ mają zatem 
zmieniające się odczucia i oczekiwa-
nia społeczne. 
Należy jednak wystrzegać się zbyt 
pochopnych żądań w zakresie ochro-
ny dóbr osobistych, każdy bowiem 
przypadek przed wytoczeniem 
powództwa winien zostać indywi-
dualnie przeanalizowany mając na 
uwadze treść łacińskiej paremii de 
minimis non curat praetor.

 v Szymon Dubel
Adwokat

PORADY PRAWNE 

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH
Przepisy polskiego prawa przewidują różne środki służące ochronie 
dóbr osobistych przysługujących każdemu człowiekowi. Ochrona ta 
przedstawia się odmiennie na gruncie prawa cywilnego, prawa karnego 
czy też prawa administracyjnego. Wszystkie te regulacje mają jednak 
swoje źródło w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

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”.

Kiermasz przedwyborczych obietnic 
zaczął się już jakiś czas temu i ciągle 
trwa, a poszczególne komitety prze-
ścigają się w „najlepszych” pomysłach 
na poprawę Rzeczpospolitej Polskiej. 
Od 500 zł na dziecko po likwidację 
ZUS, wachlarz propozycji jest bardzo 
szeroki i jak to zwykle bywa pewnie 
po wyborach okaże się, że większość 
z nich nie ma szans na spełnienie. I tu 
głównie trzeba się mocno zastanowić, 
przed oddaniem głosu. Kto z tych 
setek ludzi chętnych do obsadzenia 
sejmowych ław ma jakiekolwiek 
pojęcie o społeczno – ekonomicznej 
rzeczywistości. Ponieważ obiecywa-
nie, a możliwość spełnienia obietnic 
to dwie zupełnie różne kwestie. 
To, że partie zapewniają o swojej 
gotowości do wprowadzenia zmian, 
trzeba skonfrontować z możliwościa-
mi jakie niesie nasza sytuacja gospo-
darcza, polityczna, ekonomiczna. Nie 
zawsze chcieć znaczy móc i prawie 

nigdy obiecywać –  znaczy spełniać 
obietnice. Nasz, wyborców, zdrowy 
rozsądek i wyobraźnia muszą teraz 
mocno zadziałać, aby wśród tych 
wszystkich haseł, w znacznej mie-
rze niemożliwych do zrealizowania, 
wyłuskać te, które przy odrobinie 
dobrej woli i organizacji można wpro-
wadzić w życie. Które z tych nagłych 
przejawów politycznego geniuszu 
i oświecenia to rzeczywiste perły, 
a które bezwartościowy gruz.
Ostatnie cztery lata obfitowały w róż-
nego rodzaju afery, zmiany przy ste-
rach władzy, oskarżenia i błyskawicz-
nie podejmowane, niezbyt popularne 
decyzje rządu. To wszystko sprawiło, 
że Polacy zaczęli wątpić w świetlaną 
przyszłość w swoim własnym kraju. 
Szczególnie do spadku zaufania do 
rządu Pani Kopacz przyczyniła się 
kwestia imigrantów, których ta chce 
do Polski sprowadzić wbrew woli 
znacznej części społeczeństwa. 

Jak to zwykle bywa potknięcia partii 
rządzącej bezwstydnie wykorzystuje 
opozycja.  Również w tym wypadku 
przeciwnicy  nie zostawia na rządzie 
suchej nitki, a kampania wyborcza 
to doskonała okazja do wytknięcia 
wszystkich błędów, niepopularnych 
decyzji, i rzeczywistego bądź wyima-
ginowanego ignorowania obywateli.
Od nas zależy na kogo postawimy, kto 
nas bardziej przekona, kto zniechęci, 
kto się spodoba, a kto straci nasze 
zaufanie. Od lat już na politycznej 
scenie przewijają się wciąż ci sami 
aktorzy, a komedie, dramaty czy 
thrillery z ich udziałem zaczynają 
nas powoli po prostu nudzić. Może 
więc warto zmienić obsadę polskiego 
Sejmu i Senatu tak, aby na Wiejskiej 
powiało świeżością.

 v Izabela Szatyn
email: go_izabelaszatyn@op.pl

FELIETON

25 PAŹDZIERNIKA
Wybory parlamentarne to temat tak gorący, że trudno przejść obok nie sko-
mentowawszy tego co się wokół niego dzieje. Zwłaszcza, że do, być może, 
istotnych zmian w naszym kraju przyczynimy się już za kilka dni.

JUBILEUSZOWY WIECZÓR WSPOMNIEŃ - 14 XI 2015
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza 

Wielkiego w Olkuszu serdecznie zapraszają absolwentów i byłych pracowników Szkoły na "Wieczór 
wspomnień", który odbędzie się 14 listopada 2015 roku od godz. 16.00 w budynku I LO, ul. Polna 8.  

Uroczyste rozpoczęcie planowane jest na godz. 16.30.

Prosimy o potwierdzenie przybycia drogą internetową (e-mail: sekretariat@lo1.olkusz.pl) 
lub telefonicznie (tel/fax: 32 643 14 90, tel.: 32 643 14 22) do dnia 30.10.2015 roku.                           
Zachęcamy do podzielenia się z nami wspomnieniami w formie ustnej lub pisemnej.

Obraz osób przebywających 
w izolacji więziennej budzi 
pewne kontrowersje ze względu 
na ogromne koszty utrzymania 
osadzonych. Słychać zewsząd 
o przeludnionych więzieniach, 
tylko czy ktoś zadał sobie pyta-
nie ile to wszystko nas kosztuje 
i kto w tych więzieniach prze-
bywa? Właściwie bardzo duży 
odsetek ludzi pozbawionych 
wolności stanowią osoby ska-
zane za drobne wykroczenia, 
gdzie zarządzona kara pozba-
wienia wolności nie przekracza 
30 dni. Wszystkie osoby, które 
odsiadują kary za wykroczenia 
albo nie zapłaciły uprzednio 
kary grzywny lub nie wykonały 
zasądzonej pracy na cele spo-
łecznie użyteczne. Ci pierwsi to 
w większości ludzie, którzy nie 

posiadają środków, a druga gru-
pa mająca wybór często wybiera 
więzienie. Z tegoż też względu 
należałoby zastanowić się nad 
kosztami. Tylko w 2014 roku 
koszt utrzymania jednego osa-
dzonego wyniósł 94 zł dziennie, 
co miesięcznie wyniosło kwotę  
blisko 3000 zł, a w ciągu roku 
przekroczyło 30 000 zł. Trzeba 
również wspomnieć, że w ciągu 
ubiegłego roku w jednostkach 
penitencjarnych przebywało 
blisko 80 000 osób. Kwoty te 
zwiększają się z uwagi na pod-
wyżki cen i obecnie miesięczny 
koszt utrzymania oscyluje w gra-
nicach 3500 zł. Czy za drobne 
wykroczenia należy sięgać do 
ostatecznych środków kara-
nia? Powinny być łagodniejsze 
możliwości ich egzekwowania, 

przez zastosowanie innych środ-
ków prewencyjnych, chociażby 
poprzez wprowadzenie nieod-
płatnej, kontrolowanej, przymu-
sowej pracy na cele społeczne. 
Przez tego typu działania można 
również realizować proces reso-
cjalizacji, pomoże to nie tylko 
osobom wykonującym zlecone 
zadania, ale przede wszystkim 
nie narazi na duży uszczerbek 
f inansów państwa. Korzyści 
wynikające z tego są obopólne. 
Czy wreszcie znajdzie się ktoś, 
kto realnie oceni tę sytuację, 
wyciągnie odpowiednie wnioski 
i zaproponuje właściwe rozwią-
zania? Nie trzeba wiele wysiłku 
w poszukiwaniu oszczędności, 
które przecież są w zasięgu ręki.

 v Łukasz Sioła

PONURA PRAWDA
W polskim systemie prawnym znaleźć można wiele absurdalnych prze-
pisów, często bulwersujących społeczeństwo. Widać to na przykładzie 
polskiej penitencjarystyki. Jak wiadomo stan środków publicznych 
w kraju jest mizerny, często nie wystarcza pieniędzy tam, gdzie ich 
nakład powinien być większy, a bywa i tak, że nie ma ich w ogóle dla 
tych najbardziej potrzebujących.

FELIETON
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Kandydatki do Sejmu RP z listy nr 6 
KKW Zjednoczona Lewica SLD + TR + PPS + UP + Zieloni, okręg 13.

Mariola WesołowskaMałgorzata Węgrzyn Magdalena Kubańska

Miejsce

nr 5
Miejsce

nr 13
Miejsce

nr 15

Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie, posiadam wykształcenie wyższe 
magisterskie o specjalności rachunkowość.
Zawodowo zajmuję się księgowością i finan-
sami. Pełnię funkcję skarbnika w Radzie 
Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
w Olkuszu. Aktywnie uczestniczę w Stowarzy-
szeniu Otwartych Serc Aktywnych Kobiet.
Obszarem mojego zainteresowania są sprawy 
związane z systemem podatkowym, kredyto-
wym, pieniężnym, budżetem i planami 
finansowymi. Jako posłanka na Sejm RP będę 
chciała zająć się finansami publicznymi. 
Proszę państwa o zaufanie i w nadchodzących 
wyborach parlamentarnych 25 października 
2015 roku, o oddanie na mnie głosu.

Z poważaniem Mariola Wesołowska.

Jestem absolwentką Policealnego Studium 
dla Dorosłych w Olkuszu przy Zespole Szkół 
nr 3 im A. Kocjana (księgowość) a obecnie 
studentką WSB w Dąbrowie Górniczej 
(Psychologia w biznesie). Od lat młodzień-
czych działam społecznie. Obecnie jestem 
radną Rady Miejskiej w Bukownie oraz 
Przewodniczącą Forum Kobiet SLD w Mało-
polsce.
Jako posłanka zajmę się nierównościami 
społecznymi a w szczególności osobami 
niepełnosprawnymi. Z racji zawodu również 
finansami publicznymi. Niskie płace stały się 
jedną z barier rozwoju Polski dlatego w zakres 
moich głównych działań będą wchodziły 
sprawy związane z pracą. 
Moją siłą do działania są ludzie i ich potrzeby.

Drodzy Mieszkańcy, Szanowni wyborcy. 
Ja, Małgorzata Węgrzyn pragnę przedstawić 
Państwu swoją osobę. O ile obdarzycie mnie 
zaufaniem, chcę reprezentować Was w Sejmie 
Rzeczypospolitej Polskiej VIII Kadencji.
Mam wykształcenie wyższe ukończyłam wydz. 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego          
w Katowicach. Od dawna związana jestem                 
z administracją samorządową a więc mam duże 
w tej dziedzinie doświadczenie. Przez wiele lat 
pełniłam funkcję wójta Gminy Klucze. W czasie 
mojego urzędowania gmina bardzo się zmieni-
ła. Powstały nowe szkoły, przedszkola, świetlice. 
Pozyskano wiele środków unijnych na rozbudo-
wę lokalnej infrastruktury, budowę dróg, dopo-
sażenie placówek oświatowych, jednostek 
kultury. Obecnie jestem radną powiatu olkuskie-
go gdzie powierzono mi funkcję Przewodniczą--
cej Rady Powiatu.

Materiał KKW Zjednoczona Lewica SLD + TR + PPS + UP + Zieloni. 

Osobiście mam wielki sentyment do tej 
postaci. Malarstwo Płonowskiej było 
tematem mojej pracy magisterskiej. 
Pamiętam, że pisząc o niej odkrywałam 
jak wielką pasją było dla niej malar-
stwo. Przeprowadziłam wtedy wiele 
rozmów i zapoznałam się ze wspomnie-
niami osób znających Płonowską i ze 
wszystkich tych wypowiedzi wynika, 
że artystka nie przywiązywała wagi do 
sławy, majątku, do rzeczy powszednich 
i przyziemnych. Sensem jej życia były 
obrazy. Nazywała je swoimi dziećmi 
i związana była z nimi emocjonalnie. 
Płonowska w młodzieńczym wieku 
odbyła wiele podróży zagranicznych, 
których celem była nauka malarstwa. 
Prawdopodobnie przebywała w Paryżu, 
Rzymie oraz Monachium i Wiedniu. 
Ukończyła Szkołę Sztuk Pięknych 
w Warszawie, w klasie Konrada Krzy-
żanowskiego.
Pierwsze sukcesy wystawiennicze 
i dobrze zapowiadająca się kariera, 
zostały przerwane wojną, w 1914 r.
Lata międzywojenne i II wojna świa-
towa to początek zmagania się z losem, 
kłopoty finansowe, szukanie swego 
miejsca na ziemi. Po wojnie, na stałe 
osiedliła się w Olkuszu. W różnych 
okresach mieszkała również w Bole-
sławiu i Krzykawce. 
Niestety, skromność malarki i nie-
sprzyjające sztuce czasy powojenne 
sprawiły, że dorobek artystki nie trafił 
do muzeów, a jej nazwisko umknęło 
historykom sztuki. Zachowana spu-
ścizna Płonowskiej znajduje się głównie 
w prywatnych rękach a jedyną okazją 
do zobaczenia jej malarstwa są oko-

licznościowe wystawy. Z tego powodu 
z wielką radością przyjęłam wiadomość, 
że Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu 
organizuje wystawę. Moja radość była 
podwójna, gdy zostałam zaproszona 
do współpracy i jako kurator mogłam 
zrealizować projekt, który oddaje honor 
tej nieco zapomnianej artystce. 
Wystawa "Oblicza Malarstwa Marii 
Płonowskiej", prezentuje wybrane 
dzieła, które dają pogląd o twórczości 
artystki. Najważniejszym celem eks-
pozycji, jest zwrócenie uwagi na nie-
jednorodność stylistyczną prac. Przez 
reprodukowane dzieła innych malarzy 
można porównać malarstwo Płonow-
skiej z czołowymi przedstawicielami 
nurtów z których czerpała. 
Czołowe miejsce w dorobku Marii 
Płonowskiej zajmują: pejzaż i portret. 
Zaznaczają się w nich wpływy secesji, 
impresjonizmu i realizmu. W niektó-
rych obrazach można dostrzec inspiracje 
Krakowską Szkołą Pejzażu Jana Stani-
sławskiego. Umiejętności obserwacji 
i oddania psychologicznego wnętrza 
portretowanej osoby, Płonowska zapew-
ne nabyła pod okiem profesora Konrada 
Krzyżanowskiego, który był mistrzem 
portretu. Pewna synteza pejzażu i frag-
mentaryczność ujęć, również wydaje się 
być efektem wpływu nauczyciela. 
Płonowska dużo tworzyła w plenerze, 
malując z natury. Rzadkością są kom-
pozycje studyjne. 
Techniką, po którą najczęściej sięga-
ła, było malarstwo olejne. Stosowała 
ją głownie w pejzażu. W portretach 
dominuje pastel, ołówek i węgiel. 

Wystawa została tak zaprojektowana, 
aby pokazywała szeroki wachlarz umie-
jętności i tematów, jakimi posługiwała 
się artystka. Zobaczyć można zarówno 
malarstwo olejne jak i pastel czy szkice 
węglem. Również tematy są różnorodne. 
Wystawiane są portrety osób, które były 
spokrewnione z malarką lub jej poma-
gały, pejzaże morskie, szkice z Włoch, 
widoki domów i dworów w których 
mieszkała, martwe natury z kwiata-
mi, a także bardzo intymne w wyrazie 
wizerunki dzieci oraz portret matki.   
Prezentowane są głównie dzieła do tej 
pory nie wystawiane, czasami odbiega-
jące od znanych prac malarki, unikatowe 
w dorobku Płonowskiej. Przykładem na 
to jest akt "Wodnica" czy kompozycja 
symboliczna. 
Obrazom towarzyszą fotografie, poezja 
poświęcona malarce czy fragmenty 
dziennika Płonowskiej. 
 Z myślą o młodym pokoleniu zostały 
przygotowane warsztaty, które w dniu 
28 października poprowadzę ja, a w dniu 
4 listopada Pan Stanisław Wywioł.  
Szczegółowe informacje i rezerwacje 
dostępne są pod numerem telefonu 32 
754 44 55 lub mailowo: muzeum@mok.
olkusz.pl.
 Mam nadzieję, że wystawa pozwoli 
wszystkim zwiedzającym nie tylko 
przypomnieć, ale i odkryć na nowo 
tą niezwykłą postać. Zapraszam do 
Centrum Kultury w Olkuszu przy ul 
Szpitalnej 32.

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

OBLICZA MALARSTWA MARII PŁONOWSKIEJ 
WYSTAWA W SZEŚCIEDZIĄTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI ARTYSTKI

Zbliża się czas, gdy odwiedzamy groby zmarłych, wspominamy osoby, które 
odeszły. Najczęściej myślimy o tych najbliższych. Warto pomyśleć również 
o osobach, które zasłużyły sobie na wspomnienie. Właśnie mija sześćdziesiąta 
rocznica śmierci malarki Marii Płonowskiej. Była to osoba ważna dla naszego 
regionu. Pamięć o niej jest jednak coraz słabsza, gdyż artystka nie miała bliskiej 
rodziny. Znalazły się jednak w Olkuszu osoby, które doceniły kiedyś talent Płonowskiej i cenią 
go po dziś dzień. Mam tu na myśli rodziny, które pomagały malarce udzielając jej mieszkania, 
czy też osoby, które kolekcjonowały jej obrazy chroniąc od rozproszenia i zniszczenia.

Informacje
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Oferujemy:
• betony towarowe od B-10 do B-40
• betony posadzkowe, mrozoodporne, hydrotechniczne
• betony drogowe i mostowe
• betony wg receptury powierzonej
• zaprawy budowlane
• podsypki stabilizujące

Oferujemy również gamę 
prefabrykatów z wibroprasy:

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną. 
Jesteśmy największym przedsiębiorstwem produkującym beton w powiecie olkuskim.
Należymy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.

• ogrodzenia betonowe
• płytki chodnikowe
• płyty ażurowe
• bloczki fundamentowe
• korytka ściekowe
• kręgi

www.pro-bet.com.pl • pro-bet@poczta.onet.pl
OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97
WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2

tel. 32 644 21 42; 696 486 469

Szanowni Państwo!

Już w niedzielę, 25 października wybierzemy swoją reprezentację do Sejmu RP.
Każdy z nas będzie miał możliwość wybrania osoby, której powierzy ogromnie odpowiedzialną funkcję 
reprezentowania w Sejmie i walki o sprawy dotyczące każdego Obywatela.
Dlatego tak ważne jest aby wybrać osobę z wartościami, której leży na sercu dobro drugiego człowieka, 
by wybrać osobę, która potrafi słuchać i rozmawiać, dla której kultura i wzajemny szacunek są priorytetem.
WWażne, aby postawić na człowieka, dla którego praca i reprezentowanie społeczeństwa w Sejmie 
to ogromna odpowiedzialność i misja. Misja, która stoi również przed młodymi.
Proszę Państwa o głos 25 października.
To dobry czas dla naszego regionu! To dobry czas dla Polski!

Magdalena Nawara
Twój kandydat do Sejmu RP
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Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13  

lub osobisty w siedzibie �rm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.

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

• lokal nr 22  o powierzchni użytkowej  53,35 m2   cena 197 000 zł.
• lokal nr 33  o powierzchni użytkowej  71,33 m2   cena 265 000 zł.
• lokal nr 43  o powierzchni użytkowej  49,99 m2   cena 185 000 zł.

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
(dostępnego  również na kredyt MdM)

że posiada do sprzedaży przy ul. Górniczej 32 w Olkuszu
nowe dwupoziomowe lokale mieszkalne

z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):

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

• lokal nr 1 a  o powierzchni użytkowej   70,04 m2   cena 232 000 zł.
• lokal nr 3 a  o powierzchni użytkowej   52,49 m2   cena 175 000 zł.
• lokal nr 15   o powierzchni użytkowej 114,54 m2   cena 380 000 zł.

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
(dostępnego  również na kredyt MdM)

że posiada do sprzedaży przy ul. Skalskiej 4 w Olkuszu
(dawny budynek mieszkalny banku PKO BP) nowe lokale mieszkalne

z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

www.kotlyosiek.pl

1 m - 1650 zł
1,2 m - 1800 zł
1,4 m - 2050 zł
1,7 m - 2200 zł

1,9 m - 2350 zł
2,2 m - 2500 zł
2,5 m - 2600 zł

blacha 6 mm,
atest,

gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł 2,5 m - 6700 zł

tel. 604-640-687 

POKÓJ
w budynku SILVER

/dawny budynek policji/ 

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

DO WYNAJĘCIA

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj 
pieniądze i baw się doskonale"

Kontakt:
Małgorzata Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

mpoznanska1@vp.pl
www.twoje-ori.olkusz.pl

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków. 
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

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

Świat należy
do kobietDo wynajęcia lokal 89 metrów  

atrakcyjna lokalizacja  ul. Sławkowska 13 
koło Biedronki, ogólnodostępny parking!!! 

502-545-140 , 502-545-150

POLICJA
• Seria kradzieży mieszkaniowych. Złodzieje wykorzystują uchylone okna 

Policja ostrzega przed złodziejami i przypomina o zachowaniu zasad ostroż-
ności. Pozostawione uchylone okno czy drzwi balkonowe to nie lada gratka 
dla złodziei. Szczególnie mieszkania na parterze są bardziej narażone na 
kradzieże, a sprzyjająca ostatnio aura powoduje, że większość osób otwiera 
okna i drzwi balkonowe i nie pamięta o ich zamknięciu w momencie wyjścia 
z mieszkania. Łupem złodziei pada sprzęt, pieniądze, biżuteria. Wychodząc 
do pracy czy nawet na parę minut, np. do pobliskiego sklepu należy pamię-
tać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zapominając o zamknięciu 
okien lub drzwi balkonowych - ułatwiamy pracę przestępcom!  
Na przestrzeni ostatniego tygodnia doszło do  kilku kradzieży mieszkanio-
wych w Olkuszu. Złodzieje weszli przez uchylone okna do mieszkań w cen-
trum miasta i ukradli biżuterię oraz pieniądze. Zdarzenia te miały miejsce w 
godzinach przedpołudniowych. Policjanci ustalają teraz sprawców tych kra-
dzieży.

• Kradzież samochodu w Bukownie  
7 października 2015 roku w Bukownie przy ulicy Sławkowskiej skradziono 
BMW kombi na szkodę mieszkańca Witeradowa. Straty w ustaleniu. Postępo-
wanie prowadzą policjanci z tamtejszego komisariatu.

• Zakończyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu samoobrony  
W ramach wspólnego projektu „Mogę! Umiem! Potrafię! realizowanego przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i olkuską policję odbyły się praktyczne  
zajęcia szkoleniowe dla pracowników socjalnych  powiatu olkuskiego. Szko-
lenie to zostało poprzedzone konferencją promującą wspólne przedsięwzię-
cie w dniu 22 września 2015 roku.  W cyklu szkoleń wzięło udział 60 osób, 
głównie kobiet.  Celem warsztatów było nie tylko nauczenie się właściwych 
postaw, ale i nabycie umiejętności stosowania różnych technik samoobrony 
w sytuacjach  bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa. Zajęcia odbywa-
ły się w sali ćwiczeń komendy w czterech cyklach szkoleniowych w grupach 
15-osobowych. Policyjni instruktorzy uczyli uczestników podstawowych 
technik i chwytów obezwładniających, jak zachować się w sytuacjach agre-
sji fizycznej oraz jak wykorzystać do samoobrony przedmiotu codziennego 
użytku. 

• Kradzież samochodu  
12 października 2015 roku z parkingu przy ulicy Krasińskiego w Olkuszu skra-
dziono seata leona.  Straty w wysokości 25 tysięcy złotych poniosła miesz-
kanka Olkusza. Kodeks karny za kradzież z włamaniem przewiduje karę po-
zbawienia wolności od roku do lat 10.

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

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

TAKIEGO SPEKTAKLU JESZCZE U NAS NIE BYŁO!
„Odwieczny taniec natury” to niecodzienne widowisko łączące w sobie taniec, muzykę i poezję. 
Wszystko to w wykonaniu znakomitych artystów krakowskich zobaczymy na scenie sali widowisko-
wej olkuskiego MOK w poniedziałek 26 października o godz. 17.00. Balet i tango do kompozycji 
Antonio Vivaldiego i Astora Piazolli, ubarwione wierszami m. in. Mirona Białoszewskiego, Jana 
Kochanowskiego oraz Leopolda Staffa – tego nie można przegapić! Serdecznie zapraszamy.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Reklamy
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W 2004 r. i w 2005 r. Gminy Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze w związku 
z wdrożeniem na terenie Gmin dyrektyw unijnych, a także zobowiązań wyni-
kających z przystąpienia do Unii Europejskiej, przeprowadziły identyfikację 
potrzeb inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno–kanalizacyjnej. 
W trybie konkursowym w kwietniu 2009 r. zawarto umowę na sporządzenie 
materiałów aplikacyjnych dla projektu, które pozwalałyby startować w trybie 
konkursowym i sięgnąć po fundusze unijne. Zdecydowano, iż Beneficjentem 
tych funduszy będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 2009r. upoważ-
niono PWiK do złożenia wniosku i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia 
pn.: „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na 
terenach Gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. Całkowity 
koszt realizacji Projektu wynosi 202 429 427, 44 PLN, natomiast kwota 
pozyskana z Funduszu Spójności to 119 609 156, 81 PLN.

Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej, w ramach projektu 
„Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na 
terenach Gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I” jest możliwe 
zrealizowanie działań informacyjno – promocyjnych. Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu zorganizowało w tym celu:

• Konferencję w dniu 11 września 2013 r., która miała za zadanie poin-
formowanie mieszkańców o rozszerzeniu budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy 
Olkusz, gminy Bukowno, Bolesław a także na terenie gminy Klucze,

• 2 Festyny Ekologiczne – odbyły się one we wrześniu 2013 i 2015 roku.
Ponadto Przedsiębiorstwo bierze udział w:
• imprezach masowych miasta i gminy Olkusz, miasta Bukowna, 

Gmin Bolesław i Klucz, m.in. Dniach Bukowna, Bolesławia, które 
służą dostarczeniu informacji mieszkańcom o postępach prac reali-
zowanego projektu,

• lokalnych spotkaniach z mieszkańcami, które mają na celu infor-
mowanie o zaletach projektu.

24 listopada 2015 r. odbędzie się konferencja, która podsumuje reali-
zację projektu.

Przedsiębiorstwo brało także udział w Dniach Otwartych Funduszy Unii 
Europejskiej. W ramach tych Dni, odbyły się dwa spotkania. Pierwsze z nich 
miało miejsce 16 maja 2014 roku – uczestniczyły w nim przedszkolaki. Miały 
możliwość zapoznania się z drogą, jaką pokonuje woda od źródła do kranów. 
Dzieci mogły wykazać się także wiedzą i odpowiedzieć na pytania – do 
czego służy woda? Co robić, aby ją oszczędzać? Jak dbać o środowisko?
Drugie spotkanie odbyło się 8 maja br. Była to akcja pt. „Ekologiczna 
graffitomania nad Białą Przemszą” – warsztaty graffiti na Olkuskim 
Rynku. Brała w niej udział młodzież gimnazjalna, która miała za 
zadanie wykazać się wrażliwością ekologiczną. Forma tych warsztatów 
malarskich cieszyła się także dużym zainteresowaniem przechodniów. 
W ramach Dni Otwartych, wodociągi olkuskie udostępniły także obiekty 
Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu – dzięki temu zwiedzający mogli 
zapoznać się z zasadami działania Stacji.

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Z tego powodu w szko-
łach gimnazjalnych zorganizowano event, który polegał na jednoczesnym 
wypiciu przez uczniów tony wody. W dniu 24 marca PWiK wraz z Powia-
towym Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu, tj. panią Agatą Kapnik 
i ówczesnym Burmistrzem Miasta i Gminy Olkusz panem Dariuszem 
Rzepką zorganizowało konferencję promująca Projekt. W spotkaniu 
uczestniczyli uczniowie szkół średnich z Olkusza, a także przedstawiciele 
firm, którzy prezentowali produkty przyjazne środowisku.

Warto nadmienić, iż Przedsiębiorstwo w ramach realizowanego projektu 
współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami, m.in. z – Lokalną Grupą 
Działania Olkusz czy ze Stowarzyszeniem „Szansa Białej Przemszy”. 
Wspierają one działania i cele Przedsiębiorstwa, które mają za zadanie 
ochronę środowiska. 

Należy pamiętać o tym, że najważniejszą korzyścią tego projektu jest 
poprawa stanu środowiska. Dzięki przyłączeniu się do kanalizacji, 
rezygnujemy z szamb, które zanieczyszczają nasze środowisko, a także 
są szkodliwe dla gleby, wód, a także są o wiele droższe w użytkowaniu.

Dzięki projektowi mamy:

• około 50 kilometrów nowych dróg o wartości odtworzenia 
40.000.000,00 zł 

• zmodernizowaną Oczyszczalnię Ścieków na wartość 42.000.000,00 
zł, której prace  obejmowały zmianę technologii biologicznego 
oczyszczania ścieków oraz budowę nowoczesnej suszarni osadu, 
nowego zbiornika biogazu, nowej instalacji odwadniania osadu 
oraz modernizację istniejących rurociągów technologicznych by 
dostosować się do wszystkich parametrów unijnych,

• nowy system zaopatrzenia w wodę całego regionu olkuskiego o war-
tości 21.000.000,00 zł, a w nim:

 - 2 nowe studnie głębinowe,
 - 2 zmodernizowane studnie głębinowe,
 - 13 kilometrów wybudowanej sieci energetycznej, 16 kilome-

trów sieci teletechnicznej oraz 18 kilometrów nowej magistrali 
wodociągowej,

• prawie 69 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej – nowej i zmo-
dernizowanej,

• około 66 kilometrów łącznie nowej i zmodernizowanej sieci wodo-
ciągowej,

• nowoczesne samochody specjalistyczne oraz agregat prądotwórczy.

 v Alfred Szylko

Unia Europejska udziela wsparcia finansowego i dotacji na wiele różnych projektów z Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, które mają na celu wspomóc m.in. rozwój regionalny, zatrudnienie, integrację społeczną, rolnictwo czy badania naukowe. Przy składaniu projektu 
trzeba wiedzieć o tym, że jest to działanie o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągnięcia określonego celu, a także musi mieć 
określone terminy realizacji dla każdego podejmowanego zadania. Musi także spełniać warunki i wpisywać się w cele programu, co trzeba dowieść we 
wniosku o dofinansowanie. Po udzieleniu wsparcia finansowego, jest się zobowiązanym do informowania społeczeństwa o fakcie udzielenia współfinan-
sowania, a także do oznaczania dokumentów i wyposażenia zakupionego w ramach wykonywanego projektu.

Informacje
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tel. 537 39 39 39
 511 33 06 36
motoexpertshop@gmail.com 
32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 1
(baza STW)

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

HURTOWNIA OLEJU OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

www.motoexpert.olkusz.pl

Najniższe ceny w regionie!

Jasol GL-4 
80W90

4000

  zł/5L 

PILAROL

800

zł/1L

PRZEGLĄD KLIMATYZACJI 
z uzupełnieniem czynnika 

MYCIE SAMOCHODU • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   15 zł
MYCIE SZYB • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  10 zł
ODKURZANIE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  10 zł
WOSKOWANIE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •          5 zł
OZONOWANIE GENERATOREM  • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   40 zł

PAKIET RAZEM  • • • • • •    100 zł

AUTO-MYJNIA - Krze
przy trasie E94 (Olkusz - Dąbrowa Górnicza)

Umów się, tel. 508 212 003

20 zł

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

ZAPRASZAMY NA STRONĘ:

www.gwarek-nieruchomosci.pl

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.

DO SPRZEDANIA

Działka o pow. 17 a w Młoszowej,  
gm. Trzebinia, pod dział. usługową, 

handlową lub produkcyjną. Budynek 50 m 
kw., pełniący rolę biura. Wjazd bezpośr. z 

DK nr 79. Ogrodzona, dojazd dla TIR. 
Cena: 2,5 tys. PLN/m-c.

Lokal usługowy  
o pow. ok. 100 m kw., ok. 8 km od  
Olkusza, w kierunku Krzeszowic. 

Wejście od drogi gminnej, wysokość 
pomieszczenia w środku 3 m.  
Cena: 1 tys. PLN/m-c.

DO WYNAJĘCIA DO WYNAJĘCIA

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. Działka o pow. 1,74 Ha w Baczynie koło Mnikowa  

(gm. Liszki), pod zabudowę 13 domów mieszkalnych. 
Cena 989 tys. PLN. Oferta skierowana do dewelopera, 
ale nie tylko. 

3. Dom w Rudnie (gm. Krzeszowice) w okolicach Zamku 
Tenczyn, 165 m kw., działka 8 a. Cena: 275 tys. 

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

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

6. Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus garaż, 
na działce 8a. Cena 185 tys. 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 Jerzmano-
wicach pow. 80-90 m kw.  plus budynek gospodarczy, 
działka 5 a. Cena: 165 tys. PLN. 

9. Dom w Kochanowie (gm. Zabierzów) - 438 m kw plus 
garaż dwustanowiskowy, działka 44 a.  Pod działalność 
agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną, jak i 
prywatnie. Cena: 1,5 mln PLN. 

10. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze ska-
łą lub bez.  Położona w pobliżu Restauracji Chochołowy 
Dwór. Cena: 105 tys. PLN.

11. 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.

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

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

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

15. 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. 

16. 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.

17. Działka 1,48  Ha, użytkowanie wieczyste, przeznaczenie 
– przemysł. Budynek magazynowo-usługowy o pow. 
1710 m kw. Działka znajduje się w północno-wschodniej 
części Krakowa.

18. Działka o przeznaczeniu przemysłowym 2,97 ha.  Stacja 
trafo z możliwością podpięcia. Plan zagospodarowania 
przestrzennego w studium, WZ na istniejącą halę, ozna-
czone jako: UP/UC/P – tereny o przeważającej funkcji 
usług komercyjnych, publicznych  i przemysłu. Działka 
znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.

19. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Możliwość 
dokupienia działki przylegającej o pow. 16 a - MNU1, 
czyli budowlano - usługowej. Cena: 255 tys. PLN.

20. 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.

Wiecej ofert na: www.gwarek-malopolski.pl 

Reklamy


