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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

NOWY PROGRAM FINANSOWANIA ZWROTNEGO SPOŁECZNEGO BUDOWNICTWA CZYNSZOWEGO - CZYTAJ STR.4

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

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

 PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

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

SALON KOTŁÓW C.O.SALON KOTŁÓW C.O.

ECO-DOMECO-DOM

DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ 

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW: ZŁOTA, SPRZĘTU AGD-RTV

SKUP ZŁOTA - NAJLEPSZE CENY!
Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ.

32-300 Olkusz, Rynek 24,
tel. 32 643 34 26, 512 777 884
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Od 22 lutego 2016 r. umowy na czas okre-
ślony będą zawierane na zupełnie nowych 
zasadach. Obowiązujący na dzień dzisiej-
szy mechanizm przekształcenia trzeciej 
umowy na czas określony w umowę na czas 
nieokreślony, przewidziany w art. 251 k.p., 
nie będzie już stosowany. W to miejsce 
pojawią się nowe regulacje ograniczają-
ce nadmierne wykorzystywanie umów 
terminowych. Wprowadzą one nieznany 
dotąd limit czasowy zatrudniania na pod-
stawie umowy lub umów na czas określony, 
wynoszący 33 miesiące oraz limit ilościowy 
umów tego rodzaju wynoszący maksymal-
nie 3 umowy. Oczywiście limity te będą 
dotyczyły zatrudnienia między tymi samy-
mi stronami. Konsekwencją przekroczenia 
powyższych limitów będzie przekształce-
nie umowy na czas określony w umowę na 
czas nieokreślony z mocy samego prawa. 
Skutek ten nastąpi od dnia następnego po 
upływie 33 miesięcy zatrudniania na czas 
określony lub od dnia zawarcia czwartej 
umowy na czas określony. 
W obecnym stanie prawnym Kodeks 
pracy przewiduje wyjątki od wymogu 
stosowania mechanizmu przekształce-
nia umowy na czas określony, o którym 
mowa w art. 251 k.p. Podobnie będzie 
również po 22 lutego 2016 roku, kiedy to 
pracodawcy w niektórych sytuacjach nie 
będą zobowiązani do stosowania limitów 
"33 i 3". Uchylenie wynikających z nich 
ograniczeń będzie miało miejsce w przy-
padku zawarcia umowy na czas określony: 
w celu zastępstwa innego pracownika, 
w celu wykonywania pracy o charakte-
rze dorywczym lub sezonowym, w celu 
wykonywania pracy przez okres kadencji 
oraz jeżeli pracodawca wskaże obiektywne 
przyczyny leżące po jego stronie. Decyzja 

co do tego, czy w danej sytuacji przesłanka 
obiektywnych przyczyn leżących po stro-
nie pracodawcy wystąpiła, należy więc do 
samego pracodawcy, jednakże z uwagi na 
to, że pojęcie obiektywnych przyczyn jest 
bardzo szerokie i subiektywne, powołanie 
się na takie przyczyny przez pracodawcę 
obwarowane będzie dodatkowym obo-
wiązkiem informacyjnym wobec Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. 
Kolejną ważną zmianą warunków zatrud-
nienia na czas określony jest odejście od 
krótkiego, dwutygodniowego okresu 
wypowiedzenia umowy na czas okre-
ślony. W miejsce tego wypowiedzenia, 
zastosowanie znajdą przepisy dotyczące 
okresów wypowiedzenia umowy na czas 
nieokreślony. Zgodnie z art. 36 k.p. wyno-
szą one dwa tygodnie - przy zatrudnieniu 
w danym zakładzie poniżej 6 miesięcy, 
jeden miesiąc - przy stażu zakładowym 
wynoszącym co najmniej 6 miesięcy oraz 
trzy miesiące - przy zatrudnieniu w danym 
zakładzie przez co najmniej 3 lata. Wypo-
wiedzenia o takiej długości będą stoso-
wane do umów na czas określony. Staż 
zakładowy, od którego zależy długość 
wypowiedzenia, będzie ustalany z całego 
okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. 
Obliczenie stażu zakładowego dla potrzeb 
nowych okresów wypowiedzenia umów na 
czas określony będzie jednak następowało 
na zasadach określonych w przepisach 
przejściowych.
Od 22 lutego 2016 roku z dotychczaso-
wego katalogu umów zniknie umowa 
na czas wykonania określonej pracy. Na 
mocy ustawy nowelizującej kodeks pracy 
ten rodzaj umowy terminowej ulegnie 
likwidacji. W obrocie prawnym pozo-
stanie jedynie umowa na okres próbny 

i na czas określony. Nadal będzie można 
zawierać umowę o pracę na zastępstwo, 
chociaż zrezygnowano z  jej wyraźne-
go wyodrębnienia w treści art. 25 k.p. 
Regulacje dotyczące tej umowy pojawią się 
jednak w innych przepisach kodeksowych. 
Zmianie ulegnie okres wypowiedzenia 
umowy na zastępstwo, który do tej pory 
wynosi 3 dni robocze. Umowa na czas 
określony zawierana w tym celu, od 22 
lutego 2016 roku  będzie wypowiadana 
na zasadach dotyczących zwykłych umów 
na czas określony. 
Od tej daty nie będzie też obowiązywała 
regulacja, zgodnie z którą wypowiedzenie 
umowy na czas określony jest możliwe tyl-
ko wtedy, gdy została ona zawarta na okres 
powyżej               6 miesięcy i zastrzeżono 
możliwość jej wypowiedzenia.
W  nowych przepisach uregulowano 
wątpliwą dotychczas kwestię ponowne-
go zatrudnienia tego samego pracownika 
na okres próbny. Od 22 lutego 2016 roku 
pracodawca będzie mógł to uczynić, jeżeli 
ta sama osoba ma być zatrudniona w celu 
wykonywania innego rodzaju pracy niż 
poprzednio. W przypadku, gdy zatrudnie-
nie będzie dotyczyć tego samego rodzaju 
pracy, warunkiem ponownego podpisania 
umowy na okres próbny będzie upływ 
co najmniej 3 lat od rozwiązania lub 
wygaśnięcia poprzedniej umowy o pra-
cę. W takim przypadku dopuszczalne 
będzie zawarcie tylko jednej, ponownej 
umowy na okres próbny.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

Należy zdawać sobie sprawę, że grupa 
więźniów nie stanowi monolitu, bowiem 
wśród nich znajdują się ludzie, którzy 
trafili tutaj z powodu naruszenia prawa, 
poczynając od tych najbardziej niebez-
piecznych, a kończąc na drobnych wykro-
czeniach. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami więźniowie rozmieszczani 
są według określonych kryteriów, takich 
jak: rodzaj czynu,  w zależności od statusu: 
skazany/ukarany/tymczasowo aresztowa-
ny, dzieli się ich na recydywistów lub prze-
bywających po raz pierwszy w więzieniu 
oraz ze względu na palenie wyrobów tyto-
niowych. Trzeba równocześnie dodać, że 
osoby przebywające w izolacji mogą mieć 
różne diety żywieniowe, chociażby przez 
wzgląd na wyznanie, jednostkę chorobo-
wą, czy wg własnego uznania. Można więc 
użyć stwierdzenia, że jest tam jak w dobrej 
restauracji.  Jednak na uwagę zasługuje 
fakt, że system penitencjarny w Polsce 
ma na uwadze również niesienie pomocy 
osobom leczącym się na różne schorzenia 
i choroby, ale w równym stopniu skiero-
wany jest do ludzi uzależnionych, m.in. od 
alkoholu, opiatów i środków odurzających, 
o czym świadczy fakt, że w 2003 roku, 
w krakowskiej jednostce przystąpiono do 
programu metadonowego dotyczącego 
leczenia uzależnień. Leczeni są oprócz 
tego pacjenci chorzy na HIV, u których 
stosuje się leki retrowirusowe. W Kra-
kowie znajduje się jeden już z nielicz-
nych szpitali więziennych w kraju, który 
posiada w swoich strukturach oddział 
chirurgiczny, oddział chorób wewnętrz-
nych oraz oddział psychiatrii sądowej. 
Dysponuje on także pracownią anali-

tyczną, rtg, usg, eeg i gastroskopii, ma też 
własną aptekę. Wykonuje się w dodatku 
badania, takie jak spirometria i echo serca. 
Kadrę medyczną w więzieniu reprezentują 
wykwalifikowani lekarze i doświadczony 
personel pielęgniarski, który pracuje „na 
pełnych obrotach” i z wielkim poświę-
ceniem. Warto podkreślić, że w każdym 
tygodniu pracy dodatkowo do  dyspozycji 
jednostki penitencjarnej są lekarze specja-
liści, przychodzący na dyżury z innych 
szpitali, którzy przyjmują osadzonych 
wg określonego grafiku, codziennie inny 
specjalista. Znajdziemy tutaj w każdym 
dniu stomatologa, raz w tygodniu neuro-
loga, urologa, pulmonologa i laryngologa, 
raz w miesiącu okulistę i dermatologa, 
w razie konieczności kobiety konsultuje 
się pod względem ginekologicznym. Jak 
widać mamy do czynienia z szerokim 
spektrum lekarzy, którzy dla przecięt-
nego człowieka są zwykle niedostępni 
w tak krótkim czasie. Służba zdrowia 
„za murami” boryka się z różnymi przy-
padłościami, jak również z różnym typem 
zachowań ze strony osób izolowanych, co 
czyni ich pracę w tym szczególnym miej-
scu zajęciem wyjątkowo niebezpiecznym 
i wysoce odpowiedzialnym. Jednostka 
penitencjarna ponadto oferuje osobom 
przebywającym w izolacji więziennej sze-
roki wachlarz działań w zakresie pomocy 
psychologicznej. W Areszcie Śledczym 
w Krakowie znajduje się ośrodek dia-
gnostyczny, w którym przeprowadza się 
badania psychologiczne oraz zapewnia 
się także tym najbardziej potrzebującym 
opiekę psychologa. Wszystkie wspomnia-
ne komórki swoim zasięgiem obejmują 

zarazem inne jednostki penitencjarne 
w kraju, co powoduje wzmożony nakład 
pracy i obowiązków.  
Jak więc można zauważyć więźniowie 
nie są pozostawieni sami sobie, ale mają 
dostęp do szerokiego zakresu świadczeń, 
szczególnie tych medycznych. Na domiar 
tego, zdarzają się również nagłe przy-
padki różnych schorzeń, wymagające 
natychmiastowej interwencji zewnętrz-
nej, w związku z czym transportuje się 
ich karetkami OPC, celem zapewnienia 
im natychmiastowej pomocy medycznej. 
Często też mają miejsce konsultacje, które 
przeprowadza się w szpitalach publicz-
nych, a takich codziennie bywa nawet 
kilka. Ciężar kosztów za powyższe świad-
czenia dźwiga państwo. 
Mamy tu poniekąd do czynienia z para-
doksalnymi sytuacjami, ponieważ ludzie, 
którzy żyją w zgodzie z literą prawa na 
pomoc ze strony lekarza specjalisty czekać 
muszą niekiedy miesiącami, a zdarza się, że 
nawet dłużej, a z drugiej strony mamy oso-
by pozbawione wolności, które tę pomoc 
otrzymują natychmiast. Niewątpliwie jest 
to zjawisko uwłaczające uczciwemu i chore-
mu człowiekowi, zważywszy tym bardziej, 
że kolejki w dzisiejszych szpitalach, czy 
przychodniach są zatrważające. Wypa-
dałoby stwierdzić, że jeśli potrzebujesz 
szybkiej, fachowej opieki lekarskiej, to naj-
lepiej byłoby skorzystać z prywatnej służby 
zdrowia, która niestety sporo kosztuje i nie 
jest dla wszystkich osiągalna albo po prostu 
„przeprowadzić się” do więzienia.

 v Łukasz Sioła

PORADY PRAWNE 

ZMIANY DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMÓW O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONYŻYCIE „ZA MURAMI”
Od 22 lutego 2016 roku umowy na czas określony będą zawierane 
na zupełnie nowych zasadach.  W życie od tej daty, na mocy usta-
wy z dnia 25.06.2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220),  wejdą nowe regulacje, 
dotychczas nieznane na gruncie prawa pracy.

Więzienie dla wielu kojarzy się tylko i wyłącznie z miejscem odby-
wania kary pozbawienia wolności. Są i tacy, którzy uważają, że jest 
to miejsce wysokiego rygoru i stosowanych represji wobec osadzo-
nych. Jest to powierzchowne myślenie, ponieważ instytucja jaką jest 
jednostka penitencjarna ma obowiązek nie tylko egzekwowania kar, 
ale także podejmuje działania mające na celu wychowywać, skutecznie oddzia-
ływać,  wspierać w zaprzestaniu przestępczej działalności, wreszcie przygotować 
do życia zgodnie z obowiązującym prawem. 

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zaprasza na 

Otwarty Turniej Triobasketu
22. 11. 2015 r. (niedziela) godz. 10:00

Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa
Zgłoszenia wraz z wpisowym 

w kwocie 50,00 zł będą przyjmowane 
w Hali Sportowo-Widowiskowejw Olkuszu, 
ul. Wiejska 1a, do 19.11.2015 r. do godz. 13:00.

Dla najlepszych drużyn i zawodników 
atrakcyjne nagrody.

Publiczność mile widziana!!!

Regulamin turnieju dostępny na 
www.mosir.olkusz.pl,

Dodatkowe informacje pod numerami 
tel. 32 649 44 88, 784 647 871

Informacje



3

Okres urlopu macierzyńskiego (tj. 
podstawowy i dodatkowy urlop 
macierzyński oraz rodzicielski, 
łącznie trwający co najmniej 1 
rok) jest zaliczany do okresów 
efektywnej pracy. W konse-
kwencji pracownik za ten okres 
nabywa prawo do pełnego urlopu 
wypoczynkowego. Potwierdzenie 
powyższego stanowi przepis art. 
1552 § 1 Kodeksu pracy.  Zawiera 
ona bowiem wyliczenie rodzajów 
nieobecności w pracy, powodują-
cych proporcjonalne zmniejszenie 
ilości dni urlopu wypoczynkowe-
go, a wśród nich ustawodawca 
nie zawarł okresu nieobecności 
pracownika związanego z rodzi-
cielstwem (art. 180, 1821, 1821a 
Kodeksu pracy). 
Pracodawca, co do zasady udzie-
la pracownikowi urlopu wypo-
czynkowego zgodnie z ustalonym 
harmonogramem, nie będąc tym 
samym związany wybranym przez 
pracownika okresem wypoczynku. 
Od wskazanej zasady istnieje wyją-
tek. Otóż pracodawca może stanąć 
przed koniecznością udzielenia sku-
mulowanego urlopu wypoczynko-
wego, jeżeli zajdzie sytuacja, o której 
mowa w art. 163 § 3 Kodeksu pracy. 
Wskazany przepis jasno wskazuje, iż 
„Na wniosek pracownicy udziela się 
jej urlopu bezpośrednio po urlopie 
macierzyńskim; dotyczy to także 
pracownika-ojca wychowującego 
dziecko, który korzysta z urlopu 
macierzyńskiego.”.

Obowiązek pracodawcy potwier-
dza ugruntowane orzecznictwo 
sądowe. Jako przykład należy 
podać orzeczenie Sądu Naj-
wyższego Izby Pracy z dnia 20 
sierpnia 2001r., sygn. akt I PK 
590/00, z tezą w następującym 
brzmieniu: „Pracodawca nie jest 
związany wnioskiem pracownika 
zawierającym propozycję terminu 
udzielenia mu urlopu wypoczyn-
kowego. Jest jednak związany 
takim wnioskiem pochodzącym 
od pracownicy, która urodziła lub 
ma urodzić dziecko i chciałaby 
skorzystać z urlopu wypoczyn-
kowego bezpośrednio po urlopie 
macierzyńskim”. Kolejny wyrok 
zasługujący na uwagę, to orzecze-
nie Sądu Najwyższego Izby Pracy 
z dnia 19 listopada 2003r., sygn. 
akt I PK 18/03, gdzie Sąd stanął 
na stanowisku, iż: „Do rozpoczęcia 
urlopu na podstawie art. 163 § 3 
Kodeksu pracy wystarczy złożenie 
stosowanego wniosku, na który 
pracodawca nie może zareagować 
inaczej niż „udzielając” urlopu nie-
zależnie od planu urlopów.”. 
Toteż pracodawca, nie ma moż-
liwości odmownego ustosunko-
wania się do takiej prośby, o ile 
korzystanie z urlopu ma nastąpić 
bezpośrednio po zakończeniu 
urlopów z tytułu rodzicielstwa. 
W tym wypadku zwrot „bezpo-
średnio” oznacza, iż między ostat-
nim dniem pobytu na macierzyń-
skim, a pierwszym dniem urlopu 

wypoczynkowego, nie może być 
żadnej przerwy.  
Pula urlopu wypoczynkowego 
do wykorzystania może dotyczyć 
zaległego urlopu jaki i bieżącego. 
Urlop wypoczynkowy może rów-
nież zwiększyć się w porównaniu 
z tym przysługującym pracow-
nicy przez urodzeniem dziecka 
(z 20 dni na 26 dni). Dzieje się 
tak gdy staż pracy pracownicy 
wynosił niewiele poniżej 10 lat, 
a dodając do tego okresu wyko-
rzystany urlop związany z rodzi-
cielstwem, przekracza próg 10 lat 
(art. 154 Kodeksu pracy). Urlop 
macierzyński nie tylko jest zali-
czany do okresu warunkującego 
nabycie prawa do wypoczynku, 
ale i wywiera znaczenie na okres, 
od którego zależy wymiar urlopu 
wypoczynkowego.  
Do skorzystania z urlopu wypo-
czynkowego przez rozpoczęciem 
urlopu wychowawczego niezbęd-
ny jest stosowany wniosek, pra-
cownica nie może samodzielnie 
zdecydować o przejściu na taki 
urlop. Nie jest wymagana jego 
forma pisemna, jednak dla celów 
dowodowych, korzystniej byłoby 
uczynić to właśnie w tej formie.    

 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 

CZY ZA URLOP MACIERZYŃSKI NALEŻY SIĘ  
URLOP WYPOCZYNKOWY?

Nierzadko pracownice występują o udzielenie urlopu wypoczynkowego 
bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Czy taki urlop przysługuje pra-
cownicy? Czy pracodawca jest zobligowany do jego udzielenia?

Był to czas zaprezentowa-
nia umiejętności wokalnych 
i recytatorskich uczniów klas 
pierwszych, do której dzieci 
przygotowywały się od wrze-
śnia pod kierunkiem swoich 
wychowawczyń (kl. Ia- Beaty 
Stochel i kl. Ib- Małgorzaty 
Spiżewskiej). Tematyka wiodą-
ca, jak i dekoracja nawiązywały              
w pierwszej części do pożegna-
nia przedszkola i rozpoczęcia 
przez dzieci życia uczniowskie-
go,  a w drugiej do wartości 
patriotycznych. WPięknie 
zaśpiewane piosenki, z prze-
jęciem wyrecytowane wiersze,  
oraz różnorodne układy rucho-
we, wycisnęły niejedną łezkę 
z oczu rodziców. W imieniu 
społeczności szkolnej pierw-
szaków powitali uczniowie 
klas IV i V. Nie zapomniano 
też o patronie szkoły Janie 
Kochanowskim. Jako symbol 
pamięci pod popiersiem Jana 
złożona została przez rodzi-
ców biało- czerwona wiązanka 
kwiatów. W niezwykle podnio-
słej atmosferze, przed pocztem 
sztandarowym pierwszacy ślu-
bowali być dobrymi uczniami, 
a swym zachowaniem i nauką 
sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom. Po złożeniu 
przyrzeczenia dzieci ochoczo 

przeskakiwały przez baranią 
skórę- symbol przekroczenia 
progu szkolnego, a pan dyrek-
tor Paweł Czarnota  dokonał 
symbolicznego pasowania na 
ucznia wypowiadając zdanie: 
„Pasuję Cię na ucznia Szko-
ły Podstawowej w Osieku " 
i dotykając ołówkiem – jak 
czarodziejską różdżką ramion 
pierwszoklasistów. Na głowach 
dzieci pojawiły się piękne bire-
ty jako symbol rozpoczęcia 
nauki.
W miłej atmosferze życze-
nia dzieciom złożyli goście, 
dyrektor szkoły oraz rodzice. 
Wszyscy zgodnie stwierdzi-
li, że uczniowie klas pierw-
szych są gotowi do sumiennej 

pracy w szkole. Każdy uczeń 
otrzymał upominek od wło-
darza miasta oraz pani dyrek-
tor przedszkola, a także Róg 
Obf itości od rodziców. Na 
zakończenie uroczystości 
nastąpił czas na pamiątkowe 
zdjęcia, a następnie część mniej 
oficjalna, którą przygotowali 
rodzice czyli "słodkie przy-
jęcie” dla pierwszaków oraz 
uczniów klas II i III. Ten dzień 
na długo pozostanie wszystkim 
w pamięci, a zwłaszcza pierw-
szakom.

 v Uroczystość  
i oprawę przygotowały: 

mgr Beata Stochel 
i mgr Małgorzata Spiżewska

UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA I PASOWANIA 44 
DZIECI NA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dnia 23 października 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Jan Kochanowskiego w Osieku 
odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania 44 dzieci na uczniów szkoły podsta-
wowej. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście:
Burmistrz Miasta i Gminy – pan Roman Piaśnik
Dyrektor Przedszkola w Osieku - pani Maria Skotniczna

W numerze 21/2015 przez błąd techniczny zamieściliśmy nieaktualną 
reklamę Miejskiego Ośrodka Kultury. Za błąd przepraszamy czytelników 
i pracowników MOK Olkusz.                  Redakcja

Nowe centrum handlowe – czwar-
te realizowane pod marką Quick 
Park - będzie miało około 14 tys. 
mkw. powierzchni najmu z ponad 
60 sklepami.
Quick Park w Olkuszu prezentować 
będzie ofertę modową z popularnymi, 
lubianymi markami, gastronomią oraz 
4-salowym kinem. Obiekt ten będzie 
dysponował pierwszym w mieście 
krytym parkingiem z 530 miejscami.  
„Naszym celem jest taki dobór 
najemców, aby w jak najwięk-
szym stopniu spełnić oczekiwania 
mieszkańców. Jesteśmy przekona-
ni, że nowoczesny obiekt z miejsca-
mi nie tylko na zakupy ale i na miłe 
spędzanie czasu z rodziną i znajo-
mymi będzie bardzo popularnym 
miejscem w mieście. Obiekt będzie 
posiadał jedyne wielosalowe kino 
w mieście. Quick Park zlokalizo-
wany będzie w centrum, bezpo-
średnio przy rynku miejskim - to 
ważne dla wygodnego dostępu 
obiektu dla klientów zarówno 
tych zmotoryzowanych jak i pie-
szych.  Jesteśmy przekonani, że 
nasza inwestycja w Olkuszu zosta-
nie bardzo dobrze przyjęta przez 
mieszkańców i stanie się nowym 
punktem na mapie zakupowej oraz 
rozrywkowej Olkusza”. – poin-
formował Dominik Buczkowski 
Dyrektor ds. Rozwoju

Inwestycja:

Quick Park Olkusz to inwestycja 
o wartości 100 mln złotych. Quick 
Park Olkusz zlokalizowany będzie 
bezpośrednio przy drodze krajowej 
numer 94, która jest główną arte-
rią komunikacyjną miasta łącząc jej 
wschodnią i zachodnią stronę. W cią-
gu doby w Olkuszu przejeżdża tą 
drogą ponad 20 tysięcy samochodów.
Powierzchnia handlowa Quick Park 
Olkusz będzie wynosiła 14 tys. mkw. 
Na terenie obiektu powstanie ponad 
60 lokali. Będą to m.in. supermarket, 
sklepy z modą, obuwnicze, drogeria, 
, punkty gastronomiczne i kawiarnie 
oraz 4 salowe kino. Budowa Quick 
Parku potrwa około 12 miesięcy i roz-
pocznie się wiosną 2016 roku. Do dys-
pozycji zmotoryzowanych klientów 
dostępnych będzie 530 bezpłatnych 
miejsc parkingowych.

Koncepcja Quick Parków jest prze-
znaczona dla miast o populacji pomię-
dzy 20 tys. a 100 tys. mieszkańców, 
z zasięgiem centrum obejmującym 
przynajmniej 200 tys. osób.
Za koncepcję komercyjną oraz wyna-
jem Quick Parku Olkusz odpowia-
da firma Mallson Polska, a projekt 
architektoniczny został przygotowany 
przez biuro architektoniczne MOFO 
Architekci.

Inwestor:

Inwestorem obiektu jest spółka 
Real2B wraz  z Retail Develop-
ment Management oraz funduszem 
Retail Parks Fund realizujące sieć 
kilkudziesięciu centrów handlowych 
i retail parków pod nazwą Quick 
Park na terenie całego kraju.  

NOWE CENTRUM HANDLOWE  
W OLKUSZU – QUICK PARK

W Olkuszu powstanie pierwsze nowoczesne centrum handlowo-
-rozrywkowe Quick Park z wielosalowym kinem. Otwarcie inwestycji 
planowane jest na 2017 r..

Informacje
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Tylko w 2015 r. na przebudowę 
układu komunikacyjnego ul. Spół-
dzielczej i ul. Głowackiego Gmina 
Olkusz przeznaczyła kwotę ponad 1 
mln zł. Przebudowa na tym etapie 
koncentrowała się na ul. Spółdziel-
czej. Wykonano kanalizację desz-
czową, nową nawierzchnię asfalto-
wą, chodniki, miejsca postojowe oraz 
ustawiono nowe słupy oświetlenia 
ulicznego w wydajnej oraz oszczęd-
nej technologii LED.
W odbiorze technicznym tej części 
prac wzięli udział m.in.: Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz Roman Pia-
śnik, Naczelnik Wydziału Drogo-
wo-Inwestycyjnego Artur Kocjan, 
radna z okręgu obejmującego 
Osiedle Glinianki Ewa Kiełtyka, 
Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
Barbara Piekarz oraz przedstawi-
ciele wykonawcy prac.
- Prace nad poprawą układu 
komunikacyjnego w tym rejonie 
były niezbędne z uwagi na bardzo 
zniszczoną infrastrukturę dro-
gową. Zarówno mieszkańcy, jak 
i okoliczni przedsiębiorcy odczu-
ją teraz znaczną poprawę. Cieszę 
się, że zakończony etap prac prze-
biegał tak sprawnie oraz liczę, że 
efekt najbliższych robót również 
nie zawiedzie naszych oczekiwań. 
Postaramy się zrobić w tym roku jak 
najwięcej. Przede wszystkim nie 
mogliśmy jednak odpuścić możli-
wości uzyskania dofinansowania 
– mówi Burmistrz Roman Piaśnik.
Chodzi o planowaną przebudowę ul. 
Głowackiego. Gdy tylko pojawiła się 
szansa na uzyskanie z Wojewódz-
twa Małopolskiego dofinansowania, 
Burmistrz zdecydował o zwołaniu 

nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, 
na której zaproponował przesunięcie 
środków na zabezpieczenie wkładu 
własnego. Dzięki tej szybkiej decyzji 
oraz zgodzie Rady Miejskiej, prace 
w ul. Głowackiego będą mogły roz-
począć się już niebawem oraz będą 
współfinansowane przez Wojewódz-
two Małopolskie. Pierwsze roboty 

(na odcinku od ul. 20 Straconych do 
ul. Spółdzielczej) rozpoczną się już 
w najbliższy poniedziałek.
W związku z rozpoczęciem prac 
w ul. Głowackiego informujemy 
o utrudnieniach w ruchu, trwających 
od 2 listopada do 14 grudnia 2015 r.  

 v UMiG Olkusz

REMONTY ULIC SPÓŁDZIELCZEJ I GŁOWACKIEGO W OLKUSZU
Dobiegł końca kolejny etap przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Spółdziel-
czej i ulicy Głowackiego w Olkuszu. Odbiór techniczny robót na ul. Spółdzielczej, z udziałem 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika, został dokonany w ubiegłym tygodniu. 
To jednak nie koniec prac w tym rejonie, bowiem Gmina Olkusz pozyskała dofinansowanie 
w wysokości 878 tys. zł na dalsze prace.

 Jak co roku, w chwili gdy 
w naszym kraju następuje 
gwałtowne ochłodzenie i tem-
peratury na zewnątrz spadają 
blisko zera lub poniżej, poli-
cjanci zwracają się do wszyst-
kich z apelem o to, aby nie byli 
obojętni na czyjąś krzywdę. 
Chodzi tu oczywiście o osoby, 
które mogą cierpieć z powodu 
zimna. Należy pamiętać, że na 
wychłodzenie organizmu są 
szczególnie narażeni bezdomni, 
osoby starsze i osoby nietrzeźwe 
przebywające na dworze. Jeśli 
widzimy takiego człowieka, 
nie wahajmy się zadzwonić na 
numer alarmowy, aby powia-
domić o tym funkcjonariuszy. 
Każde takie zgłoszenie jest 
natychmiast sprawdzane.
Okres jesienno-zimowy to czas, 
gdy policjanci podczas patro-
li zwracają większą uwagę na 
miejsca, gdzie mogą szukać 
schronienia i nocować bezdom-
ni. Są to zazwyczaj pustostany, 
ogródki działkowe, altanki. Aby 
się rozgrzać bardzo często bez-
domni w takich miejscach roz-
palają ogniska, co bywa bardzo 
niebezpieczne. Policjanci każ-
dego roku monitorują sytuację 
tych osób. Sami oferują pomoc 
każdemu, kto jej potrzebuje - 
odnajdując takie osoby zawsze 
proponują przewiezienie ich do 

ośrodków, w których jest ciepło, 
gdzie mogą zjeść ciepły posiłek 
i przespać się w normalnych 
warunkach.
W ubiegłych latach zdarzało 
się dosyć często, że  policjan-
ci odwozili potrzebujących do 
domów, do schronisk dla osób 
bezdomnych, do izb wytrzeź-
wień,  ponieważ często były to 
osoby nietrzeźwe, które wie-
czorem i w nocy przebywały 
w parkach, na przystankach 
komunikacji miejsk iej lub 
w innych miejscach. Najczęściej 
tacy ludzie, z powodu wypitego 
alkoholu, nie odczuwali zimna 
i dlatego byli narażeni na śmier-
telne wychłodzenie. Dlatego też 
nie należy przechodzić obojętnie 
obok osób nietrzeźwych. Pamię-
tajmy, że ludzie tacy wymagają 
od nas szczególnej pomocy – 
człowiek nietrzeźwy zdecydo-
wanie szybciej traci ciepło.
Jesienno-zimową porą na 
wychłodzenie organizmu są 
także szczególnie narażone 
osoby starsze, samotne, które 
z różnych przyczyn nie mogą 
poradzić sobie z codziennymi 
czynnościami, jak chociażby 
z rozpaleniem w piecu. Jeśli 
znamy kogoś starszego, żyją-
cego samotnie  zapytajmy czy 
nie potrzebuje naszej pomocy. 
Należy pamiętać, że są ośrod-

ki i placówki, w których taka 
osoba otrzyma opiekę i będzie 
bezpieczna. Policjanci informu-
ją ośrodki pomocy społecznej 
o osobach, które z racji swoje-
go wieku, samotności, nieza-
radności, bądź trudnej sytu-
acji materialnej mogą stać się 
potencjalnymi ofiarami na sku-
tek wychłodzenia organizmu. 
O trudnej sytuacji sąsiada czy 
znajomego również  my możemy 
powiadomić ośrodek pomocy 
społecznej.
Policjanci jak co roku współpra-
cują w tym zakresie ze strażni-
kami miejskimi i innymi służ-
bami. Jednak, aby dotrzeć do 
wszystkich osób potrzebujących 
pomocy, potrzebna jest reakcja 
nie tylko służb, ale każdego 
człowieka.
Pamiętajmy, że obowiązkiem 
każdego z nas jest reagowanie 
na takie przypadki. Nie bądź-
my obojętni wobec tych, którzy 
zwłaszcza teraz mogą potrzebo-
wać naszej pomocy. Wystarczy 
tylko jeden telefon pod numer 
112 lub 997, aby uchronić kogoś 
od wychłodzenia i uratować czy-
jeś życie.

 v Komenda Policji w Olkuszu

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI, POMÓŻMY TYM,  
KTÓRZY TEJ POMOCY POTRZEBUJĄ

Kiedy temperatura na zewnątrz gwałtownie spada, jest zbliżona do zera lub niż-
sza nie zapominajmy, że są osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Nie 
bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony 
na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie.

Są to dwa kluczowe dokumenty uruchamiające nowy program 
budownictwa, zasady jego funkcjonowania i wspomagania go 
przez BGK w ramach tzw. „finansowania zwrotnego”. 
Oto jaki ostatecznie kształt przyjął.
Przewiduje się, że będzie on trwał 10 edycji i spowoduje to 
powstanie min. 30 tys. mieszkań (3 tys. na edycję). BGK udzieli 
na jego realizację 4,5 mld zł preferencyjnych kredytów (450 mln 
zł w każdej edycji) z oprocentowaniem równym WIBOR 3M 
bez marży. Maksymalny okres kredytowania inwestycji to 30 
lat. Maksymalny udział kredytu w kosztach inwestycji to 75%. 
Będzie również możliwość finansowania projektów greenfield 
i brownfield, w tym rewitalizacyjnych. 
Na początku kwestie zasadnicze. Zasadą będzie, że preferencyjne 
kredyty będą kierowane do podmiotów będących elementem 
realizacji lokalnej polityki mieszkaniowej. Warunkiem udzielenia  
(zgodnie z założeniami) będzie zawarcie przez „kredytobiorcę” 
umowy z właściwą miejscowo gminą, dla planowanego przedsię-
wzięcia inwestycyjno – budowlanego, określającej:
•	 formę partycypacji finansowej gminy,
•	 planowaną ilość lokali, których najemcami będą osoby wskazane 

przez gminę,
•	 zobowiązanie odpowiednio kredytobiorcy lub gminy, wskazu-

jące minimalną liczbę lokali mieszkalnych, których najemcami 
będą osoby wychowujące co najmniej jedno dziecko (jednak nie 
mniej niż 50%  lokali powstałych w wyniku przedsięwzięcia).

Nadal obowiązuje zasada, że osoby fizyczne oraz osoby zgłoszone 
do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają 
tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej 
miejscowości. Jednocześnie będą musieli spełniać nowo ustalone 
kryteria dochodowe. 
Nowy program (zgodnie z założeniami) ogranicza powszech-
ność stosowanej partycypacji lokatorów i pozbawia co do zasady 
elementu quasi-własnościowych nakładów lokatorów na etapie 
budowy. Wprawdzie zachował pewne możliwości wykorzystania 
formuły partycypacji lokatora – obecnie max. do 25% (chociaż 

w koncepcjach planowano nawet tylko 10%), ale punktacja doty-
cząca kwalifikacji wniosków znacznie preferuje te, gdzie jest ona 
najniższa lub jej brak. W takiej sytuacji możliwe będzie osiągnięcie 
niskiego poziomu czynszów, ale przy konieczności większego 
udziału finansowego gmin i samych tbs-ów, co może być w wielu 
przypadkach bardzo trudne, bądź wręcz niemożliwe. Ostatecznie 
jednak, o czynszowym i rotacyjnym charakterze tych mieszkań 
przesądza to, że mieszkania powstałe przy użyciu finansowania 
zwrotnego nie mogą być wyodrębnione na własność.
Nowa ustawa wprowadza jeszcze szereg zmian w zakresie party-
cypacji i zasad prowadzenia działalności w zasobach mieszkanio-
wych tbs. Niezwykle istotną zmianą jest dopuszczenie (powtórne) 
możliwości partycypacji osób fizycznych w kosztach budowy 
lokali, na rzecz innych wskazanych osób fizycznych, które będą ich 
najemcami oraz ewentualne cedowanie jej w przyszłości na nich.
Kolejną, jest czytelne określenie wzoru do obliczenia kwoty zwro-
tu partycypacji (również w kontekście zasobów wybudowanych 
dotychczas), która uzależniona jest od innego wskaźnika tj. średniej 
arytmetycznej wartości wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni użytko-
wej budynku mieszkalnego, ogłoszonych przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 
30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kre-
dytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz 
refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 763) dla kwartału, w którym nastąpiło opróżnienie 
lokalu oraz dla trzech poprzedzających ten kwartał okresów kwar-
talnych. Przewiduje on również odliczenie wartości wynikającej 
z amortyzacji lokalu mieszkalnego (0,75% w skali roku). 
W nowej ustawie pozostawiono górną granicę czynszu w przy-
padku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu 
kredytu z BGK na podstawie wniosków złożonych do 30.IX.2009 
r. w wysokości 4% wartości odtworzeniowej lokalu, ale dopusz-
czono dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu 
finansowania zwrotnego czynsz do wysokości 5% w/w wskaźnika.
Ustalono również zasady podwyższania tego czynszu w wypad-
ku przekroczenia (w trakcie najmu) limitów dochodowych oraz 

ewentualnego wypowiedzenia umów najmu w całości lub tylko 
w zakresie czynszu, w wypadku złożenia oświadczenia niezgod-
nego z prawdą, czy też przekroczenie w/w limitów dochodowych. 
Ustawa i rozporządzenie dopiero co weszły w życie, wymagają 
jeszcze dokumentów wykonawczych i szerszej interpretacji.
Drugi dokument w/w rozporządzenie, poza wieloma formalnymi 
ustaleniami zawiera także sposób obliczenia limitu finansowania 
zwrotnego, który w myśl prawa unijnego stanowi rekompensatę 
z tytułu świadczenia usług publicznych oraz określa możliwości 
uzyskania innego wsparcia, w zależności od zakresu świadczenia 
usług publicznych. Rozporządzenie zawiera również kryteria oceny 
punktowej wniosków, które poza wymienionym już nagradzaniem 
za jak najniższą partycypację, preferują przedsięwzięcia prorodzin-
ne, te gdzie jak najwięcej mieszkań zajmowane jest przez osoby 
kierowane przez Gminę z dotychczasowych zasobów komunalnych 
oraz tam gdzie istnieje deficyt mieszkań.
 W związku z koniecznością zmiany umowy Spółki Olkuskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., już obecnie 
dostosowaliśmy jej zapisy do nowego brzmienia ustawy. Nowa 
umowa została przyjęta przez Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników w dn. 6.XI.2015 r. przez przedstawiciela 100% 
wspólnika (Gminę Olkusz) Pana Burmistrza Romana Piaśnika. 
Przyszłość i praktyka wdrażania ustawy pokaże, czy obecnie będzie 
możliwy udział  OTBS-u w tym zmodyfikowanym programie 
budownictwa mieszkaniowego przeznaczonego na wynajem.

 v Czesław Żak  
Prezes OTBS Sp. z o.o.

RUSZYŁ ZAPOWIADANY, NOWY PROGRAM FINANSOWANIA ZWROTNEGO SPOŁECZNEGO BUDOWNICTWA CZYNSZOWEGO
W ostatnim okresie przyspieszyły działania związane ze sfinalizowaniem prac, które umożliwiły wdrożenie nowego programu z zakresu finansowania Społecznego Bu-
downictwa Czynszowego. I tak po pracach Sejmu i Senatu, które uwzględniły m.in. część poprawek środowiska tbs-owskiego oraz po podpisaniu przez Prezydenta RP, 
ukazała się Ustawa z dn.10.IX.2015 o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw z mocą obowiązują-
cą od 25.X.2015 r. W konsekwencji bardzo szybko, bo 27.X.2015 r. ukazało się też Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego 
w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących 
lokali powstałych przy udziale tego finansowania, wchodzące w życie w dn. 31.X.2015 r.

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

godz. otwarcia: pn - pt: 600 - 2200, soboty: 600 - 1400

Informacje
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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
• Zatrzymany złodziej nawigacji  

Policjanci z komisariatu w Wolbromiu zatrzymali 36-latka, który 6 listopada 2015 
roku  z otwartego pojazdu ukradł nawigację samochodowa. Złodziej został zatrzyma-
ny po kilkunastu minutach od momentu kradzieży. Do zdarzenia doszło około godz. 
23.00 w Zabagniu. Właściciel pojazdu zauważył w pobliżu zaparkowanego samo-
chodu podejrzanie zachowującego się mężczyznę. Próbował interweniować wobec 
złodzieja, jednakże ten zbiegł. Policjanci, którzy przybyli na miejsce rozpoczęli jego 
poszukiwania. Zauważyli go w rejonie zalewu w Wolbromiu. Został zatrzymany. Mun-
durowi odzyskali również nawigację, którą wcześniej mężczyzna porzucił w trawie.

• Włamania do pomieszczeń składu budowlanego oraz jednej z firm  w Olkuszu 
Policjanci z Olkusza pracują nad ustaleniem sprawców dwóch włamań do pomiesz-
czeń składu budowlanego w Olkuszu oraz jednej z firm w Olewinie, które miały miej-
sce 6 listopada 2015 roku. W obu przypadkach skradziono pieniądze. Kodeks karny 
za kradzież z włamaniem przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do lat 10.

• Pijany 48-latek został zatrzymany przez policjantów chwilę po 
tym, jak ukradł samochód i wybrał się na przejażdżkę  
Do 5 lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie zatrzymanemu przez wol-
bromskich policjantów, który ukradł samochód w Strzegowej. 48-latek 
wpadł w ręce mundurowych jadąc skradzionym autem. W chwili zatrzy-
mania okazało się, że jest nietrzeźwy.    
25 października 2015 roku policjanci z Komisariatu Policji w Wolbromiu otrzymali 
zgłoszenie o kradzieży fiata punto w Strzegowej. Złodziej miał ułatwione zadanie, 
bo samochód był otwarty, a w stacyjce znajdowały się  kluczyki.  Policjanci jadący 
na miejsce zdarzenia zauważyli, że w przeciwnym kierunku ze sporą prędkością 
jedzie właśnie ów skradziony samochód. Kierujący na widok funkcjonariuszy pró-
bował uciekać, ale po kilkuminutowym pościgu został zatrzymany. Okazało się, że 
złodziej odjechał kradzionym fiatem będąc kompletnie pijanym. Przeprowadzone 
badanie wykazało u niego 2,36 promila alkoholu w organizmie.  Zatrzymany to  
mieszkaniec Strzegowej. Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzut z art. 278 i  178a ko-
deksu karnego. Skradzione punto wróciło do prawowitego właściciela.

• Zabójstwo podczas libacji alkoholowej. Podejrzany usłyszał już zarzut 
3 miesiące w areszcie spędzi 39-letni olkuszanin podejrzany o zabójstwo. 
Został zatrzymany przez policję. Śmiertelnie pobił innego mężczyznę, z któ-
rym wcześniej pił alkohol. Teraz grozi mu dożywocie.   
Do tego tragicznego zdarzenia doszło w miniony weekend, 23 paździer-
nika 2015 roku w jednym z mieszkań na ulicy Górniczej w Olkuszu. Męż-
czyźni pili alkohol, pokłócili się, a następnie jeden z nich pobił swe-
go kolegę, 37-letniego mieszkańca Jastrzębia Zdroju, który  zmarł na 
miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.    
Podejrzany usłyszał już zarzut zabójstwa. Na wniosek prokuratury, sąd po zapo-
znaniu się z materiałem dowodowym, zastosował wobec zatrzymanego środek za-
pobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za zabójstwo 
sprawca może usłyszeć wyrok dożywotniego więzienia. W przeszłości, 39-latek był 
karany za przestępstwa przeciwko mieniu. W ubiegłym roku opuścił zakład karny 
po odbyciu kilkuletniej kary pozbawienia wolności.

• Podawali się za hydraulików. Z mieszkania zginęła gotówka i biżuteria 
Policjanci z Olkusza prowadzą dochodzenie w sprawie kradzieży pienię-
dzy i złotej biżuterii, która miała miejsce 28 października 2015 roku. Dwóch 
mężczyzn weszło do mieszkania 78-letniej kobiety podając się za hydrauli-
ków. W czasie kiedy sprawdzali rzekome rozszczelnienie rur w łazience, do 
mieszkania najprawdopodobniej weszła kolejna osoba, która w tym czasie 
splądrowała mieszkanie. Po wyjściu „hydraulików” starsza pani zoriento-
wała się, że zginęło  1800 złotych i zloty łańcuszek.   
Policjanci pracują nad ustaleniem tożsamości sprawców. Docierają do świad-
ków i osób, które mogłyby posiadać jakiekolwiek informacje na temat zda-
rzenia. To już nie pierwsze tego typu zdarzenie w naszym powiecie. We 
wcześniejszych okresach mieliśmy już do czynienia z kradzieżami dokonywa-
nymi przez osoby podające się za hydraulików (w sierpniu br. w Wolbromiu) czy 
za pracowników administracji (rok 2014 w Olkuszu).   

Aby nie paść ofiarą złodziei wystarczy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. 
Przede wszystkim nie wpuszczać do mieszkania ludzi, których nie znamy. Jeżeli 
obca osoba przedstawi się jako pracownik jakiejkolwiek instytucji, powinniśmy za-
żądać okazania stosownej legitymacji – mają oni obowiązek mieć przy sobie taki 
dokument. Również telefonicznie można sprawdzić, czy dana instytucja wysyłała 
do nas swojego pracownika. Jeżeli obca osoba weszła do naszego mieszkania, 
nigdy nie pozostawiajmy jej samej. Oszuści często proszą o sprawdzenie czegoś 
we wnętrzu domu i w tym czasie korzystając z nieuwagi domownika, dokonują 
kradzieży. Ważne jest również to, aby pod żadnym pozorem nie zdradzać, gdzie 
przechowujemy oszczędności. Gdy mamy wątpliwości kim jest osoba, która do nas 
przyszła, możemy poprosić sąsiada lub znajomego, aby byli blisko nas w czasie ta-
kiej wizyty. Poza tym w każdej sytuacji budzącej podejrzenia należy skontaktować 
się z policją. Funkcjonariusze  sprawdzają każdy taki sygnał.

• Olkusz. Usiłowanie włamania  
30 października 2015 roku  nieustalony do chwili obecnej sprawca usiłował wła-
mać się do sklepu monopolowego w Olkuszu na ulicy Kościuszki. Najprawomoc-
niej został spłoszony przez przechodnia. Właścicielka sklepu wyceniła straty  na 
około 3000 złotych. Kradzież z włamaniem jest zagrożona karą pozbawienia wol-
ności od roku do lat 10.

• Kradzież samochodu  
Policja ustala sprawców kradzieży z włamaniem do samochodu, która miała miej-
sce 30 października 2015 roku w Olkuszu na ulicy króla Kazimierza Wielkiego. War-
tość skradzionego BMW właściciel oszacował na 40 tysięcy złotych.

• Klucze. Włamanie do sklepu  
31 października 2015 roku nieustalony do chwili obecnej sprawca włamał się do 
sklepu w Kluczach przy ulicy Zawierciańskiej,  z którego ukradł pieniądze. Łączna 
suma strat wyniosła 3000 złotych. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą policjanci 
z komisariatu  w Kluczach.

• Bolesław. Na budynku szkoły pojawiły się pseudokibicowskie napisy i hasła 
 Policjanci z Bukowna prowadzą dochodzenie w sprawie zniszczenia 
elewacji budynku szkoły w Bolesławiu, drzwi wejściowych oraz donic kwiatowych. 
Zniszczenia powstałe 31 października 2015 oszacowano na około 1500 złotych. 
Sprawca odpowie z art. 288 kodeksu karnego (zniszczenie mienia).

• Wandal zatrzymany. Usłyszy zarzut zniszczenia mienia  
Policjanci z Wolbromia zatrzymali mieszkańca Chliny, który uszkodził dwa metalo-
we przęsła ogrodzenia oraz elementy sterowania bramy wjazdowej w Podchybiu. 
Zdarzenie miało miejsce 1 listopada 2015 roku. Wkrótce 20-latek usłyszy zarzut z 
art. 288 kodeksu karnego. Ustawa za zniszczenie mienia przewiduje kare pozba-
wienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

KOMUNIKATY:
15 października 2015 roku w Wolbromiu na ulicy Miodowej w rejonie zatoki auto-
busowej znaleziono rower. Można go odebrać w Komisariacie Policji w Wolbromiu. 
Jego właściciel proszony jest o wcześniejszy kontakt z policjantem, tel. 32.6493361.

UWAGA KIEROWCO, MOŻESZ SPRAWDZIĆ  
„HISTORIĘ POJAZDU” ZAREJESTROWANEGO W POLSCE

Osoba, która chce zakupić używany pojazd zarejestrowany w Polsce może bezpłatnie 
sprawdzić online pojazd. Na stronie www.historiapojazdu.gov.pl po wpisaniu numeru 
rejestracyjnego pojazdu oraz daty pierwszej rejestracji i numeru VIN otrzymamy dane 
dotyczące pojazdu, m.in.
• dane techniczne, takie jak pojemność i moc silnika czy rodzaj paliwa,
• terminy obowiązkowych badań technicznych, które przechodził pojazd, w tym in-

formacje, czy posiada aktualne badanie,
• odczyt licznika zarejestrowany podczas badań technicznych (od 2014 r.),
• informację czy posiada ważne obowiązkowe ubezpieczanie OC,
• liczbę właścicieli i województwo rejestracji,
• informację, czy pojazd był własnością firmy/organizacji, czy osoby prywatnej,
• czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie jako kradziony

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

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

Reklamy
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JAMAGOR ZNÓW POWIĘKSZYŁ KOLEKCJĘ  
SWOICH ARTYSTYCZNYCH SUKCESÓW

JERZY SKOCZYLAS W I LO W OLKUSZU

Po raz kolejny Argentyna i Peru, do tego Słowacja i Bułgaria oraz oczywiście 
Polska. W tych krajach docenione zostały ostatnio prace Jacka Majcher-
kiewicza, mieszkającego w podolkuskich Gorenicach malarza, rysownika, 
satyryka, poety i prozaika. Znany też pod pseudonimem Jamagor twórca 
dołączył do kolekcji swych licznych sukcesów i nagród nowe laury, zdobyte 
na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach.

  I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu w tym 
roku szkolnym obchodzi Jubileusz 100-lecia swojego istnienia. Z tej okazji 
organizowane są różnorodne uroczystości oraz przedsięwzięcia. Dnia 2 listo-
pada 2015r. szkołę odwiedził  pan Jerzy Skoczylas - absolwent I LO, aktor, 
satyryk, członek Kabaretu „Elita”, redaktor Polskiego Radia we Wrocławiu.

Ich przegląd zacznijmy od sko-
ku za Atlantyk, a dokładniej do 
Buenos Aires, stolicy Argentyny. 
Tam praca Jamagora wyróżniona 
została na jubileuszowym XX 
Salón Mercosur Internacional 
Diogenes Taborda 2015. Konkurs 
ten rokrocznie odbywa się pod tym 
samy tytułem - „Tango”. Taniec 
ten w ujęciu Jacka Majcherkiewi-
cza prezentowany był na pokon-
kursowej wystawie oraz znalazł się 
w jej katalogu. Nie po raz pierwszy 
talent gorenickiego artysty został 
dostrzeżony w Argentynie. Dwa 
lata temu jego rysunek satyryczny 
nagrodzono udziałem w wystawie 
w San Carlos de Bariloche.
Ponadto prace Jamagora znalazły 
się w gronie najlepszych z całe-
go świata, zakwalifikowane do 
wystaw i wydrukowane w katalo-
gach aż czterech innych konkur-
sów: VIII Salón Internacional de 
Humor Grafico – Lima 2015 pt. 
„Powodzie”, Międzynarodowych 
„Mistrzostwach Karykatury” Plo-
vdiv 2015 pt. „Owce i wilki”, Mię-
dzynarodowym Konkursie Rysun-
ku Satyrycznego pt. „Miłość 
i nienawiść” pod patronatem 
Ministerstwa Kultury Republiki 
Słowackiej oraz zielonogórskim 
XVII Otwartym Międzynaro-
dowym Konkursie na Rysunek 
Satyryczny” pt. „W delegacji”. Dla 

przykładu warto dodać, że 
na ostatni z wymienionych 
konkursów wpłynęło 337 
prac z 35 krajów.
Ale i to jeszcze nie koniec 
osiągnięć Jamagora w prze-
ciągu kilku poprzednich 
miesięcy. Wszak artysta 
ten nie tylko rysuje, ale 
też pisze, jest wieloletnim 
członkiem Klubu Literac-
kiego działającego w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Olkuszu. 
Pierwszą nagrodą w kategorii 
poezja oraz pozaregulaminowym 
wyróżnieniem w kategorii proza 
zakończył się jego udział w XV 
Mazowieckim Konkursie Małej 
Formy Literackiej w Warsza-
wie. Wyróżnienie i druk wiersza 

w antologii pt. „Tamtej nocy” uta-
lentowany goreniczanin uzyskał 
na XVIII Ogólnopolskim Kon-
kursie Poetyckim „O ludzką twarz 
człowieka”.
Jacku - gratulujemy i niezmiennie 
czekamy na kolejne laury.    

 v MOK Olkusz 

Jerzy Skoczylas ukończył klasę 
XI d w 1966r. Jego wychowaw-
cą  był nauczyciel matematyki  
mgr Józef Januszek. Pan Jerzy 
od czasów studiów mieszka we 
Wrocławiu, gdzie ukończył 
studia na Politechnice Wro-
cławskiej. W trakcie studiów 
poznał Tadeusza Drozdę i Jana 
Kaczmarka, wspólnie z który-
mi w 1969r. założył „Kabaret 
Elita” i tak rozpoczął się w jego 
życiu  nowy etap – działalność  
artystyczna. Szybko pojawiły się 
wyróżnienia i główne nagrody 
na Festiwalu FAMA, a odkąd 
w 1971 r. za piosenkę „A mnie 
się marzy kurna chata…” kabaret 
otrzymał nagrodę główną TVP 
na Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu, cała Polska poznała 
naszego satyryka. 
Swój nieoficjalny życiorys, Jerzy 
Skoczylas puentuje następująco:                                
„… najważniejsze, by urodzić się 
w Olkuszu i koniecznie ukoń-
czyć tam I LO. A jak się spełnia 
ten warunek, to reszta już się 
jakoś ułoży”.

Jerzy Skoczylas wspominał 
z wielkim sentymentem swo-
ich nauczycieli, okres nauki 
w liceum, przyjaciół i kolegów. 
Opowiedział młodzieży także 
o swej drodze zawodowej i arty-
stycznej, próbach literackich 
(jest autorem książek: „Elita 
i Studio 202” oraz „Elita nie 
tylko kabaret”), pracy w radio 
oraz kolejnej kadencji radnego 
miasta Wrocławia.
Jak na satyryka przystało pan 
Jerzy  zabawiał swoimi wiersza-

mi, skeczami i żartami uczniów, 
obecnych  nauczycieli oraz gości, 
w tym m.in. swojego wycho-
wawcę mgr Józefa Januszka.                                                                               
Spotkanie przebiegło w nie-
zwykle miłej i ciepłej atmosferze. 
Spotkanie z  cyklu „Poznaje-
my niezwykłych absolwentów” 
zorganizowały: Dyrektor mgr 
Irena Majda, Wicedyrektor mgr 
Barbara Tarczyńska, mgr Bogu-
sława Wajdzik. 

 v MOK Olkusz 

28 października i 4 listopada br. 
w pawilonie Centrum Kultury 
MOK odbyły się warsztaty, w któ-
rych udział wzięło 360. uczniów 
olkuskich szkół oraz słuchacze 
Olkuskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Zajęcia te prowadzili: 
historyk sztuki Ewa Wołoszyn oraz 
artysta malarz i pedagog Stanisław 
Wywioł. Prelegenci nie ograniczyli 
się wyłącznie do przedstawienia 
biografii oraz analizy dokonań 
artystycznych Marii Płonow-
skiej. Dzięki warsztatom uczest-
nicy poznali bliżej czasy w których 
żyła i kierunki artystyczne mające 
wpływ na jej twórczość.
Podczas zajęć na ekranie wyświe-
tlane były obrazy i rysunki Marii 
Płonowskiej ilustrujące różnorod-
ność jej artystycznych poszukiwań, 
a także postacie i dzieła malarzy, 
którzy uczyli ją oraz inspirowali. 
Do nauki rozpoznawania gatun-
ków malarstwa i kierunków 
w sztuce posłużyły też ekspono-
wane w pawilonie obrazy Marii 
Płonowskiej. Prelegenci zachęcali 
uczniów do aktywnego udziału 
w zajęciach, zadawali pytania 
sprawdzające wiedzę i spostrze-

gawczość, ale przede wszystkim 
uczyli odkrywać piękno zaklęte 
w obrazach.
Warsztaty zorganizowane zosta-
ły z myślą o młodzieży szkolnej. 
Dla dorosłych, którzy chcieliby 
poszerzyć swe wiadomości o życiu 
i twórczości Marii Płonowskiej, 
przygotowano ilustrowane zdję-
ciami tablice informacyjne. Tablice 
znajdują się na wystawie w pawi-
lonie Centrum Kultury MOK 
przy ul. Szpitalnej 32. Wystawę 
zwiedzać można do 16 listopada 
br. Serdecznie zapraszamy.

O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI MARII PŁONOWSKIEJ
Od 17 października br. w Centrum Kultury MOK prezentowana jest wystawa malarstwa 
zmarłej 60 lat temu Marii Płonowskiej, jednej z najwybitniejszych artystek związanych z ziemią 
olkuską. Zaliczana jest też do niedocenionych, a nawet, jak zauważył prof. Karol Estreicher, 
niemal zapomnianych. Dlatego organizator wystawy, którym jest Miejski Ośrodek Kultury 
w Olkuszu, zadbał również o popularyzację wiedzy o życiu i twórczości Marii Płonowskiej, 
szczególnie wśród młodzieży szkolnej.

Dla porównania w Finlandii 
wynosi ona 67 137 złotych, 
w Wielkiej Brytanii 50 940 zło-
tych, a w afrykańskiej Botswa-
nie 12 938 złotych. By dopełnić 
obrazu rozpaczy, kilka dni temu 
Trybunał Konstytucyjny orzekł, 
że nasza kwota wolna od podatku 
jest niekonstytucyjna. Jest ona 
niższa niż minimum egzystencji, 
czyli niższa niż kwota, poniżej 
której niemożliwe jest czysto 
biologiczne przeżycie.
Kwota wolna od podatku odcią-
ża portfele nie tylko najbied-
niejszych, ale każdego podat-
nika. Dla ludzi, których roczne 
dochody przekraczają tę kwotę, 
nalicza się podatek jedynie od 
nadwyżki. Osoba zarabiająca 35 
tys. złotych rocznie, przy kwocie 
wolnej w wysokości  15 tys. płaci 
podatek dochodowy jedynie od 
20 tys. złotych. Ustępujący rząd 
PO-PSL przez kilka miesięcy 
próbował wmówić Polakom, że 
obniżenie danin na rzecz pań-
stwa i pozostawienie w naszych 
kieszeniach pieniędzy byłoby dla 
nas złe i odbiłoby się negatywnie 
na naszych finansach. Najlepszą 
weryfikację tych słów zapewnili 
im wyborcy, gdzie zarówno PO, 
jak i PSL zdobyły połowę gło-
sów sprzed 4 lat. Z kolei opozy-
cja przerzucała się w obietnicach 
i pomysłach. PiS proponuje kwotę 
wolną od podatku w wysokości 

8000 zł, lecz jednocześnie chce 
podwyższyć podatek dochodowy 
dla przedsiębiorców. Zjednoczo-
na Lewica również proponowała 
podwyższenie kwoty wolnej od 
podatku do dwukrotności płacy 
minimalnej, jednak nie dość, że 
tak jak PiS chciała jednocześnie 
ten podatek podwyższyć  (poprzez 
wprowadzenie trzeciej stawki 
podatku w wysokości 50%), a pla-
nowała podwyższyć inne podatki, 
zabierając nam w efekcie jeszcze 
więcej pieniędzy.
Ja natomiast posiadam zupełnie 
inne spojrzenie na tę sprawę. Uwa-
żam, że podatek dochodowy jest 
niepotrzebny, szkodliwy i powi-
nien zostać całkowicie zlikwido-
wany. Zwróćmy uwagę na ogromne 
koszty biurokracji związanej z tym 
podatkiem. Wszystkie PITy odda-
ne za rządów PO ważą więcej niż 
147 czołgów Leopard 2 A4, jakie 
posiada polskie wojsko. Przecięt-
na polska firma musi poświęcać 
rocznie aż 286 godzin na wypeł-
nianie wszystkich formalności 
podatkowych, a wszystkie jej PITy 
składane w ciągu 6 lat mogłyby 
okrążyć Ziemię na równiku. Jest 
to ogromne obciążenie dla przed-
siębiorców, od którego musimy ich 
uwolnić i pozwolić im działać.
Ostatnia kwestia związana 
z podatkiem dochodowym to 
kwestia ideologiczna. Podatek 

PIT jest również najbardziej nie-
moralnym podatkiem, jaki kie-
dykolwiek powstał. Jak można 
dziwić się, że mamy bezrobocie, 
gdy niepracujących nagradzamy 
zasiłkiem, a pracujących karamy 
grzywną? Co więcej, jeśli ktoś 
pracuje efektywniej i wytwarza 
większy zysk, to musi zapła-
cić 32% podatku zamiast 18%. 
Oznacza to, że obecny sposób 
naliczania podatku dochodowego 
jest również niezgodny z kon-
stytucją, która gwarantuje rów-
ność wobec prawa dla każdego 
obywatela.
Propozycja moja, jak i par-
tii KORWiN to nieskończe-
nie wolna kwota od podatku, 
a dokładniej zniesienie podatku 
dochodowego, co zaowocowa-
łoby zmniejszeniem biurokracji, 
pozostawieniem nam w portfe-
lach pieniędzy, a przedsiębior-
com pozwoliłoby tworzyć nowe 
miejsca pracy, zamiast zabierać 
czas na wypełnianie wszystkich 
dokumentów.     

 v Michał Pasternak

FELIETON

O KWOCIE WOLNEJ OD PODATKU SŁÓW KILKA
Podczas kampanii wyborczej, a nawet wcześniej, rozgorzała dyskusja na temat 
kwoty wolnej od podatku. Jest to kwota ustalana przez rząd, polegającą na 
tym, że jeżeli posiadamy zarobki roczne niższe od tej kwoty, to nie płacimy ani 
złotówki podatku dochodowego. Polska zajmuje niechlubne ostatnie miejsce 
w Europie pod względem wysokości kwoty wolnej od podatku. Wynosi ona 3091 
zł, ostatni raz została podniesiona w 2009 roku, o całe 2 (słownie: dwa) złote. 

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

Komfortowe mieszkanie  
o pow. 55 m kw. w Krzeszowicach.

Duży salon z aneksem kuchennym (z pełnym wyposa-
żeniem), sypialnia z balkonem, łazienka, przedpokój. 
Do mieszkania przynależy komórka lokatorska oraz 

garaż pod powierzchniami mieszkalnymi.  
Cena: 295 tys.

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 SPRZEDANIA 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.

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

DO SPRZEDANIA:
3. Działka o pow. 1,74 Ha w Baczynie koło Mnikowa  

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

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

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

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

7. Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus 
garaż, na działce 8a. Cena 185 tys. PLN.

8. Stylowy dom w Czułowie (okolice Doliny 
Mnikowskiej), 150 m kw.,działka 15 arów. Cena:  540 
tys. PLN.

9. Dom do remontu (można zamieszkać), w 
Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw.  plus budynek 
gospodarczy, działka 5 a. Cena: 165 tys. PLN.

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

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

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

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

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

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

16. Działka budowlano-usługowa 64 a w Zabierzowie. 
Dojazd dla TIR. Możliwość podziału terenu na 
mniejsze działki oraz prowadzenie działalności  
usługowej, magazynowej itp. Cena: 880 tys. PLN.

17. Działka 59 a w Węgrzcach Wielkich ujęta w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego jako „produkcja 
i usługi”. Możliwość postawienia dużej  hali. 
Szerokość działki ok. 32 m. Dojazd dla TIR od strony 
Nowej Huty. Cena: 590 tys. PLN.

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

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

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

21. Działka budowlana 15 a w Białym Kościele.  
Cena: 160 tys. PLN. Możliwość dokupienia sąsiednich 
terenów rolnych 1-2 Ha w cenie 1 tys PLN/ar.

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

BEZPŁATNE SPOTKANIE  
DLA LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Dnia 27.10.2015 r. w siedzibie urzędu pracy odbyło się bezpłatne spotka-
nie dla lokalnych przedsiębiorców, którego celem było poinformowanie ich o 
możliwościach korzystania z dofinansowań z Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Spotkanie poprowadził przedsta-
wiciel Firmy Crakow Consulting  Pan Łukasz Leszczyński. 

Podczas spotkania zostały przekazane informacje na temat: 

• aspektów formalno-prawnych zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

• warunków niezbędnych do korzystania z refundacji, 

• wysokości refundacji oraz o ulgach we wpłatach  PFRON.  

WOLONTARIAT EUROPEJSKI
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego z Katowic prowadzi 
obecnie nabór osób chętnych do uczestnictwa w projektach wolontariatu eu-
ropejskiego. Są to projekty skierowane również do osób bezrobotnych. Wo-
lontariat Europejski stanowi  formę aktywizacji zawodowej, daje możliwość 
zdobycia doświadczenia zawodowego. Fundacja mieści się w Katowicach,  ale 
oferta skierowana jest to wszystkich osób zainteresowanych, bez względu na 
miejsce zamieszkania.

Wymagania stawiane wolontariuszowi:

• Wiek pomiędzy 17 a 30 rokiem życia  
  (decyduje moment zakwalifikowania do projektu)

• Chęć do pracy w środowisku zagranicznym

• Otwartość na pracę z ludźmi

• Komunikatywna znajomość języka angielskiego. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów 32 209 59 60  
lub 600 993 809 lub pod adresem e-mail natalia.podbielska@frsp.eu.

Reklamy


