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Hanna Janicka z Kąkolewa
przez ostatnie sześć lat pracowała
w firmach ubezpieczeniowych. Zaj-
mowała się grupowymi ubezpie-
czeniami w zakładach pracy. Stąd
ma wielu znajomych. 

- W grudniu ubiegłego roku za-
dzwonił do mnie kolega z Piły z
propozycją pracy w firmie Forever
Living Products, która zajmuje się
produkcją i dystrybucją produktów
na bazie aloesu odmiany Aloe
Vera. Nie zgodziłam się, powie-
działam, że absolutnie nie chcę. –
opowiada Hanna Janicka - Z cie-
kawości jednak zaczęłam szukać
informacji na temat tej firmy. Zain-
teresowała mnie. Dałam sobie jed-
nak czas na przemyślenie. Ale tak
naprawdę komu z nas nie są po-
trzebne produkty dla zdrowia,
urody, pielęgnacji skóry, kontrola
wagi? Z  takimi myślami wyjecha-
łam na dwa miesiące do Niemiec.
Potem przeczytałam w czasopiś-
mie „Network Magazyn” o Bogu-
mile Sroka  – aktywnej działaczce,
która za promowanie biznesu
wśród młodzieży otrzymała na-
grodę podczas uroczystej Gali
Przedsiębiorczości w Sali Kolum-
nowej Pałacu Prezydenckiego w
Warszawie. W Gali udział wzięły
najwyższe władze państwowe, w
tym Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisław Komorowski.

Zapragnęłam z nią porozma-
wiać.

A Hania należy do osób, które
realizują wyznaczone cele. Zdo-
była więc dane kontaktowe.

- Kilka razy rozmawiałyśmy na
skypie. Pani Bogusia pracuje w fir-
mie od siedemnastu lat, zdobyła
już pozycję i pieniądze. Ma dom w
Arizonie, gdzie z mężem spędza
czas, kiedy w Polsce jest zima. Na
co dzień mieszka w Bochni.

Nie była nigdy w naszym regio-
nie i nie chciała przyjeżdżać, ale
Hania ją przekonała. Kąkole-
wianka zorganizowała spotkania z
paniami, które chciała zaintereso-
wać firmą – w Ośrodku Kultury w
Osiecznej, w restauracji w Kąkole-
wie i w sąsiednich gminach.

Na te spotkania przywiozła Bo-
gumiłę Sroka. Ta opowiadała o
sobie i o tym, jaka była jej droga do
sukcesu. Okazało się, że przyjaźni
się z aktorką – Agnieszką Pere-
peczko. Obiecała, że jak uda się
namówić przyjaciółkę, to ją do na-
szej gminy przywiezie. Bo pani Bo-
gumiła jeszcze tu przyjedzie,
spodobał jej się nasz region, pla-
nuje więc kolejną wizytę.

- Rozmawiałyśmy godzinami,
bo Bogusia to pozytywna osoba,
które ma w sobie zasoby dobrej
energii i co najważniejsze potrafi
nią zarażać.

Hania podpisała umowę z
firmą, wypróbowała produkty i
teraz poleca je innym.

Jeszcze niedawno poszukiwała
zajęcia, a teraz już planuje stwo-
rzenie Aloesowego Centrum Zdro-
wia i Urody na naszym terenie.

- Jestem optymistką, ale nie
niepoprawną. Myślę, że realizacja
tego planu zajmie mi kilka lat, ale
na pewno jest to możliwe.

Na razie pracuje nad  planem
biznesowym, by stworzyć miejsca
pracy dla innych kobiet.

-  Wierzę, że się uda, bo już
widzę, że wszystko idzie ku do-
bremu. Osoby, które chcą poznać
produkty oraz  zainteresowane
pracą  zapraszam do współpracy.
Mój numer telefonu: 531 827 494.

W następnych numerach
„Przeglądu Osieckiego” konkursy i
zabawy z nagrodami – produktami
firmy Forever.

ALDONA KORBIK

Jeszcze w  ubiegłym roku rozglądała się za ciekawym zaję-
ciem dla siebie, dziś planuje stworzyć miejsca pracy dla więk-
szej grupy osób. Hania wzięła los w swoje ręce i działa.

W mieszkaniowym zasobie gminy Osieczna oprócz lokali so-
cjalnych znajdują się także lokale służące zaspokajaniu po-
trzeb mieszkaniowych, gdzie umowa najmu jest zawierana na
czas nieoznaczony.  Zasady najmu  lokalu na czas nieozna-
czony są uregulowane w uchwale Rady Miejskiej
Nr XV/117/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zasad wy-
najmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego za-
sobu Gminy Osieczna.

Zgodnie z ww. uchwałą pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lo-
kalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom, które:

- są uprawnione do lokalu zamiennego na podstawie przepisów
ustawy lub orzeczenia sądowego,

- zostały usamodzielnione i opuściły Dom Dziecka, a przed
umieszczeniem w placówce mieszkały na terenie gminy,

- posiadają tytuł prawny na czas nieoznaczony do lokalu
stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy i spełniają jeden z nastę-
pujących warunków:

* występują o najem mniejszego mieszkania, jeżeli zwalniają do
dyspozycji gminy lokal przekraczający  co najmniej o 50% norma-
tywną powierzchnię użytkową określoną w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

* występują o najem mieszkania dostosowanego do ich potrzeb
ze względu na stan zdrowia, jeżeli zwalniają do dyspozycji gminy zaj-
mowany dotychczas lokal,

* z przyczyn ekonomicznych występują o najem mieszkania o niż-
szym czynszu, jeżeli zwalniają do dyspozycji gminy lokal o wyższym
standardzie,

- dokonały na własny koszt adaptacji pomieszczeń niemieszkal-
nych na cele mieszkalne, rozbudowy lub nadbudowy budynków w
celu uzyskania lokali mieszkalnych i prace te wykonały zgodnie
z umową zawartą z gminą. 

Wniosek o najem lokalu na czas nieoznaczony składa się w Urzę-
dzie Miasta i Gminy. Przy ubieganiu się o najem lokalu na czas nie-
oznaczony należy spełnić warunek dotyczący osiąganego dochodu.

W przypadku gospodarstwa jednoosobowego dochód nie może
przekroczyć 100% najniższej emerytury, a w przypadku gospodar-
stwa wieloosobowego 75% najniższej emerytury.

Złożony wniosek o przydział lokalu podlega każdorazowo weryfi-
kacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy. Weryfikacji w zakresie
warunków  zamieszkiwania  i warunków  materialnych  przeprowa-
dza upoważniony pracownik socjalny. 

Osoby które pozytywnie przejdą całą procedurę i zostanie im
wskazany lokal do zasiedlenia są zobowiązane do zapłaty czynszu.
Obecnie stawka bazowa czynszu za 1m2 powierzchni  w lokalu wy-
najmowanym na czas nieoznaczony wynosi 2,80 zł. Stawka bazowa
stanowi podstawę do obliczenia stawki za  konkretny  lokal. Przy ob-
liczaniu stawki ważne jest wyposażenie mieszkania. Czynnikami
zmniejszającymi stawkę bazową czynszu jest brak w mieszkaniu c.o.,
brak instalacji wodno-kanalizacyjnej, brak WC i brak łazienki. 

Podobnie jak w przypadku mieszkań socjalnych Burmistrz  Miasta
i Gminy Osieczna  w terminie do 30 kwietnia  każdego roku zatwier-
dza wykaz osób zakwalifikowanych do wynajmu  lokali. Wykaz taki
podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń. Osoby z listy są uprawnione do otrzymania lokalu w
pierwszej kolejności. 

Obecnie Gmina Osieczna nie posiada wolnych mieszkań.


