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• www.asestravel.pl • tel. 32/ 647 71 07-08 • Salonik Turystyczny •
OKNA - DRZWI - ELEWACJE

SYSTEM OCIEPLEŃ 5 LAT GWARANCJI

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

OLKUSZ, UL. F. NULLO 26, tel. 697 338 578
WWW.EUROBUD.OLKUSZ.PL

www.system-olkusz.pl
OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

SZAFY

KUCHNIE

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

tel./fax 32 641 32 00
kom. 502 26 15 86

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/

koszt stypy od jednej osoby - 38 zł /w tym obiad, ciasto, napoje zimne i gorące/

www.gastronomia-wolbrom.pl

luka.luka@neostrada.pl

( 508 218 110

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

SERWIS “U PANA LESZKA”
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
800 – 2200
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Sprzedaż skuterów nowych i używanych z gwarancją
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu
• Konkurencyjne ceny napraw
• Wypożyczalnia skuterów i motorowerów

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

Z DRZWIAMI SUWANYMI

NA WYMIAR

SKLEP

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

SKUTERY

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

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

KOMUNIKAT
Przyjdź i sprawdź czy możesz
zmienić swoją sytuację, zamieniając
kilka rat na jedną NIŻSZĄ!
Ponadto:

MEBLE POKOJOWE

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP)
tel. (32) 754 60 10
biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl

- ciepła, oszczędna i nowoczesna
technologia budowania
- doskonała izolacyjność termiczna Uo=0,11 W/m2K
- nie wymaga docieplenia
system thermomur
- szybka budowa, łatwy montaż
U0<0,11W / m2K
- niskie koszty ogrzewania

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz, (budynek HERMES)
tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl
PATRZ STR. 4

"Wyglądaj świetnie,
zarabiaj pieniądze
i baw się doskonale"

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości
i naturalności kosmetyków. W naszej bogatej
ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy do Regionalnego Biura Oriflame
w Olkuszu ul. Biema 5b
poniedziałek 1600 - 1800,
środa 1300 - 1700, piątek 1200 - 1800

Kontakt:
Małgorzata
Poznańska
tel. 696-052-702;
email:
mpoznanska1@vp.pl
www.my.oriflame.pl/matori

ZAPRASZAMY
pon - pt 900 - 1800
sob 900 - 1400

Marcin Czerniak

WOLBROM
ul. Krakowska 44
tel. 32 611 08 34, 698 686 482

Sprzedaż Węgla
MEBLE OGRODOWE

Olkusz, ul. Wiejska 4
www.motoolkusz.otomoto.pl
www.moto-olkusz.pl

MOTOCYKLE SKUTERY
ODZIEŻ AKCESORIA CZĘŚCI

Szybka gotówka
od 50 zł do 1000 zł w 15 minut

Zapraszamy na piętro

tel. 32 643 22 33
kom. 662 331 345
kom. 516 969 700

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

PROJEKTOWANIE W 3D
Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com

www.duodampex.pl

Najtańsze taksówki w mieście!!!
już w
cie
powie im
sk
olku

Rodaki, ul. Rzeka

czynne: Pn-Pt od 7 - 16 , Sob 8 - 14
30

00

00

00

Tel: 514 617 132 , 505 576 273, 728 122 613

LOMBARD
Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!!
SKUP ZŁOTA

32-300 Olkusz, Rynek 24,
tel. 32 643 34 26, 512 777 884
Czynne: 1000-1800

www.lombard.olkusz.pl

tel. 32 722-0-222
PRACA DLA KIEROWCY: 500 545 800
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Informacje

Powiatowy serwis informacyjny

NIEDZIELA ZE ZDROWIEM

„Zdrowie to skarb, a ruch bez używek to zdrowie” – takie hasło przyświecało imprezie pt. „Weekend ze
zdrowiem”, która odbyła się w niedzielę 16 czerwca 2013 w ośrodku MOSiR „Czarna Góra”. Ów weekend,
a ściślej – niedzielę ze zdrowiem współorganizowały Inspekcja Sanitarna w Olkuszu i Starostwo Powiatowe,
przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu, Nowego Szpitalu w Olkuszu oraz Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu.

„Ruch może zastąpić wiele lekarstw, ale żadne lekarstwo nie
zastąpi ruchu” – powiedziała Agata Knapik, dyrektorka olkuskiego SANEPID-u. Nie poprzestała przy tym jedynie na słowach,
lecz… wsiadła na rower. Wraz z m.in. wicestarostą Henrykiem
Kiecą, posłanką Lidią Gądek, burmistrzem Olkusza Dariuszem
Rzepką, wójtem Trzyciąża Romanem Żelaznym, szefem MOSiR-u Dariuszem Muraskim, szefem olkuskiego ZOZ-u Mariuszem
Łaskawcem, radnym powiatowym Marcinesm Cockiewiczem,  
przedstawicielami policji oraz władz zaprzyjaźnionych powiatów
z Polski i zza granicy pojechała na czele rajdu rowerowego Olkusz
- Bukowno - Olkusz. Rajd nie był wyścigiem, lecz przejazdem
rekreacyjnym, promującym zdrowy tryb życia. Widziało się
rodziny z dziećmi jadącymi na mniejszych rowerach, dodatkowych siodełkach lub w specjalnych przyczepkach… W tym
samym czasie dla chętnych zorganizowano nordic walking po
okolicznych lasach. Dla dzieci z kolei urządzono konkurencje
zabawowo-ruchowe, m.in. „tor przeszkód” i rzut do celu woreczkami z piaskiem.
Równocześnie odbyły się mistrzostwa powiatu w piłce siatkowej. W finale zwyciężyła drużyna o nazwie „Omega”, złożona
przede wszystkim z olkuskich nauczycieli-wuefistów, pokonując
w finałowym meczu reprezentację Zakładów Górniczo Hutniczych Bolesław w Bukownie. Grupa najmłodszych zapaleńców
pod opieką nieco starszej koleżanki, najwyraźniej zainspirowana
tymi rozgrywkami, zorganizowała własny mecz na boisku do
siatkówki plażowej.
Weekend ze zdrowiem promował, obok sportu, także profilaktykę. W rozstawionych na terenie ośrodka namiotach można było
poddać się badaniom lekarskim. I tak każda kobieta w wieku
50-69 lat wraz z jedną towarzyszącą jej kobietą w wieku 40-50
lat mogła wykonać badania mammograficzne w ruchomym gabinecie Centrum Medycznego „Maszachaba” z Krakowa. Lekarze
z „Maszachaby” wykonywali też Badanie USG tarczycy. Badanie
EKG z poradą lekarza kardiologa dla mężczyzn powyżej 40 roku
życia i kobiet powyżej 45 roku życia, ortopedyczne oraz okulistyczne w zakresie profilaktyki jaskry wykonywali specjaliści
z Nowego Szpitala w Olkuszu. Badanie poziomu cukru we krwi
wykonywali lekarze z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
koło w Olkuszu. W ramach profilaktyki nowotworu sutka naukę
samobadania piersi przy pomocy fantoma prowadziła Joanna
Dyba z krakowskiego PCK. Badanie poziomu tlenku węgla

w wydychanym powietrzu u osób palących oraz spirometryczne
wykonywał Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji
w Jaroszowcu. Porad w zakresie szczepień ochronnych, w tym
szczepień dla osób podróżujących  udzielali lekarze z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu. Porady
żywieniowe można było uzyskać u lekarza-dietetyka Ksenia
Kolanko. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się Badanie
USG Dopplera naczyń żylnych nóg u kobiet w wieku 40 - 65 lat,
wykonywane przez Instytut Zdrowych Nóg.
Imprezę zakończył mecz piłki nożnej o Puchar Starosty Olkuskiego. Drużyna duchownych zmierzyła się z reprezentacją
policji, wygrywając 8 do 4.

PORADY PRAWNE
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

Rejestracja
bezrobotnych przez Internet
W celu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu
nie musisz już stać w kolejkach!
Z dniem 27 maja 2013r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących
pracy. Zgodnie z w/w rozporządzeniem osoby bezrobotne i poszukujące pracy posiadają
nowe możliwości rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Nie zwlekaj i zaoszczędź swój czas!
Zachęcamy do zarejestrowania się poprzez stronę:
www.praca.gov.pl
Rejestracja może przebiegać na dwa sposoby:
1. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy - Ten rodzaj nie wymaga
podpisania formularza podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.
Dokumenty niezbędne do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty. Dniem
rejestracji jest data wizyty w urzędzie i złożenia oświadczenia.
2. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy - Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty
w urzędzie w celu rejestracji. Do formularza rejestracji konieczne jest dołączenie
wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji. Formularz
należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Dniem
rejestracji jest data zarejestrowania się na stronie. Wizyta u pośrednika dla osób
z prawem do zasiłku wyznaczana jest w ciągu 7 dni, natomiast dla osób bez prawa
w ciągu 30 dni od zarejestrowania.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej urzędu
www.pup-olkusz.pl

Czas pracy osób niepełnosprawnych
Problematykę zakresu czasu pracy osób niepełnosprawnych reguluje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
W myśl art. 15 w/w ustawy czas
pracy osoby niepełnosprawnej nie
może przekraczać 8 godzin na dobę
i 40 godzin tygodniowo. W tym
przypadku nie obowiązuje zasada,
że w stosunku do osób z lekkim,
umiarkowanym oraz znacznym
stopniem niepełnosprawności można wprowadzić taki rozkład czasu
pracy, który w niektórych dniach
lub tygodniach przewidywałby
świadczenie pracy w wyższych
normach czasu pracy.
Z przepisu art. 15 ust. 2 tej ustawy
wynika zaś, że czas pracy osoby
niepełnosprawnej zaliczonej do
znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności nie
może przekraczać 7 godzin na
dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli
lekarz przeprowadzający badania
profilaktyczne pracowników lub
w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby

zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.
Nowe normy czasu pracy należy
stosować od dnia przedstawienia
pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy
czasu pracy, co wynika z przepisu
art. 15 ust. 2a.
Koszty badań związane z ustaleniem celowości stosowania skróconej normy czasu pracy ponosi
pracodawca. Z zapisów powyższej ustawy wynika również, że
osoba niepełnosprawna nie może
być zatrudniona w porze nocnej
i w godzinach nadliczbowych.
Dotyczy to osób zarówno ze znacznym i umiarkowanym, jak i lekkim
stopniem niepełnosprawności.
Wskazane normy nie będą jednak
dotyczyły osób zatrudnionych przy
pilnowaniu lub gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku

lekarz sprawujący opiekę nad
tą osobą wyrazi
na to zgodę, co wynika      z przepisu
art. 16 tej ustawy.
W takiej sytuacji pracownika
będzie obowiązywała 8-godzinna norma dobowa z możliwością
przedłużenia dobowego wymiaru
czasu pracy i przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa.
Należy również dodać, iż  osoba
niepełnosprawna posiada jeszcze,
oprócz prawa do przerwy pracy
wynikającej z przepisu art. 134
kodeksu pracy, prawo do dodatkowej przerwy w pracy, którą
wykorzystać może na gimnastykę
usprawniającą lub wypoczynek.
Czas takiej dodatkowej przerwy
wynosi 15 minut i jest wliczany do
czasu pracy.

vv Rafał Czeladzki

email: RCzeladzki@gmail.com

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

U W A G A !!!!

Sklep „JAŚ I MAŁGOSIA” (komis i sklep dziecięcy) oraz „SKLEP Z DUSZĄ”
(sprzedaż - skup staroci wszelkiego typu), przenosi się na ul. Przemysłową 14,
naprzeciwko marketu budowlanego „Mrówka” /przy budynku przy którym będzie mieścić się
sklep stoją traktory /, otwarcie nastąpi 15.06.2013 r.

Telefony kontaktowe: 536 483 967,662 660 373

Informacje
FELIETON

FELIETON

O polskim systemie oświaty można by napisać kilkutomową rozprawę, która raczej pieśnią
pochwalną by nie była. Kolejnym genialnym pomysłem Ministerstwa Oświaty jest posłanie do
szkół sześciolatków. W tym roku rodzice mogli jeszcze wybierać, czy chcą posłać swoje dzieci
do szkoły czy do zerówki. Od przyszłego roku jednak dzieciaki wpadną w szpony systemu,
a rodzice co najwyżej zdecydują czy poślą swe pociechy do podstawówki nr 1 czy nr 10.

Jeden z tekstów w ostatnim „Gwarku”
nawiązał do poruszanego przeze mnie
wcześniej problemu wikłania w lokalną
politykę miejscowych duszpasterzy, co
najczęściej staje się inicjatywą samorządowców ostentacyjnie podkreślających z przyczyn koniunkturalnych swą
głęboką pobożność i przywiązanie do
narodowo – katolickich wartości.

SZEŚCIOLATKI NA START
O wadach i zaletach decyzji
Ministerstwa Oświaty dyskutują na niemal wszystkich forach
zarówno rodzice jak i różnej
maści specjaliści. Zdania są
rzecz jasna podzielone, jedni
są za inni przeciw. Niedawno
w Telewizji Polskiej nadawano
debatę między Panią Minister
Szumilas, a przedstawicielką Stowarzyszenia Rzecznik
Praw Rodziców, brały w tym
udział również pedagog, dwie
psycholożki oraz mama dziecka,
które swoją edukację szkolną
rozpoczęło właśnie w wieku
sześciu lat.
Poziom dyskusji pozostawiał
wiele do życzenia – jak zresztą większość polskich debat
– panie próbowały zagłuszyć
jedna drugą i zamiast skupić
się na merytorycznym aspekcie sprawy i w pełni wysłuchać
argumenty każdej ze stron, jak
mantrę powtarzały  swoje racje.
W rezultacie trudno stwierdzić
które argumenty były bardziej
przekonujące.
Wg Ministerstwa ponad dziewięćdziesiąt procent szkół jest
przygotowana na przyjęcie
sześciolatków, jednak o tym

że zdecydowana większość
szkół nie została odpowiednio
sprawdzona i te dziewięćdziesiąt
procent dotyczy tych placówek
które udało się sprawdzić wg
Pani Minister nie ma większego znaczenia. No cóż każdy
ma swoje priorytety. Podnoszono też kwestie: nienależytego przygotowania programów
nauczania, nieprzygotowania
nauczycieli, nieprzygotowania
emocjonalnego sześciolatków do
rozpoczęcia nauki w szkole, co
objawić się może nawet kilka lat
po pierwszej klasie. Wiadomo że
każdy człowiek jest inny, jedno
dziecko poradzi sobie lepiej,
inne gorzej, a jeszcze inno nie
poradzi sobie w ogóle więc takie
przymusowe pakowanie maluchów do szkół nie każdemu wyjdzie na dobre. Chociaż, kto wie
czy nie o to właśnie chodzi, żeby
jak najwcześniej zacząć ogłupiać
społeczeństwo. Czasem wydaje
się że cały program nauczania
wymyślony przez ministerstwo
temu właśnie służy.
Szczególnie bolesna w tej dyskusji była wypowiedź obecnej
tam mamy, z której wynikało,
że rodzice nie są kompetentni

by decydować o tym, czy dziecko powinno iść do szkoły czy
zostać w przedszkolu. Ocena co
najmniej kontrowersyjna. Pomijając rzecz jasna marginalne
przypadki tych niezbyt odpowiedzialnych rodziców, to kto jak
nie matka i ojciec znają dziecko
najlepiej, kto jak nie oni wiedzą
do czego jest zdolne ich dziecko, a jakie sytuacje są ponad
jego możliwości. Pozbawienie
ich możliwości decydowania to
tym co najlepsze dla własnego
dziecka jest prawdopodobnie
zbyt daleko idącą ingerencją
w rodzicielskie kompetencje.
Do sejmu trafił wniosek o referendum na temat posłania sześciolatków do szkół pod którym
podpisało się ponad milion obywateli. Teraz dopiero okaże się
jak bardzo głos społeczeństwa
obchodzi posłów.
Ministerstwo Oświaty tak bardzo chce posłania maluchów
do szkół wbrew wszystkiemu,
że zakrawa to wręcz na jakieś
osobiste interesy. Zasłaniają
się dobrem dzieci i tym że rok
wcześniej wejdą na rynek pracy.
Praca… wydłużają wiek emerytalny, hamują rozwój gospodar-

czy coraz większymi podatkami, zmuszają ludzi do szukania
szczęścia za granicą, a potem
argumentują swoje mało racjonalne decyzje dbałością o rynek
pracy. Tylko, że jeśli dalej tak
będzie prowadzona polityka
tego kraju to jedyny rynek na
jaki będzie można posłać nasze
obecne sześciolatki za te siedemnaście lat to będzie rynek
miejski.
Władza na siłę stara się przekształcić to co tyle lat dobrze
funkcjonowało na wzór państw
zachodnich. Najpierw wprowadzenie gimnazjów, teraz skracanie beztroskiego dzieciństwa,
a potem dociekanie skąd tyle
patologii i agresji wśród młodych. Może czas pomyśleć,
że my, Polacy, nie jesteśmy
i nigdy nie będziemy jak Niemcy, Holendrzy czy Brytyjczycy
i przekształcanie nas na siłę na
zachodnią modłę nikomu na
dobre nie wyjdzie..

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl
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Polska silna tradycją

Polityczna agitacja z ambony jest
właściwie polską specyfiką sięgającą swymi korzeniami początków odrodzonego w 1918 roku
państwa polskiego. W okresie
międzywojennym instruowanie
wiernych w sprawie właściwych
postaw politycznych przybierało
miejscami charakter religijnego
szantażu. W kampanii wyborczej do Sejmu ustawodawczego
arcybiskup Józef Teodorowicz
podczas licznych spotkań występował w szatach pontyfikalnych
przekonując, iż nieobecność na
niedzielnej mszy nie jest grzechem, o ile była spowodowana
wyprawą do lokalu wyborczego
w celu oddania głosu na kandydata miłego Kościołowi. W 1928
roku biskup diecezji łomżyńskiej
Stanisław Łukomski w odwecie
za poparcie, jakiego w wyborach
parlamentarnych udzielili stronnictwom lewicowym mieszkańcy
jego „owczarni”, zakazał odbywania przed Wielkanocą uroczystych nabożeństw rezurekcyjnych
i tradycyjnych święconek, grożąc
jednocześnie odmową pogrzebu
kościelnego tym wszystkim, któ-

rzy nie będą w czasie głosowania
postępować zgodnie ze wskazówkami swoich pasterzy. Dziś pewnie nie  stosuje się takich przekonywujących argumentów, tym nie
mniej to, z czym spotykamy się
w niektórych regionach Polski,
ma charakter działań wpisujących  
się w jakże drogą prawicowym
sercom tradycję, bez kultywowania której możemy całkowicie
zatracić swoją narodową tożsamość. Olkusz na szczęście nie jest
jeszcze miejscem, które w opisywanych zmaganiach miałoby
jakąkolwiek szansę z większością
powiatów Podhala czy Podkarpacia, chociaż widok starszych osób
korzystających w lokalu wyborczym ze specjalnych ściągawek
i u nas nie należy do rzadkości.
Oczywiście tajemnicą jest źródło
owych podpowiedzi i tylko jesteśmy zdani na jałowe spekulacje
czy stoi za nimi jakiś listonosz,
nadgorliwy cieć czy miejscowy
sołtys. Myślę nad tym od dawna
i doprawdy nikt inny nie przychodzi mi do głowy.
vv dr Rober Herzyk

OLKUSZ Powstaje nowa siła na olkuskiej prawicy

Minister Zbigniew Ziobro w Olkuszu

9 czerwca 2013 r. w budynku przy ul. Króla K. Wielkiego 12 w Olkuszu miało miejsce spotkanie z ministrem
Zbigniewem Ziobrą – posłem do Parlamentu Europejskiego, współzałożycielem i prezesem Solidarnej Polski.
Wydarzenie to zorganizowała i poprowadziła pani Halina Wróblewska oraz poseł Edward Siarka.
Podczas prawie trzygodzinnego spotkania, które cieszyło się dużym
zainteresowaniem olkuszan, minister Zbigniew Ziobro poruszył
wiele tematów dotyczących najważniejszych problemów Polski. Była
również możliwość zadawania pytań. Nie sposób opisać wszystkich
podjętych spraw, jednak postaram się przynajmniej ogólnie przybliżyć ich tematykę.
Minister Ziobro mówił przede wszystkim o konieczności przeprowadzenia zdecydowanych zmian w Polsce „…chcemy większego dostępu
do referendum w sprawach zasadniczych, bo jeżeli Donald Tusk dzięki
większości w Sejmie chciałby przeforsować małżeństwa homoseksualne i prawo do adopcji przez nie dzieci, by ominąć Konstytucję,
to w takich sprawach dajmy głos Polakom. Oni rozstrzygną, jestem
pewien wyniku referendum… W Polsce władza powinna odpowiadać
za swoje decyzje, a kompetencje urzędów nie powinny się powielać,
tworząc coraz większe rzesze urzędników. Musimy zdecydować się
na odważne zmiany.”- mówił minister Ziobro. „Uważam, że należy
zmienić system podatkowy, tak aby zachęcić przedsiębiorców do
tworzenia nowych miejsc pracy, trzeba wprowadzić ulgi podatkowe
oraz obniżki w opłatach ZUS-u. Proponujemy rozwiązania, które
spowodują rewolucję w zakresie polityki prorodzinnej – nie może
być tak, że dziś rodziny pozostawione są same sobie, w państwie
polskim muszą być łożone bardzo duże, naprawdę ogromne
pieniądze na wsparcie polskich rodzin – to nie jest tak, że chcemy robić socjalizm jak w okresie PRL-u - jak niektórzy mówią, to
po prostu jest świetna inwestycja. Zadam Państwu pytanie, gdzie
trafią pieniądze, proponowane przez nas w formie pakietu, który
ma otrzymać każda rodzina, w ramach którego na pierwsze dziecko
otrzyma 300 zł dodatku, czy te pieniądze zostaną przetransferowane
za granicę? – nie te 300 zł zostanie wydane tutaj w Polsce, one będą
tworzyć popyt i wzrost gospodarczy, będą dawać ludziom pracę…
W ten sposób państwo dostarczając gotówkę na rynek poprzez sensowne wsparcie rodzin, będzie wspierać gospodarkę... Nie ma silnego
państwa o małej populacji, zwłaszcza o bardzo małej populacji ludzi
młodych... Jeśli według planów polskiego premiera za 40 lat ma być
nas o połowę mniej, to będzie wtedy silniejsza, czy słabsza gospodarka? Jeśli myślimy odpowiedzialnie o rozwoju naszego państwa,
to powinniśmy zachęcić polskie rodziny, by dzieci się rodziły, dając
im poczucie bezpieczeństwa (…). Premierowi Donaldowi Tuskowi

Minister Ziobro stwierdził również, że w UE jest mocne lobby
promujące energię wiatrową i jest ono związane z producentami
turbin: „Tylko w zeszłym roku państwo polskie dopłaciło do tej
energii 4 mld zł. Te pieniądze idą w dużej mierze do zagranicznych
firm.” Minister szeroko poruszył również problem nieuczciwych
prywatyzacji polegających na doprowadzaniu dochodowych polskich
firm państwowych do upadłości i przejmowaniu ich przez ludzi
z nomenklatury lub przez kapitał zagraniczny:„na początku lat 90
zlikwidowano w Policji wydział ds. przestępczości gospodarczej,
działo się to w czasie, gdy były największe afery gospodarcze
i przestępczość tego typu rosła…”.
Ponadto olkuszanie pytali m.in. o przyszłość Solidarnej Polski oraz
fot. Ryszard Hołubowicz
o problemy związane z podziałem prawicy. Poseł Ziobro stwierdził,
gdzieś tam wymsknęło się i powiedział kiedyś, że najlepsza rodzina że: „obecna władza boi się Solidarnej Polski ponieważ badania
dla państwa to rodzina bezdzietna…i to nas różni fundamentalnie. wykazują, że ma ona większy potencjał wzrostu poparcia niż PiS
Jako Solidarna Polska wykonujemy obecnie ciężką pracę, ale wie- (…). Biorąc pod uwagę, że wiele wskazuje na to, że PiS nie będzie
mógł rządzić samodzielnie, dlatego my jesteśmy potrzebni. Jesteśmy
rzymy że przyjdzie czas zbiorów, czas sukcesu.”
gotowi, by współrządzić, ale tylko jako silny koalicjant na uczciwych
W toku spotkania olkuszanie zadali ministrowi wiele pytań. Jedno
warunkach. Media głównego nurtu są zainteresowane utrzymyz nich   dotyczyło wyprzedaży resztek polskiego majątku narodowaniem sytuacji, w której Solidarną Polskę przedstawia się jako
wego oraz niebezpieczeństwa wprowadzenia energetyki jądrowej
partię, która nie ma szans na przekroczenie progu wyborczego,
i GMO w Polsce. W odpowiedzi poseł Ziobro stwierdził: „Solidarna
gdyż boją się, żeby nie zaistniały dwie silne prawicowe partie,
Polska jest przeciwna GMO (żywności genetycznie modyfikowaktóre mogłyby w przyszłości stworzyć rząd. Trzeba szukać
nej) i działamy razem z PiS przeciw wprowadzeniu jej w Polsce.
najbardziej efektywnych dla Polski rozwiązań. Kiedy prawica
Natomiast jeśli chodzi o energię jądrową, to w przeciwieństwie
rządziła ostatnio? Czy wtedy kiedy w Sejmie była jedna partia
do Jarosława Kaczyńskiego oraz PiS jesteśmy przeciwnikami
prawicowa? – nie!”- podsumował minister Ziobro.
budowy elektrowni atomowych w Polsce. (…) Budując je będziemy
niepotrzebnie uzależniać się od zagranicznych producentów uranu. Jeśli chodzi o Olkusz, to minister Zbigniew Ziobro poinformował, że
Istnieje ponadto niebezpieczeństwo awarii oraz problem składowa- jego pełnomocnikiem na powiat olkuski jest pani Halina Wróblewska
nia odpadów. Ale dla mnie nie względy ekologiczne, lecz prosty oraz, że planuje w najbliższym czasie otwarcie lokalu w dobrym
rachunek ekonomiczny jest tutaj rozstrzygający. Fachowcy obliczają, miejscu w Olkuszu, co umożliwi założenie w powiecie mocnych
że koszt wytworzenia energii elektrycznej z węgla, którego mamy struktur Solidarnej Polski.
najbogatsze złoża w Europie, jest o połowę tańszy niż koszt energii Kolejne ugrupowanie na prawicy, to dobra wiadomość dla wielu
jądrowej. Więc po co mamy dawać zarabiać francuskim potentatom olkuszan, którzy od lat czekają na nowe twarze i lepszą jakość
energii jądrowej, którzy chcą nam sprzedać swoje drogie techno- w olkuskiej polityce. Teraz dużo będzie zależeć od tego, czy uda się
logie, jeżeli możemy wykorzystać własne zasoby węgla? Wszyscy zebrać wokół inicjatywy uczciwych ludzi i zachęcić ich do działania.
będziemy musieli finansować koszty tej droższej energii, poprzez
vv Robert Rusinek
wyższe ceny za prąd, dlatego nie rozumiem stanowiska prezesa PiS
email: biurorusinek@interia.pl
Jarosława Kaczyńskiego.”
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Najtańsze taksówki
w mieście!!!
już w e
eci
powi im
sk
olku

tel. 32 722-0-222

Zbliża się okres sprzyjający biesiadom na wolnym powietrzu. Grill w ogródku, impreza na
działce, wyjazd wakacyjny czy weekendowy. Spotkania w miłym gronie nie obejdą się na
ogół bez piwka czy kieliszka czegoś mocniejszego. Ale czy na drugi dzień rano możemy
bezpiecznie wsiąść za kierownicę ? Niektórzy ratują się spożywaniem napojów energetycznych, co może sprawić wrażenie lepszej koncentracji, ale na pewno nie zmniejszy
zawartości alkoholu we krwi. Ponadto energetyki zwłaszcza te tanie, nie są obojętne dla
zdrowia. Względnie dobre samopoczucie często bywa mylące, policyjny alkomat może
wskazać, że przekroczyłeś dopuszczalną normę.
W Polsce w jeden weekend policja zatrzymała ok. 7000 praw jazdy, około 5000 można
było uratować za ok. 4 czy 5 zł. Teraz skutecznie możesz się zabezpieczyć przed porannymi promilami ponieważ opracowaliśmy LTD - smaczny, orzeźwiający napój, który
skutecznie przyspiesza wydalanie alkoholu z organizmu. Odpowiednia kompozycja naturalnych wyciągów roślinnych powoduje, że organizm szybciej rozkłada alkohol i pozbywa
się szkodliwych substancji – tym samym na drugi dzień mamy mniej promili i czujemy się
znacznie lepiej. Z naszych doświadczeń oraz naszych klientów wynika, że przy zastosowaniu LTD organizm przyspiesza spalanie alkoholu o około 60 %. Są to średnie dane, bo
oczywiście każdy z nas nieco inaczej reaguje na alkohol.
Należy pić LTD już w trakcie imprezy, aby obudzić się bez bólu głowy i przekonać się
o jego właściwościach oczyszczających i odtruwających. Stworzyliśmy LTD, aby można
było dłużej cieszyć się zabawą bez utraty formy. Na każdej imprezie, weselu, dyskotece,
pijąc LTD możesz bawić się, bawić się do białego rana, bez uczucia zmęczenia, senności
– i co ważne – BEZ BÓLU GŁOWY na drugi dzień !!!
LTD jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia, a co istotnie chroni Twoją wątrobę. Ogólnie
wiadomo, że to wątroba głównie doznaje szwanku gdy pijemy alkohol lub jemy ciężkostrawne
pyszności, bo to od jej funkcjonowania zależy jak organizm radzi sobie z „trudnym towarem”.
Proponujemy więc metodę polegającą na wspomaganiu naturalnego oczyszczania, a nie na
wzbudzaniu sztucznego uczucia przypływu energii.
Warto podkreślić, że zachęcamy wszystkich do wypróbowania
produktu w 100 % polskiego, opracowanego przez polskich
specjalistów o światowej renomie.
LTD spotkało się z dużym zainteresowaniem na jednym
z największych międzynarodowych targów w Barcelonie – Alimentaria 2012. Nasz napój pojawił się już w sklepach w Finlandii.
Dystrybutorem jest firma:
„P&P”
32-300 Olkusz, ul. Spółdzielcza 3,
tel. 661-861-037, 500-545-800.

PRACA DLA KIEROWCY:

500 545 800

Przy obecnych praktykach, takich jak bardzo wysokie
opłaty półkowe, nie znajdziecie Państwo naszego produktu
w sklepach wielkopowierzchniowych.

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz, (budynek HERMES)
tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti,
Metalfach, UNIA Group, Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny
rolnicze oraz budowlane JCB.

OFERTA USŁUG:

Instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji,
urządzeń chłodniczych, pompy ciepła

U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie
funduszy i dotacji z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie
dobrać produkt do indywidualnych potrzeb klientów.

Od 2007 r nasza ﬁrma specjalizuje się w wykonywaniu, naprawach przeglądach
wszelkiego typu instalacjach sanitarnych. Usługi swoje oferujemy głównie
podmiotom komercyjnym, przemysłowym i publicznym. Wykonujemy również
małe instalacje osobom prywatnym. Posiadamy kilkuletnie doświadczenie oraz
niezbędne uprawnienia. Wykonujemy inspekcje kamera termowizyjną.

Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności
wprowadziła na rynek ponad 3000 maszyn i urządzeń, oferując
rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnego rolnictwa.
Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję
jednego z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego
na południu Polski.

Budownictwo
energooszczędne i pasywne

W drugim kwartale br uruchomiono program dopłat do
budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Nasza ﬁrma
jest dystrybutorem i wykonawcą budynków w systemie
thermomur.
Technologia thermodom jest produktem nowoczesnym
i sprawdzonym, posiadającym najwyższe walory użytkowe
i co najważniejsze dającym inwestorom niewspółmierne system thermomur
U0<0,11W / m2K
korzyści ekspolatacyjne.
W świadomości inwestorów istnieje przeświadczenie, że koszt budowy domu niskoenergetycznego lub
pasywnego jest znacznie wyższy niż „tradycyjnego”. Dzisiejsze technologie pozwalają na budowę domu
spełniające standardy energooszczędności znacznie niższymi nakładami. Dzięki temu energooszczędny,
ponad stumetrowy dom można postawić już w cenie 50 metrowego mieszkania w centrum miasta.
Na naszej stronie internetowej jest link do biura projektowego które ma już zatwierdzone projekty
podlegające dopłatą z NF40 i NF15

Systemy zasilania słonecznego
– elektrownie słoneczne

Współpracując z ﬁrmą Hymon Energy Sp. z o.o. Oferujemy Państwu
zakup oraz na życzenie montaż gotowych zestawów elektrowni
słonecznych opartych na wysokowydajnych panelach fotowoltaicznych oraz markowych urządzeniach przekształtnikowych
pozwalających pracować w układzie skojarzonym z siecią
zewnętrzną jak i zupełnie niezależne elektrownie gromadzące energię
w akumulatorach.
W naszym punkcie jest wykonany prezentacyjny zestaw fotowoltaniczny o mocy 235 W zasilający oświetlenie

STOPNICA
Mariusz Bąk

28-130 Stopnica, Szczeglin 30
tel. 501 435 596, 509 971 107

OLKUSZ
Krzysztof Augustowski

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

Reklamy
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Betoniarnia PRO-BET Sp. J.
OLKUSZ

WOLBROM

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

tel. 32 644 21 42
696 486 469

OLEWIN 50c

UL. BRZOZOWSKA 2

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

E
N
J
Y
C
N
E
KONKUR
CENY!!!

Oferujemy również gamę prefabrykatów z wibroprasy:
• ogrodzenia betonowe
• płytki chodnikowe
• płyty ażurowe
• bloczki fundamentowe
• korytka ściekowe

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

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

Działam od ponad 20 lat
nie zmieniając zainteresowań,
zajmuję się klasycznym

HURTOWNIA

kolekcjonerstwem:

Galeria
Czystości
i Urody

Dla szkół, zakładów pracy
• numizmatyka • ﬁlatelistyka • i stałych klientów rabaty.
• doradztwo• wyceny •
Dostawa
OFERUJEMY:
• pasty BHP
gratis!
• chemia gospodarcza

• kosmetyki
Zapraszamy
• profesjonalne
środki czystości
do współpracy!
• rajstopy
• papier toaletowy
• ręczniki ZZ
• ręczniki przemysłowe

Zapraszam do salonu kolekcjonerskiego
w Olkuszu przy ul. Kościuszki 12
tel. 691 364 130

Olkusz, Al. 1000-lecia
e-mail:gamexolkusz@poczta.fm
tel. 32 754 77 40-42
fax. 32 754 79 79

Hurtownia
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32/643 03 13

INFORMUJEMY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Olkuszu
posiada do sprzedaży nowo wybudowany lokal mieszkalny
o powierzchni 57m2 położony w Olkuszu
przy ul. Krakowskie Przedmieście 14 (nadbudowa )
Zainteresowanych nabyciem prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON

WĘGIEL SPRZEDAŻ-PRZEWÓZ
• ORZECH - I
• ORZECH - II
• KOSTKA
• GROSZEK
• MIAŁ

OSKAR AUTO MECHANIKA

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

507 252 059
Wynajmę mieszkanie 40 m2
w centrum Olkusza /zadbane/
Tel.512-447-343
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

AUTO-PLAST Sp. J.

• SKUP • SPRZEDAŻ •

• Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych •
• Pomoc drogowa • Diagnostyka komputerowa •
• Naprawy bieżące, części i akcesoria do wszystkich typów pojazdów •
• lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki •

Olkusz, Al. Tysiąclecia 1B • tel. 32 754 76 33, 601 445 721, 695 634 005
MAXIRENT, ul. Skośna 2, 32-327 Gorenice
Tel. 32 645 61 91, 507 022 650, 508 078 414

tel. 662 660 373

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Warsztat mechaniczny:
• Usługi samochodem typu „Pomoc Drogowa”,
• Wynajem lawety,
• Diagnostyka komputerowa samochodów sprowadzanych z USA i Kanady,
• Wulkanizacja,
• Napełnianie klimatyzacji,
• Wymiana części eksploatacyjnych w samochodach osobowych.
• Wymiana olejów
www.maxirent.pl biuro@maxirent.pl

FIRMA BUDOWLANA

oferuje wykonanie:

• remontów bieżących i kapitalnych
• wylewek cementowych
agregatem „Mixokret”
• robót elewacyjnych
• robót transportowo-sprzętowych koparkoładowarką, samochód samowyładowczy
• tynków maszynowych (gipsowych
i cementowo-wapiennych)

Olkusz, ul. Osiecka 3a
tel./fax. 32 643 32 61, kom. 604 793 597, 604 437 742

Trener Personalny

u Ciebie w domu
• diety • porady żywieniowe • Trening Indywidualny • tel : 796-665-605

POLICJA
• Wypadek drogowy z udziałem motocyklistki. 14. czerwca br. około godz. 18.00 na
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z ulicą Wiejską w Olkuszu doszło do zdarzenia drogowego z udziałem kierującego samochodem marki Ford oraz motocyklistką. Kierujący fordem
to 31-letni Olkuszanin. Motocyklistka - l. 34, mieszkanka Katowic z urazem nogi została
przewieziona do olkuskiego szpitala. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Przyczynę i okoliczności wypadku ustala olkuska policja.
• Zatrzymano włamywacza. Kilku godzin od zgłoszenia potrzebowali olkuscy policjanci,
aby zatrzymać sprawcę kradzieży z włamaniem. W dniu 6. czerwca br. olkuscy kryminalni
zatrzymali 29.letniego Olkuszanina, który dzień wcześniej włamał się do niezamieszkałych
pomieszczeń w Olkuszu przy ul. Górniczej. Mężczyźnie przedstawiono zarzut kradzieży
z włamaniem. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem, grozi mu kara do 10 lat pozbawienia
wolności.
• 11-letnia dziewczynka pogryziona przez psa. W minioną sobotę w Krzykawie
(gmina Bolesław) dziewczynka została dotkliwie pogryziona przez psa wyglądem przypominającego amstafa. Około godziny 12.00 jedenastolatka szła do sklepu. Mijając jedną z posesji została zaatakowana przez psa, który w niewyjaśnionych okolicznościach przedostał się
na ulicę. Dziewczynka z licznymi obrażeniami przebywa w szpitalu w Prokocimiu. Policjanci
ustalili, iż nie był to jedyny przypadek pogryzienia przez tego psa. 24.maja br. pogryzł on
mężczyznę, który przyszedł w tym dniu na posesję, na której pies się znajdował. Pies - zgodnie z wydanym zaleceniem weterynarza przebywa na obserwacji. W Komisariacie Policji
w Bukownie wszczęto postępowanie z art. 160kk (narażenie człowieka na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu).
• Włamanie do kiosku z prasą w Kluczach. W dniu 7. czerwca br. włamano się do
kiosku z prasą w Kluczach. Nieznany sprawca po uprzednim wyważeniu drzwi wejściowych

•

•

•

•

•

wszedł do pomieszczenia, z którego ukradł m.in. papierosy, wyroby tytoniowe i bilety. Sprawą zajmują się policjanci z Klucz. Włamywaczowi grozi kara pozbawienia wolności do lat
10.
Kradzież paliwa w Wolbromiu. 9.czerwca 2013 roku mieszkaniec Wolbromia zawiadomił o kradzieży paliwa z należących do niego trzech samochodów ciężarowych. Do zdarzenia doszło w Wolbromiu na ul. 20 Straconych. Sprawą zajmują się policjanci z Komisariatu
Policji w Wolbromiu. Za kradzież grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.
Włamanie w Gołaczewach. W okresie od 1. marca do 11.czerwca br. nieustalony sprawca poprzez wybicie okna dostał się do wnętrza niezamieszkałego domu w miejscowości
Gołaczewy. Skradziono m.in. akcesoria łazienkowe oraz inne elementy metalowe na szkodę
mieszkańca Kielc. Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.
Policja z Bukowna odzyskała skradziony sprzęt nagłaśniający. Policjanci z Bukowna
zatrzymali mieszkańca Lasek, który w nocy z 8. na 9. czerwca ukradł sprzęt nagłaśniający
o wartości około 4 tysięcy złotych z jednej z instytucji użyteczności publicznej w Bolesławiu. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie. Sprawca wkrótce odpowie za swój
występek przed sądem.
Policjanci z Bukowna zatrzymali złodzieja przęseł ogrodowych. Do kradzieży metalowych przęseł z posesji przy ul. Głównej w Bolesławiu doszło w dniu 11. czerwca 2013
roku. Sprawca to 60.letni mieszkaniec Podlipia. 14 czerwca br. mężczyzna usłyszał zarzut
kradzieży. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.
Włamanie do kiosku w Jaroszowcu. W nocy z 12. na 13. czerwca 2013 roku nieustalony sprawca poprzez odcięcie kłódek zabezpieczających kratę i wyłamanie drzwi dostał się
do wnętrza sklepu należącego do mieszkańca Jaroszowca. Skradziono papierosy różnych
marek o wartości około 1500 zł. Włamywaczowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Podsumowanie działań profilaktycznych
w Zespole ds. Nieletnich i Patologii

Nadszedł czas podsumowań w olkuskim Zespole ds. Nieletnich i Patologii. Policjantki – nadkom. Agnieszka Fryben i mł. asp. Katarzyna Matras w 2013 roku
uczestniczyły w 67 spotkaniach profilaktycznych z przedszkolakami, uczniami
szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
Były to bardzo różne przedsięwzięcia: turnieje, festyny, pogadanki, prelekcje, warsztaty
dla dzieci i młodzieży dotyczące bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, cyberzagrożeń, przemocy.
Policjantki działania te realizowały m.in. w ramach projektów „Bezpieczne Ferie”,
„Smok Mądragon daje radę”, „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”, „Policja
bliżej dzieci i młodzieży”.
Część tych spotkań odbywała się w komendzie. Uczniowie „zwiedzali” budynek Policji,
poznawali przeznaczenie różnych pomieszczeń policyjnych, strzelnicę, „niebieski pokój”, stanowisko dowodzenia, pomieszczenia dla osób zatrzymanych, pokój okazań. Dla
najmłodszych przewidziana była również prezentacja sprzętu policyjnego, wyposażenia
policjanta oraz radiowozów. W tym roku, w kwietniu, jedną z grup odwiedzających byli
młodzi Francuzi, adepci szkoły mundurowej.
Od początku trwania akcji (2007 roku) mury olkuskiej KPP odwiedziło już kilka tysięcy
osób!!!

Informacje, Reklamy
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DARMOWA KOMUNIKACJA MIEJSKA W OLKUSZU
NOWE PROPOZYCJE ZARZĄDU ZKG „KM” W OLKUSZU
JAK JEST OBECNIE
• brak miejsc parkingowych
w Olkuszu
• duże zatłoczenie
w godz. 8:00 – 16:00
na ulicach Kościuszki,
K.K.Wielkiego oraz
Al. 1000-lecia w Olkuszu

CO PROPONUJE ZKG „KM”

SKUTKI

►►

wprowadzenie „Stref Centrum” nie tylko w Olkuszu,
ale też w Bolesławiu, Bukownie i Kluczach

►►

utworzenie nowej linii „Mbis” kursującej po Olkuszu
(ZKG „KM” – Os. Młodych)

►► ograniczenie korzystania przez mieszkańców
►► z indywidualnych środków transportu
na rzecz komunikacji miejskiej
►► zmniejszenie korków
►► większa przepustowość na ulicach
►► mniejsze problemy z parkowaniem
►► zmniejszenie hałasu
►► zmniejszenie emisji spalin
►► z komunikacji miejskiej zaczną korzystać osoby,
które dotychczas z niej nie korzystały
►► nie spadnie sprzedaż biletów
►► uatrakcyjnienie oferty komunikacji miejskiej
►► zostaną zachowane wszystkie dotychczasowe
►► ulgi ustawowe i gminne
►► nie zwiększy się dotacja gmin do komunikacji miejskiej
►► koniec dyskryminacji Bukowna, Bolesławia i Klucz, które też będą mieć tak jak Olkusz swoje „Strefy Centrum”

►►

• zwiększone zanieczyszczenie powietrza spalinami
z samochodów osobowych

dwa nowe innowacyjne rozwiązania:

dla kierowców
samochodów osobowych
dowód rejestracyjny
+ prawo jazdy

• Olkusz miastem urzędów,
szkół, firm i handlu
co powoduje
przemieszczanie się ludzi

ZA DARMO!
na całym obszarze
działania ZKG „KM”

dla osób niebędących
kierowcami
(pozostałe osoby)

bilet dwukrotnego
kasowania (2 przejazdy:
„tam i z powrotem”)
tylko w strefach Centrum

poza strefami Centrum
na dotychczasowych
zasadach

INNE UWAGI
►► zmiany są odpowiedzią na zgłaszane potrzeby przez pasażerów
►► wszystkie propozycje są zgodne z uchwalonym planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze ZKG ”KM” w Olkuszu na lata 2013-2023
Poszukujemy dla swoich klientów DZIAŁKI I DOMY do sprzedania i wynajęcia

NAJWIĘKSZE KRAKOWSKIE
BIURO NIERUCHOMOŚCI

Zadzwoń: 516-025-595

Napisz: wmossakowski@polnoc.pl

1. DZIAŁKI:
• Do sprzedania działka budowlana w Woli Filipowskiej,
10 a z mediami oraz gotowym projektem bud., cena 122.000 PLN
• Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie,
11,36 a z mediami, aktualne warunki zabudowy, cena 130.000 PLN
• Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie, 19 a, blisko media, cena 225.000 PLN
• Do sprzedania działka budowlana w Zelkowie, 21 a, cicha, spokojna okolica, cena 315.000 PLN
• Do sprzedania działka budowlana w Krzeszowicach,
1,6 Ha pod zabudowę jednorodzinną z pozwoleniami na budowę, cena 2.400.000 PLN
• Do sprzedania widokowa działka - pod lasem 20a w Zabierzowie, budowlana, cena 515.000 PLN
2. DOMY:
• Do sprzedania ładnie wykończony dom do zamieszkania 170 m kw. w Tenczynku,
bardzo dobre usytuowanie, działka 6a, cena 595.000 PLN
• Do sprzedania luksusowy dom 209 m kw. położony na pięknie usytuowanej działce
23a nad Zalewem Kryspinów-Budzyń, cena 2.200.000 PLN
• Do sprzedania dom 180 m kw. w Nawojowej Górze,
zagospodarowany ogród, działka łącznie 19a, cena 499.000 PLN
• Do sprzedania dom 270 m kw. w Balicach, cena 440.000 PLN

JESTEŚMY SKUTECZNI

Wydawca: SOLID PRESS s.c.
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29
tel.: 608 696 097
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl

• Do sprzedania dom w stanie surowym: fundamenty plus ściany parteru 150 m kw.
w widokowej dzielnicy Krzeszowic, działka 8a, cena 265.000 PLN
• Do sprzedania dom w stanie developerskim 150 m kw.
w ciekawej lokalizacji Krzeszowice, działka 8a, cena 470.000 PLN
• Do sprzedania dom drewniany z czasów przedwojennych,
całkowice odrestaurowany 130 m kw., w Kochanowie,
działka 18a, cena 600.000 PLN
• Do wynajęcia dom 270 m kw. przystosowany pod działalność rehabilitacyjną,
terapeutyczną, dom spokojnej starości w Ściejowicach gm. Liszki, cena 3800 PLN/m-c
3. INNE:
• Do sprzedania kamienica dwupiętrowa, podpiwniczona w Olkuszu,
600m kw. pod każdą działalność, cena 1.890.000 PLN
• Do sprzedania lokal 420m kw. w Krzeszowicach pod hurtownię, produkcję,
działka 32a, cena: 550.000 PLN
• Do wynajęcia lokal w Rybnej 510m kw., pod działaność handlowo-usługową,
przystosowany pod duży sklep, cena 6150 PLN/m-c

www.polnoc.pl

Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Redaktor naczelny: Mateusz Mucha
Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PASAŻERÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Jak co roku w okresie wakacyjnym tj. od 01.07.2013 do 31.08.2013
ZKG „KM” w Olkuszu wprowadza ograniczenia w kursach autobusów.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Związku
www.zkgkm-olkusz.pl.
Od 1 lipca br. nastąpią zmiany na linii WK. Bilety jednorazowe będą sprzedawane tylko i wyłącznie u kierowcy z kasy fiskalnej (tych biletów się nie
kasuje). Zatem na tej linii nie będzie można używać biletów jednorazowych
zakupionych w kiosku. Nie zmienią się ceny biletów.
Przy zakupie biletu miesięcznego należy podać oznaczenie linii - WK. Tak jak
dotychczas na takim bilecie będzie można jeździć wszystkimi autobusami
w strefie miejskiej oraz w 1 jednostce administracyjnej.

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz
w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie, Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych miejscowościach
powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach Gwarka Olkuskiego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane
w części lub całości bez jego zgody.

8

Reklamy

PACIEJ

ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANY
„STANISŁAW PACIEJ”
32-300 OLKUSZ
UL. OSIECKA 3A
TEL./FAX 32 643 32 61

K.K. Wielkiego 27 (w podwórzu), Olkusz
Tel. 603-654-993 Sklep czynny: 900 -1700
SERWIS SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZAPRASZA
Gwarantujemy profesjonalną pomoc techniczną oraz atrakcyjną cenę.
Zajmujemy się naprawą każdego rodzaju elektroniki użytkowej m.in.:
• GSM - Telefony komórkowe
• GPS - Nawigacje,
• Aparaty Fotograﬁczne,
• Komputery,
• Sprzęt biurowy,
• Telewizory oraz piloty
• drobne AGD
itp.
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Wstępna diagnoza GRATIS !!
!! Naprawiamy również po innych serwisach!!

POKRYCIA
INWESTYCJE „POD KLUCZ”

www.zrb-paciej.pl
Zakres usług:
• roboty budowlane • roboty inwestycyjne • roboty remontowe
• wylewki cementowe • usługi koparko-ładowarka • usługi transportowe
INWESTYCJE „POD KLUCZ”

dachowe

gwarancja do 40 lat

WOLBROM 32-340
ul. Olkuska (obok Stacji Paliw)

tel./fax: 32 611 04 93
tel. kom. 697 226 037

www.dachcenter.pl

BEZPIECZNY DACH TWOJEGO DOMU

