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KUCHNIEKUCHNIE
SKLEP

NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI
SZAFYSZAFY

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

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

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

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

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
dypl. mistrz  kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

( 508 218 110
Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

www.gastronomia-wolbrom.pl luka.luka@neostrada.pl 

Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/
koszt stypy od jednej osoby - 38 zł /w tym obiad, ciasto, napoje zimne i gorące/

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

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

Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!! 
SKUP ZŁOTA

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

www.lombard.olkusz.pl www.lombard.olkusz.pl 

Marcin Czerniak

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

"Wyglądaj świetnie,
zarabiaj pieniądze

i baw się doskonale"

Kontakt:
Małgorzata
Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

mpoznanska1@vp.pl
www.my.oriflame.pl/matori

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

32-340 Wolbrom,
ul. Krakowska 44
tel. 32 611 08 34,
kom. 698 686 482

Sprzedaż Węgla

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

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

Rodaki, ul. Rzeka

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

MOTOCYKLE   SKUTERY
ODZIEŻ AKCESORIA CZĘŚCI

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

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

ZAPRASZAMY
pon - pt 900 - 1800

sob 900 - 1400

Olkusz, ul. Wiejska 4
www.motoolkusz.otomoto.pl

www.moto-olkusz.pl

Najtańsze taksówki w mieście!!!

tel. 32 722-0-222

PRACA DLA KIEROWCY: 500 545 800

już w

powiecie

olkuskim

SKUTERY

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• 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

SERWIS “U PANA LESZKA”

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz, (budynek HERMES)

tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl 

system thermomur
U0<0,11W / m2K

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

PATRZ STR. 4

OKNA - DRZWI - ELEWACJE
SYSTEM OCIEPLEŃ 5 LAT GWARANCJI

OLKUSZ, UL. F. NULLO 26, tel. 697 338 578
WWW.EUROBUD.OLKUSZ.PL
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– Podczas posiedzenia Zarzą-
du Okręgowego PiS w Olkuszu 
podjęto trzy ważne uchwały. 
Pierwsza z nich dotyczyła dra-
matycznej sytuacji w olkuskim 
szpitalu. Prawo i Sprawiedli-
wość jednoznacznie negatywnie 
ocenia przekształcenie placów-
ki w Olkuszu. W dokumencie 
tym podkreśliliśmy, iż naszym 
zdaniem działania firmy zarzą-
dzającej "Nowym Szpitalem" 
nie gwarantują odpowiednie-
go poziomu zabezpieczenia 
medycznego m.in. na sku-
tek konfliktu zarządu spółki 
z personelem. Druga z uchwał 
wyrażała poparcie dla działań 
olkuskiego komitetu tereno-
wego PiS, który poprzez swo-
ich radnych przyczynił się do 
powstrzymania fali likwidacji 
szkół na terenie gminy i powia-
tu.  Kolejnym dokumentem było 
stanowisko Prawa i Sprawiedli-
wości w sprawie lokalizacji farm 
wiatrowych. Nasza partia jest za 
rozwojem energii odnawialnej, 
ale nie kosztem mieszkańców! 
Dlatego nie zgadzamy się na 
lokalizację potężnych turbin 
wiatrowych w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabudowań miesz-
kalnych i terenów budowlanych 
– tłumaczy poseł Jacek Osuch. 
Dużo czasu podczas obrad zarzą-
du poświęcono na przedstawienie 

problemu drastycznego wzrostu 
bezrobocia w powiecie olku-
skim. – Bardzo niepokojącym 
jest fakt, że w 2009 roku stopa 
bezrobocia w naszym powiecie 
wynosiła 10,5 proc. zaś cztery 
lata później już 16,5 proc. Ten 
lawinowy wzrost o sześć punk-
tów proc. powinien być dla władz 
sygnałem alarmowym – zazna-
czał poseł Osuch. Przewodniczący 
komitetu PiS w Olkuszu Łukasz 
Kmita podkreślał z kolei, że mia-
sto musi wreszcie utworzyć strefę 
przemysłową i podjąć skuteczne 
zabiegi, aby przyciągnąć na ten 
teren inwestorów, gdyż w prze-
ciwnym razie bezrobocie będzie 
jeszcze większe. Obecni na spo-
tkaniu członkowie zarządu zostali 
także poinformowani o sytuacji 
w ZGH Bolesław oraz braku decy-
zji GDDKiA w sprawie remontu 

drogi krajowej nr 94 w Olkuszu. 
Prowadzący Zarząd Okręgowy 
prezes Andrzej Adamczyk zwró-
cił uwagę na wzorcowo rozwija-
jące się olkuskie struktury partii. 
Z roku na rok coraz więcej osób 
aktywnie angażuje się w działal-
ność PiS w gminie Olkusz, co 
przekłada się na bardzo dobre 
w skali kraju wyniki wyborów. 
W posiedzeniu zarządu wzięli 
udział m.in. parlamentarzyści 
Jacek Osuch, Andrzej Adamczyk, 
Andrzej Duda, prof. Ryszard Ter-
lecki, senator Bogdan Pęk. Powiat 
Olkuski w zarządzie okręgowym 
reprezentuje czteroosobowa dele-
gacja: Poseł Jacek Osuch, Andrzej 
Wójcik, Henryk Gamrat oraz Sła-
womir Rosiek.

 v BPJO

Zarząd Okręgowy PiS w Olkuszu
Na zaproszenie olkuskiego parlamentarzysty Jacka Osucha w Dworku 
Machnickich w Olkuszu odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego 
Prawa i Sprawiedliwości okręgu nr 13. Obecni parlamentarzyści i człon-
kowie zarządu zapoznali się z głównymi problemami, które dotykają 
miasto i powiat olkuski.

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

ZAPRACUJ NA WAKACJE
Podobnie jak w roku ubiegłym Dział 
Pośrednictwa Pracy zorganizo-
wał spotkanie informacyjne w dniu 
19.06.2013r.  pn.”Zapracuj na waka-
cje”, na które został zaproszony 
przedstawiciel Młodzieżowego Biura 
Pracy (MBP) z Pan Arkadiusz Węglarz. 

W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim absolwenci szkół ponadgimnazjal-
nych oraz osoby  do 30 r.ż., rejestrujące się po raz pierwszy w urzędzie pracy.   
Głównym celem spotkania było przedstawienie usług i instrumentów aktywizacji 
osób zarejestrowanych w urzędzie pracy oraz możliwości poszukiwania pracy 
na wakacje.  Przedstawiciel MBP zapoznał 
uczestników spotkania z ofertą MBP w Klu-
czach oraz aktualnymi ofertami pracy. Wśród 
przedstawionych ofert pracy dominowały oferty 
pracy krótkoterminowej na stanowiskach: pra-
cownika restauracji, wychowawcy kolonijnego, 
hostessy, sprzedawców, pracowników do roz-
noszenia ulotek.

 Wszelkie informacje o ofertach pracy na wakacje: 
 Młodzieżowe Biuro Pracy – Klucze
 Arkadiusz Węglarz - pośrednik pracy
 adres: 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1
 tel. 32 642 85 08 wew 67, e-mail: mbp@gmina-klucze.pl
 Godziny pracy: pon. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30. 

Informacje

Powiatowy serwis informacyjny

WIEŚ LICZY STRATY
Nocą z 24 na 25 czerwca nad gminami Wolbrom i Trzyciąż przeszła potężna 

nawałnica. Towarzyszyły jej intensywne opady deszczu. Spowodowało to lokalne 
podtopienia i zalania posesji oraz gospodarstw rolnych. Miejscowi rolnicy ponieśli 
bardzo duże szkody: woda zniszczyła wiele upraw i sprzęt gospodarski.
W gminie Wolbrom szczególnie ucierpiały wsie Strzegowa, Kąpiele, 
Dłużec, Załęże. W pobliżu drogi wojewódzkiej, przy ul. Miechow-
skiej, nagromadziła się znaczna ilość wody, która zalała budynek 
i gospodarstwo. Spowodowało to również zagrożenie dla przebie-
gających tam torów kolejowych, a w miejscu przepustu wodnego 
pod drogą nastąpiło uszkodzenie pobocza.
Na terenie gminy Trzyciąż nienotowana dotąd ilość wody spowodo-
wała podtopienie wsi Sucha. Poziom wody osiągnął tam wysokość 
ponad 80 cm nad nawierzchnią drogi. Tym samym zalane zostały 
wszystkie posesje położone poniżej drogi. Ucierpiał również Gla-
nów, gdzie nastąpiło obsunięcie skarpy, powodując zagrożenie dla 
budynku mieszkalnego. W bardzo poważnym stopniu zostały tam 
również uszkodzone dwa przepusty drogowe, czemu towarzyszyły 
z miejscowe podmycia drogi. W Małyszycach doszło do trzeciego 
w ciągu ostatnich dwu miesięcy podtopienia, przewyższającego 
dwa poprzednie o około 50 cm. Efekt: zalanie budynków, obejść 
gospodarskich, pojazdów w garażach. Niespotykana dotąd ilość 
wody, przepływająca wzdłuż koryta Dłubni, spowodowała pod-
mycie i uszkodzenie mostu, który był łącznikiem między Kolonią 
Małyszyce a Małyszycami Górnymi. Ze względu na trudną sytuację 
wielu mieszkańców gminy Trzyciąż, dotkniętych podtopieniami 
i licznymi zniszczeniami gospodarstw domowych, spotkanie Kół 
Gospodyń Wiejskich oraz sołtysów z terenu powiatu olkuskiego 
zaplanowane na 29 czerwca w Imbramowicach zostało decyzją 
Zarządu Powiatu odwołane.
W gminie Kluczach, w związku z monitorowaniem podtopień na 
terenie całego powiatu, udało się ustrzec miejscowość Golczowice 
przed nadchodzącą falą wód Przemszy. Zbudowano tam wał ochron-
ny z worków wypełnionych piaskiem. Dużą rolę w tej akcji odegrali 
miejscowi ochotnicy z OSP. Całością kierował wójt gminy Klucze. 
„Widać tu, jak ważne jest monitorowanie i wczesne ostrzeganie 
o mogących nastąpić zdarzeniach – podkreśla szef Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego Marian Buczek. – Daje to 
czas na podjęcie działań zabezpieczających”. Powiatowy Zespół 

Zarządzania Kryzysowego wydał już samorządowi gminy Trzyciąż 
stosowną ilość worków. W razie kolejnego zagrożenia można je 
będzie wypełnić piaskiem i uformować w wały zabezpieczające.
„Dotychczas na terenie Powiatu Olkuskiego nie występowały aż 
takie anomalie pogodowe. Jest to zjawisko nowe, z którym należy 
się liczyć w przyszłości” – ostrzega dyrektor Buczek.
Akcji ratunkowa na obszarach dotkniętych klęską które przez 
24 godziny. Wzięło w niej udział 640 strażaków zawodowych 
i strażaków-ochotników, tworzących 150 zespołów ratunkowych. 
prowadziły akcję ratunkową. W Wolbromiu działało 60 załóg, 
w Trzyciążu - 74, w Olkuszu - 12, w Kluczach - 7. W chwili 
obecnej trwa wielkie porządkowanie zniszczonych terenów oraz 
szacowanie szkód. Już wiadomo, że wiele zatopionych upraw jest 
nie do uratowania.
Klęska, która spadła na nasz powiat, obnażyła wieloletnie zanie-
dbania. Ostatnie dekady mieliśmy względnie suche i mało kto 
myślał o zabezpieczeniach przeciwpowodziowych. W rezultacie 
np. rowy odwadniające w wielu miejscach po prostu nie istnieją, 
bądź też są niedrożne. Mogliśmy na przykład przekonać się empi-
rycznie, jak ważne jest wykaszanie tych rowów. Również skoszona, 
ale niezebrana trawa stanowi zagrożenie, bo porwana przez nurt 
i zmieszana z mułem może tworzyć zatory. Inny problem – to 
zbyt wąskie przepusty, niezdolne przyjąć dużych ilości wody. 
Gdzieniegdzie zdarzyło się, że szerokie niegdyś przeloty niepo-
trzebnie zwężono, z katastrofalnym skutkiem. Inny problem – to 
brak stałych wałów przeciwpowodziowych tam, gdzie występuje 
znaczące prawdopodobieństwo zalań i podtopień.
Takie i podobne zaniedbania trzeba będzie w przyszłości naprawić. 
Nie jest bowiem prawdą, że wobec klęsk żywiołowych jesteśmy 
całkowicie bezsilni. Natomiast na pewno klęski te dopadną nas, 
jeśli nic nie będziemy robić, by się przed nimi zawczasu ustrzec 
lub przynajmniej zredukować ich potencjalne rozmiary.
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Według projektu inwestycje tego 
typu w odległości mniejszej niż 
3 km od terenów mieszkalnych 
wymagałyby zgody mieszkań-
ców. Takie prawo funkcjonuje 
już w części państw UE. Nie-
stety projekt został negatywnie 
zaopiniowany przez prawników 
z Urzędu Miasta i nawet nad nim 
nie dyskutowano. Zdziwienia nie 
krył radny Łukasz Kmita, który 
stwierdził, że: „podobne projekty 
obowiązują już w Polsce i żad-
ne organy nadzoru, ani żaden 
wojewoda ich do tej chwili nie 
uchylił jako niezgodne z prawem”. 
Jak wielkie kontrowersje budzą 
ogromne elektrownie wiatrowe 
pod Olkuszem pokazała niedaw-
na rozprawa publiczna, podczas 
której mieszkańcy okolicznych 
sołectw jednoznacznie sprzeciwili 
się tej inwestycji. 
Ponadto podczas opisywanej 
sesji burmistrz Dariusz Rzep-
ka, zaproponował podwyższenie 
opłat za odpady niesegregowa-
ne z 10 do 14zł oraz likwidację 
różnicowania opłat ze względu 
na ilość osób w gospodarstwie 
domowym (tzw. ulg prorodzin-
nych). Jedynym radnym, który 
zagłosował przeciw podwyż-
kom był Roman Piaśnik. Radny 
krytykując pomysł burmistrza 
powiedział: „Wycofanie się z ulg 
prorodzinnych to uderzenie 

w mieszkańców naszej gminy. 
Są one uzasadnione stale pogar-
szającą się sytuacją materialną 
olkuszan. Rodziny wychowujące 
dzieci oraz osoby bezrobotne 
zasługują na pomoc gminy 
w postaci mniejszych opłat. 
W Polsce już kilkaset samorzą-
dów z powodzeniem wprowadzi-
ło takie ulgi…”. Pozostaje tylko 
żałować, że pozostałym radnym, 
którzy wcześniej publicznie bro-
nili ulg, zabrakło konsekwencji 
i zdecydowania w tej sprawie.
Na sesji została również poruszo-
na ważna dla rozwoju Olkusza 
sprawa zmiany przeznaczenia 
dużych obszarów miasta położo-
nych pomiędzy Al. 1000-lecia, ul. 
Jana Pawła II, a Drogą Wojewódz-
ką nr.791 (wzgórza za szpitalem). 
W maju radny Roman Piaśnik 
wnioskował do burmistrza Rzep-
ki, aby cały obszar (kilkanaście 
hektarów) zgodnie z wolą właści-
cieli został przekształcony na tere-
ny budownictwa jednorodzinnego. 
Niestety burmistrz nie przychylił 
się do tego wniosku, twierdząc 
m.in., że uruchomienie zabudowy 
wymaga uprzedniego wykonania 
niezbędnej infrastruktury – na 
co, jak stwierdził, nie ma środ-
ków. Ponadto w opinii burmistrza 
w południowej części Olkusza 
brakuje terenów sportu i rekre-
acji (bez komentarza). Na reakcję 

radnego Piaśnika nie trzeba było 
czekać: „Panie burmistrzu, nie 
mogę zgodzić się z pana uzasad-
nieniem. Odmowę i brak szacun-
ku dla prawa własności tłumaczy 
pan opinią komisji urbanistycznej, 
którą sam pan finansuje. Ludzie 
proszą o zmiany od wielu lat, jed-
nak z tego wciąż nic nie wynika. 
W Olkuszu nie tworzy się miejsc 
pracy, a tam powstałoby przy 
intensywnej zabudowie około 
200 domów. To też są miejsca 
pracy. Firmy zatrudnią pracow-
ników, sklepy i hurtownie będą 
mieć nowych klientów, byłyby 
również dodatkowe pieniądze 
z podatków dla gminnej kasy.”. 
Radnego Piaśnika poparł w tej 
sprawie Przewodniczący Komi-
sji Rozwoju - radny Apolinary 
Ćwięczek, który zaproponował 
jak najszybsze złożenie nowych 
wniosków o przekształcenia - jak 
będą wnioski, będziemy mogli 
wszcząć procedury – powiedział 
radny Ćwięczek. W związku 
z tym radny Piaśnik błyskawicz-
nie zebrał 58 podpisów właści-
cieli działek i już 1 lipca złożył 
w ich imieniu na ręce burmistrza 
Dariusza Rzepki zbiorowy wnio-
sek o uwolnienie tych terenów dla 
inwestycji budowlanych. 
Ponadto radny Piaśnik na ww. sesji 
wystąpił do burmistrza z interpe-
lacją w sprawie obniżenia z 30% 

do 10% 
d w ó c h 
lokalnych 
p o d a t -
ków: renty 
planistycznej oraz opłaty adia-
cenckiej, które naliczane są od 
wzrostu wartości działek w przy-
padku ich sprzedaży w okresie do 
5 lat od zmiany przeznaczenia 
w planie. „Właściciele działek 
często czekają ze sprzedażą 5 
lat, aby uniknąć płacenia tych 
wysokich podatków, co hamuje 
rozwój budownictwa i inwesty-
cji w Olkuszu. Przekształcone 
tereny leżą odłogiem, a mogłyby 
stanowić siłę, która pchnęłaby 
naszą lokalną gospodarkę do 
przodu” – uzasadniał radny 
Roman Piaśnik. Niestety i ta 
interpelacja nie spotkała się ze 
zrozumieniem burmistrza Rzepki.
Olkusz jest miastem mającym 
wielkie możliwości rozwoju. Jak 
widać nie brakuje również pomy-
słów, by te możliwości dobrze 
wykorzystać. Jednakże jeśli takie 
inicjatywy nadal będą blokowane, 
to bieda i bezrobocie będą rosły 
jeszcze szybciej niż obecnie, 
i jeszcze więcej ludzi będzie stąd 
uciekać. Czy tego właśnie chcą 
obecne władze Olkusza?

 v Robert Rusinek 
email: biurorusinek@interia.pl

FELIETON

CZy władZe OlkuSZa POStawią na rOZwój?
18 czerwca 2013r. na ostatniej sesji olkuskiej Rady Miasta grupa radnych pró-
bowała wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały blokującej budowę 
elektrowni wiatrowych, które radny powiatowy Paweł Piasny chce postawić 
w sąsiedztwie sołectw Osiek, Zimnodół i Zawada.

FELIETON

Odpowiednie dać rzeczy słowo

Dlatego pewnym zaskoczeniem 
była bijąca z relacji akceptacja dla 
prezentowanego programu oraz 
postawy szefa Solidarnej Polski, 
którego grono pracujących na 
co dzień w Brukseli rodzimych 
korespondentów zgodnie okrzyk-
nęło największym leserem wśród 
polskich europarlamentarzystów. 
Nawiedzający Olkusz z przyczyn 
wybitnie koniunkturalnych były 
minister sprawiedliwości został 
przez wspomnianą grupę eksper-
tów zaliczony do dość ciekawej 
kategorii strasburskich posłów. 
Należą do niej ci politycy, którzy 
„zaniechali niemal wszelkiej dzia-
łalności i jedynym interesującym 
dla nich aspektem pracy w Parla-
mencie (której nie lubią i na której 
się nie znają) są pensje, diety oraz 
pieniądze na biura i asystentów, 
pozwalających utrzymać partyjną 
siatkę w okręgach wyborczych” 
(Polityka nr 25. artykuł „Eksperci 
i leserzy”). W związku z taką oce-
ną zaangażowania i pracowitości 
europosła autor tekstu bądź któraś 
z osób obecnych na sali podczas 
spotkania powinna zapropono-
wać zmianę nazwy ugrupowania 
z Solidarna na Cwaniacka Polska, 
tym bardziej, że znakomite gro-
no leserów według tego samego 

rankingu uzupełniają jego partyjni 
koledzy - Jacek Kurski i Tadeusz 
Cymański. Ileż trzeba mieć w sobie 
cynizmu i pogardy dla codziennych 
ludzkich problemów wykonując 
teatralne gesty mające świadczyć 
o solidarności z biedniejącym 
społeczeństwem w sytuacji, kiedy 
lekceważy się swoje obywatelskie 
obowiązki za wynagrodzenie, któ-
rego wysokość większości Polaków 
po prostu nie mieści się w głowie. 
Z przykrością muszę przyznać, 
że oszałamiająca popularność 
„chłopaczka z Krynicy” zawsze 
była dla mnie dowodem poraża-
jącej naiwności znaczącej części 
naszego społeczeństwa, która nie 
dostrzegała jak w ramach politycz-
nej strawy podsuwa się jej pokarmy 
najlepiej odpowiadające  gustom 
sfrustrowanych Polaków. W populi-
stycznej mowie Pana ministra dużo 
było o biedzie, problemach polskiej 
rodziny i wzrastającej liczbie osób 
bezrobotnych. Szkoda, że nikt 
z słuchających nie zauważył, iż 
nasz europoseł, chociaż również 
zaliczony do grona osób niepracu-
jących to o biedzie w jej praktycz-
nym codziennym wymiarze nie ma 
zielonego pojęcia..

 v dr Rober Herzyk 

Z pewnym zaciekawieniem przeczyta-
łem relacje ze spotkania Pana Zbigniewa 
Ziobry z mieszkańcami naszego miasta, 
jakie odbyło się 9 VI 2013 roku. Owa 
ciekawość dotyczyła nie tyle osoby chło-
paczka z Krynicy, ile autora tekstu, który 
do tej pory dał się poznać jako kompe-
tentny i merytoryczny komentator lokal-
nego życia społeczno – politycznego.

OLKUSZ

niebawem rusza remont SP nr 3 i jana Pawła ii

Środki na realizację pierwszego etapu 
zadania pod nazwą termomoderni-
zacji SP nr 3 zapisano w budżecie 
na rok 2013. Z uwagi na duży zakres 
robót inwestycja będzie realizowana 
przez dwa lata. Przed kilkoma dniami 
w Urzędzie Miasta  otworzono oferty 
na realizację termomodernizacji SP 
nr 3. Dzięki oszczędnościom w prze-
targu powinno starczyć środków na 
zrealizowanie dodatkowych prac. – 
Podłogi na korytarzach na pierwszym 
i drugim piętrze w szkole nadają się 
do natychmiastowego remontu. Stare 
płytki z PCV odpadają, co stwarza 
realne niebezpieczeństwo dla dzieci. 
Dlatego od dłuższego czasu wspólnie 
z rodzicami zabiegałem o przepro-
wadzenie remontu – tłumaczy rad-

ny Łukasz Kmita. Władze miasta 
przychyliły się do wniosku radnego 
Kmity. Na najbliższą sesję przygoto-
wano projekt uchwały, która umożliwi 
zabezpieczenie środków w wysoko-
ści 100 tys. zł na realizację wymiany 
posadzek w szkole. Na podłogach 
pojawi się nowoczesna, atestowana 
wykładzina.
Kolejną dobrą wiadomością dla 
mieszkańców, a przede wszystkim dla 
kierowców, jest ogłoszenie przez gmi-
nę Olkusz przetargu na przebudowę 
ul. Jana Pawła II w Olkuszu. Otwarcie 
ofert nastąpi 4 lipca i prawdopodob-
nie wtedy poznany, która z firm i za 
jaką cenę zajmie się gruntownym 
remontem tego znajdującego się 
w opłakanym stanie traktu. – Cieszy 

nas to, przetarg został ogłoszony na 
całość zadania z dwuletnim czasem 
realizacji. Kilkuletnie zabiegi podej-
mowane wspólnie z mieszkańcami 
przyniosły efekt. Teraz czekamy na 
to, aby wybrany w przetargu wyko-
nawca przystąpił do prac – podkreśla 
radny miejski Janusz Dąbek. Zakres 
inwestycji jest spory, obejmuje moder-
nizację wodociągu i kanalizacji. I co 
najważniejsze musi zostać wzmoc-
niona konstrukcja jezdni, by nie 
dochodziło do częstych w ostatnim 
czasie sytuacji zapadania się drogi. 
Powstaną nowe chodniki, a jezdnia 
zyska nowa nawierzchnię. Koniec 
prac przewidziano na 2014 rok.

 v Michał Mrówka  

Władze Olkusza ogłosiły długo oczekiwane przetargi: na termomodernizację 
szkoły podstawowej nr 3 w Olkuszu oraz remont ulicy Jana Pawła II.

JAZZ W BASZCIE

O tym, że w takie i podobne scenerie 
doskonale wpisuje się również jazz, wie-
dzą doskonale bywalcy choćby krakow-
skiego klubu U Muniaka. Przekonali się 
także ci, którzy byli na jednym z kon-
certów The Jazz Groovers w olkuskiej 
Baszcie. Po niespełna rocznej przerwie 
zespół ten zagrał tam w miniony piątek.
Ponieważ The Jazz Groovers, to forma-
cja młoda nie tylko wiekiem muzyków, 
ale też z powodu zaledwie dwóch lat 
jej istnienia, zatem wypada ją przed-
stawić. Powstała z inicjatywy Tomasza 
Ściążko, basisty, studenta Krakowskiej 
Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 
oraz założyciela organizującej koncerty 
i imprezy firmowe Agencji All Stars. 
W wyżej wspomnianej szkole spotkał, 
czego łatwo się domyślić, podobnie jak 
on zafascynowanych jazzem młodych 
muzyków. Nietrudno też przewidzieć 
ich reakcję na zaproszenie do wspólne-

go grania. Tak dwa lata temu narodziło 
się The Jazz Groovers. Od tamtej pory 
zespół koncertuje, głównie w klubach 
stolicy naszego województwa. Przy tej 
okazji zapraszamy na najbliższy koncert, 
już 3 lipca, do Piwnicy Pod Baranami.
Poza Tomaszem Ściążko formację The 
Jazz Groovers tworzą obecnie: pianista 
Kamil Kosior, gitarzysta i kompozytor 
Filip Nowak oraz perkusista Tomasz 
Kamiński. W Olkuszu występowali w 
składzie instrumentalnym, ale koncertują 
też z wokalistką Martą Rogasik.
Grają jazz z elementami rocka i funk. 
Mają już własne kompozycje, ale sięgają 
również do dorobku takich mistrzów jak: 
Herbie Hancock, Bill Evans, Miles Davis, 
Erroll Garner, John Coltrane, czy Duke 
Ellington. Publiczność w Baszcie The 
Jazz Groovers raczyli w miniony piątek 
muzyką z najwyższej półki. Zaczęli od 
„Wave”. Potem były nieśmiertelne mega-

hity, m. in. „Take Five”, „Summertime” i 
„Take The „A” Train”, przeplatane mniej 
znanymi wśród osób nie słuchających na 
co dzień jazzu, ale również należącymi 
do standardów tego gatunku: „Chic-
ken”, „Mr. P.C.” „Recorda-me”, „All 
The Things You Are”, „Softly As in a 
Morning Sunrise”, „Spain”, „So What”.
The Jazz Groovers, mimo młodego wie-
ku, potrafią wciągnąć publiczność w nie 
najpopularniejszą przecież i nie zawsze 
łatwą w odbiorze muzykę. Świadczyły 
o tym najlepiej reakcje osób, które naj-
wyraźniej przyszły w piątek do Baszty 
z ciekawości, albo po prostu by spędzić 
wieczór ze znajomymi, a wkrótce po roz-
poczęciu koncertu oddały się słuchaniu 
i nie szczędziły braw.
Koncert zorganizowany został przez 
kawiarnię Baszta oraz Miejski Ośrodek 
Kultury w Olkuszu.

 v MOK Olkusz

Na plenerowej scenie, położonej przy rekonstrukcji średniowiecznych olkuskich murów i obronnej wierzy, zazwyczaj 
rozbrzmiewał rock, w rozmaitych jego odmianach. Usłyszeć można tam było nawet szanty.

Świadczenia te finansowane 
są z budżetu państwa, a ich 
wysokość nie może przekra-
czać odpowiednich świadczeń 
przewidzianych w ustawie eme-
rytalnej. Aby można było otrzy-
mać takie świadczenie w drodze 
wyjątku osoba ubiegająca się 
o jego przyznanie musi spełnić 
łącznie następujące przesłanki: 
jest lub była ubezpieczona albo 
zalicza się do członków rodziny 
pozostałych po ubezpieczonym, 
nie spełnia warunków do uzy-
skania świadczenia w trybie 
zwykłym wskutek szczególnych 
okoliczności, nie może podjąć 
pracy lub innej działalności 
objętej ubezpieczeniami spo-
łecznymi z uwagi na wiek lub 
całkowitą niezdolność do pracy 
oraz nie posiada niezbędnych 
środków utrzymania.
Niespełnienie jednej z powyż-
szych przesłanek wyklucza 
możliwość przyznania świad-
czenia w drodze wyjątku.
Rozpatrzenie wniosku o świad-
czenie w drodze wyjątku 
następuje dopiero po ostatecz-
nym rozstrzygnięciu sprawy 
przez organ rentowy lub sąd, 

w zakresie ustalenia uprawnień 
do świadczenia w trybie zwy-
kłym, gdyż renta wyjątkowa jest 
świadczeniem przyznawanym 
w szczególnym trybie przez 
Prezesa ZUS. 
Powyższe potwierdził Sąd Ape-
lacyjny w Warszawie w wyroku 
z dnia 13 maja 2005 roku sygn. 
akt II SA/Wa 1989/04, który 
uznał, że: „rozpatrywanie spra-
wy o świadczenie w drodze 
wyjątku dopuszczalne jest po 
ostatecznym rozstrzygnięciu 
przez ZUS, a w przypadku wnie-
sienia odwołania - po prawomoc-
nym wyroku Sądu stwierdzają-
cym po stronie wnioskodawcy 
brak uprawnień do świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego 
w trybie ustawowym.” 
Tak więc jeżeli wnioskodawca 
otrzymał decyzję odmawia-
jącą prawa do renty z tytułu 
niezdolności do pracy, może 
ponownie ubiegać się o przy-
znanie renty wyjątkowej. Jeśli 
natomiast odwołał się on od 
spornej decyzji, niezbędne jest 
najpierw zakończenie postępo-
wania odwoławczego w sądzie.
W celu przyznania świadczenia 

w dro-
d z e 
wyjątku 
należy wystąpić do Prezesa 
ZUS ze stosownym wnioskiem, 
załączając do niego oświad-
czenie o stanie rodzinnym, 
majątkowym i o sytuacji mate-
rialnej, sporządzone na druku 
ZUS Rp-15 a także dokumenty 
potwierdzające stan faktycz-
ny wskazany w oświadczeniu. 
Wniosek może być złożony 
w najbliższej terenowej jed-
nostce organizacyjnej ZUS, 
w Centrali ZUS lub korespon-
dencyjnie.
Należy pamiętać również, iż 
przyznanie renty w szczegól-
nym trybie ma charakter uzna-
niowy. Jej otrzymanie jest 
bowiem uzależnione od oceny 
indywidualnej sytuacji wnio-
skodawcy.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

renta w drOdZe wyjątku
Ustawa o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. 
z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), zwana 
ustawą emerytalną, przewiduje w art. 83 upraw-
nienia Prezesa ZUS do przyznawania świadczeń 
w drodze wyjątku. 

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

Informacje



4

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz, (budynek HERMES)

tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl 

Instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, 
urządzeń chłodniczych, pompy ciepła
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.

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 fotowoltaic-
znych 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 fotowoltan-
iczny o mocy 235 W zasilający oświetlenie 

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 
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

system thermomur
U0<0,11W / m2K

OFERTA USŁUG:

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.

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.

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. 

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

Krzysztof Augustowski
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

STOPNICA

Bezpieczeństwo i Zaufanie

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., Al. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz,
tel.: 32 758 12 00, fax: 32 758 13 50, sekretariat.olkusz@nowyszpital.pl, www.olkusz.nowyszpital.pl

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym  już wkrótce zostanie 
otwarty w Nowym Szpitalu w Olkuszu. Prace związane z przebudową 
kuchni szpitalnej na Oddział zostały zakończone. Teraz czekamy tylko 
na wyposażenie Oddziału w sprzęt medyczny i wykonanie mebli na 
wymiar.

Oddział o powierzchni 500 m2 będzie zupełnie nowy – poczynając 
od podłogi i okien, a kończąc na pościeli dla pacjentów. Rozkład sal, 
dyżurek oraz korytarzy jest zaprojektowany tak, aby proces leczenie 
pacjenta przebiegał najsprawniej jak to tylko możliwe. Oddział będzie 
składał się z 21 łóżek i 4 łózek do intensywnej terapii.

Pododdział Udarowy stworzony został po to, aby pacjent był lepiej 
nadzorowany. Można w  nim zastosować leczenie trombolityczne 
u pacjentów z wczesnym stanem udarowym  (leczenie należy rozpocząć 
maksymalnie 4,5 godziny po wystąpieniu udaru). Ten sposób leczenia 
pozwala nie tylko uratować życia pacjenta, ale również zapobiec jego 
niepełnosprawności. Sala Udarowa wyposażona będzie w cztery łóżka 
z funkcją zmiany pozycji ułożenia pacjenta, przy każdym znajdować 
się będzie kardiomonitor oraz oksymetr dla pacjentów we wczesnym 
i ostrym stanie udaru. Na sali funkcjonować będzie również całodobowe 
stanowisko pielęgniarskie.

W przyszłości w miejscu obecnie funkcjonującego Oddziału Neurolo-
gicznego powstanie Oddział Rehabilitacji Neurologicznej.

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Informacje, Reklamy
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OLKUSZ
OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

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

WOLBROM
UL. BRZOZOWSKA 2

tel. 32 644 21 42
696 486 469

 Betoniarnia PRO-BET Sp. J.

KONKURENCYJNE

CENY!!!KONKURENCYJNE

CENY!!!

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

Działam od ponad  20 lat
nie zmieniając zainteresowań, 

zajmuję się klasycznym

kolekcjonerstwem:

Zapraszam do salonu kolekcjonerskiego 
w Olkuszu przy ul. Kościuszki 12

tel. 691 364 130

• numizmatyka • filatelistyka •
• doradztwo• wyceny •

Reklamy
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AUTO-PLAST Sp. J.AUTO-PLAST Sp. J.

Olkusz, Al. Tysiąclecia 1B • tel. 32 754 76 33, 601 445 721, 695 634 005

• Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych •
• Pomoc drogowa • Diagnostyka komputerowa •

• Naprawy bieżące, części i akcesoria do wszystkich typów pojazdów •
• lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki •

oferuje wykonanie:
• remontów bieżących i kapitalnych
• wylewek cementowych
   agregatem „Mixokret”
• robót elewacyjnych
• robót transportowo-sprzętowych koparko-
   ładowarką, 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

FIRMA BUDOWLANA

32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32/643 03 13

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

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

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

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

• 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

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

MAXIRENT, ul. Skośna 2, 32-327 Gorenice
Tel. 32 645 61 91, 507 022 650, 508 078 414

www.maxirent.pl     biuro@maxirent.pl

Warsztat mechaniczny:

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
• SKUP • SPRZEDAŻ •

tel. 662 660 373
POLICJA

•	 Włamanie	do	piwnicy	w	Olkuszu.	Skradziono rower 
W okresie od 21. Do 24. czerwca 2013 roku w Olkuszu 
nieznany sprawca poprzez urwanie kłódki włamał się do 
piwnicy w bloku przy ul. Skalskiej. Skradziono rower o 
wartości 1500 złotych. Za kradzież z włamaniem grozi 
kara pozbawienia wolności do lat 10.

•	 Kradzież	mieszkaniowa	w	Wolbromiu.	Złodzieje plą-
drowali mieszkanie podczas obecności domowników. Do 
zdarzenia doszło 26. czerwca br. w jednym z mieszkań 
przy ul. Piłsudskiego w Wolbromiu. Złodzieje weszli do 
mieszkania bez trudu, bowiem drzwi były otwarte. Do-
mownicy w tym czasie przebywali w jednym z pomiesz-
czeń. Sprawcy ukradli laptop, modem i biżuterię. Po kra-
dzieży złodzieje spokojnie opuścili mieszkanie. Sprawę 
prowadzi wolbromska policja.

•	 Bukowno.	Okradziono	groby.	Najprawdopodobniej w 
czerwcu br. okradziono dwa groby na  cmentarzu w Bu-
kownie przy ul. Niepodległości. Nieznani sprawcy  ukradli 
dwa mosiężne krzyże o wartości 400 i 800 zł na szkodę 
mieszkańców Bukowna. Dochodzenie w tej sprawie pro-
wadzą policjanci z Komisariatu Policji w Bukownie.

•	 Egzaminy	na	kartę	rowerową	w	szkołach	powiatu	
olkuskiego.	 Karta rowerowa jest dokumentem, który 
stwierdza uprawnienie osoby niepełnoletniej do poru-
szania się rowerem. Wydawana jest dziecku za pisemna 

zgodą jego rodziców lub opiekunów. Do wydania karty 
rowerowej upoważniony jest m.in. dyrektor szkoły.  Kartę 
rowerową można uzyskać po ukończeniu 10 roku życia 
oraz zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego.  
W powiecie olkuskim przyjęło się, że egzaminy teo-
retyczne odbywają się w szkole. Na część praktyczną 
przyjeżdżają policjanci. W tym roku szkolnym policjantki 
– nadkom. Agnieszka Fryben i mł. asp. Katarzyna Matras 
w kwietniu, maju i czerwcu odwiedziły 29. szkół podsta-
wowych naszego powiatu. Egzamin praktyczny obejmo-
wał: przygotowanie roweru do jazdy, jazda na rowerze na 
wprost – ruch jednostronny, reagowanie na znaki drogo-
we, zmiana pasa ruchu, slalom, hamowanie. W tym roku 
egzamin praktyczny zdało 652 uczniów!

•	 Policjanci	 z	 Olkusza	 ujawnili	 arsenał	 broni.	 Poli-
cjanci Wydziału Kryminalnego olkuskiej komendy 
wykonując czynności procesowe w jednym z pry-
watnych domów w Olkuszu w dniu 24. czerwca br. 
ujawnili w pomieszczeniach mieszkalnych i gospo-
darczych 6 sztuk broni palnej oraz jej elementów, a 
także 40 sztuk amunicji różnego kalibru. Z jakiego 
okresu pochodzi broń i amunicja oceni biegły są-
dowy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura 
Rejonowa w Olkuszu. Za  nielegalne posiadanie broni 
i amunicji grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

•	 Bezpieczne	wakacje.	29. czerwca 2013 roku rusza 
policyjna akcja „Bezpieczne Wakacje 2013”. Jak co 
roku policjanci będą dbać o  bezpieczeństwo  tury-
stów oraz dzieci i młodzieży wypoczywających na 
naszym terenie.  Policjanci ruchu drogowego m.in. 
będą kontrolować autokary wyjeżdżające na turnusy 
wakacyjne lub wycieczki, będą sprawdzać stacje pa-
liw i przydrożnych parkingów wykorzystywanych jako 
miejsca postoju  w czasie podróży celem zapobieże-
nia ewentualnym napadom na turystów, kradzieżom 
pojazdów  i pozostawionego mienia. Wzmożony 
zostanie również nadzór nad ruchem drogowym. Po-
licjanci szczególną uwagę zwrócą na sposób przewo-
żenia dzieci w pojazdach. Policjanci prewencji – jak 
co roku – będą sprawdzać miejsca gromadzenia się 
młodzieży, ujawniać ewentualne miejsca stwarzają-
ce zagrożenie dla młodych ludzi (dzikie kąpieliska, 
pustostany itp.). Jeśli na terenie naszego powiatu 
będą organizowane obozy, kolonie, bądź inne formy 
wypoczynku dzielnicowi oraz policjantki zespołu ds. 
nieletnich odwiedzą dzieci i młodzież przekazując im 
wiedzę o różnych zagrożeniach. Akcja „Bezpieczne 
Wakacje 2013” zakończy się 2. września br.

Wynajmę	mieszkanie	40	m2  
w	centrum	Olkusza	/zadbane/

Tel.512-447-343

TRENER PERSONALNy U CIEBIE W dOmU  
• diety • porady żywieniowe • trening indywidualny • TEL : 796-665-605

U W A G A !!!!
JUŻ OTWARTE!!!

Sklep „JAŚ I MAŁGOSIA” (komis i sklep dziecięcy) 
oraz „SKLEP Z DUSZĄ” (sprzedaż - skup staroci 

wszelkiego typu), przeniósł się na ul. Przemysłową 14, 
naprzeciwko marketu budowlanego „Mrówka” 
/przy budynku przy którym będzie mieścić się 

sklep stoją traktory /, 

Telefony kontaktowe: 536 483 967,662 660 373

SKLEP OTWARTY
 OD PONIEDZIŁKU DO PIATKU OD 9.00 DO 16.00,

SOBOTA OD 9.00 DO 12.00

- gospodarowanie terenów zielonych
- wycinki, przycinki, koszenia
- porządkowanie i zakładanie ogrodów

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ!!

Reklamy
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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  pogląda-
mi wyrażanymi na łamach Gwarka Olkuskiego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich ty-
tułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i  nie może być powielane oraz wykorzystywane  
w części lub całości bez jego zgody.

NAJWIĘKSZE  KRAKOWSKIE
BIURO  NIERUCHOMOŚCI

Poszukujemy dla swoich klientów DZIAŁKI I DOMY do sprzedania i wynajęcia

Zadzwoń: 516-025-595     

JESTEŚMY SKUTECZNI www.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

•  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

Napisz: wmossakowski@polnoc.pl

ZwiąZek kOMunalny GMin „kOMunikaCja MiĘdZyGMinna” w OlkuSZu inFOrMuje
1 liPCa br.  na terenie GMin bOleSław, bukOwnO i kluCZe ZOStały utwOrZOne StreFy „CentruM”.  StreFy 
„CentruM” wyZnaCZOne Są naStĘPująCyMi PrZyStankaMi:

BOLESŁAW

• BOLESŁAW dąBRóWKA
• BOLESŁAW KLUCZEWSKA
• BOLESŁAW WyZWOLENIA
• mAŁOBądZ KRZE
• KRążEK

• BUKOWNO PARKINg
• BUKOWNO LEśNA PęTLA
• BUKOWNO NOWA II
• BUKOWNO mOSTOWA
• BUKOWNO BOROWSKA
• BUKOWNO WygIEŁZA PęTLA
• BUKOWNO dIANA

• KLUCZE OSAdA
• KLUCZE PKS
• KLUCZE KOśCIóŁ
• KLUCZE BOLESŁAWSKA

BUKOWNO OLKUSZ

W	obrębie	strefy	„Centrum”	obowiązuje	bilet	dwukrotnego	kasowania	tj.	bilet	obowiązujący	w	1	jednostce	administracyjnej	 
(3,00	zł;	2,00	zł;	1,50	zł)	można	kasować	dwukrotnie

Z	tej	strony	kasować Z	tej	strony	kasować

Uwaga!	Taki	bilet	dwukrotnie	kasowany	obowiązuje	tylko	w	jednym	dniu!
Ponadto	od	1	września	br.	strefa	miejska	w	Olkuszu	zostanie	poszerzona	o	przystanki	Pomorzany	Szkoła	oraz	Pomorzany	Wzniesienie.

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz , tel. 32 754 56 70

Zakres działalności:
Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Ryczałt 
Rejestry VAT

ZUS
Sprawy pracownicze 

Szkolenia BHP przez firmę z uprawnieniami
Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw

Zeznania roczne
Zwrot VAT na materiały budowlane

Dojazd do Klienta wliczony w cenę usług

Świadczymy nasze

usługi od 21 lat!

Informacje, Reklamy
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Zakres usług:
• roboty budowlane • roboty inwestycyjne  • roboty remontowe

• wylewki cementowe • usługi koparko-ładowarka • usługi transportowe
INWESTYCJE „POD KLUCZ”

INWESTYCJE  „POD KLUCZ”

www.zrb-paciej.pl

ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANY

„STANISŁAW PACIEJ”
32-300 OLKUSZ

UL. OSIECKA 3A
TEL./FAX 32 643 32 61PACIEJ

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

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

BEZPIECZNY DACH TWOJEGO DOMU

gwarancja do 40 lat

www.dachcenter.plwww.dachcenter.pl

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. 

Wstępna diagnoza GRATIS !!
!! Naprawiamy również po innych serwisach!!

Gwarantujemy profesjonalną pomoc techniczną oraz atrakcyjną cenę. 

Kościuszki 9 (w podwórzu),  Olkusz
Tel. 603-654-993       Sklep czynny: 900 -1700

SERWIS SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZAPRASZA

NAJTAŃSZENAPRAWY !!! 

AKCESORIA I CZĘŚCISERWISOWE

Reklamy


