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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

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

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

SALON KOTŁÓW C.O.SALON KOTŁÓW C.O.

ECO-DOMECO-DOM

DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ 

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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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

Profilowanie klientów PUP
Od dnia 1 lipca 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu 
jako jeden z trzech urzędów z woj. małopolskiego uczest-
niczy w teście „Kwestionariusza do profilowania pomocy 
dla osób bezrobotnych”.
„Kwestionariusz do profilowania pomocy dla osób bezrobotnych”  został 
przygotowany w związku z planowaną nowelizacją ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zakłada zmiany w sposobie 
pracy urzędów pracy z osobami bezrobotnymi. Zgodnie z założeniami 
Kwestionariusz ma być narzędziem pomocniczym w ocenie sytuacji oso-
by bezrobotnej na rynku pracy oraz w lepszym adresowaniu oferowanej  
bezrobotnym pomocy.
W pierwszym profilu znajdą się bezrobotni aktywni, którzy nie potrzebują 
specjalistycznej pomocy, a jedynie przedstawienia ofert pracy, pomocy 
doradcy zawodowego.
Do drugiego profilu należeć będą bezrobotni wymagający wsparcia, 
którzy będą korzystać ze wszystkich usług i instrumentów rynku pracy 
jakie oferują urzędy pracy. 
W trzecim profilu znajdą się bezrobotni oddaleni od rynku pracy, zarówno 
tacy, którzy z różnych powodów zagrożeni są wykluczeniem społecznym, 
jak i tacy którzy z własnego wyboru nie są zainteresowani podjęciem 
pracy lub uchylają się od pracy legalnej. Urzędy pracy przekażą obsługę 
tych osób innym podmiotom.

Zgodnie z art. 18 ustawy o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpiecze-
nia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. 
nr 77, poz. 512 z późn. zm.), świad-
czenie rehabilitacyjne przysługuje 
ubezpieczonemu, który po wyczer-
paniu zasiłku chorobowego jest 
nadal niezdolny do pracy, a dalsze 
leczenie lub rehabilitacja lecznicza 
rokują odzyskanie zdolności do pra-
cy. Przyznawane jest na okres nie-
zbędny do przywrócenia zdolności 
do pracy, nie dłużej jednak niż na 12 
miesięcy. Jest ono w pewnym sensie 
kontynuacją zasiłku chorobowego, 
choć nieco odmienne są zasady jego 
przyznawania, które zostały określo-
ne w art. 18-22 ustawy zasiłkowej. 
W praktyce świadczenie rehabilita-
cyjne rzadko przyznawane jest od 
razu na maksymalny okres. Osoba, 
która w trakcie poprzednio przy-
znanego świadczenia na leczenie 
i rehabilitację nie odzyskała zdol-
ności do pracy, może ubiegać się 
o jego przedłużenie.
Tak więc osoba, która wykorzystała 
już okres przeznaczony na wypłatę 
zasiłku chorobowego może ubie-
gać się o przyznanie świadczenia 
rehabilitacyjnego, o ile nadal jest 
niezdolna do pracy, a dalsze leczenie 
lub rehabilitacja przyniosą poprawę 
stanu zdrowia. Fakt niepozostawania 

w zatrudnieniu w momencie składa-
nia wniosku nie jest tu przeszkodą.
W  celu przyznania świadczenia 
rehabilitacyjnego należy złożyć 
w ZUS właściwym według miejsca 
zamieszkania stosowne dokumenty 
w postaci oświadczenia na druku 
ZUS Np-7 oraz zaświadczenia o sta-
nie zdrowia (druk N-9) wypełnio-
nego przez lekarza prowadzącego 
leczenie
Po złożeniu kompletnego wniosku 
należy czekać na wezwanie do leka-
rza orzecznika ZUS, który zdecyduje 
czy stan zdrowia zainteresowanego 
predysponuje do przyznania ewentu-
alnego świadczenia, gdyż dla celów 
przyznania świadczenia rehabilita-
cyjnego niezbędna jest opinia leka-
rza orzecznika lub - w II instancji 
- komisji lekarskiej ZUS.
Orzeczenie wydane przez lekarza 
orzecznika, od którego ubezpie-
czony nie wniósł sprzeciwu lub co 
do którego Prezes ZUS nie wniósł 
zarzutu wadliwości, albo orzeczenie 
komisji lekarskiej ZUS, stanowi pod-
stawę do wydania przez organ rento-
wy decyzji w sprawie świadczenia 
rehabilitacyjnego. Wypłata należ-
nego ubezpieczonemu świadczenia 
rehabilitacyjnego może nastąpić 
dopiero w oparciu o decyzję ZUS. 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 w/w ustawy 

wysokość świadczenia rehabilitacyj-
nego wynosi 90% podstawy wymia-
ru zasiłku chorobowego za okres 
pierwszych trzech miesięcy oraz 
75% takiej podstawy za pozostały 
okres albo 100% takiej podstawy, 
jeżeli niezdolność do pracy przypada 
w okresie ciąży.
Istotnym jest, iż świadczenie reha-
bilitacyjne za okres po ustaniu 
zatrudnienia nie przysługuje, gdy 
osoba niezdolna do pracy kontynuuje 
działalność zarobkową lub podjęła 
działalność zarobkową stanowiącą 
tytuł do objęcia ubezpieczeniem 
chorobowym albo zapewniającą 
prawo do świadczeń za okres cho-
roby. Świadczenia rehabilitacyjnego 
nie uzyska również osoba która m.in. 
ma ustalone prawo do emerytury 
lub renty z tytułu niezdolności do 
pracy, jest uprawniona do zasiłku dla 
bezrobotnych, zasiłku przedemery-
talnego, świadczenia przedemerytal-
nego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego lub urlopu dla 
poratowania zdrowia, udzielonego 
na podstawie odrębnych przepisów 
bądź podlega obowiązkowo ubez-
pieczeniu społecznemu rolników 
określonemu w przepisach o ubez-
pieczeniu społecznym rolników..

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

ŚWiadczenie rehaBiliTacyjne
Bardzo często zdarzają się sytuacje, że mamy do czynienia 
z chorobą osoby ubezpieczonej, która jest na tyle poważna, 
że osoba ta nie jest ona w stanie odzyskać zdolności do pracy 
w okresie zasiłkowym. W takim przypadku istnieje możliwość 
ubiegania się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, 
który może zapewnić środki na dalszy okres umożliwiający 
odzyskanie zdolności do pracy.

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

Informacje

Powiatowy serwis informacyjny

Starostwo do remontu

Sukcesy produktów żywnościowych z powiatu olkuskiego

Ruszył remont siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 2 w Olkuszu. 
W pierwszym etapie przeprowadzona zostanie naprawa dachu i dostosowanie 
budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace wykonuje Firma Remon-
towo-Budowlana „Profil – Lux”.

W ostatni weekend czerwca na placu przed Oświęcimskim Centrum Kultury odbył się czwarty 
półfinał tegorocznego Małopolskiego Festiwalu Smaku. Do Oświęcimia zawitało 20 producentów 
żywności z powiatów oświęcimskiego, chrzanowskiego i olkuskiego. Na stoiskach można było 
skosztować wyśmienitych wędlin, pieczywa, miodów, zup.

Plan remontu starostwa został opracowany pod koniec 
zeszłego roku. Ze względów finansowych, realizowany 
będzie etapami. Pierwszy etap, oprócz koniecznej już 
wymiany pokrycia dachu, obejmie zniesienie barier 
architektonicznych, utrudniających poruszanie się po 
gmachu starostwa osobom niepełnosprawnym. 
Aktualnie człowiek poruszający się np. na wózku inwa-
lidzkim praktycznie nie ma możliwości samodzielnego 
dostania się do siedziby władz powiatu. Pierwsza bariera 
– to schody, utrudniające życie także matkom z małymi 
dziećmi. Teraz przy głównym wejściu wykonany zostanie 
podjazd. Wewnątrz budynku komunikację ułatwi winda. 
Ponadto będą zlikwidowane kłopotliwe przewężenia 
w korytarzach. Do potrzeb niepełnosprawnych dostoso-
wane zostaną również toalety. W tej chwili trwa remont 
sanitariatów na pierwszym piętrze. 
Oprócz powyższych prac, wykonywana jest rozbiórka 

ganku z tarasem przy wejściu bocznym. 
Wykonawcą prac remontowych jest F.R.B. „Profil – Lux”. 
Wyłoniona została w drodze przetargu nieograniczo-
nego; umowę z nią zawarto 3 lipca. Koszty zamkną się 
w kwocie 797.824,33 złotych. 

Wśród nagrodzonych produktów 
żywnościowych znalazły się także 
takie, które robione są w powiecie 
olkuskim. W plebiscycie w kate-
gorii „Ekologiczne Przysmaki” 
wygrał Robert Tracz z Zimno-
dołu z „Jurajską maliną zalaną”, 
natomiast w kategorii „Tradycyjne 
Specjały” laur zdobyła Piekarnia 
Patrycja i Paweł z Kwaśniowa 
Górnego z „Chlebem jurajskim”. 
Wyróżnienie w konkursie dostał 

Zakład Przetwórstwa Mięsa Edmund Barczyk z Wolbro-
mia za „Szynkę staropolską”. Zwycięzcom gratulujemy 
oraz życzymy sukcesu w finale! Kupujmy nasze rodzime 
produkty!
Wyniki oświęcimskiego półfinału Małopolskiego Festiwalu 
Smaku prezentują się następująco:

Plebiscyt:
Kategoria „Ekologiczne Przysmaki”: Gospodarstwo 
Ekologiczne Roberta Tracza z Zimnodołu; produkt: Jurajska 
malina zalana
Kategoria „Tradycyjne Specjały”: Piekarnia Patrycja 
i Paweł z Kwaśniowa Górnego; produkt: Chleb jurajski
Kategoria „Smakołyki z Legendą”: Firma „Elimex” 
z Młoszowej; produkt: Bekon staropolski
Kategoria „Jak u Mamy”: Koło Gospodyń Wiejskich 
z Mirowa; produkt: Flaki z kaszą

Konkurs:
Grand Prix: Firma „Elimex” z Młoszowej; produkt: Bekon 
staropolski
Wyróżnienie: Zakład Przetwórstwa Mięsa Edmund Barczyk 
z Wolbromia; produkt: Szynka staropolska
Wyróżnienie: Piekarnia Piskorek Antoni z Nowej Wsi; 
produkt: Żurek od Piskorka



3

Dziś mamy w Stolicy Piotrowej 
człowieka, który wedle wszelkich 
opinii i tego co pokazują media 
odbiega od utartego obrazu wyso-
kiej rangi duchownego. Mówi się 
o nim skromny, życzliwy, usłużny. 
Wielu ludzi ujęła jego pełna poko-
ry postawa z pierwszych tygodni 
pontyfikatu, to że nie przeniósł się 
do apartamentów papieskich tylko 
został w swojej dotychczasowej 
kwaterze, to że nosi skromną białą 
sutannę, że obmywał i całował stopy 
więźniów w tym kobiet, co jest bez-
precedensowym czynem, że kazał 
usunąć swój pomnik i wiele innych 
zupełnie nie pasujących do tego 
czego nas uczą duchowni zachowań.  
Papież pokazuje też, że potrafi być 
zdecydowanym i surowym przy-
wódcą. Chce zaostrzenia kar dla 
pracowników Watykanu za prze-
stępstwa seksualne, nie wycisza 
spraw korupcji w banku waty-
kańskim, chce reform w kościele, 
zmniejszenia biurokracji w kurii 
rzymskiej i wymianę duchownych 
urzędników, którzy okryli się taką 
lub inna niesławą. To papież, który 
nie próbuje zamiatać niewygodnych 
spraw pod dywan i nie usprawiedli-

wia niecnych czynów księży czy 
biskupów.
Wielu ludzi ujęły jego słowa skie-
rowane do duchownych „kiedy 
będziecie zastanawiać się nad 
nowym samochodem, pomyślcie 
o dzieciach które głodują”. Dziś wie-
lu ludzi boli, drażni wręcz bogactwo 
niektórych duchownych podczas 
gdy gros ich wiernych nie stać na 
podstawowe zakupy. Z  jednej stro-
ny Jezus, który wszędzie chodził 
piechotą, który mówił zostawcie 
swoje dobra i idźcie za mną, któ-
ry nie miał tak naprawdę swojego 
miejsca na ziemi, a jego dom był 
tam gdzie go zaproszono – z drugiej 
biskupi z ich pałacami, nowymi, 
drogimi autami, złotymi pierście-
niami z przepychem bijącym z każ-
dego kroku, każdego słowa i czynu. 
Jak pogodzić te dwie sprzeczności? 
Jak nie zadawać pytań, nie zastana-
wiać się, co w tym obrazku jest nie 
tak? Dlaczego słuchać ludzi, którzy 
mówią o skromności, uczciwości 
i poświęceniu, a jednocześnie swoją 
postawą przeczą słowom. 
Kościół jaki znamy dziś od począt-
ku swego istnienia czerpał z naiw-

ności i strachu poddanych wiernych. 
Strasząc ogniem piekielnym, inkwi-
zycją wzywając do krucjat umacniał 
się w swojej pozycji i trwał mimo 
wojen, kryzysów i innych niesprzy-
jających okoliczności. Ale słowa 
duchownych „nie patrz co robię 
tylko słuchaj co mówię” mogły 
przejść w średniowieczu, nie dzisiaj. 
Miejmy nadzieję że nowy papież 
swoją postawą przyczyni się do 
zmiany myślenia nie tyle wier-
nych co hierarchów i zwykłych 
duchownych. Mówi się niestety że 
jego skromność nie pasuje wielu 
wysokim rangą biskupom, że jest 
niewygodny. Oby ten pontyfikat nie 
zakończył się gwałtownie, a Fran-
ciszek miał okazję udowodnić, że 
księża i biskupi nie są nietykalni 
i za swoje ziemskie uczynki odpo-
wiedzialność poniosą nie tylko 
w niebie (gdzie z pewnością nie 
każdy z nich trafi) ale także tu, na 
tym ziemskim padole, gdzie tak 
wielu zwyczajnych ludzi cierpi głód, 
rozpacz i poniżenie.

 v Izabela Szatyn 
email: go _ izabelaszatyn@op.pl

FELIETON

PaPiesKie reWOlucje
Wśród katolików od lat, a właściwie od wieków króluje przekonanie, że księży 
się słucha, a nie o nich dyskutuje. Szczególnie odnosi się to do starszych 
ludzi, dla których ksiądz i jego słowo to świętość, nie ważne jak bardzo 
postawa duchownego odbiega od tego czego naucza – na wszelkie jego 
wady trzeba być głuchym i ślepym.

FELIETON

Spadek olkuskiego bezrobocia

Dlatego pewnie w odpowied-
nim czasie zostaniemy zasypani 
mniej czy bardziej prawdziwy-
mi informacjami o tym, jak to 
któryś z radnych załatwił nową 
żarówkę do nieczynnej lampy 
na ulicy, obronił przed likwida-
cją pozbawioną uczniów szkołę 
czy też wydłużył bądź posze-
rzył kościół parafialny w jednej 
z wsi przylegającej do Olkusza. 
Wszystk ie przywoływane 
działania mają zaświadczać 
o niezwykłej zaradności i ope-
ratywności ubiegających się 
o reelekcję samorządowców, 
bez czego obecność wśród 
lokalnych decydentów pozba-
wiona jest większego sensu. 
Jeżeli do wymienionych cech 
dodamy jeszcze bezgraniczny 
tupet to okaże się, że jeden 
z rajców powiatowych powinien 

sobie dzięki tym przymiotom 
zapewnić status samorządowca 
dożywotniego. 
Lokalnemu działaczowi partii, 
która wartości moralne nosi 
wysoko na  swoich sztandarach, 
udało się zdobyć lukratywne 
posady nie tylko dla siebie, ale 
również dla członków swojej 
rodziny. Miejsca, w których 
udało mu się je załatwić, nie-
odparcie wskazują na bardzo 
ścisły związek tego faktu 
z pełnioną przez niego funkcją 
publiczną. Doprawdy trudno 
nie nazwać tego najbardziej 
spektakularnym dokonaniem 
bieżącej kadencji, dlatego 
oczyma wyobraźni już widzę 
te plakaty wyborcze, na któ-
rych sam zainteresowany oraz 
jego wybitnie moralizatorska 
partia będą wielkim literami 

donosić o swoich sukcesach 
w walce z olkuskim bezrobo-
ciem.  Nie ma przecież powo-
du, aby się spierać o detale czy 
działalność na rzecz najbliższej 
rodziny nie da się zaliczyć do 
wysiłków podejmowanych dla 
dobra lokalnej społeczności, 
co w formie deklaratywnej 
obietnicy zawiera rota samo-
rządowego ślubowania. Warto 
dodać, że składając to ostatnie 
operatywny radny prosił Boga 
o dopomożenie mu w godnym 
i uczciwym pełnieniu swojej 
obywatelskiej misji co sprawia, 
że ludzie wierzący będą musieli 
znaleźć  zupełnie nowa definicję 
dla słowa godny i uczciwy.

 v dr Rober Herzyk 

Ci z samorządowców, którzy zechcą ponow-
nie za rok stanąć w wyborcze szranki, będą 
z pewnością chcieli przekonać swój dotych-
czasowy elektorat, że głos oddany na nich 
nie był straconym i ponowienie swojej decyzji 
można będzie zaliczyć do grona inwestycji 
nie niosącej za sobą żadnego ryzyka.

WYWIAD Wywiad ze Zbigniewem Ziobro, ministrem sprawiedliwości w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, posłem do PE, prezesem Solidarnej Polski 

chcemy zmienić POlsKę Od POdsTaW
• Jakie inicjatywy w Parlamencie Europejskim podjęła ostatnio 

Solidarna Polska?
Solidarna Polska ma w PE czterech europosłów i mamy pełne ręce 
roboty. W środę na komisji ds. przestępczości zorganizowanej i korup-
cji przedstawiłem propozycje rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby 
zwalczać najgroźniejszych przestępców działających w zorganizowanych 
grupach i skutecznie przejmować ich majątki oraz zyski z kryminalnej 
działalności. Jacek Kurski złożył w PE wniosek o uczczenie minutą ciszy 
ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Domagał się również rezolucji PE na ten 
temat. Sprawa zostanie rozstrzygnięta we wrześniu. Tadeusz Cymański 
bronił interesów polskich rolników – producentów tytoniu. Parlament 
przygotowuje bowiem rozwiązania prawne, które mogą spowodować 
nieopłacalność upraw w naszym kraju. Jacek Włosowicz walczył o fun-
dusze dla pracowników zwalnianych z Kieleckiej Kopalni Surowców 
Mineralnych. To tylko ostatni tydzień naszej pracy!

• Bardzo często widać pana w kraju - jak pan to godzi?
Podróż samolotem z Brukseli do Warszawy trwa o godzinę krócej, niż 
pociągiem na trasie Kraków – Stolica.

• W niedawnych wyborach samorządowych w Elblągu, Soli-
darna Polska uzyskała dużo wyższy wynik niż pokazywały 
sondaże…

To był prawdziwy sondaż, w którym wzięło udział 37 tys. realnie głosują-
cych Polaków. Jeśli tam, gdzie zwykle zwyciężała PO i SLD - Solidarna 
Polska miała 6 procent, to w Małopolsce należy spodziewać się o wiele 
lepszego rezultatu. Nie ukrywam, że tak dobry wynik nas zaskoczył. 
Zwłaszcza, że nasz kandydat Paweł Kowszyński, to młody człowiek, 
dotąd niezbyt znany w Elblągu. Kampania SP w porównaniu do innych 
partii kosztowała grosze, finansowaliśmy ją z własnych składek. Więc i na 
tym polu mieliśmy pod górkę. Jesteśmy jedyną partią, która nie bierze 
pieniędzy podatników, a duże partie PO i PiS co roku dostają dziesiątki 
milionów z budżetu. Elbląg to zapowiedź sukcesu w wyborach do PE. 
Złapaliśmy wiatr w żagle, zgłasza się do nas mnóstwo ludzi. Na konwencje 
Solidarnej Polski w Krakowie przyjechało tyle samo osób co na zjazd 
PiSu, czy PO w Katowicach.

• Jest pan ulubionym obiektem złośliwych ataków ze strony 
polityków różnych opcji oraz dużej części mediów. Dlaczego 
tak się dzieje?

Większość partii skoncentrowana jest na własnych interesach, syneku-
rach, przywilejach, jakie może dać władza. Czytamy o ochroniarzach 
za sto tysięcy, sukienkach dla żony na koszt podatnika, czy imprezach 
w luksusowych nocnych klubach opłacanych z partyjnych składek. Duża 
część polskiej klasy politycznej wyznaje cynizm. Uczciwość i ideowość 
wielu polityków po prostu drażni. Stąd ataki na Solidarna Polskę i na 
mnie. Pamiętają mi też, że gdy byłem ministrem sprawiedliwości nie 
było świętych krów.

• Najbardziej złośliwi bywają politycy PiS?
To oficjalnie. Nieoficjalnie wielu nam po cichu kibicuje. Wczoraj spotkałem 
kolegę z PiS, który szczerze gratulował nam sukcesu w Elblągu. Mówił, 
że w PiS-ie nasz wynik narobił sporo zamieszania.

• Z  jakich powodów musiał pan opuścić PiS? Czy dało się 
tego uniknąć?

Z PiS-u zostałem wyrzucony razem z wieloma zasłużonymi dla tej partii 
parlamentarzystami. Nie byłem pierwszy. Jarosław Kaczyński doprowa-
dził do tego, że poza partią znalazło się pięciu wiceprezesów PiS; m.in 
marszałek Sejmu Marek Jurek, a potem minister Kazimierz Ujazdowski, 
szef komisji spraw zagranicznych Paweł Zalewski, marszałek Sejmu 
i wicepremier Ludwik Dorn. Wreszcie przyszła kolej na mnie i moich 
politycznych przyjaciół.
Tymczasem premier Węgier Orban, który jest podawany jako wzór sku-
teczności na prawicy, przez ostatnie 20 lat nie wyrzucił nikogo ze swoich 
współpracowników. Przeciwnie otwierał swoją partię na innych. Jarosław 
Kaczyński nie toleruje ludzi, którzy mają własne zdanie. Najpierw ich 
marginalizuje, potem wyrzuca. Poza tym w PiS-ie Jarosław Kaczyński 
podejmował arbitralnie decyzje, które były sprzeczne z naszym programem. 
Nawet w sprawach fundamentalnych nie konsultował się z nikim. Tak 
wynegocjował traktat lizboński, przez który Polska straciła silną pozycje 
w Europie. W sferze gospodarczej przyjął rozwiązania podatkowe korzystne 
dla najbogatszych. Jako premier nie dotrzymał słowa i nie wsparł polityki 
prorodzinnej, choć mieliśmy to w programie. Można mnożyć przykłady. 
Moim zdaniem, partia powinna być lojalna wobec swoich wyborców i reali-
zować swój program, a lider powinien konsultować ze współpracownikami 
zmiany, bo oni też „biorą to na twarz” i muszą tłumaczyć się potem przed 
ludźmi. Prywatnie życzę Jarosławowi Kaczyńskiemu jak najlepiej, ale 
politycznie nasze drogi się rozeszły, co oczywiście nie wyklucza współpracy 
w sprawach istotnych dla Polaków w przyszłości.

• Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy Solidarną Polską, 
a PiS-em?

My jesteśmy partią przyszłości - oni przeszłości. Nasz klub jest najmłod-
szym klubem w Sejmie. Jesteśmy więc zapowiedzią zmiany pokoleniowej, 
która z przyczyn naturalnych dokona się w najbliższych latach w polskiej 
polityce. Chcemy być partią wiarygodną, dotrzymującą słowa. Chcemy 
zmienić Polskę od podstaw dla naszych dzieci, by miały tutaj przyszłość. 
Propozycja PiS sprowadza się do zmiany ludzi będących na stołkach na 
swoich. To nie pozwoli sprostać wyzwaniom dla naszego bytu narodowe-
go, takim jak katastrofa demograficzna, największa w historii emigracja 
młodych, bezrobocie i bieda. 
Solidarna Polska planuje budowę silnego, sprawnego, ale jednocześnie 
tańszego państwa, pozwalającego ludziom decydować w najważniejszych 
sprawach w ramach demokracji bezpośredniej. Inaczej niż PiS chcemy 
systemu prezydenckiego i likwidacji urzędu premiera, oraz Senatu. Sejm 
częściowo wybierany będzie w jednomandatowych okręgach wyborczych, 
czemu prezes Kaczyński zdecydowanie się sprzeciwia. Zamierzamy skoń-
czyć z bezkarnością ludzi władzy i znieść immunitety, a także wprowadzić 
szybki niezależny sąd dla polityków uwikłanych w afery. Uważamy, że 
trzeba podnieść poziom uczciwości w sądach i prokuraturze; przeprowadzić 
weryfikację sędziów, a prokuratora generalnego wybierać w wyborach 
powszechnych. Oddamy władzę w samorządach ludziom. Chcemy, by mogli 
oni wybierać starostów powiatowych i marszałków województw w wybo-
rach powszechnych. Ze względów bezpieczeństwa w przeciwieństwie do 
PiS-u jesteśmy przeciwnikami budowy elektrowni atomowych w Polsce.

• Bezrobocie zmusza miliony 
Polaków do emigracji, podnie-
siono wiek emerytalny, szybko 
wzrasta zadłużenie państwa. 
Co się stało z „zieloną wyspą” 
premiera Tuska?

Zielonej wyspy nigdy nie było. To była, 
jak mówi młodzież, zwykła ściema. 
W szufladach PO nie było projektów 
ustaw. Oni potrafią robić tylko jedno 
- propagandę - a z tego nie ma chleba. 
Dlatego kryzys w Polsce pogłębia się, 
a ludziom żyje się coraz gorzej. Do tego 
przy budowie autostrad rząd, tolerując 
ogromną korupcję, pozwolił rozkraść - 
jak ustalił miesięcznik „Forbes”- ok. 5 
miliardów euro. A ile miliardów wypły-
nęło z innych funduszy rządowych? Nie ma się co dziwić, że w Polsce brakuje 
pieniędzy na szpitale i chorych, a także na inwestycje tworzące miejsca pracy. 
Solidarna Polska chce przebudować państwo, by było tańsze, sprawniejsze 
i uczciwie wykorzystywało pieniądze budżetowe; by ludzie mieli dostęp do 
lekarzy, a młodzi rodzice mieli realną pomoc ze strony państwa (bezpłatne 
przedszkola i żłobki, podręczniki) itp.
Solidarna Polska opowiada się za wprowadzeniem specjalnego podatku od 
banków i instytucji finansowych oraz hipermarketów, które „transferują zyski 
za granicę". PiS tego nie potrafił zrobić, nam się musi udać. Nie może być tak, 
że przedstawiciele zagranicznego kapitału działają na innych zasadach niż 
polscy przedsiębiorcy. Dlaczego państwo polskie ma gwarantować przewagę 
konkurencyjną obcokrajowcowi nad Polakiem?

• W jakim kierunku zmierza UE po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego?
Generalnie rzecz biorąc w 2004 roku wstępowaliśmy do innej Unii, niż jest ona 
obecnie. UE zmienia się w bardzo niekorzystnym dla nas kierunku. Władzę 
skupiają w swoich rękach wielkie mocarstwa europejskie i biurokracja bruk-
selska. Kraje małe i średnie, a Polskę zalicza się do krajów średnich, tracą na 
znaczeniu. Dlatego narzucane im są niekorzystne rozwiązania takie jak pakiet 
klimatyczny. Niestety, sami jesteśmy sobie winni. Nie sposób zaprzeczyć, 
że decyzję o traktacie lizbońskim i pakiecie klimatycznym podjął Jarosław 
Kaczyński. Mam do niego pretensję, że nie chce wziąć za to odpowiedzialności 
i oszukuje Polaków zwalając winę na innych. W tym jest bardzo podobny do 
Donalda Tuska.

• Czy PiS ma szanse na samodzielne rządy po najbliższych 
wyborach?

Nie, nie ma. Tendencja jest jasna, pokazują to wszystkie badania opinii publicz-
nej. Poparcie dla PiS-u nie rośnie. Cały czas utrzymuje się na poziomie 30%. 
Spada natomiast poparcie dla PO. Elektorat, który odchodzi od PO, nie zasila 
PiS-u. Aby rządzić Polską samodzielnie trzeba by zebrać poparcie wyraźnie 
przekraczające 40%. To nie udało się jeszcze żadnej partii i nie należy się 
spodziewać, że szybko znajdzie się taka, której się to uda.

• Dziękuję za rozmowę.
 v z ministrem Zbigniewem Ziobro rozmawiał Robert Rusinek 

Informacje
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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

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA

OFERUJEMY:
- NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
- NAPRAWY ZAWIESZENIA
- ROZRZĄDY, HAMULCE
- WYMIANA OLEJU, PŁYNÓW

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1
(za stacją diagnostyczną)

tel. 518 391 072, 511 663 583, 602 362 814

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

Olkusz,  ul. Kościuszki 12
tel. 691 364 130

• numizmatyka • filatelistyka •
• doradztwo• wyceny •

Zapraszam do salonu
kolekcjonerskiego

- również w okresie wakacyjnym!!

Galeria
Czystości
i Urody

Galeria
Czystości
i Urody

Zapraszamy
do współpracy!

Zapraszamy
do współpracy!

Dostawa
gratis!

Dostawa
gratis!

Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.

OFERUJEMY:
• pasty BHP
• chemia gospodarcza
• kosmetyki
• profesjonalne
    środki czystości
• rajstopy
• papier toaletowy
• ręczniki ZZ
• ręczniki przemysłowe

Hurtownia

HURTOWNIA

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

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:

POlicja
•	 12.07.	Zatrzymany	z marihuaną.	Kwadrans po północy po-

licjanci olkuskiej patrolówki legitymowali osoby znajdujące się 
w pojeździe zaparkowanym przy ul. K. K. Wielkiego. U pasa-
żera pojazdu, obywatela Rosji (mieszkańca Klucz) znaleziono 
0,46 gram marihuany. 

•	 12.07.	Kradzież	pojazdu	w Olkuszu.	Z parkingu przy ul. 
Nałkowskiej nieustalony sprawca ukradł Audi A6. Straty ok. 50 
tys. złotych na szkodę mieszkańca Olkusza. 

•	 12.07.	Tytoń	bez	akcyzy.	W Olkuszu na ul. Świętokrzyskiej 
zatrzymano 59-letniego mieszkańca Sosnowca, który oferował 
do sprzedaży tytoń bez polskich znaków akcyzy. Przy mężczyź-
nie znaleziono 6 worków z  tytoniem o wadze 3 kg. Ponadto 
w mieszkaniach na terenie Olkusza  i Brzozówki  zabezpieczono 
450 paczek papierosów różnych marek i 25 worków tytoniu ak-
cyzy o wadze 12,5 kg.  

•	 13.07.	 Potrącenie	 pieszego	 w  Kluczach.	 Około godz. 
22.00 w Kluczach na ul. Zawierciańskiej kierujący fordem po-
trącił przechodzącego przez jezdnię 50.latka. Kierujący i pieszy 
to mieszkańcy Klucz. Kierujący był trzeźwy. Pieszy doznał zła-
mania podudzia i przebywa w szpitalu. 

•	 13.07.	Usiłował	wymusić	pieniądze. Na skwerze J. Krasic-
kiego do mieszkańca Olkusza podszedł nieustalony sprawca, 
który zażądał wydania pieniędzy. Pokrzywdzony odmówił i zo-
stał uderzony w głowę. Upadając doznał urazu kolana i głowy. 

•	 14.07.	 Wypadek	 motocyklisty	 w  Podlipiu.	 Policjanci 
z Bukowna zostali wezwani do zdarzenia drogowego w Pod-

lipiu. Kierujący motocyklem marki Honda stracił panowanie 
nad pojazdem i uderzył w drzewo. Na miejscu zastano dwóch 
nietrzeźwych mężczyzn: 27.letniego bukowianina oraz 23.let-
niego mieszkańca Podlipia. Żaden z nich do chwili obecnej 
nie przyznał się do kierowania motocyklem. Z uwagi na ogólne 
obrażenia mężczyźni przewiezieni zostali do szpitala w Olku-
szu. Policjanci ustalają kto kierował motocyklem i  jakie były 
okoliczności zdarzenia.

•	 15.07.	 Jechał	motorowerem	mając	ponad	2	promile.	
15. lipca 2013 roku na ulicy Kościuszki w Wolbromiu poli-
cjanci zatrzymali 51.letniego mieszkańca Łobzowa, który 
kierował motorowerem. Mężczyzna ten miał 2,59 promila al-
koholu w wydychanym powietrzu oraz nie posiadał przy sobie 
wymaganych dokumentów. Ponadto okazało się, iż łobzowia-
nin do 2016 roku ma sądowy zakaz prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych. Mężczyzna za brak dokumentów 
zapłaci grzywnę, natomiast za czyn określony w art. 178a§4 
kodeksu karnego grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do 5 lat.

•	 Olkusz.	„Lewe”	prawa	jazdy.	Olkuska policja zakończyła 
kolejną sprawę związaną  z załatwianiem „lewych” praw jazdy. 
Na ławie oskarżonych  zasiądzie 19 osób, którym przedsta-
wiono 233 zarzuty o charakterze korupcyjnym i gospodar-
czym. Dotyczą one płatnej protekcji oraz poświadczania nie-
prawdy w wystawianych dokumentach. W aferę zamieszani są 
lekarze uprawnieni do przeprowadzania badań dla kierowców, 

właściciele ośrodków szkolenia kierowców i egzaminatorzy 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach. 
Śledztwo, nadzorowane przez Prokuraturę rejonową w Ol-
kuszu trwało dwa lata. Przesłuchano 126 świadków z kilku 
województw w Polsce. Sprawę zapoczątkowała informacja, 
iż w jednym z ośrodków  szkolenia kierowców działających 
na terenie Olkusza można załatwić prawo jazdy za łapów-
kę. Kwota ta, oprócz opłaty za kurs, miała wynosić od 800 
do 2500 złotych. Policjanci Referatu do Walki z Korupcją i 
Przestępczością Gospodarcząustalili, że właściciel jednego z 
ośrodków szkolenia kierowców działających na terenie Olku-
sza, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, powołując się 
na swoje wpływy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowe-
go w Katowicach podejmował się wielokrotnie pośrednictwa 
w pozytywnym załatwieniu swoim kursantom egzaminu na 
prawo jazdy. Za tę „przysługę” przyjmował łapówki. Pieniędz-
mi dzielił się z lekarzami oraz z egzaminatorami. Ustalono 
również, że właściciel ośrodka poświadczał nieprawdę, wy-
stawiając zaświadczenia o ukończeniu w jego ośrodku szkoleń 
przez osoby, które w nich nie uczestniczyły. Ponadto  nakła-
niał on lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń dla 
kierowców, do wydawania dla „swoich” kursantów, bez ich 
uprzedniego badania, zaświadczeń poświadczających nie-
prawdę. Wszystkim osobom grozi kara pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do 8 lat. Kursanci, którzy ujawnili okoliczności 
korupcyjnego procederu nie zostaną ukarani.

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

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

WYDARZENIA KULTURALNE

•	 28.07.	godz.	18.00	- Letni Festiwal Organowy Maciej Semla /organy/ Chór „orga-
num” pod dyrekcją prof.Bogusława grzybka /współorganizacja : stowarzyszenie na 
rzecz historycznych organów Hansa Hummla - Bazylika mn. Pw. Św.Andrzeja ap./

rePerTuar Kina „zByszeK” lipiec 2013
•	 19	-	23.07.	godz.	19.00	-	„DZIEWCZYNA	Z	SZAFY”	dramat , komedia prod.

polskiej
•	 26	-	30.07.	godz.19.00	-	„PRZELOTNI	KOCHANKOWIE”	komedia prod.

hiszpańskiej
WaKacje z mOK W OlKuszu – liPiec 2013

• 19.07  godz. 11.00  Wakacyjne kino dla młodzieży  /mdk ul. fr. nullo 29/  
      godz.18.00 Wakacje z zespołem pieśni i tańca ziemi olkuskiej 
- zajęcia otwarte

• 22.07 godz. 11.00 Wakacyjne kino dla dzieci /MDK ul. Nullo 29/ 
• 23.07 godz.11.00 Wakacje w muzeum "Zabawy z afrykańskiego podwórka" - 

zajęcia ruchowe dla dzieci od 6 lat (zapisy do 22.07  - tel.  032 7544455)
• 24.07 godz.11.00 Warsztaty Plastyczne - Decupage  /MDK ul. Nullo 29/  

(zapisy do 22.07  - tel.  032 6431120) współorganizator:
• 25.07 godz. 11.00  Wakacje w muzeum  "Afrykańskim Szlakiem" - gra muzealna 

dla dzieci od 6 lat (zapisy do 24.07  - TEL. 032 7544455) 
    godz.12.30  Zabawy z tańcem  dla maluchów  /obowiązkowe obuwie 
zmienne/

• 26.07  godz.11.00    wakacyjne kino dla młodzieży  /mdk ul. fr. nullo 29/  
•             godz.18.00    wakacje z zespołem pieśni i tańca ziemi olkuskiej - zajęcia 

otwarte
• 29.07   godz.11.00    wakacyjne kino dla dzieci 30.07   godz.11.00    wakacje w 

muzeum -"afrykańskie safari" - zajęcia  plastyczne dla dzieci od 6 lat 
• 31.07   godz.11.00    zabawy z tańcem  dla maluchów  /obowiązkowe obuwie 

zmienne 

Reklamy

Godziny otwarcia:

wtorek - niedziela
1000 do 2200

Legionów Polskich  14
(były Kreml) 

DANCINGI
start o 2000, 20 lipca
przy zespole Winner

( 512 311 155, 512 602 172

¤  Organizacja imprez okolicznościowych, 
¤  komunie, wesela, chrzciny, 18-ki, imprezy integracyjne,  
¤  codziennie obiady domowe
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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

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!

Zebrani zwracali uwagę na wysokie, 
szczególnie wśród ludzi młodych, 
bezrobocie. Podkreślali, że wie-
le osób przebywa długotrwale na 
bezrobociu lub podejmuje się pracy 
sezonowej, w żaden sposób niezwią-
zanej z profilem wykształcenia, czę-
sto na umowach śmieciowych lub po 
prostu "na czarno". Spory ich odsetek 
wyjeżdża za pracą za granicę. 
Wiele miejsca w dyskusji poświę-
cono infrastrukturze. Upominano 
się o konieczność poszerzenia do 
standardu czteropasmowego drogi 
krajowej nr 94 – Olkusz - Kraków 
wraz z modernizacją miejskiego 
odcinka tejże drogi oraz o rewita-
lizację linii kolejowej nr 62 Kielce 

– Olkusz – Katowice. Mieszkańcy 
wyrażali wątpliwość czy drogę nr 94 
uda się poszerzyć. Wiązałoby się to 
z koniecznością płacenia wysokich 
odszkodowań firmie zarządzającej 
autostradą Kraków - Katowice. Wąt-
pliwości rozwiewał Andrzej Adam-
czyk. „Umowa koncesyjna między 
Państwem Polskim, a zarządcą 
autostrady jest szkodliwa z pun-
ku widzenia interesu publicznego. 
Wielokrotnie wraz z Panią Poseł 
Beatą Szydło interweniowaliśmy 
w tej sprawie. Jesteśmy przekona-
ni, że takie umowy należy i można 
renegocjować.” – przekonywał wice-
przewodniczący sejmowej komisji 
infrastruktury.
Jednym z głównych problemów 
w Olkuszu jest zamieszanie wokół 
służby zdrowia. Zmieniający się 
dyrektorowie Nowego Szpitala, kłót-
nie z personelem, wyczerpane limity 
i  problem z dostępem do poradni 
specjalistycznych, niekorzystnie 
wpływają na bezpieczeństwo zdro-
wotne mieszkańców. Mieszkańcy 
wyrażali przekonanie, że komercja-
lizacja olkuskiej lecznicy nie była 
panaceum na bolączki tego jedynego 
powszechnego szpitala w powiecie 

olkuskim. „Jako PiS sprzeciwiamy 
się prywatyzacji polskiej służby 
zdrowia. Choćby tu, w Olkuszu, 
bardzo dobrze widać, że zdrowie 
Polaków nie może podlegać grze 
rynkowej, gdzie najważniejszy jest 
zysk.” – mówił poseł Jacek Osuch.
Podczas spotkania odniesiono się 
także do problemów związanych 
z likwidacją  szkół, czy łączeniem 
ich, celem pozyskania oszczędności, 
w wielkie anonimowe i przepełnio-
ne „kombinaty szkolne”. Posłowie 
PiS przekonywali, że jest to konse-
kwencja nieodpowiedzialnej polityki 
rządu, który zrzuca na samorządy 
kolejne zadania nie delegując za nimi 
odpowiednich środków finansowych. 
Powoduje, to, ze samorządy są zmu-
szone do poszukiwania oszczędno-
ści, często kosztem naszych dzieci. 
Jest to szczególnie niebezpieczna 
w obliczu nowej transzy funduszy 
unijnych, które w latach 2014 – 20 
mają spłynąć do Polski. Istnieje 
zagrożenie, że zadłużonych samo-
rządów nie będzie stać na  tzw. wkład 
własny, konieczny przy pozyskiwa-
niu pieniędzy w UE.

 v Biuro PiS Kraków 

Praca, służba zdrowia, edukacja i infrastruktura - to główne zagadnienia, które podczas 
kolejnego spotkania z cyklu „Konsultacje Społeczne Programu PiS dla Małopolski” 
poruszyli mieszkańcy Olkusza.  W wypełnionej po brzegi sali, z mieszkańcami powiatu 
olkuskiego spotkali się posłowie Andrzej Adamczyk i Jacek Osuch, a także szef klubu 
Radnych PiS w Olkuszu Łukasz Kmita. „Trzeba odsunąć od władzy niekompetentną i 
zajmującą się tylko sobą władzę i odpowiedzialnie zająć się polskimi sprawami, także na 
poziomie lokalnym, samorządowym” – mówił Andrzej Adamczyk.

Kolejne	spotkanie	z	cyklu	„Konsultacje	Społeczne	Programu	PiS	dla	Małopolski”

O gOSPODARcE, SłUżbIE ZDROWIA  
I EDUKAcjI W OLKUSZU

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SKUP • SPRZEDAŻ •

tel. 662 660 373

Informacje, Reklamy
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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

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


