
Obszar miast i gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom

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

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
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 

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

OKNA - DRZWI - ELEWACJE
SYSTEM OCIEPLEŃ 5 LAT GWARANCJI

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

ul. Nullo 2,  32-300 Olkusz 
tel/fax: 32 211 03 27,     kom. +48 519 409 079

biuro@polnox.pl           sklep@polnox.pl
pon - pt   9.00 ÷ 18.00,  sobota    9.00 ÷ 13.00

Profesjonalny serwis:
Usługi związane z pełnym 
zakresem serwisu komputerów, 
laptopów oraz tabletów.

Nowoczesne Laptopy
Szybkie Komputery
Tanie kasy fiskalne
Wszystko, czego 
potrzebujesz 
do komputera.
 

Sprzedaż urządzeń sanitarnych i grzewczych
Autoryzowany Przedstawiciel: 
De Dietrich, Vailant, Junkers, SAS, Imerges

WOBUD

Projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie
instalacji gazowych, CO i Wod-Kan. - Tel 507 108 026

ul.Nullo 23, 32-300 Olkusz,
tel.32 754 26 27, 602 589 437
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Nakład: 20 000 szt.
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 Redakcja:
ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz
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 www.gwarek-olkuski.pl
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Powiatowy serwis informacyjny

ŚWIĘTO POLICJI 2013 
Policjanci z Powiatu Olkuskiego obchodzili swe święto 25 lipca w auli Komendy 

Powiatowej Policji. Awanse otrzymało 66 funkcjonariuszy, wręczano także odznaczenia.
Formalnie Święto Policji obchodzone jest w Polsce 24 lipca, w rocznicę 
ustanowienia polskiej Policji Państwowej. Jednak, jak żartem wyjaśnił 
komendant powiatowy inspektor Andrzej Płatek, gospodarz uroczy-
stości, Olkusz leży dalej od centrali, dlatego i świętuje się tu z opóźnie-
niem. W uroczystości brał też udział pierwszy zastępca małopolskiego 
komendanta policji inspektor Marek Woźniczka, oraz przedstawiciele 
samorządu powiatowego (starosta Jerzy Kwaśniewski w asyście Prze-
wodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Dąbrowskiego), władz gmin 
i ważnych instytucji. 
Zarówno komendant Płatek, jak i dostojny gość z Komendy Wojewódz-
kiej wygłosili okolicznościowe przemówienia, w których podkreślali 
wagę służby policjanta i towarzyszącą jej odpowiedzialność. „Zawsze 
na pierwszym spotkaniu z młodymi policjantami mówię, że każdy 
funkcjonariusz podczas interwencji ma się zachowywać tak, jakby 
sam chciał, by wobec niego zachowywał się urzędnik państwowy” – 
stwierdził komendant Płatek. 
Święto Policji było okazją do wręczenia odznaczeń i nominacji, któ-
re funkcjonariusze odebrali z rąk inspektora Woźniczki. Również 
przedstawiciele władz powiatowych i gminnych uhonorowali kilku 
funkcjonariuszy własnymi wyróżnieniami. 
Odznaczenia (brązowe odznaki „Zasłużony Policjant”): kom. Adam 
Milanowski,  asp. szt. Piotr Żaba, asp. szt. Tomasz Iwańczyk,  asp. szt. 
Arkadiusz Szatan. 
Mianowania na wyższe stopnie służbowe: Na stopień młodszego inspek-
tora Policji: podinsp. Włodzimierz Warzecha. Na stopień podinspektora 
Policji: nadkom. Katarzyna Żurowska. Na stopień nadkomisarza Policji: 
kom. Jarosław Klich. Na stopień aspiranta sztabowego Policji:  st. asp. 
Adam Chłosta, st. asp. Wojciech Gałka, st. asp. Danuta Imiołek, st. asp. 
Sławomir Kamionka, st. asp. Marcin Kulawik, st. asp. Grzegorz Nocoń, 
st. asp. Grzegorz Piekarz, st. asp. Michał Szeląg. Na stopień starszego 
aspiranta Policji:  asp. Paweł Banyś, asp. Aneta Cupiał, asp. Ireneusz 

Czajka, asp. Paweł Czarnik, asp. Sławomir Imiołek, asp. Krzysztof 
Kołodziej, asp. Jacek Kudła, asp. Rafał Kulawik, asp. Piotr Kuś, asp. 
Tomasz Mosur (przedterminowe mianowanie jako wyróżnienie), asp. 
Przemysław Olszak, asp. Krzysztof Paszczela, asp. Michał Słowik, asp. 
Dariusz Staszkiewicz, asp. Robert Szatan, asp. Dariusz Zając, asp. Woj-
ciech Żerdka. Na stopień aspiranta Policji:  mł. asp. Grzegorz Barczyk, 
mł. asp. Robert Domagała, mł. asp. Marcin Dzięcioł, mł. asp. Kamila 
Gadzińska, mł. asp. Marek Goraj, mł. asp. Mariusz Niewiara (przedter-
minowe mianowanie jako wyróżnienie), mł. asp. Paweł Omyła, mł. asp. 
Jerzy Pałka, mł. asp. Sławomir Patela, mł. asp. Paweł Różanowski, mł. 
asp. Dariusz Serwatka, mł. asp. Anna Wieczorek. Na stopień młodszego 
aspiranta Policji:  sierż. szt. Zbigniew Nocoń. sierż. szt. Piotr Szybalski.  Na 
stopień sierżanta sztabowego Policji:  st. sierż. Paweł Chaberka, st. sierż. 
Paweł Ćwięczek, st. sierż. Tomasz Gajowiec, st. sierż. Barbara Janik, st. 
sierż. Tomasz Januszek, st. sierż. Grzegorz Kościelny, st. sierż. Andrzej 
Kroczka, st. sierż. Paweł Madejski, st. sierż. Dominik Muzyk, st. sierż. 
Krzysztof Rozlał, st. sierż. Sebastian Sarecki, st. sierż. Robert Zajega. Na 
stopień starszego sierżanta Policji:  sierż. Michał Bierlet, sierż. Tomasz 
Konieczny, sierż. Sebastian Maroszek, sierż. Przemysław Szeląg, sierż. 
Arkadiusz Żak. Na stopień sierżanta Policji:  st. post. Justyna Cupiał, st. 
post. Marika Guzik, st. post. Rafał Kwaśniewski, st. post. Rafał Poczęsny. 
Na stopień starszego posterunkowego Policji:  post. Marcin Czarnecki, 
post. Krzysztof Klima, post. Bogdan Perek. 
Funkcjonariusze wyróżnieni przez władze samorządowe Powiatu Olku-
skiego: Przez starostę powiatowego: asp. szt. Roman Pabisek, st. asp. 
Paweł Banyś. Przez burmistrza miasta i gminy Olkusz: asp. szt. Marcin 
Kamionka, asp. Sławomir Patela. Przez burmistrza miasta Bukowno: asp. 
Artur Hańczyk, sierż. szt. Maciej Wojtal. Przez wójta gminy Bolesław: 
asp. Ireneusz Czajka, st. sierż. Paweł Duda. Przez wójta gminy Klucze: 
asp. szt. Dariusz Dziwak, st. asp. Dariusz Staszkiewicz. Przez burmistrza 
miasta i gminy Wolbrom: asp. Marcin Górnik, st. asp. Jarosław Antos. 
Przez wójta gminy Trzyciąż: asp. szt. Grzegorz Jaskólski. 

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

Spotkanie informacyjne
Dnia 9 lipca b.r. w siedzibie Powia-
towego Urzędu Pracy odbyło się 
spotkanie z podopiecznymi  Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy 
w Olkuszu, celem spotkania było 

zapoznanie z działalnością urzędu pracy. 
W  trakcie spotkania Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy Pani 
Beata Jackowska przedstawiła sytuację na lokalnym rynku,  omó-
wiła zasady rejestracji  oraz prawa i obowiązki osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy. 
Uczestników  spotkania  zapoznano również  z podstawowymi usługa-
mi rynku pracy tj. pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym  
i  informacją zawodową oraz organizacją szkoleń. Omówiono  instru-
menty wspierające podstawowe usługi rynku pracy skierowane 
do osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy: staże, prace 
interwencyjne oraz jednorazowe 
środki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej.  
Spotkanie zakończyło się dys-
kusją na temat sytuacji na rynku 
pracy osób niepełnosprawnych 
z  orzeczonym stopniem niepeł-
nosprawności.

– To jakiś absurd. Jak można  
planować taką dużą przebudowę 
i nie zadbać o bezpieczeństwo pie-
szych. Zamiast chodników pobu-
dowano nam rowy o głębokości 
ponad dwóch metrów? – twier-
dzi pani Urszula z Zarzecza, która 
interweniowała w biurze poselskim 
posła PiS Jacka Osucha. Okazuje 
się, że kilka miesięcy wcześniej 
władze samorządowe Wolbromia 
otrzymały do konsultacji projekt 
przebudowy drogi. Nie wniosły 
jednak zastrzeżeń do przedstawio-
nych zapisów dotyczących chodnika 
w Zarzeczu. – Przy planowaniu 
takiej inwestycji jak moderni-
zacja drogi wojewódzkiej 783 
Olkusz–Wolbrom inwestor, czy-
li Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
powinien kwestie bezpieczeństwa 
pieszych traktować prioryteto-
wo. W tym wypadku tak się 
nie stało – ubolewa poseł Jacek 
Osuch. – Jestem zaskoczony, że 
lokalny samorząd już na etapie 
konsultacji, nie zwrócił uwagi 
na braki w projekcie dotyczą-
ce nieuwzględnienia chodni-
ków od ulicy Blok w kierunku 
Chrząstowic. Nie mam żadnych 

wątpliwości, że w tym miejscu 
bezpieczny ciąg dla pieszych 
powinien powstać – podkreśla 
olkuski parlamentarzysta, który 
wystąpił o wykonanie bezpiecznych 
chodników. Mieszkańcy podkre-
ślają, że codziennie poboczem do 
najbliższego przystanku chodzą 
zarówno dzieci dojeżdżający do 
szkół jak i dorośli. – Będzie nowy 
asfalt, kierowcy pojadą przez to 
szybciej, ale my boimy się o swoje 
zdrowie – podkreślają mieszkańcy 
Zarzecza. 
Sukcesem zakończyły się za to 
trwające od ponad roku zabiegi 
posła Osucha o przeprowadzenie 
modernizacji przejazdu kolejo-
wego w Rabsztynie. Na początku 
lipca Jacek Osuch po raz kolejny 
wystąpił do PKP Polskich Linii 
Kolejowych o przeprowadzenie 
kompleksowego remontu prze-
jazdu. Z uwagi na trwające pra-
ce przy obwodnicy i zamknięcie 
odcinka drogi pomiędzy Rabsz-
tynem a Pazurkiem obecny czas 
na wykonanie tych prac wydawał 
się być najlepszy. Przedstawiciele 
PKP PLK zgodzili się z argumen-

tacją parlamentarzysty. – Z uwagi 
na duże natężenie ruchu drogo-
wego i znaczny udział ciężkich 
pojazdów kołowych zostanie 
zastosowana nawierzchnia 
nowoczesnej technologii o zwięk-
szonej wytrzymałości. Koszt 
przedmiotowej inwestycji jest 
szacowany na około 600 tys. zł. 
– poinformował redakcję Pulsu 
Olkusza Jacek Karniewski z Biura 
Prasowego PKP PLK. – Cieszę 
się, że wreszcie przejazd zosta-
nie wyremontowany. Dobrze, 
że PKP PLK znalazło niemałe 
przecież środki na tą inwesty-
cję. Wierze, że także uda się 
pomóc mieszkańcom Zarzecza 
i tak potrzebny chodnik w ich 
miejscowości powstanie – dodaje 
Osuch.

 v BPJO

Poseł Osuch interweniuje  
w sprawie dróg. Z sukcesem!
Mieszkańcy Zarzecza zwrócili się do posła Jacka Osucha 
z prośbą o interwencje w sprawie budowy chodnika przy 
drodze wojewódzkiej nr 783 Olkusz-Wolbrom. Bezpiecz-
ny trakt dla pieszych zostanie ułożony tylko w połowie 
miejscowości – w drugiej części mieszkańcy będą musieli 
chodzić poboczem. Sukcesem zakończyły się za to 
starania olkuskiego parlamentarzysty o przebudowę 
przejazdu w Rabsztynie. PKP PLK znalazły 600 tys. zł. 
na wykonanie tego zadania.

Informacje
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Targ, zwany również rynkiem lub 
bazarem to zjawisko powszech-
nie znane już od wieków, jednak 
w ostatnich latach, a może dzie-
sięcioleciach zmieniło nieco swój 
pierwotny charakter. Jak sama 
nazwa sugeruje miało to być 
miejsce gdzie można negocjować 
ceny, targować się, próbować tak 
zmanipulować przeciwnika (czy-
taj: handlarza względnie klienta) 
żeby ugrać dla siebie jak najko-
rzystniejszą cenę za dany towar. 
Niegdyś targ był alternatywą dla 
sklepów gdzie towar był droższy 
(jeśli w ogóle był), bądź też nabyć 
można było produkty, których 
w sklepach próżno by szukać.
Dzisiejszy targ – to skupisko stra-
ganów, gdzie towary się dublu-
ją, a ceny nie odbiegają od tych 
sklepowych, a niekiedy wręcz je 
przewyższają. W większości, są 
to stoiska z konfekcją zakupioną 
w podłódzkiej hurtowni, jedne 
lepszej drugie gorszej jakości, 
gdzie raczej trudno o jakąkol-
wiek oryginalność. Warzywa 
czy owoce to nie są plony wła-
snych pól, a wynik podróży na 
giełdę warzywną. O negocjacji 
cen raczej można zapomnieć. Na 
wzmiankę „czy nie można by 
trochę taniej” usłyszeć możemy 
całkiem ciekawy wykład o baza-

rowej ekonomii typu „pani, 
a z czego ja spuszczę ja i tak na 
tym mało zarabiam”. No tak, 
mało czy nie to jak mówi stare 
przysłowie i tak „lepsze deko 
handlu niż kilo roboty”.
Sprzedaż na targowiskach to dla 
wielu handlowców normalna pra-
ca. Jeżdżą od jednego bazaru, na 
drugi często bez wolnych sobót 
czy niedziel i wbrew „ja i tak na 
tym nie zarabiam” całkiem nieźle 
prosperują. Mają zarejestrowaną 
działalność, płacą haracze dla 
państwa zwane również podat-
kami i składkami zus i chociaż 
wciąż narzekają że im ciężko 
to chyba raczej tak tragicznie 
nie jest skoro się tego trzymają. 
Powiedzmy, że im, ceny dorów-
nujące sklepowym możemy jesz-
cze wybaczyć.
Jednakże inna grupa bazarowych 
negocjatorów to całkiem prywat-
ne osoby sprzedające plony wła-
snych ogrodów, sadów, czy oso-
biście hodowanych zwierzaków, 
którzy tzw. podatków z tytułu 
handlu nie płacą i to, o ironio, 
właśnie za ich towary zapłacić 
trzeba najwięcej. I to oni najbar-
dziej narzekają kiedy próbuje się 
z nimi targować bo przecież chcą 
zarobić i wolą nie sprzedać niż 
spuścić z ceny. Słynna już chyba 

stała się kwestia truskawek, któ-
re od kilku już sezonów straszą 
cenami i podczas gdy w szczy-
cie sezonu taki uliczny handlarz 
liczy sobie za nie 5 – 6 złotych 
to w osiedlowym warzywnia-
ku można kupić za niecałe 4. 
I nie ważne ile osób przejdzie 
obok kręcąc głową na podaną 
poważnym tonem cenę kilograma 
tych pyszności – nie ważne ile 
kobiałek zostaje pod koniec dnia 
w samochodzie nazajutrz cena 
ciągle ta sama, tylko truskawki 
może bardziej przywiędnięte – bo 
w końcu coś z tymi wczorajszymi 
zrobić trzeba było. 
Ach, polska mentalność. Nie 
potrafimy dochodzić do celu 
małymi kroczkami. Jeśli 
w pierwszym roku działalno-
ści nie możemy pozwolić sobie 
na dom i samochód to znaczy, 
że interes nie wypalił. Bo my 
zawsze chcemy dużo i szybko 
i lepiej trzy razy stracić, lepiej 
wyrzucić niż zniżyć się do pozio-
mu oczekiwań i spuścić z ceny. 
W końcu handlowiec to ktoś 
i swój honor ma……….

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

FELIETON

POTargujmy się
W naszym mieście, w każdy wtorek i piątek zaobserwować można wzmożony 
ruch w okolicy centrum. Powód jest jasny dla każdego Olkuszanina – to po 
prostu dni targowe. Publiczne targowiska zapełniają się wtedy okolicznymi 
mieszkańcami, a każdy szanujący się handlarz wystawia na widok publiczny 
swój towar i z wprawą zawodowego czarusia usiłuje uszczęśliwić nim bliźnich.

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 korupcji 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 fundusze 
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, Solidarna 
Polska uzyskała dużo wyższy wynik niż pokazywały sondaże…

To był prawdziwy sondaż, w którym wzięło udział 37 tys. realnie głosujących 
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. Kam-
pania 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 wybo-
rach 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, synekurach, 
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 doprowadził 
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 skuteczności 
na prawicy, przez ostatnie 20 lat nie wyrzucił nikogo ze swoich współpracowni-
ków. 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 realizować 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 najmłodszym 
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 narodowego, takim jak katastrofa demograficzna, 
największa w historii emigracja młodych, bezrobocie i bieda. 
Solidarna Polska planuje budowę silnego, sprawnego, ale jednocześnie tańsze-
go państwa, pozwalającego ludziom decydować w najważniejszych sprawach 
w ramach demokracji bezpośredniej. Inaczej niż PiS chcemy systemu prezy-
denckiego i likwidacji urzędu premiera, oraz Senatu. Sejm częściowo wybierany 
będzie w jednomandatowych okręgach wyborczych, czemu prezes Kaczyński 
zdecydowanie się sprzeciwia. Zamierzamy skończyć 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 wyborach powszechnych. Ze względów bezpieczeństwa w przeciwieństwie 
do PiS-u jesteśmy przeciwnikami budowy elektrowni atomowych w Polsce.

• Bezrobocie zmusza miliony Polaków 
do emigracji, podniesiono wiek eme-
rytalny, 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 auto-
strad rząd, tolerując ogromną korupcję, pozwolił 
rozkraść - jak ustalił miesięcznik „Forbes”- ok. 
5 miliardów euro. A ile miliardów wypłynęło 
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 konkuren-
cyjną 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 brukselska. 
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 wybo-
rach?

Nie, nie ma. Tendencja jest jasna, pokazują to wszystkie badania opinii publicznej. 
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 

W związku z prośbami czytelników zdecydowaliśmy się na ponowną publikację wywiadu. Równocześnie przepraszamy za błąd, który wkradł się do jego pierwszego wydania. Był on rezultatem naszej pomyłki na etapie składu tekstu. Za niedopatrzenie jeszcze raz Serdecznie Przepraszamy.- Redakcja

Ustawodawca dopuścił możliwość 
zastosowania takiej konstrukcji, 
pod warunkiem zachowania okre-
ślonych wymogów. Zgodnie z art. 42 
§ 4 kodeksu pracy wypowiedzenie 
dotychczasowych warunków pracy 
lub płacy (wypowiedzenie zmie-
niające) nie jest wymagane w razie 
powierzenia pracownikowi, w przy-
padkach uzasadnionych potrzebami 
pracodawcy, innej pracy niż okre-
ślona w umowie o pracę na okres 
nieprzekraczający 3 miesięcy w roku 
kalendarzowym, jeżeli nie powoduje 
to obniżenia wynagrodzenia i odpo-
wiada kwalifikacjom pracownika. 
Zgodnie z orzecznictwem Sądu Naj-
wyższego „uzasadnione potrzeby 
pracodawcy” należy rozumieć jako 
potrzeby zakładu pracy jako całości, 
a nie tylko jednostki (komórki) orga-
nizacyjnej zakładu pracy, do pracy 
w której pracownik został skierowa-
ny, zaś pod pojęciem „kwalifikacji”, 
o jakich mowa w artykule 42 § 4 
k.p, należy zaś rozumieć nie tylko 
przygotowanie zawodowe pracow-
nika – jego formalne wykształcenie, 
zdobyte doświadczenia zawodowe 
i potrzebne umiejętności, ale także 
właściwości psychofizyczne pracow-
nika, predyspozycje psychiczne oraz 
zdolności do wykonywania określo-
nych czynności z punktu widzenia 
zdrowia psychicznego. W orzecz-
nictwie utrzymuje się pogląd, że 
nie może to być także praca, przy 
której kwalifikacje posiadane przez 
pracownika nie są potrzebne gdyż  

powierzenie pracownikowi pracy nie 
wymagającej żadnych kwalifikacji 
zawodowych stanowi naruszenie 
art. 42 § 4 k.p. 
Kodeks pracy nie określa formy, 
w jakiej pracodawca powinien 
powierzyć pracownikowi wyko-
nywanie innej pracy na podstawie 
art. 42 § 4 k.p., a więc nie ma prze-
szkód do wydania ustnego polecenia, 
niemniej dla celów dowodowych 
wskazane jest dokonanie tej czynno-
ści w formie pisemnej, co stwierdził  
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 
marca 1979 roku sygn. akt I PRN 
18/79. 
Gdyby przesunięcie pracownika do 
innej pracy wiązało się z okresem 
dłuższym niż planowane 3 miesiące, 
wówczas pracodawca zmuszony jest 
zastosować bardziej sformalizowaną 
procedurę. W tej sytuacji,  dokonu-
jąc przeniesienia na mocy swojej 
jednostronnej decyzji, musi doko-
nać wypowiedzenia zmieniającego 
w zakresie powierzonej pracowniko-
wi na pewien czas innej pracy. Nale-
ży pamiętać, że do wypowiedzenia 
zmieniającego stosuje się odpowied-
nio przepisy dotyczące wypowie-
dzenia całkowitego. W niektórych 
sytuacjach takie wypowiedzenie nie 
będzie jednak konieczne. Nie jest 
ono wymagane przy zmianie warun-
ków zatrudnienia polegającej jedynie 
na zmianie nazwy stanowiska, przy 
zachowaniu jego charakteru i pozo-
stałych warunków umowy o pracę. 

P r a c o d awc a 
może również 
w drodze poro-
zumienia z pra-
c o w n i k i e m 
doprowadzić do jego przesunięcia 
do innej pracy, co jest najprostszym 
sposobem zmiany warunków umo-
wy o pracę, w tym zmiany rodzaju 
pracy i powiązanego z tą pracą stano-
wiska. Nie wymaga ono konsultacji 
związkowej ani podawania przy-
czyny uzasadniającej modyfikację 
umowy. W drodze porozumienia 
stron można zmienić stanowisko 
pracy nawet w odniesieniu do tych 
pracowników, którzy są chronieni 
przed dokonaniem wypowiedzenia 
zmieniającego przez pracodawcę. 
Jeżeli strony stosunku pracy nie 
określą w treści porozumienia z jaką 
datą ma nastąpić zmiana określo-
nych warunków umowy, wchodzi 
ona w życie z dniem jego podpisania.
W praktyce  przeniesienie na podsta-
wie art. 42 § 4 k.p. może trwać dłużej 
niż 3 miesiące gdy zastosowanie 
wspomnianego przepisu następuje 
na przełomie roku kalendarzowe-
go tj. od października do marca 
następnego roku i nie jest wyma-
gane wypowiedzenie zmieniające 
ani porozumienie, gdyż pracodawca 
zachowa limity zatrudnienia czaso-
wego w każdym roku..

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

Powierzenie Pracownikowi innej Pracy
Czasowe powierzenie pracownikowi wykonywania 
pracy innej, niż wynikająca z zawartej z umowy o pracę, 
jest częstą sytuacją stosowaną przez pracodawców.

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

Informacje
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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

Dlatego:  

inwestujemy w szpital 

poszerzamy zakres świadczonych usług 

dbamy o bezpieczeństwo finansowe szpitala 

zmieniamy się dla pacjentów 

Nowy Szpital w Olkuszu
Chcemy leczyć coraz lepiej, coraz więcej pacjentów

Grupa NOWY SZPITAL to:

13 szpitali

109 oddziałów

212 poradni specjalistycznych

2250 łóżek szpitalnych

3700 pracowników

85 000 hospitalizacji (2012 r.)

655 000 osób objętych opieką medyczną

250 mln zł 
łączna wartość kontraktów z NFZ (2012 r.)

Centrum Dobrych Praktyk Medycznych
Nowy Szpital bardziej przyjazny dla pacjentów

Dostarczanie Pacjentom usług medycznych coraz wyższej 
jakości to główny cel Nowego Szpitala w Olkuszu i Centrum 
Dobrych Praktyk Medycznych. - Chcemy przy udziale miesz-
kańców powiatu i personelu szpitala wypracować jak najbar-
dziej przyjazne dla pacjentów procedury administracyjne             
i medyczne, od momentu przyjęcia pacjenta do wypisania – 
mówi, dr Norbert Kubański, prezes Nowego Szpitala w Olkuszu. 

Pacjent jako podmiot
Szpital ma być miejscem przyjaznym dla pacjentów na wszyst-
kich etapach leczenia: przed pójściem do szpitala, w trakcie 
przyjęcia do szpitala i pobytu a także po wyjściu ze szpitala. Nic 
nie może odbyć się bez udziału mieszkańców Olkusza, 
ponieważ to oni korzystają z usług Nowego Szpitala i ich opinie 
oraz potrzeby są najważniejsze. Dlatego w pierwszej kolejności 
wśród mieszkańców Olkusza zostanie przeprowadzona ankieta. 
W ten sposób zarząd i pracownicy szpitala dowiedzą się, do 
jakich usług mieszkańcy chcieliby mieć dostęp w szpitalu, jakie 
oczekiwania mają wobec personelu medycznego: lekarzy                 
i pielęgniarek. Wyniki ankiety będą omawiane z pracownikami 
szpitala na specjalnych warsztatach. Posłużą one również do 
przygotowania planu zmian w szpitalu, odpowiadającego na 
potrzeby mieszkańców Olkusza. Autorami tego planu będą 

sami pracownicy placówki. Oni także wspólnie z zarządem 
szpitala będą odpowiedzialni za jego realizację. O wszystkich 
działaniach mieszkańcy będą na bieżąco informowani. Plano-
wany początek projektu to pierwsza połowa września br. - 
Liczymy na aktywny udział pracowników szpitala, władz 
samorządowych i mieszkańców w realizacji tego pomysłu – 
dodaje dr Kubański.  Dobra opinia pacjentów to szansa na 
dalszy rozwój placówki. Coraz częściej pacjenci wybierając 
placówkę medyczną kierują się przede wszystkim opinią 
osób, które były tam leczone. Wysoka jakość usług daje 
szpitalowi  przewagę nad konkurencją ale także argument w 
negocjacjach z płatnikiem – NFZ o wyższy kontrakt.

Więcej i lepiej dla pacjenta
Zrealizowane w ostatnich latach inwestycje (oddział anestezjo-
logii i intensywnej terapii, oddział kardiologiczny, oddział neuro-
logiczny z pododdziałem udarowym, nowoczesny sprzęt 
medyczny) znacznie poprawiły dostępność do wielu usług 
medycznych. Dlatego Olkusz to doskonałe miejsce na opraco-
wywanie dobrych praktyk medycznych zarówno w zakresie 
usług  jak i opieki nad pacjentem. Rolą Nowego Szpitala                  
w Olkuszu jako Centrum Dobrych Praktyk będzie opracowywa-
nie i wdrażanie standardów w zakresie: świadczeń i procedur 

medycznych, przestrzegania praw pacjentów i efektywności 
ekonomicznej. Doświadczenia Olkusza będą przenoszone do 
pozostałych placówek GNS. To znaczy, że w każdym szpitalu 
GNS pacjent będzie mógł liczyć na tak samo zrealizowaną 
usługę medyczną. 

Stałą działalnością Centrum będzie również: 
- monitorowanie potrzeb i opinii pacjentów
- koordynacja współpracy z ośrodkami medycznymi, 
  fundacjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz dobra 
  pacjentów i ich rodzin
- organizowanie telekonferencji, szkoleń, kursów mających na 
  celu wypracowanie jednolitych i jak najkorzystniejszych dla
  pacjentów procedur leczenia zgodnych z aktualną wiedzą 
  medyczną
- wymiana doświadczeń z zakresu prowadzonej 
  działalności leczniczej i opieki nad pacjentem

Nowy Szpital w Olkuszu jest częścią Grupy Nowy Szpital 
– największej w Polsce grupy niepublicznych szpitali 
świadczących usługi w ramach kontraktów z NFZ.

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

CENTRUM BUDOWLANE "GRAFIT"
ul. 20 Straconych 10, 32-300 Olkusz, tel. 32 643 21 89

Zapraszamy pon.-pt. 7-17, sobota 7-14 • www.grafitolkusz.pl

Gonty Matizol skład fabryczny

KOLORY GONTÓW

PROMOCJA FARBY
Dekoral Akrylit W

PRZYKŁADY REALIZACJI

Promocja gontów Matizol
23,90 zł/m2

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
•	 01.08.	Kradzież	na	przystanku	w Olkuszu.	

Nieustalony do chwili obecnej sprawca, około 
godziny 11.00 na przystanku autobusowym 
przy ul. Alei 1000-lecia podbiegł do wchodzą-
cej do autobusu kobiety i zerwał z jej szyi złoty 
łańcuszek.  Starty oszacowano na kwotę 700 zł.   

•	 30.07.	 Włamanie	 do	 nowo	 budowanego	
domu	 w  Kluczach.	 Nieustalony do chwili 
obecnej sprawca, w  dniu 30. lipca w  Jaro-
szowcu przy ul. Leśnej br. włamał się do dwóch 
pomieszczeń w  nowo wybudowanym domu. 
Sprawca wyłamał kłódki i drzwi w pomieszcze-
niach, gdzie dwie firmy budowlano-remontowe 
gromadziły swój sprzęt i  prowadziły usługi 
wykończeniowe w tym budynku. Ukradł między 
innymi wiertarkę udarową, wiertła do betonu, 
młot, szlifierkę kątową, sześć sztuk sterowni-
ków do wentylacji i materiały wykończeniowe. 
Straty oszacowano na kwotę 20.000 zł. na 
szkodę firm wykonujących czynności remonto-
wo-wykończeniowe.

•	 31.07.	Kradzież	złotej	biżuterii	w Olkuszu.	
Nieustalony do chwili obecnej sprawca, w dniu 
31.lipca br. nie naruszając zamków oraz drzwi 
wejściowych wszedł do jednego z  mieszkań 
w  bloku przy ulicy Jana Kochanowskiego. 

Ukradł złotą biżuterię o  wartości około 4.000 
zł. na szkodę mieszkanki Olkusza.   

•	 31.07.	Kradzież	z włamaniem	na	ulicy	le-
śnej	w Bukownie.	Nieustaleni do chwili obec-
nej sprawcy, w dniu 31.lipca br. po wyłamaniu 
drzwi wejściowych w  domu przy ul. Leśnej 
w  Bukownie splądrowali mieszkanie i  ukradli 
pieniądze w wysokości 700 zł.

•	 02.06.	 Kradzież	 kieszonkowa	 w  Bolesła-
wiu.	Przy ulicy Głównej nieustalony do chwili 
obecnej sprawca wykorzystując nieuwagę 
przechodnia ukradł z  tylnej kieszeni jego 
spodni portfel z  dowodem osobistym, kartą 
bankomatową oraz gotówką w  kwocie 300 zł. 
Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjan-
ci z Bukowna.

Komunikat	KPP	w Olkuszu.
Olkuska policja poszukuje świadków uszko-
dzenia barier energochłonnych dwustronnych 
w  rejonie stacji paliw „Orlen” przy drodze kra-
jowej 94. Zdarzenie to miało miejsce z 13/14. 
lipca br. Nieznany sprawca dokonał uszkodzenia 
barier jadąc w  kierunku Katowic. Ewentualni 
świadkowie proszeni są o kontakt z prowadzącą 
sprawę, nr. tel 32-6478-235 lub 997. 

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

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!

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

• SKUP • SPRZEDAŻ •

tel. 662 660 373

Telefon:  731 543 673

• Ekologiczne Tynki Gliniane 
(tworzą zdrowy mikroklimat wewnątrz pomieszczeń, regulują temperaturę 

i wilgotność, pochłaniają przykre zapachy, są antystatyczne, idealne dla alergików).

NATURALNE STYLIZACJE WNĘTRZ

• Dekoracyjne Ściany z Gliny Ubijanej
(tworzące niepowtarzalne wzory na ścianach)

• Tadelakt Marokański
(ekskluzywny wodoodporny tynk zamiast płytek w łazience lub kuchni)

Kradzieże	telefonów	na	terenie	 
kompleksu	basenowo-rekreacyjnego	„Czarna	Góra”

W miniony weekend policjanci z Olkusza otrzymali zgłoszenia dotyczące kradzie-
ży telefonów komórkowych z terenu kompleksu basenowo-rekreacyjnego „Czarna 
Góra” w Olkuszu. 4. sierpnia 2013 roku nieustalony do chwili obecnej sprawca 
ukradł telefon komórkowy marki Sony Xperia o wartości 900 złotych należący do 
mieszkańca Olkusza.
Sprawca wykorzystał nieuwagę przebywającej na basenie dziewczyny. Dzień 
później, w podobny sposób sprawca ukradł dwa telefony komórkowe marki Sony 
Xperia i Samsung Monte o łącznej wartości 1.200 zł. Stratę poniósł mieszkaniec 
Bukowna. Policja apeluje do osób korzystających z kąpielisk, o rozwagę. zwłasz-
cza w czasie wakacyjnym. Należy zwrócić szczególną uwagę na swoje rzeczy i nie 
pozostawiać ich bez opieki.nKradzieże torebek, portfeli, telefonów komórkowych 
i innych wartościowych rzeczy w takich miejscach zdarzają się często. 

Pamiętaj:
 - nie pozostawiaj rzeczy w widocznych miejscach, 
 - portfel, telefon, pieniądze i inne wartościowe rzeczy ukryj, w torbie lub plecaku,  
 - poproś osobę, która znajduje się obok ciebie o przypilnowanie twoich rzeczy,
 - jeżeli jest to możliwe, nie zabieraj ze sobą zbędnych rzeczy (np. kart płatni-

czych, dużej ilości gotówki)

Pamiętaj,	że	niezabezpieczone	mienie 
to	idealna	okazja	dla	drobnych	złodziejaszków!

Reklamy
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Wydawca: SOLID PRESS s.c.  
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29
tel.: 698 805 242, 608 696 097 
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl
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Redaktor naczelny: Mateusz Mucha 
Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
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„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu –  w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz 
w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie, Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych miejscowościach 
powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie zawsze zgadza się z  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

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

KĄCIK KOLEKCJONERA

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel.  691 364 130

W nBP lato w pełni
W dniu 29.07.2013 NBP opublikował specjalny komunikat dla kolekcjonerów, w któ-
rym między innymi informuje o emisjach popularnych monet z niedrogich metali. 

„Dużą zmianą będzie zakończenie – od maja 2014 roku – emisji dwuzłotowych 
monet okolicznościowych ze stopu Nordic Gold. Ich miejsce zajmą monety 
okolicznościowe o nominale 5 zł, parametrach (wielkość i masa) i  funkcjonal-
nościach identycznych z obiegowymi 5-złotówkami – te monety będą bardziej 
praktyczne, gdyż zapłacimy nimi bez problemu np. w automatach czy parkome-
trach. Podobne rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje w innych państwach 
Unii Europejskiej i świata. NBP wyemituje także pierwszy w Polsce polimerowy 
banknot kolekcjonerski, wykorzystujący wizerunek niewprowadzonego nigdy 
do obiegu projektu banknotu z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego. Projekt ten 
powstał w pierwszej połowie lat ’90 w pracowni Andrzeja Heidricha, który ręcznie 
rysuje polskie banknoty od przeszło 50 lat. Ten szczególny banknot powstanie 
z okazji setnej rocznicy utworzenia Legionów Polskich i zostanie wyemitowany 
w nakładzie 30 000 sztuk.”
Tak to już u nas w Polsce bywa – wszyscy chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zwykle. 
Jeszcze raz potwierdza się przypuszczenie, że ze względu na dużą popularność od 
kilkunastu lat, do władz decydujących o emisjach monet kolekcjonerskich dostała 
się duża grupa osób z serialu „Kiepscy”. Bo chwała im za nowe tematy (nie zawsze 
sensowne), za nowe technologie, bo nie jesteśmy w tym najgorsi, ale produkcja, bo 
nie można tego inaczej nazwać popularnych monet kolekcjonerskich w nakładach 
milionowych to już jest megalomania. W Polsce od lat już wiadomo, że jest około 
50.000 kolekcjonerów monet. Taka ilość monet wystarcza dla wszystkich, by 
mogli być zadowoleni. Ale nie, my z jakichś względów musimy robić coś inaczej 
niż inni. 2-ki to są monety zbierane przez całą Europę i nie tylko. Bank nie może 
się przyznać do porażki, jaką poniósł przy emisji monet 2 złotowych. Po pierwsze 
jest tego dużo w ilościach tematycznych (serie są w większości nudne), i po drugie 

– najważniejsze – żaden kraj nie emituje (czytaj produkuje) popularnych monet 
kolekcjonerskich w ilościach milionowych. U nas tak. Jest to chęć zysku, a NBP 
ma stać na straży naszego pieniądza. Tu jednak ewidentnie ulega presji tych, którzy 
są ogarnięci ideą robienia szmalu. To prawda, kraje strefy Euro, emitują swoje 2-ki w ilościach milionowych. 
Nie robią jednak tyle tematów. Ponadto, euro zbiera ponad 30 mln ludzi. Inni, którzy mają przepiękne monety 
kolekcjonerskie np. Ukraina (20 – 50 tys.), Kazachstan (50 tys.), nie warto tu wspominać o Białorusi, którą tak 
krytykujemy, że ich emisje są poszukiwane – nakłady 2 do 5 tys. sztuk. Nasze natomiast obecnie w dużych 
ilościach wracają do NBP i nikt nie wie dokładnie co z nimi zrobić. Sklepy i handel ich nie chcą. Bank na swoje 
pocieszenie, też zastosował metodę. Pobiera prowizje 3 % od liczenia zwracanych monet. Kpina ze swoich 
klientów. To co w Grecji, dodatek za to, że urzędnik siedzi w banku i obsługuje klienta. Hitem są wiadomości 
o „wiośnie arabskiej”, rewolucjach w Egipcie czy Syrii, ale jak tak dalej pójdzie i doradcami ministrów będą 
ludzie bez zdrowego rozsądku to i my zadziwimy świat jakąś rewolucją. Od naszej w 1998 roku minęło sporo 
lat, a tu nic nie słychać, żebyśmy wyciągali jakieś wnioski z minionych błędów i wypaczeń. Nigdy nie byłem 
pesymistą, ale tym razem się nie da. Dla pokrzepienia serc, wizerunki nowych monet naszych sąsiadów.  
Plan emisyjny – następnym razem.

OGŁOSZENIE
Starosta Olkuski ogłasza pisemny przetarg

nieograniczony na sprzedaż n/w pojazdów:

Szczegółowe informacje w pozwyższej sprawie można uzyskać 
w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olkuszu, 

pok. nr 42, tel. 32 641 30 60, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Wicestarosta
Henryk Kieca

  1/ marki: Lancia nr rej. KR 9420N cena wywoławcza:    60,00 zł
  2/ marki: Polonez Truck  nr rej. KVB 6961 cena wywoławcza:    50,00 zł
  3/ marki: Fiat 126p  nr rej. KOL 71PR cena wywoławcza:    20,00 zł
  4/ marki: Opel Kadett  nr rej. KOL U246 cena wywoławcza:    40,00 zł
  5/ marki: Ford Fiesta  nr rej. KOL 83UW cena wywoławcza:    40,00 zł
  6/ marki: Kingway  nr rej. brak nr VIN: L4YTCAB658A009834 
  cena wywoławcza: 900,00 zł
   7/ marki: Skoda Favorit  nr rej. KOL 85NN cena wywoławcza:    40,00 zł
   8/ marki: Fiat 126p nr rej. KOL J937 cena wywoławcza: 150,00 zł
   9/ marki: Honda Civic  nr rej. EOP 94PV cena wywoławcza: 250,00 zł
10/ marki: Volkswagen Passat  nr rej. KR 323GM  cena wywoławcza: 130,00 zł
11/ marki: Volkswagen Golf nr rej. KOL 05CT cena wywoławcza: 130,00 zł
12/ marki: Renault Clio  nr rej. SCZ UE37 cena wywoławcza: 250,00 zł
13/ marki: Mazda nr rej. SBE 76MM cena wywoławcza:    90,00 zł

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


