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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

Wolbrom, 
ul. Krakowska 44
tel: 32/611 08 34

kom: 698 686 482

DLA NOWEGO KLIENTA KUBEK TERMICZNY

Sprzedaż Węgla

 czynne: Pn-Pt od 7:30 - 16:00, Sob 8:00 - 14:00
Tel: 514 617 132 , 505 576 275, 728 122 613

Rodaki, ul.Rzeka

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

tel. (32) 645 47 47,
kom. 604 64 21 70,

geodeta@archi-geo.pl

Zapraszamy
poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00
www.archi-geo.pl

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

dowóz, organizacja imprez okolicznościowychdowóz, organizacja imprez okolicznościowych
Olkusz, ul. Rynek 27; tel. kom: 500 400 700

 warka.olkusz.pl 
Zapraszamy!!!

Olkusz, ul. Rynek 27; tel. kom: 500 400 700
 warka.olkusz.pl 
Zapraszamy!!!

 
Zestaw obiadowy  – 11 zł

 
Zestaw obiadowy  – 11 zł 

PIZZA
 

PIZZA

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 rewelacyjny napój

na Polskim rynku

więcej str. 4

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
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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

TARGI PRACY 2013
W dniu 10.04.2013r.odbyła się III edycja Powiatowych Targów Pracy zorganizowanych przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Olkuszu przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy Olkusz oraz Społecznej Akademii Nauk 
Wydział Zamiejscowy w Olkuszu.
Swoim Patronatem Targi Pracy objął Starosta Olkuski oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. 
W  III Powiatowych Targach Pracy uczestniczyło 34 zapro-
szonych wystawców w tym instytucje wspierające przed-
siębiorczość i samozatrudnienie. Wśród zaproszonych pod-
miotów - były powiatowe urzędy pracy (Powiatowy Urząd 
Pracy z Chrzanowa oraz Grodzki Urząd Pracy z Krakowa), 
Agencja Zatrudnienia Adecco,  Centrum Wolontariatu, pra-
codawcy - Oddział TA Hydronics IMI International, POLRUG 
TEAM, FHU AZET, P.W BUD-MASZ, FHU Marek Kazimierz, 
PPHU Patrycja&Paweł, PPUH DUKAT, ZDR PAGAM, DeFakto, 
Przedsiębiorstwo  INTERMAG,  Nieruchomości J.Leśniak, 
Młodzieżowe Biuro Pracy filia Klucze.   
Z instytucji wspierających sektor małej i średniej przedsię-
biorczości w Powiatowych Targach Pracy swoje oferty pre-
zentowały: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oferując 
dotacje unijne dla przedsiębiorców oraz Agencja Rozwoju 
Małopolski Zachodniej S.A z Chrzanowa, która prowadzi 
działalność doradczo-informacyjną dla osób zamierzających 
rozpocząć działalność gospodarczą. Wśród zaproszonych 
wystawców znajdowało się również Stowarzyszenie na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Klucz.
W trakcie Powiatowych Targów Pracy osoby zaintereso-
wane zmianą lub nabyciem nowych kwalifikacji mogły 
skorzystać z usług instytucji szkoleniowych Centrum 
Kształcenia Ustawicznego, Zakładu Doskonalenia Zawo-
dowego, InBIT, WYG International, Centrum Języków 
Obcych „IMPULS” oraz Centrum Językowe EDISON oferu-
jących szkolenia lub usług doradców zawodowych, którzy 
podczas porad indywidualnych pomagali: w określeniu 
oczekiwań zawodowych, w wyborze kierunku szkolenia 
lub przekwalifikowania zawodowego oraz sporządzaniu 
profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych. 
Wśród zaproszonych instytucji była Społeczna Akademia 
Nauk z Łodzi Wydział Zamiejscowy w Olkuszu, Wyższa 
Szkoła Biznesu z Dąbrowy Górniczej oraz Społeczna Szkoła 
Zarządzania z Oświęcimia, które zaprezentowały ofertę 
edukacyjną oraz szkoleniową. W Powiatowych Targach 
Pracy wzięła również udział Wojskowa Komenda Uzupełnień 
z Krakowa, która przedstawiła zasady pozyskania i przygo-
towania przyszłych żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych 
w ramach służby przygotowawczej.

III Powiatowe Targi Pracy odwiedziło ponad 1500 tys. osób 
chcących znaleźć zatrudnienie, lub też zmienić dotychczasowy 
zawód; zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji 
w drodze edukacji, lub szkoleń oraz chcących rozpocząć 
własną działalność gospodarczą. Na Powiatowych Targach 
Pracy przedstawiono około 350  ofert pracy na ponad 700 
stanowisk pracy.
Wśród ofert pracy były stanowiska: 
• dla specjalistów: księgowych, specjalistów ds. marke-

tingu, spedytorów ds. logistyki ze znajomością języka 
obcego, nauczycieli języków obcych,  inżynierów, 
grafików komputerowych;

• dla pracowników branży budowlanej: pracowników 
budowlanych, brukarzy, cieśli; 

• dla: ślusarzy, spawaczy, sprzedawców, kelnerów, kucharzy, 
krawcowych, agentów nieruchomości, doradców finan-
sowych, mechaników samochodowych, magazynierów, 
kierowców samochodów ciężarowych, pracowników pro-
dukcji, operatorów maszyn, operatorów wózków widłowych,  
pracowników niewykwalifikowanych;

• dla osób niepełnosprawnych: monterów mebli, pielę-
gniarek, pracowników biurowych, operatorów maszyn 
do kartonów.

• pracy za granicą: mechaników, rzeźników, pracowników 
w metalu, elektroinstalatorów, elektryków, spawaczy, 
ślusarzy, regipsiarzy, robotników ogólnobudowlanych, 
kierowców autobusów, przedstawicieli serwisu obsługi 
klienta. 

Dziękujemy za udział  wszystkim wystawcom  
oraz odwiedzającym III Powiatowe Targi Pracy.

KĄCIK KOLEKCJONERA

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

Cyprian Kamil Norwid na monetach NBP
8 kwietnia NBP wyemitował 3 monety upamiętniające Cypriana Kamila 
Norwida. 2 zł ze stopu Nordic Gold, 10 zł ze srebra i 200 zł w złocie. 
Po raz pierwszy w historii numizmatyki polskiej wizerunek pisarza na monecie 
srebrnej jest w technice 3D. 
Cyprian Norwid urodził się 24.09.1821 roku w Laskowie-Głuchach koło 
Radzymina. Mając 21 lat wyjechał za granicę. Przebywał w Niemczech, 
Włoszech i USA. Osiadł na stałe w Paryżu. Ten wszechstronny artysta: pisarz, 
dramatopisarz, rzeźbiarz i malarz nie uzyskał za życia zrozumienia u rodaków. 
Przekaz estetyczny, społeczny i filozoficzny został doceniony dopiero po 
jego śmierci. Od 1854 roku po powrocie z USA żył w nędzy i osamotnieniu. 
Ostatnie lata życia, od roku 1877 spędził w Domu św. Kazimierza – paryskim 
przytułku dla polskich weteranów. Zmarł 23 maja 1883 roku. W 2001 roku 
prochy poety przeniesiono do Krypty Wieszczów Narodowych na Wawelu.
Pomimo dużych spadków cen kruszców na świecie NBP utrzymuje ceny 
monet na wysokim poziomie, co nie sprzyja ich szybkiej sprzedaży. Dość 
drastyczne obniżenie nakładów do tych sprzed dwóch lat też nic specjalnie 
nie daje. Cena monety złotej w wysokości 2.750,00 zł wydaje się zawyżona 
przy nakładzie 2.500 sztuk. Inne monety o niższych nakładach można kupić 
taniej. Cena monety 10 zł w nakładzie 28.000 sztuk ustalona na poziomie 
110,00 zł też wywołuje tylko zdziwienie. Długoletni kolekcjonerzy nie zwra-
cają na to uwagi, gdyż cena monet jest dla nich drugorzędna. Jednakże 
początkujący są systematycznie zniechęcani przez NBP do zbierania monet kolekcjonerskich. Monety sprzed 
dwóch lat można kupić dzisiaj za pół ceny emisyjnej. Nie świadczy to o załamaniu rynku, ale o dziwnej polityce 
emisyjnej NBP. Po raz kolejny dowiadujemy się o tym, że tą polityką zarządzają ludzie całkowicie przypadkowi 
i kierujący się chęcią uzyskania jak największego zysku. 
Ponadto od kilku lat różne „wynalazki” działu monet kolekcjonerskich w NBP przyprawiają kolekcjonerów bądź to o 
znerwicowanie, bądź o pusty śmiech. Wynalazek sprzedaży przez portal aukcyjny okazał się całkowitym fiaskiem. 
NBP nie chce tego dostrzec i dalej prowadzi i firmuje ten portal. Brak rabatów dla sprzedawców hurtowych odnosi 
odmienny od spodziewanego skutek. Produkcja kopii monet to już jest jeśli nie szczyt naiwności, to brak pomysłu 
na tematykę. Pomimo bywania NBP i Mennicy Warszawskiej na światowych giełdach, nic nie daje ludziom którzy 
są decydentami, jednakże w branży znaczą niewiele lub wręcz nic. Rynek numizmatyczny w Polsce rozwija się 
nie najgorzej, ale to powoli dzieje się bez udziału NBP, a tak być nie powinno. Cóż mamy taki bank na jaki nas stać, 
pomimo wspaniałego prezesa NBP – Marka Belki. Jak zwykle w naszym kraju – wszystko psują ludzie. Bo w kraju 
w którym nawet na hazardzie państwo jest w stanie stracić, to dlaczego by miało mu się udać z numizmatyką. 
Było jeszcze trzy lata temu dobrze, ale znalazł się ktoś „mądry” i zdecydował, że to NBP musi mieć monopol na 
handel monetami. Ale nie znam nawet jednej kopalni diamentów, która sama prowadzi handel detaliczny. Muszą 
istnieć dystrybutorzy. Nam jednak NBP odmówił prawa bytu. My istniejemy i jak znam życie istnieć będziemy, a 
NBP prawdopodobnie będzie musiało zorganizować stoiska na giełdach, a i tak u zwykłych handlarzy będzie taniej. 
I może o to w tym wszystkim chodzi.
W dniu 26 kwietnia ukaże się moneta 2 zł „Niszczyciel rakietowy – Warszawa”.

Informacje

Powiatowy serwis informacyjny

III Powiatowe Targi Pracy w Olkuszu

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2013

Już po raz trzeci odbyły się w Olkuszu Powiatowe Targi Pracy. Zorganizowano je 10 
kwietnia 2013 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zarząd Powiatu w Olkuszu przeprowadził otwarty konkurs ofert na powierzenie jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 
i niedziałającym w celu osiągniecia zysku realizacji zadań publicznych w zakresie trzech obszarów priorytetowych zawartych w „Programie 
współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”. 
Poniżej przedstawiamy wyniki wspomnianego konkursu, przyjęte Uchwałą Zarządu w dniu 10 kwietnia 2013 r.:

Rada i Zarząd Powiatu w Olkuszu zapraszają w dniu 3 maja 2013 r. 
 na uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Program uroczystości:
• 9:45 - Zbiórka pocztów sztandarowych i delegacji na płycie Rynku;
• 10:00 - Msza Św. za Ojczyznę w Bazylice Mniejszej pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu; 
• ok. 11:15 - Składanie kwiatów przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Rynku w Olkuszu.

Przewodniczący Rady Powiatu w Olkuszu 
Krzysztof Dąbrowski

 Starosta Olkuski
Jerzy Antoni Kwaśniewski

Powiatowe Targi Pracy skierowane są do osób bezro-
botnych, chcących zmienić pracę, czy pragnących się 
dokształcać. Podczas Targów na 40 stoiskach czekały 
oferty od olkuskiego i chrzanowskiego PUP-u oraz 
krakowskiego Grodzkiego Urzędu Pracy, a także 
oferty firm i instytucji, m.in.: WYG International, 
Manpower Group sp. z o.o., Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego, Adecco Poland, Agencji Rozwoju 
Małopolski Zachodniej S.A., Małopolskiego Cen-
trum Przedsiębiorczości, Oddziału TA Hydronics 
IMI International sp. z o. o., Polrug Team, Centrum 
Językowego „EDISON”, Stowarzyszenia Dobro-
czynnego Res Sacra Miser, Społecznej Akademii 
Nauk Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu, InBit 
Oddz. Kraków, Wyższej Szkoły Biznesu, Centrum 
Języków Obcych „Impuls”, Społecznej Szkoły Zarzą-
dzania, Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważone-
go Rozwoju Społeczno Gospodarczego „Klucz”, 
Młodzieżowego Biura Pracy, Centrum Kształcenia 
Ustawicznego Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu, FHU 
AZTN, Niezależnego Przedstawiciela Forever, Woj-
skowej Komendy Uzupełnień w Krakowie, P.W. 
Bud-Masz, FHU Marek Kazimierz, MTD Dziura 
Transport i Spedycja, PPUH „Dukat” S.J., PPUH 
„Patrycja&Paweł”, Zakład Drogowo-Budowlany 
„Pagam”, Antrans Anna Pacia, Przedsiębiorstwa 
Intermag Sp. z o.o., Zniplast Sp. z. o. o, Nieruchomości 
Joanna Leśniak, Kanity.
W hali olkuskiego MOSiR-u każde z wymienionych 
stoisk wystawców jest oblegane już od rozpoczęcia 

imprezy. Wśród przybyłych widać osoby w różnym 
wieku; każda chce znaleźć coś dla siebie. Przede 
wszystkim poszukują ofert pracy. 
– Jakiś czas temu zwolniono mnie z pracy. Szukam 
czegoś dla kierowcy z pełnymi uprawnieniami. Mam 
nadzieję, że coś znajdę – mówi pięćdziesięcioletni 
Mirek.
Zapytana o ocenę imprezy zastępca dyrektora Powia-
towego Urzędu Pracy w Olkuszu Barbara Adamuszek 
powiedziała:
– Podobnie jak w zeszłym roku, tak i dzisiaj już od 
chwili rozpoczęcia jest bardzo dużo ludzi. 
Targi trwają dopiero trochę ponad godzinę i jaki 
widać, zainteresowanie jest spore, ale na podsumo-
wanie i ocenę końcową przyjdzie czas.
Targi Pracy są jedną z form prowadzenia pośred-
nictwa pracy i polegają na zorganizowaniu bezpo-
średniego kontaktu wielu pracodawców z wieloma 
kandydatami do pracy. 
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy, w marcu 
2013 roku w powiecie olkuskim pracy nie miało 8122 
osób, z czego 1135 miało prawo do zasiłku. Na 28 lute-
go 2013 roku stopa bezrobocia w powiecie olkuskim 
wyniosła 16,6%; dla porównania w województwie 
małopolskim było to 12,6%, a w skali kraju 14,4%. 
Patronat nad III Powiatowymi Targami Pracy objęli 
min.: Starosta Olkuski i Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz.

GPT

OBSZAR I  
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego
1. Stowarzyszenie na Rzecz Historycz-

nych Organów Hansa Hummla w  Olkuszu 
Nazwa zadania: „Letni Festiwal Organo-
wy 2013 z  imprezami towarzyszącymi” 
Dotacja w wysokości: 2.800 zł

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Olkuszu 
Nazwa zadania: „Tydzień Otwarty Muzeum 
Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej” 
Dotacja w wysokości: 1.500 zł

3. Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział 
Okręgowy w Olkuszu 
Nazwa zadania: „Terapia przez sztukę, Teatr 
Otwartych Uczuć” 
Dotacja w wysokości: 2.500 zł

4. Stowarzyszenie „ZAMEK RABSZTYN” 
Nazwa zadania: »Powiatowy plener plastyczny  
„Zamek Rabsztyn” – historia i sztuka« 
Dotacja w wysokości: 2.400 zł

5. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Włoskiej  im. 
płk F. Nullo 
Nazwa zadania: »Wystawa „Za naszą i waszą 
wolność”« 
Dotacja w wysokości: 2.000 zł

6. Stowarzyszenie „Złota Arka” Nauczycieli 
i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego 
im. K. K. Wielkiego w Olkuszu 
Nazwa zadania: „Zeszyty historyczne Olkusza 
Nr 16 – jako element integracyjny wszystkich 

szkół średnich w Olkuszu ze społecznością Ziemi 
Olkuskiej” 
Dotacja w wysokości: 2.800 zł

7. Olkuskie Towarzystwo Muzyczne  
„PRO MUSICA” 
Nazwa zadania: „III Olkuski Festiwal Skrzyp-
cowy MAŁY VIOLINISTA” 
Dotacja w wysokości: 2.800 zł

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Zedermanie 
Nazwa zadania: „Festyn Rodzinny i Zawody 
Strażackie w Zedermanie” 
Dotacja w wysokości: 1.400 zł

9. Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury  
i pomocy społecznej „Wszyscy dla Wszyst-
kich” 
Nazwa zadania: »V Powiatowy Konkurs  
„Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce”« 
Dotacja w wysokości: 1.800 zł

OBSZAR II  
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób

1. Stowarzyszenie Dobroczynne RES SACRA 
MISER w Olkuszu 
Nazwa zadania: »”By żyło się lepiej” – kom-
pleksowe wsparcie rodzin z małym dzieckiem 
niepełnosprawnym z terenu Powiatu 
Olkuskiego« 
Dotacja w wysokości: 13.000 zł

2. Stowarzyszenie „ORBITA” 
Nazwa zadania: Umożliwienie uzdolnionym 

piłkarsko dzieciom z ubogich rodzi z terenu 
powiatu olkuskiego udziału w letnim obozie 
szkoleniowym”  
Dotacja w wysokości: 1.500 zł

3. Polski Związek Niewidomych Okręg 
Małopolski 
Nazwa zadania: „Pozawzrokowe doświadcza-
nie świata” 
Dotacja w wysokości: 2.000 zł

4. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym Koło w Olkuszu 
Nazwa zadania: „Poznajemy Zakopane 
i okolice” 
Dotacja w wysokości: 2.000 zł

OBSZAR III  
Edukacja w zakresie ekologii, ochrony zwie-
rząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

1. Stowarzyszenie Otwartych  
Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ 
Nazwa zadania: „Z Ekologią na TY” 
Dotacja w wysokości: 1.000 zł

2. Stowarzyszenie Rozwoju  
Wsi Witeradów „RAZEM” 
Nazwa zadania: „Razem zadbajmy  
o wodę i przyrodę” 
Dotacja w wysokości: 2.500 zł

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Olkuszu 
Jerzy Antoni Kwaśniewski 

Starosta Olkuski
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FELIETON W III Rocznicę Katastrofy Prezydenckiego Tu-154M

Od Katynia dO SmOleńSKa…

Jak wiemy, do wizyty nie doszło 
z powodu Katastrofy Smoleńskiej. 
Dziś minęły trzy lata od tej trage-
dii, jednak wciąż nie dysponujemy 
kluczowymi dowodami w śledztwie 
m.in. oryginałami czarnych skrzy-
nek i wrakiem samolotu, ponadto 
Rosjanie nie udostępnili nam wielu 
istotnych dokumentów dotyczących 
Katastrofy. Mimo tego w lipcu 2011r 
Komisja Badania Wypadków Lotni-
czych Jerzego Millera opublikowała 
raport końcowy, wg którego „przy-
czyną wypadku było zejście poniżej 
minimalnej wysokości zniżania, 
przy nadmiernej prędkości opada-
nia, w warunkach atmosferycznych 
uniemożliwiających wzrokowy 
kontakt z ziemią i spóźnione rozpo-
częcie procedury odejścia na drugi 
krąg. Doprowadziło to do zderzenia 
z przeszkodą terenową, oderwania 
fragmentu lewego skrzydła wraz 
z lotką, a w konsekwencji do utraty 
sterowności samolotu i zderzenia 
z ziemią”.
W związku z licznymi wątpliwo-
ściami co do ustaleń moskiewskiego 
MAK-u oraz Komisji Millera, w lipcu 
2011r powstał tzw. Zespół Antoniego 
Macierewicza złożony z międzyna-
rodowych ekspertów. Zespół bada 
przyczyny Katastrofy niezależnie od 
instytucji państwowych, jednak jego 
ustalenia różnią się diametralnie od 
raportu Komisji Millera, dowodzą 
one m.in., że prezydencki Tu-154M 
rozbił się nie tylko w wyniku wprowa-
dzenia załogi samolotu w błąd przez 
rosyjskich kontrolerów, ale również 
na skutek destrukcji maszyny wywo-
łanej najprawdopodobniej kilkoma 
eksplozjami, czego dowodem mają 

być m.in. zapisy z polskiej skrzynki 
parametrów lotu (ATM). Niezależna 
ekspertyza na obecność materiałów 
wybuchowych wykonana w USA, 
potwierdziła obecność trotylu na 
ubraniu jednej z ofiar, wykazała 
również obecność cząsteczek DNT, 
powstających podczas wybuchu 
trotylu. Naukowcy współpracujący 
z Zespołem twierdzą ponadto, że 
brzoza nie mogła odegrać żadnej 
roli w katastrofie, a defragmentacja 
maszyny zaczęła się już wcześniej. 
Ponadto niezależni eksperci od 
początku podważali rosyjskie sugestie 
jakoby odpowiedzialnymi za katastro-
fę byli gen. Andrzej Błasik i piloci 
Tu-154M. Zakwestionowane zostały 
również pomówienia pod adresem 
polskich pilotów o nieznajomość 
języków obcych i niskie kwalifikacje. 
Niestety te fałszywe informacje wciąż 
funkcjonują w świadomości wielu 
Polaków, a zwłaszcza za zagranicą. 
Poza tym nadal przemilczana jest 
sprawa nacisków ze strony zwierzch-
nika na smoleńskich kontrolerów, by 
sprowadzali samolot bez względu na 
warunki panujące nad lotniskiem. 
Tymczasem poseł Antoni Maciere-
wicz przypomniał, że już 25 minut 
po Katastrofie wydano oficjalny 
komunikat o śmierci wszystkich 
pasażerów, jednak jak powiedział 
ciała zaczęto odnajdywać dopie-
ro trzy godziny później. Ponadto 
w mediach pojawiły się informacje, 
że istnieją relacje trzech niezależ-
nych świadków, jakoby Katastrofę 
przeżyły trzy osoby, które zostały 
odwiezione do szpitala. Jednak, jak 
stwierdził poseł Macierewicz - od 
dnia tragedii Prokuratura nie prze-

słuchała żadnego sanitariusza, ani 
lekarza w tej sprawie. 
Do tych wstrząsających informacji 
dodajmy te o ekshumacjach, które 
potwierdziły zamianę niektórych 
ciał w trumnach, oraz ostatnią, że 
wciąż nie wiadomo czy w rodzin-
nym grobowcu pochowana jest 
Anna Walentynowicz. "Na miej-
scu w Moskwie rozpoznałem moją 
Mamę. Jej twarz była cała.(…)Dla-
tego pytam, co się stało z głową 
mojej Mamy, dlaczego brakowało jej 
podczas wykonanej w Polsce sekcji 
zwłok?" - napisał w oświadczeniu 
Janusz Walentynowicz. 
Jakby tego było mało polska Pro-
kuratura podejrzewa, że nagranie 
z czarnych skrzynek, po które mini-
ster Jerzy Miller, aż dwa razy jeździł 
do Moskwy zostało zmanipulowane 
(pierwszy raz Rosjanie przekazali 
kopie nagrań bez kilkunastu sekund, 
tłumacząc się później tym, że taśma 
się skończyła). Ostatnio okazało się 
jednak, że wciąż brakuje krytycz-
nych dwóch sekund. Szokujący jest 
również fakt, że w ciągu ostatnich 
trzech lat tragicznie zginęło wiele 
osób zaangażowanych w wyjaśnianie 
okoliczności Katastrofy Smoleńskiej, 
w tym również kluczowych świadków 
w sprawie...
Zastanawiające jest to, że w trzy lata 
po Katastrofie wciąż nie wiemy co 
faktycznie stało się w Smoleńsku 
i coraz więcej ludzi ma wątpliwości, 
czy polskim władzom rzeczywiście 
zależy na wyjaśnieniu prawdziwych 
przyczyn tej tragedii.

 v Robert Rusinek 
email: biurorusinek@interia.pl

Wiosną 1940r ponad 21,7 tys. Polaków, w tym 10 tys. 
oficerów, zostało zamordowanych na mocy decyzji naj-
wyższych władz ZSRR. Ofiary, po strzale w tył głowy, 
wrzucano do masowych grobów m.in. w Katyniu pod 
Smoleńskiem, który stał się symbolem tej zbrodni. Dokład-
nie 70 lat później do Katynia udała się oficjalna delegacja 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, aby oddać hołd 
Polakom pomordowanym na Wschodzie…

Odprawa rentowa jest świadczeniem 
jednorazowym, co oznacza, że pra-
cownik nabywa do niej prawo tylko 
raz w ciągu kariery zawodowej.
Warunkiem nabycia uprawnień do 
odprawy jest ustanie stosunku pracy 
z powodu przejścia pracownika na 
rentę. Może do tego dojść zarówno z 
inicjatywy pracodawcy, jak i same-
go pracownika. W związku z tym, 
że art. 921 k.p. nie określa wprost 
sposobu, w jaki strony powinny to 
uczynić, należy uznać, że ustanie 
stosunku pracy może nastąpić na 
mocy porozumienia jako zgodnego 
oświadczenia stron stosunku pracy.
Zaistnienie związku pomiędzy roz-
wiązaniem stosunku pracy a przej-
ściem na emeryturę lub rentę z tytułu 
niezdolności do pracy jest warun-
kiem niezbędnym do uzyskania pra-
wa do odprawy emerytalno-rentowej 
przewidzianej w art. 921 K.p. 
Związek ten może mieć charakter 
czasowy (rozwiązanie stosunku pra-
cy zbiega się w czasie z nabyciem 
prawa do świadczenia), przyczyno-
wy (powodem ustania zatrudnienia 
jest nabycie prawa do emerytury 
lub renty) lub mieszany. Możemy 
mówić również o związku funkcjo-
nalnym, w sytuacji, gdy rozwiąza-
nie stosunku pracy nastąpiło przed 
ustaleniem prawa do emerytury 
lub renty, ale przyznanie jednego 
z tych świadczeń jest konsekwencją 
sytuacji bezpośrednio poprzedzają-
cej ustanie zatrudnienia. Związek 
taki może wystąpić w przypadku 
przebywania pracownika na zwol-
nieniu chorobowym bezpośrednio 
przed rozwiązaniem umowy o pra-
cę i kontynuowania pobierania 

świadczeń chorobowych (zasiłku 
chorobowego) po ustaniu zatrud-
nienia, zakończonego przyznaniem 
renty. Jednakże dla przyjęcia, że taki 
związek funkcjonalny miał miejsce, 
konieczne jest, aby okres chorobowej 
niezdolności do pracy zakończony 
przyznaniem renty nie był przerywa-
ny innymi okresami np. pobierania 
zasiłku dla bezrobotnych. Okres 
zasiłkowy powinien też dotyczyć 
tego schorzenia, które było powo-
dem przebywania pracownika na 
zwolnieniu lekarskim bezpośrednio 
przed ustaniem zatrudnienia.
Sąd Najwyższy w uchwale z 6 
sierpnia 1998 sygn. akt III ZP 
22/98 uznał, że odprawa rentowa 
przysługuje pracownikowi, który 
przeszedł na rentę po rozwiązaniu 
umowy o pracę, jeżeli niezdolność 
do pracy powstała wskutek choro-
by stwierdzonej w  czasie trwania 
zatrudnienia, która po nieprzerwa-
nym okresie pobierania zasiłku cho-
robowego (182 dni) doprowadziła do 
przyznania mu renty.
Przyjmuje się, że warunek ten jest 
spełniony, jeżeli pracownik po 
zakończeniu stosunku pracy osta-
tecznie skorzysta z renty, a zatem 
również po upływie pewnego, bliżej 
nieokreślonego czasu od momentu 
rozwiązania umowy.
Podobny pogląd Sąd Najwyższy 
zaprezentował w wyroku z 29 maja 
1989 sygn. akt III PZP 19/89 uznając, 
że wymagany do uzyskania odprawy 
związek przyczynowy jest zachowa-
ny również wtedy, gdy z powodu 
choroby zapoczątkowanej w trakcie 
zatrudnienia przyznano pracowniko-
wi świadczenie w dacie późniejszej 

niż rozwiązanie 
stosunku pracy.
P r a c o w n i k 
może więc 
wymagać wypłaty odprawy rentowej 
od dnia rozwiązania stosunku pracy, 
nawet jeśli orzeczenie przyznające 
rentę zostało wydane później. 
Odprawę emerytalno-rentową ustala 
się w oparciu o przepisy dotyczące 
obliczania ekwiwalentu pieniężnego 
za urlop wypoczynkowy. Wynika 
to z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 26.05.1996 roku w sprawie 
sposobu ustalania wynagrodzenia 
w okresie niewykonywania pracy 
oraz wynagrodzenia stanowiącego 
podstawę obliczania odszkodo-
wań i odpraw dodatków wyrów-
nawczych do wynagrodzenia oraz 
innych należności przewidzianych 
w Kodeksie Pracy.
Odprawę rentową wypłaca się dopie-
ro w przypadku rozwiązania umowy 
o pracę. Kodeks pracy nie pozwala 
na wypłatę tego świadczenia w trak-
cie trwania stosunku pracy, choćby 
w tym czasie pracownik otrzymał 
decyzję z ZUS o przyznaniu mu ren-
ty z tytułu niezdolności do pracy. 
Jeżeli jednak pracownik po uzyska-
niu prawa do renty nadal pozostaje 
w zatrudnieniu, to oznacza, że jest 
on pracującym rencistą. W takiej 
sytuacji nie przysługuje mu prawo 
do odprawy rentowej, gdyż nie nastą-
piło ustanie zatrudnienia w związku 
z uzyskaniem renty.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

A kiedy już ten wymarzony 
i wyśniony skrawek owinięte-
go w plastik papierka kandydat 
na kierowcę dostanie? No cóż, 
często staje się utrapieniem dla 
innych kierowców. I wcale nie 
chodzi tu o wolną jazdę, dziwne 
manewry czy zbyt częste zatrzy-
mywanie się. Rzecz jest o parko-
waniu. A raczej należałoby rzec 
o zostawianiu auta w różnych 
dziwnych miejscach i pozycjach. 
Co dziwniejsze bardzo często, 
żeby nie powiedzieć – najczę-
ściej -  nieprawidłowe parkowa-
nie to domena doświadczonych 
(przynajmniej jeśli chodzi o staż) 
kierowców. 
Można by pomyśleć, mieć 
nadzieję, że zmotoryzowana brać 
powinna się wzajemnie wspie-
rać, szanować, albo przynajmniej 
nie utrudniać sobie życia, tym-
czasem jeden nieprzemyślany, 
a może przemyślany inaczej, ruch 
kierownicą może innych dopro-
wadzić do wzrostu ciśnienia.  Są 
kierowcy, którzy, aby zaparkować 
w liniach potrzebują dodatkowo 
wolnych dwóch sąsiednich miejsc 
– tak dla bezpieczeństwa oczywi-
ście. Jednak mimo to potrafią tak 
ustawić (za którymś tam razem) 
auto, że inni kierowcy z miejsc 

parkingowych tez mogą bez pro-
blemu skorzystać.  Inni natomiast 
mając do wyboru trzy stanowiska 
wybiorą wszystkie, bo samochód 
wyjątkowo nie lubi bliskiego 
towarzystwa innych pojazdów. 
Równie ciekawym rozwiąza-
niem jest parkowanie na chod-
niku, nie ważne, że piesi muszą 
brnąc po pas w śniegu, czy iść 
środkiem ulicy, najważniejsze, że 
autko stoi w miarę blisko domu. 
Zawsze też można zostawić je 
na tym niewielkim skrawku zie-
lonej trawki, będzie mu miękko 
i miło. Zaiste pomysłów na dobre 
lokum dla auta w mieście jest 
wiele. Zwrócenie uwagi takiemu 
beztroskiemu kierowcy kończy 
się zazwyczaj awanturą, lub kul-
turalną wymianą adekwatnych do 
okoliczności epitetów.
To prawda, że w naszym mieście 
miejsc parkingowych nie jest zbyt 
dużo. Nie jest tajemnicą, że nie-
kiedy zaparkowanie, zwłaszcza 
w centrum, graniczy niemalże 
z cudem , dlatego też tak waż-
ne jest przestrzeganie jeśli nie 
przepisów prawa, to chociażby 
zwykłej przyzwoitości. Podczas 
gdy można jeszcze zrozumieć 
zaparkowanie np. na trawie bo 

nie ma innego miejsca, to już 
takie zostawienie auta bo tu jest 
bliżej niż pięćdziesiąt metrów 
dalej woła o pomstę do nieba.
W Olkuszu z pewnością źle 
zaparkowany samochód nie 
zostanie staranowany, jak to 
się stało w pewnym europej-
skim mieście, ale może zostać 
napiętnowany w inny sposób. 
Na nierozsądnych kierujących, 
współużytkownicy parkingów 
mają niezawodną broń – dużo 
mówiące naklejki, których nie 
da się tak łatwo zlikwidować. 
Zawsze też można zrobić piękną 
fotkę i przekazać ją odpowiednim 
władzom, które zdyscyplinują źle 
parkującego kierowcę i powie-
dzieć trzeba, że takie rozwiązanie 
jest coraz częściej stosowane.
Tu apel do kierowców: zanim 
znów postanowisz zrobić na złość 
innym parkującym, albo na złość 
przepisom ruchu drogowego 
zastanów się czy naprawdę warto 
zdrapywać z szyby ośmieszające 
naklejki, albo płacić mandaty, 
czy może lepiej zachować się 
przyzwoicie i zasłużyć na miano 
tego co parkuje „jak człowiek”.

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

Ta niezwykła uroczystość reli-
gijno-patriotyczna odbywała się 
w parafii na os. Młodych już po 
raz trzeci. – Dziś trzeba nam 
modlitwą szturmować niebo. 
Przed trzema laty, 10 kwietnia 
2010 r. cały świat dowiedział się 
o zamordowaniu polskich ofice-
rów w lasach Katynia. Prawda 
o tej zbrodni długo była skry-
wana przed światem. Wielu 
z nas dziś zadaje sobie pyta-
nia, kiedy poznamy „prawdę 
smoleńską” dotyczącą śmierci 
Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego i wielu wybitnych oso-
bistościach polskiego życia 

publicznego – mówił podczas 
powitania uczestników liturgii ks. 
Kanonik Henryk Chmieła, Pro-
boszcz parafii św. Maksymiliana 
M. Kolbego w Olkuszu. 
W niedzielnych uroczystościach 
udział wzięli przedstawiciele 
polskiego parlamentu - Poseł 
Jacek Osuch (organizator olku-
skich obchodów) oraz senator 
Bogdan Pęk, a także przedsta-
wiciele władz samorządowych: 
Burmistrz Dariusz Rzepka, prze-
wodniczy Rady Jan Kucharzyk, 
Wiceprzewodniczący Rady: 
Maria Rzemieniuk, Leszek 
Osuch oraz Roman Piaśnik jak 

również samorządowcy klubu 
radnych PiS. Wartę honorową 
przy tablicy pamiątkowej pełnili 
członkowie Związku Strzeleckie-
go „Strzelec”. 
Po Mszy świętej organizatorzy 
uroczystości oraz goście, wspól-
nie z koncelebrujący kapłani 
przeszli pod tablicę pamiątkową, 
gdzie złożono wieniec i zapalono 
znicze. Odmówiona została także 
modlitwa w intencji wszystkich 
ofiar katastrofy pod Smoleń-
skiem.

 v Łukasz KMITA

PORADY PRAWNE 

FELIETON

OdPRAwA RenTOwA

Na parkowanie pomysłów kilka…

Rocznica Katastrofy Smoleńskiej w Olkuszu

Odprawa rentowa to świadczenie, przysługujące pracownikowi 
w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, spełniającemu 
warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy, którego 
stosunek pracy ustał w związku z przejściem na to świadczenie.

Każdy, kto miał okazję ubiegać się o prawo jazdy wie doskonale, że 
jest to niekiedy droga przez mękę. Podobno naukowo udowodniono, 
że jest to najbardziej stresujący egzamin ze wszystkich, z jakimi czło-
wiek ma do czynienia. Z pewnością coś w tym jest.

W niedzielne południe Olkuszanie licznie zgromadzili się na Mszy Świętej w parafii św. 
Maksymiliana M. Kolbego, sprawowanej w intencji Ś.P. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
oraz wszystkich ofiar poległych pod Smoleńskiem w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 
2010 roku. Wierni uczcili także pamięć ponad dwudziestu tysięcy polskich oficerów 
zamordowanych przez NKWD w katyńskich lasach strzałem w tył głowy. 

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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Sporo kontrowersji wśród miesz-
kańców Olkuskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej wywołało pismo 
Zarządu OSM, z którego wyni-
ka, że lokatorzy bloków mają 
zaledwie trzy dni na wypełnie-
nie deklaracji śmieciowej. Kto 
tego nie zrobił do poniedział-
ku 15 kwietnia, będzie musiał 
zapłacić wyższą stawkę za 
śmieci, gdyż spółdzielnia uzna, 
że lokator nie będzie segrego-
wał odpadów. Mieszkańcy cała 
sytuacją są oburzeni. Pisma tra-
fiły do mieszkańców w minio-
ny piątek za pośrednictwem 
dozorców. Każdy z lokatorów 
otrzymał deklarację o wysoko-
ści opłat za zagospodarowanie 
odpadami komunalnymi według 
wzoru przyjętego przez Radę 
Miejską oraz informację Zarzą-
du OSM.  W piśmie Zarządu 
Spółdzielni znajduje się zapis, że 
w budynkach wielolokalowych 
obowiązek składania deklara-
cji do Urzędu Gminy spoczy-
wa na Zarządcy nieruchomości, 
czyli na Olkuskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. „Wypełnia-
jąc ten obowiązek Olkuska 
Spółdzielnia mieszkanio-
wa rozsyła do wypełnienia 
deklaracje gminne traktując 
je jako deklaracje cząstkowe 
całości nieruchomości. Dekla-
racje należy wypełnić i złożyć 
w terminie do 15-04-2013 r 

w ADM. Niezłożenie dekla-
racji będzie traktowane jako 
deklaracja zbiórki odpadów 
niesegregowanych, a opłata 
będzie naliczana według ilości 
osób.”  – czytamy w informa-
cji Zarządu OSM, która dotarła 
do mieszkańców. Mieszkańcy 
są oburzeni i dziwią się, skąd 
taki pospiech spółdzielni.  
– Wiele osób - szczególnie star-
szych - jest zdezorientowanych. 
Dokumenty otrzymaliśmy do 
wypełnienia w piątek, a mieli-
śmy je złożyć w Administracji 
Osiedlowej już w poniedziałek. 
To jest jakieś nieporozumie-
nie. Wielu lokatorów ma wąt-
pliwości jak wypełnić dekla-
rację. Przez weekend zarówno 
urzędy jak i spółdzielnia były 
zamknięta – mnożą się więc 
pytania i wątpliwości. Ponadto 

stawki opłat, które podane są 
w deklaracji nie zgadzają się 
z informacjami, jakie kilka 
tygodni temu podawały media 
– mówi pani Janina, mieszkan-
ka os. Młodych. W deklaracji 
gminnej, która trafiła do miesz-
kańców podano 2 stawki: 9,50 za 
odpady segregowane i 16 zł. za 
odpady niesegregowane. Tym-
czasem niedawno Rada Miejska 
na skutek nowelizacji ustawy 
- obniżyła stawki oraz wpro-
wadziła ulgi dla mieszkańców. 
W myśl nowej uchwały stawki 
mają wynosić od osoby: 7 zł za 
śmieci segregowane oraz 10 za 
odpady zmieszane. Dodatkowo 
im więcej osób w gospodar-
stwie, tym procentowo stawka 
za śmieci ma być niższa.

 v Łukasz KMITA

OLKUSZ

ŚMIECIOWY CHAOS W SPÓŁDZIELNI
Ile w końcu będziemy płacić za wywóz śmieci od 1 lipca? Dlaczego do miesz-
kańców bloków olkuskiej spółdzielni mieszkaniowej trafiła deklaracja, w której 
lokatorzy muszą wybierać wielkość kontenera na śmieci? Dlaczego Zarząd 
OSM dał swoim lokatorom zaledwie 3 dni na wypełnienie deklaracji -  te pytania 
przez weekend nurtowały wielu mieszkańców nieruchomości, którymi zarządza 
Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

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

Dystrybutorem jest firma: 
 „P&P” 

32-300 Olkusz, ul. Spółdzielcza 3, 
tel. 661-861-037, 500-545-800.

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

Z Raportów Straży miejskiej

POLICJA

• 02.04.2013 r. – wieczorem zgłoszono do Straży Miejskiej, że z kawiarni w centrum miasta skradziono sprzęt przeciw-
pożarowy. Podjęte wspólnie z Policją poszukiwania sprawców zakończyły się sukcesem. Sprawcy kradzieży – pod-
chmieleni młodzieńcy zostali odnalezieni w innym lokalu. Sprzęt odzyskano a sprawców ukarano grzywną.

• 04.04.2013 r. – wieczorem w klatce bloku mieszkalnego na Osiedlu Młodych kilka osób popijało alkohol śmiecąc 
przy tym i zakłócając porządek publiczny. Na miejsce przybyli strażnicy miejscy. Wystawili mandat karny oraz nakazali 
zakończyć imprezę.

• 10.04.2013 r. – rano patrol Straży Miejskiej odnalazł mężczyznę, który leżał pod blokiem na Osiedlu Pakuska. Okazało 
się, że pomimo tak wczesnej pory dnia 56-letni mieszkaniec pobliskiego bloku nadużył alkoholu. Został doprowadzony 
do domu i przekazany rodzinie. Konsekwencją tak nagannego zachowania jest mandat karny.

• Zatrzymani sprawcy rozboju. Olkuscy policjanci zatrzymali dwóch 19 – letnich mieszkańców Olkusza, którzy doko-
nali rozboju na trzech chłopcach. Sprawcom grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

• Kradzież paliwa. 10 kwietnia br. około godziny 22:00 na jednej z olkuskich stacji paliw, kierujący audi ukradł 60 
litrów paliwa o wartości około 340 złotych. Sprawcy kradzież grozi do 5 lat więzienia.

• Włamanie w Gołaczewach. Nieustalony na chwilę obecną sprawca włamał się do domku letniskowego w Gołacze-
wach (gmina Wolbrom). Złodziej wyłamał drzwi, a później zabrał książki i inne drobne przedmioty. Za włamanie grozi 
mu kara 10 lat więzienia.

• Włamanie do sklepu. Nocą 3 kwietnia br. włamano się do jednego z olkuskich sklepów z materiałami budowlanymi. 
Włamywacz dostał się do wnętrza budynku uszkadzając poszycie dachowe. Ukradł m. in. kilka napędów do bram. 
Właściciel sklepu oszacował straty na około 5.000 złotych.  

Informacje, Reklamy
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STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SKUP • 
• SPRZEDAŻ •

ZAPRASZAMY!

ul. Mickiewicza 16
(naprzeciwko parku)

tel. 662 660 373

SKLEP Z DUSZĄ

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

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 

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 budowlanym, 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, 
    7,8 a z mediami,  aktualne warunki zabudowy, cena 99.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Krzeszowicach, 10 a,  
    z aktualnym projektem budowalnym, cena 160.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Krzeszowicach, 1,6 Ha pod 
   zabudowę jednorodzinną  z pozwoleniami na budowę, cena 2.400.000 PLN
 2. DOMY:
•  Do sprzedania ładnie wykończony dom 323 m kw. w Krzeszowicach, cena 740.000 PLN
•  Do sprzedania ekologiczny dom 170 m kw. 
   Położony na pięknie usytuowanej działce 14 a w Trątnowicach, cena 560.000 PLN
•  Do sprzedania dom 180 m kw. w Nawojowej Górze, 
    zagospodarowany ogród, działka łącznie 19 a, cena 499.000 PLN

•  Do sprzedania dom 270 m kw. w Balicach, cena 440.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie surowym zamkniętym z elewacją 105 m kw. w Ściejowicach, 
    piękna okolica, działka 14 a, cena 410.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie surowym: fundamenty plus ściany parteru 150 m kw. 
    w widokowej dzielnicy Krzeszowic, działka 8 a, cena 265.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie developerskim 150 m kw. w ciekawej lokalizacji, 
    Krzeszowice, działka 8 a, cena 470.000 PLN
•  Do sprzedania dom drewniany z czasów przedwojennych, 
    całkowice odrestaurowany 130 m kw., w Kochanowie, działka 18 a, 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, 600 m kw, 
    pod każdą działalność, cena 1.890.000 PLN
•  Do sprzedania lokal 420 m kw. w Krzeszowicach, pod hurtownię, produkcję, 
    działka 32 a, cena: 550.000 PLN

Napisz: wmossakowski@polnoc.pl

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. działając jako Zarządca 

Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Olkuszu przy ul. Górniczej 32 
(naprzeciwko parku – u zbiegu ulic Górnicza i Mickiewicza ) 

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania,  że w związku z nowo planowaną 
nadbudową w latach 2013/2014 w wyniku adaptacji poddasza powstanie 

osiem nowych lokali mieszkalnych o powierzchni od 53 m2 do 108 m2.
Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu pomieszczeń

na etapie realizacji inwestycji. Zainteresowanych 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

SPRZEDAM DOM W TENCZYNKU
170 m kw., wykończony w 2011 r.
Do zamieszkania
od zaraz.

 tel. 796 351 499

SPRZEDAM
TOYOTĘ AVENSIS II 1.8 16V

ROK PROD. 2003. BOGATE WYPOSAŻENIE.  SAMOCHÓD KUPIONY  
W POLSKIM SALONIE I NA BIEŻĄCO SERWISOWANY W AUTORYZOWANYM SERWISIE 

TOYOTY. PIERWSZY WŁAŚCICIEL , BEZWYPADKOWY ,GARAŻOWANY,  
STAN TECHNICZNY BARDZO DOBRY

TEL. 512 447 343 / cena do uzgodnienia ok. 23 000 zł

SPRZEDAM 
AUDI A6 C6 QUATRO 2.7 TDI 

(możliwa zamiana na mniejszy)
ROK PRODUKCJI 2007. Kosztował 270 000. BARDZO BOGATE WYPOSAŻENIE  
+ DODATKIKUPIONY U DEALERA W POLSCE, SERWISOWANY W AUTORYZO-
WANYM SERWISIE AUDI, BEZWYPADKOWY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY 

PERFEKCYJNY, OBJĘTY GWARANCJĄ
TEL. 512 447 343 / cena do uzgodnienia ok 63 000 zł

Pikanterii działaniom Burmi-
strza dodaję fakt, że, jak wynika 
z publikacji „Gazety Prawnej” 
według opinii Ministerstwa 
Finansów Gmina Olkusz zagro-
żona jest bankructwem i wprowa-
dzeniem zarządu komisarycznego 
. Podobna sytuacja ma miejsce 
w Starostwie Powiatowym, i tam 
też pojawił się pomysł likwida-
cji szkół, miedzy innymi II LO 
w Olkuszu, mieszczącego się 
w tym samym budynku co Gim-
nazjum .
Pomysł jest następujący. Ucznio-
wie Gimnazjum nr 2, które ma 
zostać zlikwidowane zostają prze-
niesieni do Gimnazjum nr 1, gdzie 
zajmą część budynku, w którym 
obecnie mieści się Zespół Szkół 
Specjalnych. Trzeba zwrócić 
uwagę, że pawilon ten jest dobrze 
wyposażony i przystosowany dla 
potrzeb uczniów szkoły specjal-
nej- odpowiedniej wielkości sale, 
windy, podjazdy i inne elementy 
wyposażenia. Uczniowie Szkoły 
Specjalnej mieliby zostać prze-
niesieni do budynku przy ulicy 
Żeromskiego 1, do części obec-
nie zajmowanej przez II Liceum 
Ogólnokształcące. Ale ten obiekt 
zupełnie nie nadaje się do takich 
zadań, trzeba więc będzie, kosz-
tem olbrzymich nakładów finan-
sowych, przeprowadzić jego 
adaptację, która ze względu na 
specyfikę i lokalizację obiektu  
i tak nie zapewni uczniom Szkoły 
Specjalnej, tak dobrych warun-
ków jak dotychczasowe. Pozo-
staje pytanie, co w takim razie 
stanie się z II LO?. Otóż według 
zapewnień starostwa, szkoła ta nie 
będzie miała ograniczanego nabo-
ru,  będzie działać na dotychcza-
sowych zasadach, tyle że w poło-
wie dotychczasowo zajmowanego 
budynku. Gdyby jednak okazało 

się że obie szkoły, nie mogą się 
tam pomieścić, zajmą część sal 
po gimnazjum nr 2, jest jednak 
jeden problem- Gimnazjum nr 2 
jeszcze nie zostało zlikwidowane.
 Efektem tych „błyskotliwych” 
pomysłów będzie bardzo kosz-
towna zmiana lokalizacji wszyst-
kich trzech opisanych szkół, przy 
czym Gimnazjum nr 2 zosta-
nie przy okazji zlikwidowane. 
Nasuwa sie pytanie czy stać nas 
na działania, których jedynym 
widocznym skutkiem będzie 
wyraźne pogorszenie warunków 
nauki we wszystkich wymienio-
nych placówkach oraz zwolnie-
nie kilku nauczycieli. Chyba, że 
wszystkie te plany i obietnice są 
tylko zasłoną dymną do działań 
mających na celu wyprowadze-
nie szkół z budynku przy ulicy 
Żeromskiego, a następnie sprze-
danie go. Tylko komu i za jaką 
kwotę, bo według informacji 
z UMiG Olkusz, nie ma wielkie-
go zainteresowania inwestorów?

 Najsmutniejsze jest to, że aby 
przeprowadzić tak wątpliwe 
reformy, konieczna jest likwida-
cja dobrze działającej szkoły, jaką 
bez wątpienia jest Gimnazjum nr 
2. W tym roku wpłynęło ponad 
70 podań o przyjęcie do klasy 
pierwszej, pomimo prowadzonej 
przez władze oświatowe kampanii 
dezinformacji oraz oburzających 
nacisków na rodziców uczniów 
szkół podstawowych, których czę-
sto nęka się telefonami, aby zmie-
nili decyzję o wyborze szkoły.  
Uczniowie zostaną przeniesieni 
do Gimnazjum nr 1, gdzie powsta-
nie moloch przypominający naj-
gorsze czasy komunizmu, kiedy to 
w jednej szkole uczyło sie ponad 
1500 dzieci. Dla części gminy 
zamieszkiwanej przez 27000 
mieszkańców pozostanie tylko 
jedno Gimnazjum! Że jest to sytu-
acja nienormalna i zła, świadczy 
proste porównanie ilości miesz-
kańców w obwodach gimnazjów 
w Olkuszu i sąsiednich gminach.

Ostateczne decyzje podejmować 
będą radni. Na szali mają dobro 
uczniów i obywateli swojej gminy, 
oraz nieudolne próby oszczędza-
nia na nauce, a może też ukryte 
interesy osób zainteresowanych 
zakupem za bezcen budynku przy 
ulicy Żeromskiego 1. Od ich uczci-
wości i rozwagi zależy to, czy nasze 
dzieci będą się uczyły w godnych, 
porównywalnych  warunkach, dają-
cych możliwości wszechstronnego 
rozwoju. Czy może okaże się, że 
mieszkańcy południowej części 
gminy są gorsi od innych i muszą 
się pogodzić  z utrudnionym dostę-
pem swoich dzieci do edukacji?  Czy 
jedyną możliwością kontynuowania 
nauki na odpowiednim poziomie 
staną się prywatne, płatne szko-
ły, będące jednocześnie źródłem 
olbrzymich dochodów dla osób, 
które teraz z taką determinacja dążą 
do dewastacji edukacji publicznej?

 v Inicjatywa Dla Rozwoju Ziemi Olkuskiej  
A. Królewicz

FELIETON

Jak zniszczyć szkołę i popsuć oświatę
Może to wydać się bardzo dziwne ale władze naszego Miasta postanowiły „zniszczyć” dobrze pro-
sperującą szkołę wydając na to, bez mała kilkaset tysięcy złotych, a wszystko pod pretekstem wpro-
wadzania oszczędności  i reorganizacji sieci placówek oświatowych. Najważniejszym argumentem 
przemawiającym za likwidacją Gimnazjum nr 2 mają być czynniki ekonomiczne, jednak jak się wydaje, 
ekonomia nie jest najmocniejszą strona naszego Magistratu, a jego działania już od paru lat niczym 
po równi pochyłej prowadzą nasze Miasto w przepaść zadłużenia.

Liczba 
mieszkańców

Liczba 
gimnazjów

Liczba 
mieszkańców na 
 jedno gimnazjum

Gmina Olkusz 50365 6 8394,1 (6)

Gmina Wolbrom 23504 7 ok. 3358

Gmina Klucze 15316 2 7658

Gmina Bukowno 10499 2 5249,5

Gmina Bolesław 7889 3 2629,(6)

Gmina Trzyciąż 7115 3 2371,(6)

Okręgi gimnazjum  
nr1 i nr 2

ok. 27000
(Wydział Spraw Obywatelskich

UMiG Olkusz)
2 ok. 13500

Okręgi gimnazjum  
nr1 i nr 2

ok. 27000
(Wydział Spraw Obywatelskich

UMiG Olkusz)
1 (w planach Burmistrza) ok. 27000

Reklamy
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3.10 zł
Diesel

3.05 zł
Chcesz takich cen?
Twój wybór to KNP

Podane wartości to prawdziwa cena paliwa na kwiecień 2012 r.
To co widzisz na stacji to cena obciążona akcyzą, opłatą paliwową oraz podatkiem VAT. 

Kongres Nowej Prawicy
w Olkuszu

Kongres Nowej Prawicy
w Olkuszu

knpolkusz@wp.pl
tel. 513 949 580

knpolkusz.cba.pl
facebook.com/KNP.Olkusz

• Wolność • Własność •
• Sprawiedliwość •

Wydawca: SOLID PRESS s.c.  
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29
tel.: 668 339 732 
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl

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

„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.

• 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:

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. 

1/ Marki: Lancia nr rej. KR9420N,  cena wywoławcza: 60,00 zł
2/ Marki: Ford Escort,  nr rej. KRA 40A5,  cena wywoławcza: 90,00 zł
3/ Marki: Volkswagen Jetta,  nr rej. KOL L004,  cena wywoławcza: 100,00 zł

Starosta
Jerzy Antoni Kwaśniewski

Podczas poniedziałkowego spotkania, 
na które zostali zaproszeni osiedlo-
wi radni, padło wiele gorzkich słów 
pod adresem władz miasta. Stare 
nieszczelne okna, odpadające stare 
płytki pcv na korytarzu, nienadające 
się do bezpiecznego użytkowania 
boisko szkolne – to codzienność z jaką 
spotykają się uczniowie i nauczyciele 
uczęszczający do SP nr 3 na olkuskim 
osiedlu Pakuska. Rodzice postanowili 
więc nie czekać dalej z założonymi 
rękami. Stąd pomysł zorganizowania 
spotkania ze swoimi przedstawicie-
lami w Radzie Miasta. Niepokoje 
rodziców częściowo zostały rozwiane. 

Samorządowcy zgodnie przyznali, 
że szkoła potrzebuje dofinansowania 
– o co zresztą wspólnie zabiegają.  
– W tegorocznym budżecie Olku-
sza zapisano środki na rozpoczęcie 
termomodernizacji trójki. Zgod-
nie z informacjami przekazanymi 
przez władze miasta, inwestycja 
będzie prowadzona w cyklu dwu-
letnim  – tłumaczył radny Łukasz 
Kmita. – W poprzednim roku udało 
się zrealizować projekt techniczny, 
ponadto gmina uzyskała wymagane 
pozwolenie na budowę – zaznaczył 
radny Wacław Chłosta. – Następnie 
przyjdzie kolej na boisko szkolne, 

tak aby dzieci mogły z niego bez-
piecznie korzystać – poinformował 
radny Rosołek. 
Podczas ponad godzinnego spotkania 
radny Łukasz Kmita zaproponował, 
aby za dwa tygodnie do placówki 
zaprosić Burmistrza Dariusza Rzep-
kę oraz naczelnika wydziału inwe-
stycji w Urzędzie Miasta. Podczas 
wizyty władz miasta rodzice i Grono 
Pedagogiczne poznaliby szczegóło-
we informacje na temat planowanych 
inwestycji.

 v M.M.

OLKUSZ

Rodzice żądają remontu „trójki”
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marcina Biema w Olkusz należy do największych 
podstawówek w gminie. Niestety jej stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. 
Rodzice są zdesperowani i zapowiadają walkę o kompleksowy remontu placówki.

"Na tym świecie pewne są tylko 
śmierć i podatki" - zauważył w XVIII 
w. Benjamin Franklin. Akceptując 
istnienie państwa, trzeba jedno-
cześnie pogodzić się z istnieniem 
"zła koniecznego" - przymusowego 
świadczenia pieniężnego, będącego 
źródłem środków służących państwu 
do wypełniania jego funkcji.
Jednym z głównych punktów 
programu politycznego KNP jest 
przywrócenie w Polsce wolności 
gospodarczej (będącej źródłem 
wzrostu zamożności całego spo-
łeczeństwa), a kwestie podatkowe, 
będąc jednym z aspektów swobód 
gospodarczych, leżą w kręgu zain-
teresowań naszej partii.
 Podatki mają konsekwencje. Nie 
każdy system podatkowy służy 
ochronie wolności, własności i spra-
wiedliwości, a przez to ochronie 
godności człowieka. Szacunek do 
tych wartości wymaga, by podatki 
były niskie, proste i sprawiedliwe, 
a przynajmniej jak najbliższe tym 
ideałom. Żadnego z tych postulatów 
nie spełnia podatek dochodowy (ani 
PIT, ani CIT).
 Ponieważ PIT obciąża ludzi pracu-
jących, stanowi karę za pracowitość. 
Jego skutki słusznie podsumował 

ekonomista i laureat Nagrody Nobla, 
Milton Friedman: "Jeśli płacicie 
ludziom za to, że nie pracują, a każe-
cie im płacić podatki gdy pracują, nie 
dziwcie się, że macie bezrobocie."
 Konstrukcja tego podatku, wymu-
szając na organach skarbowych 
potrzebę tworzenia rejestru majątku, 
zapewnia kontrolę zasobów mate-
rialnych podatnika, zastrzegając 
prawo weryfikacji złożonych zeznań 
podatkowych. Jest to daleko idąca 
ingerencja w prywatność człowieka.
 Z powodu skomplikowanego i nie-
jednoznacznego prawa samodziel-
ne obliczenie wysokości należnego 
podatku jest kłopotliwe - korzysta 
na tym jedynie lobby doradców 
podatkowych. Zresztą argument 
ten można odnieść także do innych 
podatków.
Ponadto progresja podatkowa spra-
wia, że podatnik traci motywację do 
zwiększania swego dochodu, ponie-
waż przekroczenie wskazanego usta-
wą progu powoduje konieczność 
uiszczenia wyższej kwoty podatku. 
Progresja dyskryminuje obywateli 
chcących bogacić się, podnosząc 
poziom swych dochodów.
Pomimo swej uciążliwości dla podat-
ników, podatek dochodowy zapew-

nia państwu kilkukrotnie niższe 
wpływy, niż podatki konsumpcyj-
ne. Jest za to, podobnie jak VAT, 
czy akcyza powodem donosów do 
urzędów skarbowych.
 Godząc się na istnienie podatków, 
Nowa Prawica jednocześnie sprzeci-
wia się urągającej godności człowie-
ka ingerencji władz fiskalnych w pry-
watność obywateli, która wynika 
z godności człowieka. Uzyskiwanie 
środków na cele publiczne nie musi 
oznaczać funkcjonowania dokuczli-
wego systemu podatkowego, z któ-
rym obecnie mamy do czynienia.
Program KNP, przewidując ogra-
niczenie funkcji państwa, zakłada 
radykalną reformę finansów publicz-
nych, opartą po stronie wpływów na 
ryczałtowym podatku osobistym, 
zwanym pogłównym. Jest on pozba-
wiony wad, o których wspomniano 
wyżej, posiada za to wiele zalet. Nie 
wymaga obliczania oraz nie daje 
organom podatkowym uprawnień 
do kontroli naszego majątku. Jest 
sprawiedliwy, bo skoro w sklepie 
każdy płaci taką samą cenę, to nie 
ma powodu, by za usługi dostarczane 
przez państwo oddawać zróżnicowa-
ną od dochodu kwotę.

e-mail: knpolkusz@wp.pl 
www.knpolkusz.cba.pl • www.facebook.com/KNP.Olkusz

Pit to kit!
Zbliżający się 30 kwietnia termin składania urzędom 
skarbowym zeznań podatkowych za rok 2012 z tytułu 
podatku dochodowego od osób fizycznych, zwanego 
potocznie PIT (ang. - personal income tax) jest dosko-

nałą okazją do przypomnienia, dlaczego doktryna konserwatywno-liberalna, 
reprezentowana przez Kongres Nowej Prawicy zajmuje jednoznacznie negatywne 
stanowisko wobec opodatkowania dochodu.

Informacje, Reklamy

1. Termin: 11 maj 2013 r. Kraków Business Park w Zabierzowie 
 ul. Krakowska 280; godz.: 09.00 – 18.00 
 w lokalach Centrum Restauracyjno – Konferencyjnego 
 „Krakowskie Przedmieście” i na zewnątrz kompleksu, 
 Na miejscu zabezpieczone jest 2000 miejsc parkingowych

2. Koordynator: Illinois Sp.z o.o. przy współpracy Kraków Business Park  
 w Zabierzowie, Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, 
 Małopolskiej Organizacji Turystyki, Powiatu Krakowskiego, 
 Gminy Zabierzów, Jurajskiej Izby Gospodarczej, MARR 
 Krakowskiej Izby Turystyki, Związku Gmin Jurajskich, 
 Małopolskiej Izby Hotelarskiej „Gremium”

3. Kontakt: Kraków Business Park ul. Krakowska 280, 32-080 Zabierzów 
 tel. 515 836 849, e-mail: marek.rejs@onet.eu

4. Komunikacja: Przewozy Regionalne z Wieliczki, Krakowa Głównego, 
 Trzebini na stację PKP Kraków Business Park; MPK 238  
 z Krakowa Bronowic Małych także bezpośrednio do Kraków 
 Business Park; dojazd własny. Do centrum Krakowa 15 min 

5. Noclegi: Hotel Pod Kamykiem, 5 min. od Kraków Business Park, 
 3 km od lotniska Kraków Balice; Hotel Europejski 

6. Uczestnicy: Biura podróży, hotele, przewożnicy turystyczni, przewodnicy 
 turystyczni, gminy turystyczne i organizacje turystyczne, 
 gospodarstwa agroturystyczne, Przewozy Regionalne, 
 przedsiębiorcy turystyczni, 

7. Patronat medialny: Gazeta Wyborcza, Wiadomości Turystyczne, Dziennik Polski, 
 Znad Rudawy, Jura, Goniec Zabierzowski, Głos Krzeszowicki 
 Gwarek Krzeszowicki i Olkuski, Przełom, Radio Kraków, 
 TVP Kraków, turystyczne portale internetowe 

8. Ramowy program: - 11.05.2013 r. godz. 09.00 – 18.00  czas trwania Salonu 
 - przygotowanie stoisk 18.00 – 20.00 (10.05.13) i 08.00 - 
    09.00 (11.05); zamkniecie stoisk 18.00 -19.30 (11.05) 
 - spotkania branżowe i konferencje podczas trwania Salonu 
   w salach konferencyjnych „Krakowskiego Przedmieścia” 
 - prezentacje turystyczne Województwa Małopolskiego, 
   Powiatu Krakowskiego i Gminy Zabierzów 
 - szczegółowy program w trakcie uzgodnień 
 - godz. 20.00 (11.05.13)w lokalu „Cent”(KBP 1000) 
   turystyczne spotkanie integracyjne

9. Cena dla uczestników: - 350,00 zł ( w cenie: stolik, 2 krzesła, miejsce parkingowe, 
   1 bon na posiłek w ciągu dnia i 1 zaproszenie na spotkanie 
    integracyjne). Możliwe dokupienie bonu i zaproszenia. 
 - 550,00 zł(w cenie:2 stoliki, 2 krzesła,2 miejsca parkingowe 
   w tym jedno na autokar, 2 bony na posiłek i 2 zaproszenia) 
 - przewożnicy autokarowi wg indywidualnych uzgodnień 
 - ceny netto

10. Wstęp na Salon: - bezpłatny

KompraBIURO RACHUNKOWE

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

Zakres działalności

Świadczymy nasze

usługi od 21 lat!

Sprawy pracownicze 
Szkolenia BHP przez firmę

   z uprawnieniami
Przekształcenia formy

prawnej przedsiębiorstw

Podatkowa księga
przychodów i rozchodów

Ryczałt 
Rejestry VAT

ZUS

Zeznania roczne
Zwrot VAT

na materiały budowlane
Dojazd do Klienta

wliczony w cenę usług
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Zakres usług:
• roboty budowlane • roboty inwestycyjne  • roboty remontowe

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

INWESTYCJE  „POD KLUCZ”

www.zrb-paciej.pl

ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANY

„STANISŁAW PACIEJ”
32-300 OLKUSZ

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

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

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

BEZPIECZNY DACH TWOJEGO DOMU

gwarancja do 40 lat

www.dachcenter.plwww.dachcenter.pl

ZAPRASZAM DO NOWO OTWARTEGO BIURA W OLKUSZU NA UL. NULLO 23/2A (OBOK Żabki)
Godziny otwarcie: Pon- Pt 8.00-17.00; Sobota 9.00-13.00

Tylko u nas możliwość płatności w IV ratach lub przelewem do 14 dni.
Przynieś swoją obecną polisę a nasza Firma zaproponuje ci tańszą w szerszym zakresie.

DOJAZD DO KLIENTA GRATIS!!!!
Telefony kontaktowe:

• 507-437-132  ( Glinianki, Bukowno, strefy dojazdowe) •
• 724-731-701 (Wolbrom, Klucze , Sułoszowa) • 884-619-129  (OLKUSZ) •

Ubezpieczenia komunikacyjne do -30%
Ubezpieczenia majątkowe -50%
Ubezpieczenia podróżne -30%

Ubezpieczenia osobowe indywidualne do -10%

Ubezpieczenie firm -40%
Zniżka dla rodziców -5%

Zniżka dla nowego klienta -10%
Zniżka dla rolnika -20%

Najtańsze OCPD 

Reklamy


