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

KOMINKI

„ŁUKA”

32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1
tel. (032) 754 76 72, kom. 0606 249 021

www.system-olkusz.pl

KUCHNIE
NA WYMIAR

Organizacja styp i imprez okolicznościowych
Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/
www.gastronomia-wolbrom.pl

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

Skoczeń
Sebastian
505 179 818

Naprawa Elektroniki Samochodowej

ul. Garbarska 41, 32-340 Wolbrom

luka.luka@neostrada.pl

( 508 218 110

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

Obiady domowe – 11 zł

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

WSZYSTKO
Z DREWNA
U NAS NA JTANIEJ!!!!
"U GÓRALA"
Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm
• Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew
wykończeniowych z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu.
Deski podłogowe, schody, poręcze, tralki, sztachety,
więźby dachowe, meble oraz drzwi.
Czynne: pon - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM
32-300 Olkusz, ul. Składowa 2
(budynek Dworca PKP)
tel. (32) 754 60 10

biuro@drzwi.olkusz24.pl
drzwi.olkusz24.pl

WYPRZEDAŻ

ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 728-820-552
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00
www.knapczyklukasz.bazarek.pl
www.kredyty-chwilówki.pl • infolinia: 801 800 107, 604 95 00 95

WAKACYJNE
WITAMINOBRANIE
witamina na Krainy nieznane

bez BIK 2000 zł

witamina na Bajeczne Przygody

WOLBROM, ul. Krakowska 44
tel. (32) 611 08 34 • kom. 698 686 482

F.H.U. „BRATEX”
Marcin Bratek

NAPRAWY:
• pilarki • kosiarki • traktorki ogrodowe •
• wykaszarki itd • stopy wibracyjne •
• zagęszczarki gruntu • naprawa elektronarzędzi •

32-340 Wolbrom, ul. 20-stu Straconych 56
tel. 514 998 627
bratex@onet.com.pl

JUŻ OD 80 ZŁ BRUTTO!!

Alfaelektronix

uc

od

Pr

Maciej Ściański właściciel

www.wynn.pl

przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

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

www.duodampex.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

WOBUD

32-300 Olkusz, ul.Nullo 23/7
tel/fax 32 754-26-22, tel.kom. 602-589-437

• NOWOCZESNE TECHNIKI GRZEWCZE
/sprzedaż, montaż/
• ARTYKUŁY WOD-KAN
• WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

OPTYK
OKULISTA
Technik Optyk Jolanta Siembab
Stylistka Optyki Okularowej

Dojazd do klienta gratis

Klucze, ul. Zawierciańska 4

Sprzedaż sprzętu AGD i RTV

godziny otwarcia:
pon - pt 10:00 - 17:00, sob 09:00 - 13:00
www.optykokulistaklucze.pl
optykokulista@interia.pl

Możliwość kupienia
sprzętu do zabudowy

LOMBARD
Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!!
SKUP ZŁOTA

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

www.lombard.olkusz.pl

BON UPOMINKOWY

50 zł*

Przy zamówieniu okularów
powyżej 300 zł

#

tel. 690 012 889

32-310 Klucze, ul. Zawierciańska 6
tel. 32 622 93 69 kom. 515268 149
NIP 637 194 26 33

Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz

Montaż sprzętu RTV

t

en

OLKUSZ, UL. SŁAWKOWSKA 3

Marcin Czerniak

KREDYT OD 1000 do 300.000 zł

MODUŁY REKLAMOWE

OKNA, DRZWI, ROLETY,
ŻALUZJE, MARKIZY,
BRAMY GARAŻOWE

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

witamina na Cudowny weekend

MEBLI OGRODOWYCH
UWAGA!!!
PORAŻAJĄCO
NISKIE CENY

dowóz
organizacja imprez
okolicznosciowych

CHWILÓWKA od 50 do 1000 zł

Serwis spalinowego sprzętu
ogrodniczego, leśnego i budowlanego

olkusz@wynn.pl

Centrum Diagnostyki Samochodów
Osobowych i Ciężarowych

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

ZDROWO I BEZ ZBĘDNYCH PYTAŃ

SKLEP

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

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

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

SElectronic

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Kupon ważny do:
końca sierpnia 2012 r.

Zapraszamy

pn-pt 900-1600
POŚREDNICTWO • DORADZTWO • KREDYTY • KUPNO • SPRZEDAŻ

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 60, 32-300 Olkusz
tel: 32 307 77 33 kom: 508 186 606

biuro@nieruchomosci-lesniak.pl

www.nieruchomosci-lesniak.pl
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Informacje

Powiatowy serwis informacyjny
Nie martwię się o przyszłość naszego powiatu
Rozmowa ze starostą Jerzym Antonim Kwaśniewskim

- Mija półtora roku od chwili, gdy objął Pan stanowisko olkuskiego starosty. Jest Pan zadowolony z tego,
co w tym czasie udało się osiągnąć?

- Uważam, że to nie jest stracone półtora roku. Wszystko
to, co sobie zaplanowaliśmy jako Zarząd, udało nam się zrealizować. Nawet więcej. W wywiadzie, którego udzieliłem
z końcem 2010 roku, obiecywałem, że w miarę możliwości
będziemy się ubiegać o dotacje ze środków unijnych. Co
prawda, w pierwszym etapie nie udała nam się „schetynówka” (droga przez Gorenice). Jej koszt wyniósł ponad 4
mln złotych. Musielibyśmy z Gminą oraz Województwem
wyłożyć po 1/3, czyli po około półtora miliona złotych,
a na to nas nie stać. Z konieczności więc zrezygnowaliśmy z tych środków, na czym skorzystał Powiat Gorlicki.
Dlatego wykonujemy tę drogę etapami. Jest już ogłoszony
przetarg na najbardziej newralgiczny odcinek drogi, w lesie
w Gorenicach, gdzie udział Powiatu i Gminy wynosi po 300
tys. zł. Złożyliśmy też wniosek do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na drogę w Witeradowie,
na kwotę 7,7 mln złotych. Jesteśmy na pierwszym miejscu
listy rezerwowej i istnieje duże prawdopodobieństwo, że
dostaniemy na tę inwestycję pieniądze. To z planów. Ale
przecież udało się przez te półtora roku już sporo zrobić.
Zamknęliśmy sprawę „bydlinki”. Wykonaliśmy wszystkie
zalecenia pokontrolne i droga jest poprawiona, a sama
inwestycja rozliczona. Druga sprawa - „zedermanka”.
W tym przypadku mieliśmy jeszcze więcej problemów
niż z „bydlinką”. Prace wykonywało przedsiębiorstwo,
które było niemal w stanie upadłości. Razem z wicestarostą
Henrykiem Kiecą jeździliśmy i prosiliśmy o materiały
dla nich. Ze środków budżetu Powiatu dołożyliśmy sporo
pieniędzy na drogi w Osieku i na Mazańcu. Na szczęście
„zedermanka” jest ukończona. W ubiegłym roku zostały
wykonane i odebrane ulice: Kruszcowa i Powstańców
Śląskich w Olkuszu. Zrobiliśmy dwie kanalizacje deszczowe: w Gorenicach (207 tys. zł) i Bukownie (300 tys.
zł) oraz przebudowaliśmy odcinek drogi na terenie gminy
Bolesław, a dokładnie ul. Poręba w miejscowości Kolonia
(też 300 tys. zł). Oddaliśmy do użytku skrzyżowanie alei
1000-lecia z ul. Biema w Olkuszu, choć dwa lata zmarnowano. I to nawet nie była wina poprzedniego Zarządu

Powiatu, ale poprzedniego dyrektora Zarządu Drogowego,
który upierał się przy rondzie. Zdecydowałem jednak, że
zrobimy sygnalizację świetlną. Dwa lata przygotowywano
projekt ronda, a my w pięć miesięcy zrobiliśmy projekt
sygnalizacji świetlnej i samo skrzyżowanie. Skrzyżowanie
funkcjonuje, a ludzie są zadowoleni, bo jest bezpiecznie.
Dużo dała zmiana dyrektora w Zarządzie Drogowym.
W zeszłym roku kupiliśmy ciągnik z pługiem wirnikowym i lemieszem do śniegu oraz ramieniem do koszenia
poboczy. W tym roku kupiliśmy drugi ciągnik z lemieszem
i wirnikiem do śniegu oraz zamiatarką. Drogi są szybciej
i dokładniej remontowane. Planujemy zakup jeszcze jednego „remontera” z przeznaczeniem na rejon Wolbromia. Nie
stać nas na tyle nakładek, na ile liczą mieszkańcy powiatu,
ale ludzie nie mogą jeździć po dziurach. Uruchomiliśmy też
Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce,
w którym w tej chwili przebywa 12 wychowanków - dzięki
temu już do niego nie będziemy dokładać. Następna sprawa, uruchomienie Zintegrowanego Systemu Informacji
Przestrzennej - koszt 2 mln 712 tys. zł. I jeszcze remont
sali gimnastycznej w Wolbromiu za 217 tys. zł.
- Jak wygląda kwestia zatrudnienia w Starostwie?
Na początku mówiło się o „wietrzeniu” urzędu, ale czy
było to „wietrzenie”? Ilu ludzi straciło pracę?

- Doprowadziliśmy do zmniejszenia zatrudnienia w Starostwie o 15 osób. Obecnie w urzędzie zatrudniamy 165
pracowników, w tym 140 osób jest zatrudnionych na
stanowiskach urzędniczych. Ponadto na stanowiskach
urzędniczych 3 osoby są zatrudnione na czas realizacji
projektów finansowanych ze środków europejskich, 2
osoby w ramach prac interwencyjnych oraz 5 osób na czas
zastępstwa. Poza urzędnikami 15 osób jest zatrudnionych
na stanowiskach pomocniczych i obsługi, w tym 1 osoba
w ramach umowy na czas zastępstwa. Zdecydowaliśmy
też o przyznaniu podwyżek, chociaż nie były planowane
w budżecie. W grudniu 2011 roku otrzymało je 588 osób,
czyli wszyscy pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych, obsługi szkół - poza nauczycielami, którzy
podwyżki dostają z tytułu Karty Nauczyciela. Podwyżki
objęły wszystkich pracowników, od sprzątaczki po dyrek-

PRACA NA WAKACJE

Pośrednicy Pracy w dniu 27.06.2012 zorganizowali spotkanie informacyjne pn. „Praca
na wakacje” na które zaprosili pośrednika pracy z Młodzieżowego Biura Pracy (MBP)
w Kluczach Pana Arkadiusza Węglarz.
Głównym celem spotkania było przedstawienie możliwości
poszukiwania pracy na wakacje. Na spotkanie zostali
zaproszeni przede wszystkim absolwenci tegorocznych
szkół ponadgimnazjalnych. Przedstawiciel MBP zapoznał
uczestników spotkania z ofertą MBP w Kluczach oraz
aktualnymi ofertami pracy. Wśród przedstawionych ofert
pracy dominowały oferty pracy krótkoterminowej na
stanowiska: doradców klientów, statystów, hostess, do
roznoszenia ulotek, kasjerów –sprzedawców, pracowników
produkcyjnych itp. Było to pierwsze spotkanie tego rodzaju,
w przyszłości planuje się zorganizowanie kolejnych.

tora, poza skarbnikiem, sekretarzem i starostami. Średnio
o osiem procent. Oczywiście nie wszyscy są zadowoleni,
ale nie da się szybko nadrobić wieloletnich zaniedbań.
- Budynek Starostwa wymaga pilnego remontu. Od
lat jest on jednak odwlekany, bo zawsze są ważniejsze
sprawy. Czy doczekamy wreszcie remontu urzędu?

- Tak. Zaczynamy już w tym roku. W budżecie na ten
rok przygotowaliśmy 300 tys. zł na ten cel. Zobaczymy,
ile uda nam się zrobić za tę kwotę. Remont zaplanowany
jest na kilka lat.
- Jakie prace zaplanowano?

- To będzie kompleksowy remont, bo, rzeczywiście,
dłużej w takich warunkach nie można przyjmować interesantów. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej
na rozbudowę i przebudowę budynku. Należy wykonać inwentaryzację istniejącego budynku, działki oraz
zieleni, a także ekspertyzę mykologiczno-budowlaną.
Przy wejściu głównym wyburzony zostanie wiatrołap
ze schodami. W tym miejscu dobudowany będzie szyb
windy ze schodami zewnętrznymi, z windą dostosowaną
dla osób niepełnosprawnych, połączoną funkcjonalnie
z budynkiem. Wymienione zostanie pokrycie dachowe
wraz z ociepleniem drewnianych ścian w mansardach.
Zostanie wykonana klimatyzacja i wentylacja z funkcją chłodzenia, co wymusi też przebudowę instalacji
elektrycznej. Przebudowane zostaną również korytarze
i klatki schodowe, które będą przystosowane dla osób
niepełnosprawnych. Rozebrany będzie taras ze schodami
przy wejściu od strony południowo-zachodniej. To wejście
także zostanie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Cały gmach zostanie ocieplony. Ponadto, zdając sobie
sprawę, jak trudno klientom urzędu znaleźć przy budynku
miejsca parkingowe, postanowiliśmy rozbudować nasz
parking; będzie nie tylko dużo większy, ale i wygodny - bo
wyasfaltowany. Cały czas myślimy o tym, by usprawnić
działanie urzędu. Teraz np. trwają przenosiny na parter
najbardziej obleganych przez petentów wydziałów Starostwa: architektury i geodezji.
- Czy podczas remontu budynku znajdą się środki,
by wmurować w ścianę Starostwa płytę pamiątkową,

poświęconą olkuskim Żydom? Przecież właśnie tu,
w czerwcu 1942 r., w nieukończonym wtedy jeszcze
gmachu Kasy Chorych, spędzili ostatnią noc w rodzinnym mieście, nim zostali wywiezieni do niemieckiego
obozu koncentracyjnego w Auschwitz.
- Jak najbardziej. Trzeba uczcić pamięć żydowskich
obywateli z ziemi olkuskiej.

- Na uhonorowanie odpowiednią tablicą zasłużył
chyba także przedwojenny starosta, twórca Powiatu Olkuskiego, zamordowany przez Niemców, Jerzy
Stamirowski?

- Nie widzę przeszkód. Tak zasłużona postać jest tego
godna. Zastanowić się jednak powinniśmy, w którym
miejscu umieścić poświęconą Stamirowskiemu tablicę;
czy tu, w obecnej siedzibie Starostwa, czy może w dawnym
Starostwie, przy rynku. Myślę, że najbardziej stosownym
miejscem byłoby zabytkowe Starostwo, bo tam Jerzy
Stamirowski urzędował. I, sądzę, nic nie będzie stało
na przeszkodzie, by taka tablica tam się znalazła. Nawet
jeśli stare Starostwo zostanie sprzedane, to możemy sobie
zastrzec, że tam zostanie wmurowana płyta pamiątkowa,
którą my ufundujemy.
Ciąg dalszy wywiadu w kolejnym numerze

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

kolekcjonerstwem:

• numizmatyka • ﬁlatelistyka •
• doradztwo• wyceny •

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

WOLONTARIAT JEST DLA KAŻDEGO

To nazwa spotkania, które odbyło się 4 lipca w Urzędzie Pracy
w Olkuszu. Spotkanie poprowadzili zaproszeni przedstawiciele
Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie oraz Centrum
Wolontariatu w Olkuszu. Odbiorcami spotkania były osoby
bezrobotne, zainteresowane tematyką wolontariatu.
Głównym tematem spotkania była szeroko pojmowana
działalność wolontarystyczna. Przedstawicielka Regionalnego
Centrum Wolontariatu wyjaśniła pojęcia wolontariatu,
wolontariusza, poruszone zostały także kwestie dotyczące
praw i obowiązków wolontariusza, kwalifikacji wolontariusza,
przepisów regulujących działalność wolontarystyczną, mówiono
również jakie organizacje mogą współpracować i zatrudniać
wolontariuszy oraz przedstawiono dobre praktyki wolontariatu.
Poruszono temat e-wolontariatu, czyli wykonywania zadań
wolontariackich w całości lub częściowo poprzez Internet .
Zwrócono uwagę na możliwości bycia wolontariuszem
nie tylko w Polsce, ale również za granicą czyli Europejski
Wolontariat (European Voluntary Service EVS). Europejski

Wolontariat jest finansowany z Unii Europejskiej a skierowany
do osób pomiędzy 18 a 30 r.ż. Przedstawiono korzyści
płynące z Europejskiego Wolontariatu, jak również wskazano,
gdzie można szukać takiego wolontariatu. Program EVS
umożliwia młodym ludziom zdobywanie doświadczenia poza
formalnym system kształcenia oraz wspiera i finansuje projekty
opracowane dla pełnoletnich młodych ludzi przez organizacje
i instytucje z krajów uczestniczących w programie. Spotkanie to
było już drugim spotkaniem z tego cyklu.

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

Informacje
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Akcja FORUM MŁODYCH

Podpisz się pod historią

młodych pokoleń

Od września Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza nowe
zasady nauczania historii dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. Nie wszyscy zgadzają się z pomysłem MEN. W Olkuszu i Wolbromiu właśnie rusza akcja „Przywracamy historię do szkół”.

- Nowy program nauczania pomija ważne daty
historyczne, takie jak np.
Chrzest Polski w szkołach
podstawowych, a modułowe
nauczanie historii uderza
w świadomość młodych ludzi w Liceach i Technikach,
ograniczając liczbę godzin
ze 150 do nawet 30 w klasach
pierwszych – zauważa Magdalena Nawara, koordynator
akcji z ramienia Forum Młodych w Olkuszu. Jak twierdzi koordynator akcji, brak
chronologii historycznej oraz
wybiórcze potraktowanie dat
związanych z historią Polski
może doprowadzić do zatrace-

nia świadomości historycznej
u dzieci i młodzieży. Z uwagi na konsekwencje jakie dla
tożsamości narodowej młodego pokolenia niesie ze sobą
powyższe
rozporządzenie,
powstał Obywatelski Projekt
Ustawy dotyczący zmiany na-

uczania historii w szkołach.
- Akcja społeczna „Przywracamy historię do szkół”
pod którą może podpisać
się każdy, komu leży na sercu świadomość historyczna
przyszłych pokoleń, będzie
prowadzona w wielu miastach Polski w tym również
na naszym terenie – dodaje
Magdalena Nawara.
W powiecie olkuskim podpisy zbierane będą w Biurze Poselskim Posła Jacka Osucha w Olkuszu ul. Szpitalna 32 (Centrum
Kultury) oraz filii Biura w Wolbromiu ul. Rynek 16.
vv Łukasz Kmita

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"
Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Można u nas:
dostać najnowszy katalog
obejrzeć nowości zamówić kosmetyki
lub zacząć z nami współpracę.

Zapraszamy do
Regionalnego Biura Oriflame w Olkuszu ul. Biema 5b
Kontakt: Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702; email: mpoznanska1@vp.pl

Kompra
B I U R O R AC H U N KO W E

Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
Ryczałt
Rejestry VAT
ZUS

y nasze
Świadczym
1 lat!
usługi od 2

Zakres działalności

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

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

polityka Wieści z Wiejskiej i nie tylko

WIELKI PROTEST W ZGH BOLESŁAW
W najbliższy piątek 13 lipca w ZGH Bolesław przeprowadzony zostanie protest przez wszystkie Związki Zawodowe działające w kombinacie. Pracownicy największego
zakładu w powiecie olkuskim zamierzają zablokować drogę krajową nr 94 w okolicach Olkusza.
Pracownicy chcą w ten sposób zwrócić uwagę rządu na fakt, iż bez obniżenia podatku akcyzowego od energii, dalsze funkcjonowanie części hutniczej jest zagrożone. Poniżej prezentujemy interpelacje poselską Posła Jacka Osucha, dokładnie omawiającą problem. Interpelacja olkuskiego posła Prawa i Sprawiedliwości Jacka Osucha trafiła do Premiera Donalda Tuska. To już kolejne wystąpienie parlamentarzysty,
zwracające uwagę Rządu na problem branży energochłonnej.

vv Łukasz Kmita

Interpelacja posła Jacka Osucha skierowana do Premiera Donalda Tuska w sprawie stale pogarszającej się
sytuacji zakładów zaliczanych do tzw. grupy energochłonnych wobec braku działań Polskiego Rządu zmierzających do obniżenia podatku akcyzowego
od energii elektrycznej na przykładzie Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie
Od kilku lat przedstawiciele Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” oraz innych zakładów energochłonnych w Polsce (m.in. Huta
Cynku Miasteczko Śląskie) zabiegają o podjęcie na szczeblu resortowym decyzji, o zmniejszeniu podatku akcyzowego od energii dla
zakładów energochłonnych. W tym celu stworzono m.in. Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, które przygotowało szereg analiz dotyczących rozwiązań zgodnych z europejskim prawodawstwem.
Z opracowań wynika, że nasz kraj ma możliwość zharmonizowania
polskiej polityki fiskalnej z tą stosowaną w UE, przez wprowadzenie
podatkowych rozwiązań, na które zezwalają przepisy wspólnotowe.
Podjęcie takich kroków przez Ministerstwo Finansów we współpracy
z Ministerstwem Gospodarki pozwoliłoby na utrzymanie profilu działalności oraz utrzymanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
na rynkach europejskich i światowych.
Dla zasadności wprowadzenia takich rozwiązań chciałbym przedstawić przykład Zakładów Górniczo-Hutnicze „Bolesław” w Bukownie k. Olkusza. Analizując technologię produkcji nie sposób pominąć,
że produkcja cynku oparta jest na bardzo energochłonnym procesie
elektrolitycznym. W chwili obecnej ZGH „Bolesław” jest największym
pracodawcą w regionie i jednocześnie największym producentem cynku elektronicznego w naszym kraju. Zakład zatrudnia łącznie ponad
2500 osób w części hutniczej oraz kopalnianej. To właśnie z kopalni
Pomorzany, będącej własnością spółki pochodzi stosowany w technologii produkcji koncentrat rudy cynku. Z uwagi na kończące się zasoby
kopalin, Zarząd spółki opracował strategię rozwoju części hutniczej,
która daje szansę na utrzymanie tego profilu działalności i w ten sposób
zapewni zatrudnienie dla części załogi. Jest to niezwykle ważne z uwagi na sytuację na rynku pracy w powiecie olkuskim, z której wynika,
że na dzień 31 maja 2012 r. stopa bezrobocia w tym rejonie wynosi
15,3 proc. i jest znacznie wyższa od średniej wojewódzkiej (10,7 proc)
i średniej krajowej (12,6 proc.). Niezbędnym jest zatem podjęcie przez
Polski Rząd wszelkich możliwych działań, które skutkować będą zahamowaniem tego negatywnego trendu. Mając na uwadze utrzymanie
w przyszłości działalności hutniczej, już w 2011 roku ZGH Bolesław
zakupił kopalnie w rejonie Czarnogóry, które mają zabezpieczyć dostawy surowca do spółki. Koncentrat niezbędny do produkcji cynku
byłby transportowany do Polski, gdzie następowałby proces produkcji
cynku elektrolitycznego. Jednak warunkiem utrzymania części hutniczej obecnych Zakładów Górniczo-Hutniczych jest obniżenie udziałów kosztów energii elektrycznej w całościowych kosztach produkcji.
Na chwile obecną w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław”

koszty energii kształtują się na poziomie 23 proc. kosztów działalności
spółki. Po likwidacji części górniczej, która ma nastąpić już za kilka
lat (przewidywany termin to rok 2016), a pozostawieniu części hutniczej, według prognoz udział kosztów za energię znacząco wzroście i
będzie wynosił ponad 40 proc. całościowych kosztów. Trudno zatem
nie zauważyć, że rosnące koszty energii bezpośrednio wpływają na
opłacalność produkcji. Samo ZGH „Bolesław” zużywa rocznie około
500 GWH energii, co przekłada się na kwotę 150 mln zł. opłat za dostarczoną i zużytą energię.
Eksperci z firmy doradczej Ernst & Young podkreślają, że
podatek akcyzowy od energii elektrycznej w Polsce należy do
najwyższych w Unii Europejskiej i jest aż 10 razy wyższy od
wymaganego przez UE minimum. Dodatkowo Wspólnota Europejska (poprzez dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych
przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów
energetycznych i energii elektrycznej) daje możliwość eliminacji
(w formie zwolnienia lub stawki zero) kosztu w postaci podatku
akcyzowego dla energii elektrycznej zużywanej przez przedsiębiorstwa energochłonne. Polski Rząd mimo licznych apeli i
wystąpień kierowanych od kilku lat nie podjął żądnych działań,
które obniżałyby podatek akcyzowy dla zakładów branży energochłonnej. Tymczasem takie rozwiązania są stosowane w innych krajach Unii Europejskiej.
Warto w tym momencie niezwykle mocno podkreślić, że niepodjęcie przez Rząd decyzji o zmniejszeniu podatku akcyzowego od w/w
przedsiębiorstw doprowadzi do zapaści finansowej polskie zakłady,
które nie będą mogły konkurować na europejskim rynku.
W konsekwencji tysiące pracowników firm energochłonnych straci pracę i zasili grono osób bezrobotnych, co będzie miało niezwykle
negatywne skutki zarówno społeczne jak i ekonomiczne. Stąd jako
parlamentarzysta po raz kolejny pragnę zaapelować o podjęcie w trybie
pilnym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki prac,
które spowodują wprowadzenie w prawodawstwie polskim obniżenie
wysokości podatku akcyzowego dla przedsiębiorstw energochłonnych.
Jednocześnie wobec dotychczasowej, lekceważącej postawy Polskiego Rządu wobec przemysłu energochłonnego, chcę podkreślić i
wyrazić swoje poparcie dla planowanej na dzień 13 lipca br. akcji protestacyjnej wszystkich Związków Zawodowych działających w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” polegającej na blokadzie drogi
krajowej nr „94” w okolicach Olkusza.

W demokratycznym państwie prawa, merytorycznie podnoszone
od kilku lat argumenty winny być wzięte pod uwagę przez Rządzących
i w drodze konsensusu rozwiązane za pomocą zmian legislacyjnych.
Dziś można zadać pytanie, czy Polski Rząd nie ma dobrej woli lub co
gorsze celowo dąży do załamania konkurencyjności polskiego przemysłu, co skutkować będzie zwolnieniami tysięcy pracowników?.
Wobec powyższego proszę
o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Dlaczego pomimo licznych apeli, wniosków i spotkań do tej pory Polski Rząd nie podjął skutecznych działań, które spowodowałyby obniżenie podatku akcyzowego dla przedsiębiorstw energochłonnych?
2. Czy Ministerstwa Finansów i Gospodarki zdają sobie sprawę, że wobec stale rosnących kosztów energii elektrycznej, niewprowadzenia
przepisów umożliwiających obniżenie akcyzy może w najbliższym
czasie doprowadzić do zapaści finansowej zakładów energochłonnych i spowodować, że staną się one niekonkurencyjne wobec podobnych podmiotów w innych krajach Unii Europejskiej?
3. Czy koszty społeczne i ekonomiczne związane z potencjalną utratą
pracy przez tysiące pracowników zakładów energochłonnych nie
będą znacznie większe niż ewentualne mniejsze wpływy z tytułu
akcyzy od zakładów energochłonnych tj. ZGH Bolesław?
4. Dlaczego w innych krajach Unii Europejskiej możliwe jest zgodne
z prawem obniżenie akcyzy dla zakładów energochłonnych, a tymczasem Polski Rząd skutecznie blokuje wprowadzenie tego typu
rozwiązań w naszym kraju?
5. Czy Polski Rząd ma wolę zajęcia się tematem zakładów energochłonnych i kiedy zaproponowane rozwiązania dotyczące zmniejszenia podatku akcyzowego zostaną wprowadzone w życie?.
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Bezpieczeństwo i Zaufanie

WYPRZEDŹ CHOROBĘ!

Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuc w Nowym Szpitalu w Olkuszu
Dnia 29.06.2012 r. w Nowym Szpitalu w Olkuszu odbyła się konferencja prasowa na temat „Programu Wczesnego
Wykrywania Raka Płuc”. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Regionalna Emilia Konieczyńska, Prezes Zarządu
Krzysztof Bestwina, Dyrektor ds. Lecznictwa Norbert Kubański, Pielęgniarka Naczelna Małgorzata Gawron, lek. med.
Mariusz Chojnacki - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, oraz zaproszeni dziennikarze lokalnych gazet.
Głównym celem konferencji było to, aby informacje o realizowanym programie trafiły do jak największej grupy społeczeństwa. Lek. med. Mariusz Chojnacki przygotował prezentację
dotyczącą przeprowadzanego projektu.
Wczesne wykrycie zmian nowotworowych w płucach jest
trudne. W początkowej fazie choroba rozwija się bezobjawowo. Nie boli. Zauważalne dla chorego objawy to kaszel,
duszności, ból w klatce piersiowej, krwioplucie - pojawiają
się bardzo późno i dopiero one skłaniają do wizyty u lekarza.
Dziś jednak można w porę wykryć nawet drobne zmiany w
płucach dzięki niskodawkowej tomografii komputerowej.
Dla kogo badania?
Nasz program profilaktyczny kierujemy głownie do osób
w wieku 50- 70 lat, znajdujących się w grupie pacjentów
podwyższonego ryzyka wystąpienia raka płuc. Są to osoby:
• palące duże ilości papierosów,
• osoby u których w rodzinie występowały choroby
nowotworowe, w szczególności rak płuc,
• osoby narażone na ekspozycję
czynników rakotwórczych.
Jak wygląda badanie?
Badanie TK będzie wykonywane przy użyciu niskich dawek
promieniowania, bez podawania kontrastu dożylnego. Jest to
badanie bezinwazyjne i absolutnie bezpieczne. Dzięki wczesnemu wykrywaniu zmian w płucach pozwalają zredukować
śmiertelność w przebiegu raka płuc o 20%.

Tomografia komputerowa jako badanie profilaktyczne wykonywane w celu wczesnego wykrywania raka płuc nie jest
refundowane przez NFZ. Dlatego konieczne jest pobranie
odpłatności za badanie w wysokości 150 zł, która w części
pokryje koszty jego wykonania.
Program Profilaktyki Raka Płuc, z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej, realizujemy we współpracy
z dr hab. Marcinem Zielińskim dyrektorem Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Będzie on konsultował
wyniki badań naszych pacjentów i kierował ich do ewentualnej
dalszej diagnostyki lub leczenia w MCD Voxel w Krakowie
lub do Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem.
Zapewniamy pacjentom również stałą opiekę i dalszą diagnostykę w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc Nowego Szpitala w
Olkuszu (ul. Żuradzka 21).
Termin badania można ustalić bezpośrednio w Pracowni
Tomografii Komputerowej Nowego Szpitala w Olkuszu, al.
1000- lecia 13, 32-300 Olkusz pod numerem telefonu 32/
758 12 75.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z badania.

PORADY PRAWNE

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

MAŁŻONKÓW PO ROZWODZIE

Jednym z ważnych elementów po ustaniu małżeństwa jest uregulowanie
pomiędzy byłymi małżonkami kwestii podziału wspólnego majątku, zgromadzonego podczas trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.
Z chwilą uprawomocnienia
się wyroku rozwodowego,
ustaje wspólność majątkowa
małżeńska. Podział majątku
wspólnego małżonków może
nastąpić na podstawie zgodnej
umowy zawartej przez byłych
małżonków przed notariuszem bądź w postępowaniu
o podział majątku wspólnego.
Zdecydowanie najprostszym
i najmniej konfliktowym rozwiązaniem, jeżeli małżonkowie
potrafią dojść do porozumienia
w zakresie zakresu oraz sposobu podziału jest podział majątku dokonany poprzez umowę
albowiem oszczędzają oni w ten
sposób zarówno swój czas, jak
i pieniądze.
Zgodnie z art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
oboje małżonkowie mają równe
udziały w majątku wspólnym.

Bardzo często jednak kwestię
tę byli małżonkowie rozstrzygają na drodze sądowej z uwagi
na możliwość żądania ustalenia
przez Sąd udziałów w majątku

wspólnym z uwzględnieniem
stopnia, w którym każdy z nich
przyczynił się do powstania
tego majątku.

Stopień przyczyniania się do
powstawania wspólnego majątku to nie tylko wkład zawodowy
i finansowy małżonków ale także uwzględnienie nakładu osobistej pracy przy wychowaniu
dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Wartości
pracy małżonka opiekującego
się domem i dziećmi (przeważnie kobiety) w przeciwieństwie
do pracy zawodowej nie da się
określić w sposób wymierny.
Przyjmuje się jednak, że w prawidłowo funkcjonujących rodzinach wkład małżonka zajmującego się prowadzeniem domu
i wkład małżonka pracującego
zawodowo jest porównywalny.
Nie chodzi tu w żadnym razie
o równość arytmetyczną. Istota
wspólności majątkowej polega
właśnie m.in. na tym, że mimo
iż wysokość zarobków się
różni, nie zmienia to równego

udziału małżonków w majątku wspólnym. Nigdy jednak
jeden małżonek nie może zostać
w ogóle pozbawiony udziału
we wspólnym majątku. Możliwość skorzystania z nierównego podziału majątku wymaga
więc wykazania przed sądem,
że w danej sprawie zachodzą
ważne względy.

tość, to spora taksa notarialna. Natomiast opłata sądowa
od wniosku o podział majątku
wspólnego małżonków to kwota
1.000 zł, a gdy byli małżonkowie są zgodni co do podziału
i przedstawią zgodny projekt
podziału, opłata jest znacznie
niższa i wynosi 300 zł (jest to
opłata stała i niezależna od warDo sprawy sądowej dochodzi tości majątku).
również najczęściej wtedy, gdy
Przedmiotowy wniosek były
byli małżonkowie nie mogą się małżonek powinien wnieść do
porozumieć co do zasad tego Sądu, właściwego ze względu
podziału. W niektórych sytu- na miejsce położenia przedmioacjach warto skorzystać z dro- tów tworzących ten majątek.
gi sądowej także wtedy, gdy W oparciu o całokształt okoporozumienie istnieje - podział liczności faktycznych sprawy,
sądowy bywa często tańszy niż wynikających z przeprowadzoten umowny (choć z pewnością nych w sprawie dowodów, Sąd
dłużej trwa). Dzieje się tak naj- wyda rozstrzygnięcie w formie
częściej, gdy w skład majątku postanowienia, ustalając w nim
wspólnego wchodzi nierucho- skład majątku wspólnego małmość. Umowny podział takiego żonków, dokona jego podziału
majątku - w odniesieniu do tego i orzeknie o kosztach postęskładnika - może nastąpić jedy- powania.
nie w formie aktu notarialnego.
vv Rafał Czeladzki
Sporządzenie takiego aktu, gdy
email: RCzeladzki@gmail.com
nieruchomość ma znaczną war-

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

POLICJA i STRAŻ MIEJSKA
Włamanie do mieszkania
Pomiędzy 3 a 5 lipca br. włamano się do mieszkania na ul. Reja w Olkuszu. Sprawca po wyłamaniu zamków w drzwiach ukradł z wnętrza
mieszkania dokumenty oraz klucze od samochodu. Sprawą zajęli się
olkuscy policjanci.
Włamanie do pomieszczenia gospodarczego
Na 150 złotych oszacował wartość skradzionego mienia mieszkaniec
Olkusza, któremu 4 lipca w nocy skradziono „osprzęt” oczka wodnego.
Sprawca włamał się do pomieszczenia gospodarczego znajdującego
się na ul. K. K. Wielkiego w Olkuszu i ukradł m. in. pompkę wodną. Za
kradzież z włamaniem można trafić na 10 lat do więzienia.
Zatrzymany z marihuanę
W dniu 8. lipca br. w Olkuszu policjanci patrolówki zatrzymali 21-letniego mieszkańca miejscowości Rudno, u którego w samochodzie
i odzieży znaleziono 5 gram suszu marihuany. Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań. Za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.
Zatrzymany z kradzionym rowerem
6 lipca 2012 roku w Olkuszu na ul. Króla Kazimierza Wielkiego tuż
po północy policjanci zauważyli młodego mężczyznę, który w stanie
nietrzeźwości prowadził rower. Okazało się, iż rower został skradziony
w 2006 roku w Krakowie. Sprawę prowadzi olkuska dochodzeniówka.
BEZPIECZNY WYPOCZYNEK NAD WODŔ
Abyśmy mogli wszyscy cieszyć się z letniego wypoczynku pamiętajmy
o kilku podstawowych radach, które pomogą miło, spokojnie i bezpiecznie spędzić wakacje. W okresie wakacji dzieci najchętniej wypoczywają nad wodą, dlatego porozmawiaj ze swoim dzieckiem aby:
• kąpało się tylko w miejscach odpowiednio oznaczonych i pod opieką dorosłych,
• nie wchodziło do wody wbrew zakazom ratownika oraz w czasie,
kiedy wywieszona jest czerwona flaga,
• nie wchodziło do wody bezpośrednio po obfitym posiłku, czy też
dłuższym opalaniu się,
• w czasie kąpieli nie krzyczało i dla zabawy nie wzywało pomocy,
jeśli faktycznie nie jest mu potrzebna,
• przed wejściem do wody ochłodziło całe ciało wodą,
• przy użytkowaniu sprzętu wodnego (kajak, rower wodny, skuter itp.)
bezwzględnie zakładało kapok,
• pływając na materacu nie odpływało zbyt daleko od brzegu,
• nie skakało do płytkiej wody o niezbadanym dnie.
Jeśli dzieci są w wodzie, miejcie nad nimi ciągły nadzór, również wtedy gdy potrafią pływać - zwykłe zachłyśnięcie wodą może skończyć
się utonięciem.

Reklamy

Betoniarnia PRO-BET Sp. J.
OLKUSZ

WOLBROM

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

tel. 32 644 21 42
696 486 469

OLEWIN 50c

UL. BRZOZOWSKA 2

Oferujemy:
• betony towarowe od B-10 do B-40
• betony posadzkowe, mrozoodporne, hydrotechniczne
• betony drogowe i mostowe
• betony wg receptury powierzonej
• zaprawy budowlane
• podsypki stabilizujące

E
N
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Y
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E
KONKUR
CENY!!!

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

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

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

Firma „MALORZ” zajmuje się produkcją wszelkiego
rodzaju wyrobów z drewna. W swojej ofercie posiada:
• Domy z bali
• Domy szkieletowe
• Domki letniskowe
• Domki kanadyjskie
• Wiaty ogrodowe
• Ganki
• Dachy
• Usługi tartaczne
• Więźba dachowa
• Boazeria

• Deska elewacyjna
• Podłogi
• Deska tarasowa
• Listwy wykończeniowe
• Schody
• Parapety
• Okna
• Drzwi wewnętrzne
i zewnętrzne
• Altanki

• Place zabaw
• Meble ogrodowe
• Huśtawki
• Budy
• Balustrady
• Ocieplenie STEICO FLEX
• Łóżka
• Kołyski

DO M
Y
Z
BALI
Józef Chowaniec
SIEDZIBA FIRMY:
Trzyciąż 180, 32-353 Trzyciąż • e-mail: biuro@malorzdomy.eu • www.malorzdomy.pl
KONTAKT: Właściciel ﬁrmy: Józef Chowaniec + 48 607 092 504
Dział produkcji: Tomasz Gzyl + 48 501 229 280
CZYNNE: pon - piątek 9.00 – 17.00, sobota 9.00 – 14.00
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 032/643 03 13

INFORMUJEMY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej
w Olkuszu przy ul. Krakowskie Przedmieście 14,
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
że w związku z nowo planowaną nadbudową w 2012 r.
pozostał jeszcze do sprzedaży jeden nowy lokal mieszkalny:
o pow. około 56m2.
Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu
pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji. Zainteresowanych i chętnych
nabyciem mieszkania prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

Posiadamy do wynajęcia
przy ul. Kluczewskiej 2:
• pomieszczenie garażowe o pow. 35 m2
z kanałem, wyposażone w energię
elektryczną i wodę

Zapewniamy:

• dozór całodobowy
• obiekt monitorowany
Szczegółowych informacji udziela:
Dział Administracji i Kadr, p.17,
tel. 0-32 643-03-13, 643-03-16 w. 120

Zapraszamy do nowo
otwartego zakładu
produkującego nici
z włókien naturalnych

Nasza oferta:
• nici wędliniarskie
• sznurek rolniczy
• sznurek pakowy
• przędza
i tkanina jutowa
• nici lniane
• linki plecione
ul. Kolejowa 50, Bukowno

tel. 508 088 670, 508 088 671, 508 088 672
www.grzanpol.com.pl
grzanpol@grzanpol.com.pl
Czynne od pon. do piątku w godz. 700 - 1600

Zapraszamy do profesjonalnej
myjni samoobsługowej i ręcznej ﬁrmy
U nas umyjesz samochód tanio i dobrze.
Myjnia jest najnowocześniejszym modelem
ﬁrmy Karcher, środki chemiczne są całkowicie bezpieczne
dla środowiska i nie niszczą lakieru.
Woda używana do mycia jest specjalnie ﬁltrowana,
nie zostawia plam na samochodzie.
Oferujemy żetony do bezgotówkowego
korzystania z myjni dla ﬁrm i instytucji.

ul. Kolejowa 50, Bukowno

Informacje
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ENERGETYKA WIATROWA NA ZIEMI OLKUSKIEJ

Zimnodół „przeciwko” wiatrakom, Poręba Górna „za”
Spore emocje wywołuje ostatnio temat lokalizacji farmy wiatrowej, której budowę zaplanowano w okolicach Zimnodołu. Większość mieszkańców sołectwa, nie zgadza się na umieszczenie przez Pawła Piasnego ok. 180 metrowych
wiatraków zaledwie 600 metrów od zabudowań. Temat został poruszony podczas posiedzenia Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Olkuszu.
MIESZKAŃCY ZIMNODOŁU
PROTESTUJĄ

Od kilku tygodni mieszkańcy
Zimnodołu i innych okolicznych sołectw w gminie Olkusz,
żyją tematem farmy wiatrowej.
W pobliżu miejscowości ma
powstać 5 potężnych wiatraków.
Inwestor planuje, że będą miały
one ok. 180 metrów wysokości
(licząc łącznie turbinę z śmigłami). W planie zagospodarowania przestrzennego, jaki został
uchwalony przez Radę Miejską, dopuszczono możliwość
takiej lokalizacji. Jak twierdzą
mieszkańcy, wtedy nikt nie
protestował, gdyż nie zdawano
sobie sprawy, że wiatraki będą
tak wysokie, a ich usytuowanie
będzie tak blisko wioski.
Od czasu uchwalenia planu
zagospodarowania przestrzennego, Paweł Piasny wybudował
na polach w okolicy Zimnodołu kilkudziesięciu metrowy
maszt pomiarowy. Okazało
się, że warunki wietrzne są tam
wystarczające. Inwestor rozpoczął więc działania, aby uzyskać
zgodę na wybudowanie farmy
wiatrowej. Po złożeniu dokumentów, 20.06.2012r. Burmistrz

Miasta i Gminy Olkusz wydał
obwieszczenie o obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. : „Elektrownia
wiatrowa w miejscowości Zimnodół Gmina Olkusz”.

Mieszkańcy postanowili jednak sprzeciwić się tej lokalizacji. W okolicznych wsiach
zebrano kilkaset podpisów.
Protestujący zarzucili także
sołtysowi Zimnodołu Jackowi
Piasnemu (bratu Pawła Piasnego), że nie informował ich
szczegółowo o planowanej
inwestycji. Doszło nawet do
sytuacji, że Jacek Piasny postanowił zrezygnować z funkcji
sołtysa Zimnodołu.
EMOCJE NA KOMISJI

Podczas środowej komisji
w Urzędzie Miasta, spora grupa mieszkańców prezentowała
argumenty przeciwko lokalizacji elektrowni na ich terenie
m.in. zbyt bliską odległość wiatraków od zabudowań, emisję
przez turbiny szkodliwych dla
człowieka infradźwięków oraz
umieszczenie tak potężnych
urządzeń w otulinie „Parku Krajobrazowego Dolinki

TURYSTYKA

Wakacje w pełni, a ważność paszportu upłynęła kilka dni
temu? Nic nie szkodzi. Nie muszą Państwo wyrabiać nowego paszportu by zaplanować w ostatniej chwili wyjazd na
urlop za granicę. Pozostaje jeszcze możliwość skorzystania
z oferty wyjazdu do jednego z krajów, mieszczącego się w
Unii Europejskiej w obrębie strefy Schengen, gdzie wystarczy posiadać ważny dowód osobisty. Jednym z takich krajów, uroczym, malowniczym i bardzo chętnie wybieranym nie
tylko przez polskich turystów jest Grecja.

Kreta – największa wyspa grecka gdzie oprócz pięknych plaż
znajduje się jedno ze znanych
stanowisk archeologicznych –
Knossos.
Rodos – najbardziej popularny
kierunek wypoczynkowy z całej Grecji, idealne miejsce dla
plażowiczów, lubiących pląsać
wieczorową porą w klubach
i dyskotekach.
Kos – miejsce urodzenia Hipokratesa, wyspa sadów owocowych, gajów oliwnych i jednych
z najpiękniejszych greckich plaż.

NOWOŚĆ - SZKOLENIA TURYSTYCZNE

Korfu – największa z Wysp Jońskich, idealna do samodzielnego

PYTANIA W IMIENIU
MIESZKAŃCÓW

Jako Radny Rady Miejskiej
uczestniczący w komisji poruszyłem kilka, dość ważnych
kwestii: po pierwsze, czy planowana lokalizacja nie będzie
pogarszała poziomu życia
mieszkańców? Dziś wiele się
mówi o warunkach życia, o udogodnieniach dla mieszkańców.
Czy taka lokalizacja nie będzie
miała negatywnego wpływu na
mieszkańców i ich zdrowie?
Jednoznacznej odpowiedzi na
środowej komisji nie uzyskałem.

Po drugie zapytałem, czy
Mieszkańcy Zimnodołu nie
stracą finansowo na wybudowaniu elektrowni wiatrowej.
W planie zagospodarowania
przestrzennego poszerzono

w tych rejonach strefę zabudowy
mieszkalnej. Można mieć jednak obawy, czy w przyszłości
znajdą się chętni, aby wybudować swój dom „tuż pod wiatrakiem”?. Czy mieszkańcy nie
będą mieli problemu ze sprzedażą swoich działek budowlanych?
W czasie obrad podkreśliłem, że
nie może być tak, że jedna osoba
w sołectwie zyskuje, a wszyscy
pozostali tracą.

nać do pomysłu mieszkańców,
gdyby przez dwa lata inwestor
informował lokalną społeczność o swoich zamiarach. Jak
twierdzą Mieszkańcy z którymi rozmawiałem, mieli oni
jednak wrażenie, że wiele rzeczy „robiono po cichu”, bez ich
wiedzy, bez informacji, bez
konsultacji. Kto na tym stracił więcej? Dziś można śmiało
zaryzykować stwierdzenie, że
na pewno Paweł Piasny, gdyż
niemal cała miejscowość jest
pełna podejrzeń i nieufności
wobec inwestora, który pochodzi przecież z ich miejscowości.

Po trzecie pytałem czy planowane wiatraki będą nowe czy
używane np. przeniesione z Niemiec lub innego kraju, gdzie
wprowadza się nowsze technologie? Paweł Piasny w odpowie- PORĘBA ZA WIATRAKAMI
dzi na to pytanie zapewnił, że
Zupełnie inaczej sprawę rozbędzie to zupełnie nowa infra- wiązano niedaleko nas, w Poręstruktura, podając szczegółowo bie Górnej w gm. Wolbrom. Jak
parametry nowych turbin.
podał portal wiadomosciwolSwoje uwagi i wątpliwości bromskie.pl, po początkowej fali
podczas komisji wyrażali tak- protestów i sprzeciwu, dzięki
że radni m.in. Janusz Dudkie- wytrwałej pracy przedstawicieli
wicz, Wojciech Gleń, Benjamin firmy planującej budowę farmy
M. Bujas, Józef Stach. Kilku wiatrowej, po seriach spotkań,
godzinna dyskusja była nie- a nawet wyjeździe studyjnym
zwykle żywa, czasami bardzo mieszkańców do Łęk Dukielemocjonująca.
skich (gdzie funkcjonuje już
Moim zdaniem, na pewno elektrownia), podczas specjalwiele wątpliwości udałoby się nego głosowania aż 80 proc.
rozwiać, a być może przeko- mieszkańców Poręby uczestni-

czących w wyborach poparło
lokalizację turbin w pobliżu
ich miejscowości. Warto jednak zauważyć, że jak twierdzi
wolbromski portal w Łękach
Dukielskich inwestor farmy
wiatrowej sfinansował budowę
„orlika”, placu zabaw dla dzieci, parkingu i drogi. Ponadto
Mieszkańcom obiecano, że i oni
zarobią na tej inwestycji.
Czy Paweł Piasny przedstawiający się, jako inwestor chciał
coś podobnego zrealizować
w Zimnodole? Pytanie pozostaje otwarte. Jedno jednak jest
pewne. Bez współpracy z lokalnym środowiskiem realizacja
takiej inwestycji wydaje się być
niemożliwa. Patrząc na obecny, często uzasadniony sceptycyzm i niechęć mieszkańców
do tego typu inwestycji Paweł
Piasny chyba o tym zapomniał
… A jeszcze niedawno na plakatach wyborczych kandydata
na posła z ramienia Platformy
Obywatelskiej Pawła Piasnego
widniało hasło „jestem stąd!”.
Czyżby Piasny zapomniał skąd
jest???
vv Łukasz Kmita

y nasze
RZUĆ PALENIE
Świadczym
lat!

Kompra
B I U R O R AC H U N KO W E

NIEZIEMSKIE PODRÓŻE Z UFO TRAVEL cz.4
GRECJA

Grecja
kojarzona
głównie
z miejscem powstania Igrzysk
Olimpijskich, Atenami, Koryntem czy Meteorami, to także
niezliczona ilość wysp. Przedstawiamy Państwu najpopularniejsze greckie wyspy:

Krakowskie”. Paweł Piasny
tłumaczył jednak, że dotychczas mieszkańcy nie protestowali, a wszelkie argumenty
o ewentualnych zagrożeniach
dla ludzi i ekosystemu zostaną
ujęte w ocenie oddziaływania na
środowisko. Jak mówił Piasny,
jeśli pojawią się zagrożenia,
będą szukane alternatywne
rozwiązania.

zwiedzania np. wypożyczonym
samochodem.
Zakynthos – nazywane inaczej
- „Iliessa”, czyli „Pełna drzew”.
To właśnie tu, w zatoce Laganas
znajduje się najdłuższa, piaszczysta plaża Morza Śródziemnego, gdzie rokrocznie jaja składają
żółwie Caretta Caretta.
Thassos – ulubione miejsce
greckich turystów, piękne plaże
i lasy borowinowe zachęcają do
długich spacerów.
Santorini – wyspa, która powstała dzięki pozostałościom
krateru wulkanicznego. Znana
z białych domów kontrastujących z czernią piasku i głębokim błękitem otchłani morza. Do
dziś można odczuć delikatne
ruchy sejsmiczne oraz zapach
siarki w pobliżu krateru.
Anna Leś

ugi od 21
Najskuteczniejsza w Polsce metoda
rzucania
usł
palenia opracowana przez lekarzy (metoda BRT).
Już jeden zabieg uwalnia
całkowicie
pacjenta od głodu nikotynowego!
Zakres
działalności:
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Ryczałt
VAT odczulanie bez leków
Bezbolesne, komputeroweRejestry
testy alergiczne,
ZUS METODĄ BRT
INNE TERAPIE
JUŻ W
pracownicze
UL. K.K.Sprawy
WIELKIEGO
28 - II piętro (przychodnia obok Skarbka)
OLKUSZU
tel. 511
998przez
966 ﬁrmę z uprawnieniami
www.alergo-med.pl
Szkolenia
BHP
Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw
B I U R O R AC
H U N KO Wroczne
E
Zeznania
y nasze
Świadczym
Zwrot VAT na materiały budowlane
d
i o 21 lat!
usługusług
Dojazd do Klienta wliczony w cenę

POZBĄDŹ SIĘ ALERGII!

Kompra

PRODUCENT ŁAWEK
IMAGE, ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz
www.imageolkusz.com • image.olkusz@onet.pl
tel. 602 617 416, 696 115 781

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

Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Ryczałt
Rejestry VAT
ZUS
oferuje wykonanie:
Sprawy pracownicze
• remontów bieżących i kapitalnych
Szkolenia BHP przez ﬁrmę z uprawnieniami
• wylewek cementowych
Przekształcenia
formy prawnej przedsiębiorstw
agregatem
„Mixokret”
• robót elewacyjnych
Zeznania roczne
• robót transportowo-sprzętowych
koparko- budowlane
Zwrot VAT na materiały
ładowarką, samochód
samowyładowczy
Dojazd do
Klienta wliczony w cenę usług

FIRMA BUDOWLANA

• tynków maszynowych (gipsowych
K. K. Wielkiego 29, 32-300
i ul.
cementowo-wapiennych)

AUTO MECHANIKA
ELEKTRYKA

Olkusz , tel. 32 754 56 70

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

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

Olkusz, Al. Tysiąclecia 1B • tel. 0-32 754 76 33, 0-601 445 721, 0-695 634 005
Wydawca: SOLID PRESS s.c.
Adres: 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2/8
tel.: 608-339-732
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Redaktor naczelny: Mateusz Mucha
Skład i łamanie: Design Factory
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

WULKANIZACJA • WYMIANA OPON

P.K.S. Olkusz
Al. Tysiaclecia 1
tel. 511-410-570

AUTO-SZYBY

MARKOWE SZYBY SAMOCHODOWE
Sprzedaż • Montaż • Naprawa

HURT-DETAL
Bogucin Duży 100
tel.(32) 642 86 56; tel. 663 747 609

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

ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANY
„STANISŁAW PACIEJ”
32-300 OLKUSZ
UL. OSIECKA 3A
TEL./FAX 032 643 32 61

POKRYCIA
dachowe

gwarancja do 40 lat

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

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

www.dachcenter.pl

BEZPIECZNY DACH TWOJEGO DOMU

PROMOCJA KOSTKI
Sprzedaż bez VAT (-23%)

INWESTYCJE „POD KLUCZ”

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

Kostka płukana
POLBRUK AVANTI
55,00 zł/m2

TRANSPORT
USŁUGI

tel. 606 912 543 • 502 189 326

