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Na osiedlu Młodych w najbliższym czasie 
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Czym po stu dniach sprawowania funkcji 
wójta gminy Klucze może pochwalić się 
Norbert Bień?
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Przekształcenie 
szpitala zgodne  

z prawem

olkusz
Piotr Kubiczek

17 marca Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny w Krakowie oddalił 
skargę Prokuratora Okręgowego 
w Krakowie, który żądał stwierdze-
nia nieważności uchwały podjętej 
przez Radę Powiatu w Olkuszu, 
w sprawie przekształcenia Samo-
dzielnego Publicznego ZOZ w Ol-
kuszu. W ocenie Sądu nie doszło 
do naruszenia przepisów prawa, 
a Powiat podejmując uchwałę 
działał prawidłowo i legalnie.

� Więcej�na�stronie 7
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R E K L A M A Sto dni nowych burmistrzów  

i wójtów – Norbert Bień
klucze

Jakub Fita

Władzę w swoich miastach 
i gminach sprawują po raz pierw-
szy. Od jesiennych wyborów sa-
morządowych minęło już ponad 
100 dni. Dla jednych to za mało, 
żeby zrobić coś konkretnego, dla 
innych wystarczająco, żeby podjąć 
pierwsze poważniejsze decyzje. 
Czym mogą się pochwalić nowi 
burmistrzowie i wójtowie powia-
tu olkuskiego, którzy na jesieni 
zeszłego roku rozpoczęli swoją 
pierwszą kadencję?

Nowi włodarze mają już za sobą 
pierwsze 100 dni rządzenia. Z tej 
okazji nasza redakcja postanowiła 
zwrócić się do nich z prośbą o krótkie 
podsumowanie swojej dotychcza-
sowej działalności. Od czego rozpo-
częli swoją pracę i co udało im się 
załatwić w trakcie pierwszych 100 
dni sprawowania władzy? Z takim 
pytaniem zwróciliśmy się do Wójta 
Gminy Bolesław, Krzysztofa Dudziń-
skiego, Wójta Gminy Klucze, Norberta 
Bienia, Burmistrza Olkusza, Romana 
Piaśnika oraz Burmistrza Wolbromia, 
Adama Zielnika.

Jako pierwszy odpowiedział Wójt 
Klucz Norbert Bień. Z racji tego, że 
lista podjętych i wykonanych zadań 
jest dość spora, postanowiliśmy wy-
szczególnić te najważniejsze.

Nowy Wójt stawia na przejrzy-
stość w urzędzie. Jedną z pierwszych 
decyzji było utworzenie Centralnego 
Rejestru Umów, w którym publiko-

wane będą umowy zawierane przez 
Urząd Gminy Klucze i podległe jej jed-
nostki organizacyjne. Dokonano także 
reorganizacji Urzędu Gminy Klucze. 

Uchwalono Program Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Uczniów 
Szkół w Gminie Klucze oraz określono 
zasady i formy przyznawania Stypen-
dium Wójta Gminy Klucze dla uzdol-
nionych uczniów. Powołano także 
Gminną Radę Sportu w Kluczach 
jako ciało opiniodawcze w zakresie 
kultury fizycznej i sportu. W ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych uruchomiono pozalekcyjne 
zajęcia sportowo – rekreacyjne dla 
dzieci i młodzieży z Gminy Klucze 
w miejscowościach: Bydlin, Chechło, 
Jaroszowiec, Klucze, Bogucin Duży.

Nowy Wójt, wraz z przedstawicie-
lami Urzędu Marszałkowskiego i Kra-
kowskiego Parku Technologicznego 
dokonał przeglądu potencjalnych 
terenów gminnych do wykorzystania 
w ramach Programu reindustrializacji 
dla Małopolski. W Urzędzie Gminy 
w Kluczach ogłoszono przetarg i wy-
łoniono wykonawcę, który zajmie 
się modernizacją ciągów komunika-
cyjnych na odcinku Urząd Gminy 
Klucze – Biedronka. Opracowa-
na została także koncepcja 
projektowa,  która służyć 
będzie do przygotowania 
projektu technicznego 
rozbudowy komisariatu 
policji w Kluczach. Nor-
bert Bień mocno zabiega 

także o pozyskiwanie zewnętrznych 
środków na wspieranie zadań gminy. 
W ramach konkursu „MALUCH 
– edycja 2015” ogłoszonego przez 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 złożono dwa wnioski. 
Pierwszy dotyczy zapewnienia funk-
cjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 tworzonych w Klubie 
Dziecięcym „Chatka Puchatka”. 
Drugi zaś dotyczy utworzenia w 2015 
r. nowych miejsc w instytucjach 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
oraz zapewnienie ich funkcjonowania 
przy Przedszkolu w Jaroszowcu. 

Oprócz tego włodarze Klucz apli-
kują o zewnętrzne środki na budowę 
kanalizacji sanitarnej w Jaroszowcu, 
modernizację drogi dojazdowej do pól 
Dąbrówka w Chechle oraz moderniza-
cję Remizy OSP w Chechle.

Bardzo ważne dla nowych władz 
są także zagadnienia związane z eko-
logią. W ramach przygotowań do 
realizacji Planu Niskiej Emisji dla 
Gminy Klucze opracowano i przeka-
zano mieszkańcom gminy ankiety 
dotyczące zagadnień związanych 
z odnawialnymi źródłami energii. 
Złożono także do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
„projekt budowy punktu selektyw-
nej zbiórki odpadów w Kluczach 
z możliwością dofinansowania do 

20 % zadania. 
Jak widać praca w Urzędzie 

Gminy w Kluczach wre. Jak na tym 
tle wypadną pozostali nowo wybrani 

włodarze? Czekamy na informacją 
z ich strony, a póki co zapraszamy 

czytelników do dyskusji.

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Na drodze do poprawy jakości powietrza
Podpisanie przez Burmistrza Mia-

sta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika 
umowy na sporządzenie Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej jest pierw-
szym etapem działań, mających na 
celu poprawę jakości powietrza po-
przez pozyskiwanie funduszy unijnych 
na wymianę oświetlenia ulic, moder-
nizację budynków wraz z wymianą 
nieefektywnych źródeł ciepła, czy in-
stalacje odnawialnych źródeł energii: 
kolektorów słonecznych, ogniw foto-
woltaicznych i kotłów na biomasę.

Prowadzona do końca kwietnia 
na terenie Gminy Olkusz ankieta po-
zwoli zidentyfikować obszary pro-
blemowe, dla których propozycje 

rozwiązań zostaną przedstawione 
w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

W ramach programu zaplanowa-
ne zostaną zadania zarówno w sek-
torze publicznym, jak i prywatnym. 
Działania dla mieszkańców oraz 
przedsiębiorców obejmą m.in. dopła-
ty do modernizacji kotłowni, czy in-
stalacji odnawialnych źródeł energii.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Olkusz opracowywany jest 
przez Centrum Badań i Innowacji Pro-
Akademia – jednostkę naukową spe-
cjalizującą się w tematyce energetyki 
zrównoważonej środowiskowo. Ankie-
terzy będą posiadali odpowiednie do-

kumenty potwierdzające upoważ-
nienia do przeprowadzania rozmów 
z mieszkańcami i przedsiębiorcami.

- Bardzo proszę mieszkańców 
oraz przedsiębiorców z Gminy Olkusz 
o poświęcenie chwili swojego czasu 
na przeprowadzenie rozmów z kon-
sultantami. Nasze wspólne zaanga-
żowanie pozwoli opracować podstawy 
do dalszych działań, które chcemy 
podejmować, aby systematycznie po-
prawiać jakość powietrza w Gminie 
Olkusz, a co za tym idzie, komfort ży-
cia Mieszkańców – apeluje Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz Roman Pia-
śnik.

Ankietę będzie można wypeł-
nić również na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu:  
www.umig.olkusz.pl. Oprócz ankiety 
wśród mieszkańców i przedsiębior-
ców, zostaną także zorganizowane 
dwa spotkania, na których każdy bę-
dzie mógł przedstawić swoje pomysły 
i sugestie dotyczące zapisów Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej.

Na przygotowanie Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej Gmina Olkusz 
otrzymała dofinansowanie ze środ-
ków Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w ramach IX osi Priorytetowej PO IiŚ 
– Działanie 9.3.

Do końca kwietnia bieżącego roku 
mieszkańców Gminy Olkusz, ad-
ministratorów spółdzielni i przed-
siębiorców, odwiedzać będą ankie-
terzy prowadzący inwentaryzację 
emisji pyłów i szkodliwych gazów 
pochodzących z lokalnych kotłowni 
węglowych oraz domowych pieców 
grzewczych. 

Pozwoli to na opracowanie Pla-
nu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Olkusz, który jest niezbędny 
do pozyskiwania funduszy unijnych 
na inwestycje w poprawę jakości 
powietrza.
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Ul. Sosnowa:  
remont potrzebny od zaraz

olkusz
Wiola�Woźniczko

Ul. Sosnowa w Olkuszu z pew-
nością należy do najgorszych dróg 
w mieście. Coroczne „łatanie” 
asfaltu w ramach tzw. bieżącego 
utrzymania dróg na niewiele się 
zdaje. Trakt jest zwyczajnie za-
niedbany. O jego remont i dokoń-
czenie pobliskiego parkingu od 
dawna upominają się mieszkańcy. 
Do naszej redakcji dzwonią w tej 
sprawie zniecierpliwieni kierowcy, 
a u włodarza miasta interweniują 
radni i zarząd osiedla Młodych.

- Wjeżdżając w ul. Sosnową 
z niedawno wyremontowanej ul. Jana 
Pawła II ma się wrażenie, jakby się  
wjeżdżało w inny świat. Pełno tu łat, 
pod którymi na kilka tygodni próbuje 
ukryć się spore ubytki asfaltu. Dziwię 
się, że tak uczęszczana droga nie zy-
skała jeszcze nowej nawierzchni. Tędy 
kursują autobusy, sporo ludzi przy-
jeżdża autami do kościoła. Po prostu 
wstyd – kwituje jeden  z mieszkańców 
osiedla Młodych.

O modernizację gminnego traktu 
od dawna zabiega zarząd osiedla 
Młodych. - Warunki zimowe spowo-
dowały, że stan ulicy uległ pogor-
szeniu. Nie bez znaczenia jest fakt, 
że ul. Sosnowa stanowi dojazd do 
kościoła pw. św. Maksymiliana. Jej 
zły stan negatywnie wpływa na wize-
runek nie tylko osiedla, ale i całego 
miasta - zwłaszcza w oczach licznych 
przyjezdnych, którzy uczestniczą 

w różnych uroczystościach kościel-
nych – podnosi w kolejnym piśmie do 
burmistrza przewodniczący zarządu 
osiedla Młodych Jan Durański.

Niedawno o rozpoczęcie remontu 
ul. Sosnowej wystąpił też radny miej-
ski Wojciech Ozdoba. Przypomina on, 
że na 2016 rok przeznaczono 50 tys. 
złotych na modernizację tej drogi, 
ale czy nie można by zacząć remontu 
wcześniej? – Fatalny stan ul. Sosno-
wej po tegorocznej zimie zobowiązuje 
mnie, jako radnego, a Pana, jako bur-
mistrza do szybkiej reakcji. Być może 
uda się w tym roku choćby w części 
przeprowadzić remont Sosnowej – 
pisze radny w swojej interpelacji do 

włodarza miasta.
Przy okazji modernizacji na-

wierzchni można zrealizować kolejną 
inwestycję. Wojciech Ozdoba, który 
dał się już poznać jako orędownik 
tworzenia ścieżek rowerowych, za-
proponował, aby na Sosnowej wyod-
rębnić trakt dla cyklistów. - Ścieżka 
rowerowa byłaby częścią koncepcji 
tras rowerowych dla całego miasta. 
Przychylenie się do tej propozycji 
z pewnością ucieszy wielu olkuszan, 
którzy chcą bezpiecznie poruszać się 
rowerami na terenie naszego miasta 
– proponuje Wojciech Ozdoba.  

Myśląc o remoncie ul. Sosnowej 
nie sposób pominąć jeszcze jednej, 

niedokończonej inwestycji. Chodzi 
o parking pomiędzy ul. Sosnową a ul. 
ks. kanonika Gajewskiego. Prace 
rozpoczęto już kilka lat temu. Ich 
zakończenie warunkowano m. in. 
budową kanalizacji opadowej. Kana-
lizacja już jest, jednak dalsze roboty 
przy parkingu nie są kontynuowane. 
Kierowcy zostawiają tu swoje auta, 
ale teren ten bez wątpienia wymaga 
utwardzenia i wyznaczenia miejsc 
postojowych.

Gdy tylko burmistrz odpowie na 
skierowane do niego pisma, poinfor-
mujemy o tym naszych Czytelników.

Jak myślicie, czy remont ul. So-
snowej rozpocznie się w tym roku?

Jak się ma olkuski 
sport? 

Debata LIVE TV
W najbliższy wtorek 31 marca o godz. 18:00  

serdecznie zapraszamy Państwa przed monitory komputerów  
na kolejną audycję z cyklu LIVE TV transmitowaną z naszego studia.  

Naszymi gośćmi będą prezesi i działacze sportowi,  
którzy co roku po podziale środków z budżetu miasta bardziej  
niż o sukcesach myślą o tym, jak przeżyć do końca sezonu. 
Bo chyba nie ma takich, którzy z przyznanych dotacji byliby 

usatysfakcjonowani.

O tym, ile kosztuje utrzymanie zespołu z krajowego topu czyli – 
szczypiornistek SPR-u, ile II-ligowej drużyny siatkarskiej,  

a także otym dlaczego jest tak źle w piłkarskiej sekcji  
olkuskiego IKS-u, porozmawiamy z Marcinem Kubiczkiem,  

Januszem Mentlewiczem i Romanem Madejem. 

Zaproszenie do udziału w programie wystosowaliśmy  
również do Przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki 

Wojciecha Panka.

Również i Państwa zapraszamy do wspólnej debaty.  
Interaktywa formuła LIVE TV pozwala na zadawanie pytań  

„na żywo” w trakcie trwania programu.  
Zachecamy też do wcześniejszego nadsyłania pytań  

na redakcyjną skrzynkę: redakcja@przeglad.olkuski.pl 

Do zobaczenia we wtorek!
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1 

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 5478/14 
o pow. 698 m2, położonej w Olkuszu przy ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego, 
stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00045265/6. 

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po wschodniej stronie ul. Biema 
(aktualnie ul. Ks. Kanonika St. Gajewskiego) w Olkuszu, działka  nr 5478/14 znajduje się w terenie „3MN” – opisanym 
jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dopuszczalne: tereny usług komercyjnych związanych z funkcją 
mieszkaniową  w tym: usług handlu, gastronomii, rzemiosła) oraz w granicy terenu górniczego ZGH Bolesław. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 80.700 zł

(słownie: osiemdziesiąt tysięcy siedemset złotych). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż opodatkowana 
podatkiem VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 16.140,00 zł do dnia 
24.04.2015r. na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015r. o godz. 12.00
w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok.101.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, obok pok. 229, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu wwww.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości 
oraz www.bip.malopolska.pl/umigolkusz w dziale: zamówienia publiczne i ogłoszenia
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy  
w Olkuszu, Rynek 1, pok. 237, telefon (32) 6260237.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1
ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki  
nr 5478/15 o pow. 605 m2, położonej w Olkuszu przy ul. Księdza Kanonika Stanisława 
Gajewskiego, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgą wieczystą 
KR1O/00045265/6 . 

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po wschodniej stronie ul. Biema 
(aktualnie ul. Ks. Kanonika St. Gajewskiego) w Olkuszu, działka nr 5478/15 znajduje się w terenie „3MN” – opisanym 
jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dopuszczalne: tereny usług komercyjnych związanych z funkcją 
mieszkaniową w tym: usług handlu, gastronomii, rzemiosła) oraz w granicy terenu górniczego ZGH Bolesław. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 69.900,00 zł

(słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż 
opodatkowana podatkiem VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 13.980,00 zł 
do dnia 24.04.2015r. na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878

Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015r. o godz. 12.30 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok.101.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu, obok pok. 229, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu wwww.umig.olkusz.pl w dziale 
Nieruchomości oraz www.bip.malopolska.pl/umigolkusz w dziale: zamówienia publiczne i ogłoszenia
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy  
w Olkuszu, Rynek 1, pok. 237 , telefon (32) 6260237.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1 

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki  
nr 5478/18 o pow. 2029 m2, położonej w Olkuszu przy ul. Księdza Kanonika Stanisława 
Gajewskiego, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgą wieczystą 
KR1O/00045265/6. 

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po wschodniej stronie ul. Biema 
(aktualnie ul. Ks. Kanonika St. Gajewskiego) w Olkuszu,działka nr 5478/18 znajduje się w terenie „5MN” – opisanym 
jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dopuszczalne: tereny usług komercyjnych związanych z funkcją 
mieszkaniową w tym: usług handlu, gastronomii, rzemiosła) oraz w granicy terenu górniczego ZGH Bolesław. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 227.200,00 zł

(słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.  
Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 
45.440,00 zł do dnia 24.04.2015r. na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878. 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015r. o godz. 13.00
w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok.101.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, obok pok. 229, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu wwww.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości 
oraz www.bip.malopolska.pl/umigolkusz w dziale: zamówienia publiczne i ogłoszenia
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Rynek 1, pok. 237, telefon (32) 6260237. 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1 

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki  
nr 616/7 o pow. 814 m2, położonej w rejonie ul. Wspólnej w Olkuszu, stanowiącej 
własność Gminy Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00045265/6 . 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w terenie „D 2PT/UC” - tereny obiektów 
produkcyjno-techniczne z możliwością wprowadzenia usług komercyjnych.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 32.560,00 zł 
(słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż 
opodatkowana podatkiem VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  
6.500,00 zł w terminie do dnia 24.04.2015r. włącznie na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr:  
03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.

Przetarg odbędzie się 29 kwietnia 2015r. o godz. 11.30 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1 , pok. 101. 

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu , obok pok. 229, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości oraz 
www.bip.malopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Rynek 1, pok. 237, telefon (32) 6260237.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz,
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz  
na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od  27.03.2015r. 
do  08.05.2015r. wywieszony będzie  wykaz  nieruchomości:

- działka nr 2020/2 o pow. 677 m2, objęta księgą wieczystą KR1O/00007943/5, 
położona przy ul. Wiejskiej w Olkuszu, przeznaczona  do sprzedaży w drodze 
przetargu,

- działka nr 4473/5 pow. 65 m2, objęta księgą wieczystą KR1O/00035955/7, 
położona przy ul. M. Konopnickiej, przeznaczona do bezprzetargowego 
przeniesienia jej własności.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  
w godz. 7.00- 15.00, pok. 237 lub pod numerem telefonu 32 6260237.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz, Rynek 1

Informuje, że ogłoszony został I przetarg ustny, nieograniczony  
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej składającej się z działek nr 
2235/12 i nr 2236/1 o łącznej pow. 1069 m2, położonej w Olkuszu przy 
ul. Szpitalnej 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2015r. o godz. 11.30 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, pok. 101.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 690.000,00 zł. Wadium w wyso-
kości 138.000,00 zł należy wpłacić w terminie do 21.05.2015r. włącznie, 
na konto Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w Banku Pekao S.A O/Olkusz 
nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 

Ogłoszenie o w/w przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu pod adresem: www.umig.olkusz.pl 
w dziale Nieruchomości, www.bip.malopolska.pl/umigolkusz w dziale: 
zamówienia publiczne i ogłoszenia, oraz wywieszone w budynku Urzędu 
na tablicy ogłoszeń obok pok. 229.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz 
- Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, pok. 237, tel. 32 6260237.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały 
Nr V/58/2015 z dnia  10 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Śródmieścia w Olkuszu 
/12 obszarów/

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. Ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) informuję o przyjęciu przez Radę 
Miejską w Olkuszu dokumentu pn. „Uchwała Nr V/58/2015 z dnia 10 marca 
2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszarów Śródmieścia w Olkuszu /12 obszarów/.”

Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz 
podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, można się 
zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Olkusz. 
Treść w/w dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej Miasta i Gminy 
Olkusz i w Biuletynie Informacji Publicznej. BURMISTRZ 

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

Naczelnik Urzędu Skarbowego  
w Olkuszu 

informuje�o�zmianie�godzin�urzędowania�

Od�1�kwietnia�2015�r.� 
Urząd�Skarbowy�w�Olkuszu�będzie�czynny:�

poniedziałek w godzinach  
od 7:15 do 18:00, 
wtorek - piątek  

w godzinach od 7:15 do 15:15.
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A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Olkuski Światowy Dzień Wody
Światowy Dzień Wody (World Water 

Day) został ustanowiony przez Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grud-
nia 1992 roku. Święto to obchodzone 
jest 22 marca i co roku odbywa się pod 
innym hasłem. Pierwsze obchody odbyły 
się w 1993 roku. Ich główną ideą nie-
zmiennie jest uświadamianie państwom 
członkowskim wpływu prawidłowej 
gospodarki wodnej na ich kondycję 
gospodarczą i społeczną.

Tegoroczny Światowy Dzień Wody 
odbył się pod hasłem „Zrównoważony 
rozwój”. Olkuskie Wodociągi uczestniczyły 
w tym ważnym dniu i wraz z Powiatową 
Stacją Sanitano-Epidemiologiczną w Ol-
kuszu przygotowały moc atrakcji. Stację 
Uzdatniania Wody odwiedzili uczniowie 
szkół podstawowych 20 marca. Zwie-
dzanie urozmaicił ciekawy wykład Pana 
Józefa Niewdany – Prezesa Stowarzy-
szenia Szansa Białej Przemszy, który jak 
nikt inny potrafi opowiadać o wodzie. 
Nie zabrakło również interesujących 
prelekcji dla nieco starszych. Młodzież 
ponadgimnazjalna 23 marca po cyklu 
ciekawych prezentacji znakomitych 
gości zapoznała się z infrastrukturą tech-
niczną Przedsiębiorstwa. Na specjalne 
zaproszenie odwiedzili nas Pan dr Ta-
deusz Bochnia – Dyrektor Centralnego 
Laboratorium w Krakowie, Pan Grzegorz 
Rut – dr nauk biologicznych na Uniwer-
sytecie Pedagogicznym w Krakowie, Pani 
Barbara Szotek i Pan Zbigniew Adam-
czyk – przedstawiciele ZGH „Bolesław”  
a także Pan Józef Niewdana – Prezes Sto-
warzyszenia Szansa Białej Przemszy, któ-
rego i w tym dniu nie mogło zabraknąć. 
O najwyższych walorach wody przekony-
wała Pani Agata Knapik - Dyrektor Powia-
towej Stacji Sanitano-Epidemiologicznej.

Główny cel przedsięwzięcia to skie-
rowanie uwagi społeczeństwa na to jak 
ważną rolę odgrywa woda w życiu czło-

wieka. Działania tego typu podejmuje się  
z konieczności wzbudzenia szacunku do 
wody, która ze względu na swoją dostęp-
ność w naszych warunkach klimatycznych 
bywa marnotrawiona. Problemy, z jakimi 
spotykają się kraje okołorównikowe 
pokazują ryzyko wystąpienia podobnych 
niedostatków wody na naszym terenie 
w przyszłości. Przedsiębiorstwo już od 
kilku lat zmaga się z problemem zaopa-
trzenia w wodę mieszkańców regionu 
olkuskiego po likwidacji kopalni ZGH 
„Bolesław”. Wspólnymi siłami z samo-
rządami gminnymi udało się określić 
założenia techniczne dla nowego systemu 
zaopatrzenia w wodę.  Jesteśmy świadka-
mi zmiany historycznej. I choć brzmi to 
patetycznie, to tak jest. I tak na początku 
XX wieku (1903 r.) zakończono budowę 
wodociągu grawitacyjnego ze źródeł  
w Witeradowie, czy w latach siedemdzie-
siątych ubiegłego wieku powstawał wo-
dociąg grupowy, budowano Stację Uzdat-
niania Wody w Olkuszu, Oczyszczalnię 
Ścieków w Olkuszu, tak dzisiaj na naszych 
oczach został wybudowany nowy system 
odbioru ścieków, a już w niedługim czasie  
w naszych kranach popłynie woda 
z nowych ujęć. 

Przypomnijmy sobie kilka faktów…
Inwestycja jest realizowana według zasad 
tzw. żółtego FIDIC–a, czyli wykonawca 
wyłoniony w przetargu nieograniczonym 
rozpoczął swoją pracę od przygotowania 

dokumentacji projektowej, a następnie 
na jej podstawie zrealizuje prace budow-
lane. Wykonawcą jest konsorcjum firm 
z liderem, firmą F.H.U. INSTBUD Stanisław 
Boguta Spółka Jawna. 

W ramach inwestycji zostaną wy-
konane nowe sieci magistralne o łącz-
nej długości około 18,3 km. Połącze-
nie istniejącej sieci wodociągowej  
z miejscowościami: Jaroszowiec, Zalesie 
Golczowskie, Kolbark, Bydlin, Cieślin, Gol-
czowice, pozwoli na zamknięcie układu 
w pierścień. 

Jest to wyzwanie na miarę czasów, tak 
można określić realizowany przez olkuskie 
wodociągi – Kontrakt W11. Efekt, jaki 
mamy zamiar osiągnąć jest niewymierny. 
Niezawodny system poboru i zaopatrze-
nia w wodę z pełnym systemem kontroli 
i monitoringu, podniesie jakość usług 
świadczonych przez PWiK Sp. z o.o. Jakość 
wody, która będzie przesyłana do miesz-
kańców, nie będzie wymagać chemicz-
nych „ulepszaczy”, ponieważ pobrana 
prosto z „serca ziemi”, poddawana będzie 
jedynie dezynfekcji poprzez działania pro-
mieniami UV. Metoda ta jest bezpieczna 
i co najważniejsze nie wpływa na smak 
i jakość wody, a pozwala na zachowanie 
wszystkich najcenniejszych składników, 
eliminując jednocześnie ewentualne 
bakterie chorobotwórcze.

Możliwość bezpośredniego podania 
wydobywanej wody do sieci wodocią-

gowej, z pominięciem skomplikowanego 
procesu technologicznego jej uzdatniania, 
dodatkowo zmniejsza koszty „produkcji 
wody pitnej”. 

Od października 2014 roku trwają 
roboty budowlane. Na obecną chwilę 
zostało wykonane blisko 8 km nowej sieci 
wodociągowej oraz ponad 6 km sterow-
niczej sieci światłowodowej. W styczniu 
2015 roku zakończono wiercenie nowej 
studni głębinowej w Cieślinie.  

Studnia będzie jednym z podsta-
wowych źródeł wody dla mieszkań-
ców gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław 
i Klucze. Nowe ujęcie zasobne jest 
w wodę znakomitej jakości w ilości 300 
m3/h. Obecnie trwają prace związane  
z wykonaniem kolejnej studni głębinowej 
w Kolbarku. 

Na koniec zapraszamy do czytania 
naszych artykułów dotyczących Projektu 
„Porządkowanie gospodarki ściekowej 
w zlewni Białej Przemszy na terenach 
gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze 
- etap I”. 

 Alfred Szylko

Nie będzie 
nowego  

Zespołu Szkół
olkusz

Piotr Kubiczek
Na osiedlu Młodych w najbliż-

szym czasie nie powstanie nowy 
Zespół Szkół. Propozycja starosty 
Pawła Piasnego dotycząca połą-
czenia trzech placówek: Szkoły 
Podstawowej nr 10, Gimnazjum 
nr 2 i II Liceum Ogólnokształcą-
cego, nie znalazł aprobaty u bur-
mistrza Romana Piaśnika, który 
jednoznacznie – powołując się na 
przepisy o obowiązku prowadzenia 
szkół podstawowych i gimnazjów 
przez Gminę - odrzucił niedawną 
propozycję szefa Powiatu.

- Z uwagi na obowiązujące prze-
pisy stanowiące, że prowadzenie szkół 
podstawowych i gimnazjów należy 
do zadań własnych Gminy, a zatem 
również jej obowiązków, burmistrz 
Roman Piaśnik nie znalazł uzasadnie-
nia do akceptacji propozycji starosty 
– informuje Michał Latos, rzecznik 
prasowy olkuskiego magistratu.

Przypomnijmy, że przed miesią-
cem starosta Piasny zwrócił się do 
burmistrza Piaśnika z propozycją 
przejęcia przez Powiat szkół zloka-
lizowanych przy ul. Żeromskiego, 
wraz z ich subwencją i mieniem. 
W piśmie czytamy: „Zarząd Powiatu 
w pracach, które mają na celu ra-

cjonalizację powiatowej sieci szkół 
i placówek oświatowych zwraca się 
do Pana Burmistrza o rozważenie 
przekazania (...) do prowadzenia 
Powiatowi Olkuskiemu szkół - Gim-
nazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 
10 w Olkuszu - dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Olkusz 
wraz z nieodpłatnym przekazaniem 
nieruchomości służącej do realizacji 
tego zadania oświatowego”.

Dodatkowo, w skład nowopow-
stałego Zespołu Szkół miałoby rów-
nież wejść II LO, które statystycznie 
podczas najbliższej czerwcowej re-
krutacji będzie cieszyło się najmniej-
szym powodzeniem u gimnazjalistów 
decydujących o swojej naukowej 
przyszłości. Organem prowadzą-
cym ZS miałby być Powiat Olkuski. 
Utworzenie wspólnego tworu byłoby 
gwarantem zmniejszenia wydatków 
na oświatę z zachowaniem płynności 
funkcjonowania wszystkich wymie-
nionych placówek. Korzyści płynące 
z tej propozycji teoretycznie miały 
dotyczyć obu stron.

Słowo „miały” ma tutaj najwięk-
sze znaczenie, bowiem decyzja szefa 
olkuskiego magistratu oznacza, że 
do żadnych zmian w szkołach na os. 
Młodych na tę chwilę nie dojdzie. Być 
może temat powróci w przyszłości.

Jak usprawnić komunikację?
olkusz

Wiola�Woźniczko
Temat linii autobusowych 

często pojawia się na naszych 
łamach. Pasażerowie zgłaszają do 
nas propozycje zmiany tras czy 
lokalizacji nowych przystanków. 
Ostatnio napisał do nas jeden 
z Czytelników, ciekawy publicz-
nej oceny swoich pomysłów. Jak 
pasażerowie odniosą się do pro-
ponowanych przez mieszkańca 
Bukowna zmian?

Nasz Czytelnik w liście adre-
sowanym do redakcji „Przeglądu 
Olkuskiego” przedstawia dwie nowe 
koncepcje. - Mam poważne problemy 
z poruszaniem się i zdany jestem 
na komunikację publiczną, której 
funkcjonowanie nie jest przyjazne 
dla ludzi niepełnosprawnych. Moje 
propozycje nie wymagają inwestycji. 
Ich realizacja w moim odczuciu zależy 
od dobrej woli gospodarzy, którzy po-
dobno wszelkimi sposobami pragną 
usprawniać życie społeczeństwa - 
pisze nasz Czytelnik.

Pierwsza zmiana dotyczy linii 
M (Olkusz dworzec PKP – osiedle 

Młodych). Zdaniem mieszkańca Bu-
kowna, autobus jadący spod Banku 
Śląskiego nie powinien wjeżdżać na 
plac przy Super Samie, ale jechać pod 
„Carrefour”. - Tam należy zlokalizo-
wać przystanek. Autobus objeżdżałby 
obiekt z tyłu, wyjeżdżał na drogę 
krajową nr 94 i dopiero wtedy pod-
jeżdżał pod Super Sam, kontynuując 
swoją ustaloną trasę - to propozycja 
modyfikacji linii M.

Drugi z pomysłów dotyczy ul. 
Sławkowskiej. Czytelnik zauważa, że 
powstało tam spore centrum handlo-
wo - usługowe, a nie można do niego 
dojechać miejską komunikacją. - 

Może autobusy jadące drogą krajową 
z kierunku zachodniego wjeżdżałyby 
na ul. Sławkowską tuż przy stacji 
paliw Statoil i wyjeżdżały na trasę 94 
ul. Mickiewicza? Od strony wschod-
niej autobusy mogłyby skręcać wła-
śnie w ul. Mickiewicza i dalej tak 
dobrać trasę, by wyjeżdżały na „kra-
jówkę” przy cmentarzu. Przy okazji 
usprawniłoby to dojazd do starostwa 
i Urzędu Skarbowego - argumentuje 
mieszkaniec Bukowna.

Jak oceniacie przedstawione 
propozycje? Piszcie na www.prze-
glad.olkuski.pl!

Upragniony rozkład jazdy
olkusz

Piotr Kubiczek
Wydaje się, że niedawne spo-

tkanie burmistrza Romana Piaśni-
ka z prywatnymi przewoźnikami 
wożącymi olkuszan do Krakowa 
nie było tylko urzędową „poka-
zówką”. Po debacie, jaka odbyła 
się pod koniec lutego w budynku 
magistratu, wielu z klientów firm 
transportowych podnosiło alarm, 
że nic w ich sytuacji się nie zmieni. 
Okazuje się jednak, że wystarczy 
odrobina dobrej woli, aby wszyst-
kim żyło się lepiej.

Do rozwiązania najważniejszych 
kwestii dotyczących cen biletów 
i komfortu jazdy droga jeszcze daleka, 
ale pierwsza dobra informacja dla 
podróżujących do stolicy Małopolski 
już jest. Na przystanku początkowym 

przy Supersamie pojawił się rozkład 
jazdy.

To, co dla pasażerów linii Olkusz 
– Kraków jeszcze do niedawna było 
niedostępne, zazwyczaj jest podsta-
wową normą, jeśli chodzi 
o obowiązujące przepisy 
i szacunek płynący ze strony 
przewoźników do ich klien-
tów. Bo gdy nie korzysta się 
z usług transportowych przy 
użyciu biletu miesięcznego, 
nie jest istotne, z kim pojadę 
do pracy, czy wrócę do domu. 
Ważne, żeby wsiąść do busa 
o wyznaczonej godzinie i doje-
chać na czas. Dlatego tak istotny, 
w szczególności w weekendy i dni 
świąteczne, jest aktualny rozkład 
jazdy, o który przez długie miesiące 
nie mogli doprosić się pasażerowie. 
Ludzie do tej pory często spędzali na 
przystankach po kilkanaście minut, 

tak naprawdę nie wiedząc, czy bus 
przyjedzie, czy raczej trzeba zacząć 
szukać jakiegoś transportu 
zastępczego.

Teraz ma się to zmienić. Ujednoli-
cony rozkład pojawił się już na wiacie 
przystankowej przy Supersamie, skąd 
w stronę Krakowa ruszają wszystkie 
„olkuskie” busy. Lutowe rozmowy 
przewoźników z burmistrzem stanęły 
jednak na tym, że godziny odjazdów 
pojawią się na przystankach, a nie 
na jednym przystanku. Z tego też 
powodu z odtrąbieniem pierwszego 
małego sukcesu wstrzymamy się 
do czasu, gdy obietnica zostanie 
spełniona w całości. Pamiętamy 
też o obietnicy szefa magistra-
tu, który nie tak dawno mówił 
o umieszczeniu obowiązującego 
rozkładu jazdy choćby na stro-
nie UMiG-u.
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SZKOŁA DEBATY W IV LO

W bieżącym roku szkolnym 
IV LO w Olkuszu, jako jedyne li-
ceum spoza Krakowa, przystą-
piło do udziału w organizowa-
nym przez Krakowskie Stowa-
rzyszenie Mówców projekcie 
„Szkoła Debaty”. W XII edycji 
Turnieju Debat Oksfordzkich 
drużyna z „Czwórki” zajęła 
znakomite III miejsce w syste-
mie rywalizacji „pucharowej”.

Olkuskie Liceum reprezentowała 
drużyna w składzie: Maria Kajda, Alek-
sandra Pałka, Jakub Chochół oraz 
Mikołaj Kluczewski  (który ponadto 
zajął 3. miejsce w klasyfikacji mówców, 
a zaledwie kilku punktów zabrakło mu 
do zwycięstwa w tym rankingu).W dro-
dze do sukcesu drużyna IV LO musiała 
zmagać się z adwersarzami w pięciu 
debatach, broniąc lub próbując zane-
gować następujące tezy w dyskusji 
z drużynami wiodących krakowskich 
ogólniaków:
- „Polski przemysł filmowy chyli się ku 

upadkowi” - Publiczne LO Sióstr Pre-
zentek w Krakowie;

- „Wprowadzenie gimnazjów było złym 
pomysłem” - VII LO im. Z. Nałkow-
skiej w Krakowie;

- „Atak jest najlepszą obroną” - II LO 
im. Króla Jana III Sobieskiego w Kra-
kowie;

- „Lepiej jest być konformistą” - I LO im. 
B. Nowodworskiego w Krakowie;

-  „Najważniejsze rzeczy w życiu są za 
darmo” – XI LO im. M. Dąbrowskiej 
w Krakowie.

Teraz przed drużyną IV LO w Ol-
kuszu kolejne ważne wyzwanie – udział 
w Mistrzostwach Polski Debat Oks-
fordzkich w Poznaniu, które odbędą 
się 28 marca. 

Zaznaczmy, że znakomicie roz-
wijający się od kilkunastu lat program 
krakowskich debat umożliwia uczniom 
biorącym w nim udział doskonalenie 
pasji oratorskich i cennej we współ-
czesnym świecie umiejętności  pracy 
w zespole. Ciekawe tezy, wokół których 
toczą się debaty, rozwijają wyobraźnię, 
skłaniają do spojrzenia na wiele kwestii 
z różnych stron (czasem bronić trzeba 
stanowiska, z którym się nie zgadza-
my), uczą umiejętności wyszukiwania 
argumentów i dowodów na poparcie 
niekiedy bardzo „karkołomnych” tez – 
w związku z czym stawiają zawodników 
w sytuacjach nietypowych, w których 
muszą sobie poradzić, konfrontując 
swoją wiedzę i umiejętności z innymi 
młodymi ludźmi. Szkoła Debaty rozwi-
ja zatem cechy, które zawsze w życiu 
będą przydatne.

A co do powiedzenia mają nasi 
debatowicze?

Maria Kajda: Nie możemy docze-
kać się debaty w Poznaniu. Jesteśmy 
debiutantami, którzy poczuli klimat 
projektu. Energia nas rozpiera, więc 
i wyzwanie inspiruje.

Aleksandra Pałka: Nie przypusz-
czałam, że debaty okażą się taką przy-
godą. Są  wciągające. Zachęcają do  
krytycznego myślenia i zdrowej rywa-
lizacji. Szczególnym doświadczeniem 
są wystąpienia w pięknej sali obrad 
Rady Miasta Krakowa. Stać na takiej 
mównicy, to jest coś!

Jakub Chochół: Projekt dla mło-
dych „Szkoła Debaty” wychodzi na-
przeciw wielkiemu wyzwaniu – chodzi 
o podniesienie w przyszłości poziomu 
społecznej debaty. Myślę, że to jest 
właściwa droga.

Mikołaj Kluczewski: Wiemy już, 
że jesteśmy dobrzy w debatowaniu. 
Szybko uczymy się, potrafimy orygi-
nalnie myśleć, wyciągać wnioski z ko-
lejnych potyczek.  W Poznaniu damy 
z siebie wszystko!

Młodzi ludzie są najlepszymi amba-
sadorami swoich państw, miast i szkół. 
Trzymajmy mocno kciuki za drużynę 
z „Baczyńskiego”. Niech sławią w Pol-
sce Olkusz z jego największym skar-
bem – inteligentną młodzieżą.

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N YR E K L A M A

Ciąg�dalszy�ze�strony 1 Gminy znów 
wesprą Powiat

wOlbrOm, trzyciąż
Ewa�Barczyk

Włodarze Wolbromia i Trzy-
ciąża zdecydowali, że udzielą 
wsparcia finansowego Powiato-
wi Olkuskiemu, który nie jest 
w stanie wyasygnować z własnego 
budżetu środków na cały wkład 
własny wymagany do skorzysta-
nia z dofinansowania państwa do 
remontu dróg lokalnych w ramach 
programu usuwania skutków klęsk 
żywiołowych, które może wynieść 
do 80% poniesionych kosztów.

Promesy na dofinansowanie 
usuwania skutków klęsk żywioło-
wych na terenie Małopolski wręczyli 
przedstawicielom samorządów lokal-
nych minister Stanisław Huskowski 
oraz wojewoda Jerzy Miller 10 lutego 
2015 r.  Wkrótce potem burmistrz 
Wolbromia i wójt Trzyciąża otrzy-
mali pisma od Starosty Olkuskiego 
z prośbą o dofinansowanie remon-
tów dróg zniszczonych przez ulewne 
deszcze na terenie obu gmin. Powiat 

Olkuski otrzymał promesę na udzie-
lenie pomocy finansowej z budżetu 
państwa na ten cel w wysokości  
1 mln 200 tys. zł  na czterech drogach 
powiatowych: 1148K Wierzchowisko 
- Budzyń w miejscowości Budzyń, 
1147K Poręba Górna - Porąbka 
w Porębie Górnej – na terenie gminy 
Wolbrom oraz 1155K Skała - Tar-
nawa - Imbramowice - Ulina Wielka 
w miejscowości Imbramowice i 1154K 
Przeginia - Sułoszowa - Trzyciąż 
w miejscowości Jangrot (gmina 
Trzyciąż).

Starosta poprosił włodarzy gmin 
o pomoc w uzupełnieniu wkładu 
własnego powiatu odpowiednio w wy-
sokości 143 tys. zł – na remont dróg 
w gminie Wolbrom oraz 306 tys. zł – 
na drogi w gminie Trzyciąż.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Wolbromiu radni podjęli uchwałę 
o udzieleniu pomocy Powiatowi w wy-
sokości oczekiwanej przez starostę, 
natomiast Trzyciąż udzieli Powiatowi 
wsparcia w wysokości niższej od ocze-
kiwanej i będzie to 217 tys. zł.

W co inwestuje 
Bolesław?

bOleSław
Wiola�Woźniczko

4 mln 47 tys. złotych – taka 
kwota zostanie przeznaczona na 
tegoroczne inwestycje w Bolesła-
wiu. Najpoważniejsze z nich doty-
czą kanalizacji oraz dróg. 

Lwią część inwestycyjnych wy-
datków (2 mln 507 tys. zł) stanowią 
przedsięwzięcia z zakresu ochrony 
środowiska.1 mln 997 tys. złotych 
łącznie kosztować będzie budowa 
kanalizacji sanitarnej w Małobądzu, 
Krzykawie i Ujkowie Nowym. Kilka 
inwestycji na łączną kwotę 275 tys. 
złotych zaplanowano w oczyszczalni 
ścieków w Laskach. Ważne pozycje 
w tegorocznym budżecie stanowią 
dotacje dla mieszkańców: na dofinan-
sowanie kosztów budowy przyłączy 
kanalizacyjnych (150 tys. zł) oraz 
kosztów ekologicznej wymiany źródeł 
ciepła (30 tys. zł). 

512 tys. złotych przeznaczono 
na dofinansowanie remontów dróg 
powiatowych. Najwięcej, bo 200 tys. 
złotych, zapisano w budżecie na mo-
dernizację odcinka ul. Ponikowskiej 
w Bolesławiu. Po 100 tys. złotych 
pochłoną modernizacje nawierzchni 
na ul. Nullo w Krzykawce oraz ul. 
Bolesławskiej w Kolonii, a także prze-
budowa ul. Poręba w Kolonii. W tej 
ostatniej miejscowości przebudowie 
ulegnie też fragment drogi Laski – 
Bolesław (12 tys. złotych). Nie zaom-
niano również o gminnych traktach. 

350 tys. złotych kosztować będzie 
przebudowa ul. Szkolnej w Bolesła-
wiu. Na przebudowę ul. Bolesławskiej 
w Kolonii przeznaczono z kolei 65 tys. 
złotych, a na projekt budowy łączni-
ka ul. Wyzwolenia z ul. Ponikowską 
w Bolesławiu - 50 tys. złotych.

Na terenie gminy pojawi się także 
nowe uliczne oświetlenie. Więcej lamp 
będzie w Krążku – Podlipiu (66 tys. 
zł),, Bolesławiu (22 tys. zł), Między-
górzu (11 tys. zł) oraz na końcu ul. 
Starowiejskiej w Krzykawce (30 tys. 
zł). Ze środków funduszu sołeckiego 
w Małobądzu zostanie zamontowana 
lampa solarna (13 tys zł).

W tym roku zaplanowano dwie 
inwestycje w Dworku w Krzykawce: 
naprawę dachu gontowego (50 tys. 
zł) oraz naprawę instalacji elektrycz-
nej i odgromowej (15 tys. zł). Drugie 
z tych przedsięwzięć finansowane jest 
z funduszu sołeckiego.

Jakie jeszcze przedsięwziecia za-
plano na ten rok? Dwa z nich zostna 
sfinansowane z funduszy sołeckich. 
Chodzi o zagospdoarownaie placu 
rekreacyjnego w Ujkowie Nowym 
(22,5 tys. zł) oraz budowę placu zabaw 
w Laskach (prawie 20 tys. zł). Za 
110 tys.zlotych zostanie dokończona 
rozbudowa siedziby Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Podlipiu. Kolo 
karczmy „Bida” powstanie zatoka 
autobusowa. Koszt przedsięwziecia 
to 10 tys. złotych. 60 tys. złotych za-
pisano na projekt zatoki przy drodze 
krajowej 94.

- W ustnym uzasadnieniu 
Sąd wskazał, że w katalogu zadań 
powiatu nie znajduje się pro-
wadzenie SP ZOZ czy szpitala. 
Ponadto, sąd wskazał, iż Powiat 
podjętą uchwałą zapewnił ciągłość 
udzielania świadczeń zdrowotnych 
bowiem przewidywała ona zapis 
o utrzymaniu świadczeń udziela-
nych przez SP ZOZ, o ile NFZ nie 
wyraziłby zgody na przeniesienie 
umów na Nowy Szpital w Olku-
szu – mówi Marta Pióro, rzecz-
nik prasowy olkuskiego szpitala.

Niedawna decyzja krakow-
skiego Sądu Administracyjnego 
kończy sprawę ciągnącą się od 
przeszło pięciu lat. Jesienią 2009 
roku, Powiat zrezygnował z reali-
zacji zadań publicznych z zakresu 
ochrony zdrowia, przekazując je 
spółce kapitałowej Nowy Szpital 
Sp. z o.o. Zawiadomienie o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa 
przez ówczesne władze powiatowe, 
wpłynęło do Prokuratory Rejonowej 
w Olkuszu w marcu 2012 r. Było 
ono efektem blisko pięciomiesięcz-
nej pracy Najwyższej Izby Kontroli, 
która rozpoczęła swoje działania po 
interwencji radnego, a teraz wice-
starosty Jana Orkisza. W listopa-
dzie 2012 r. sprawę przejął Wydział 
do spraw Przestępczości Gospodar-
czej Prokuratury Okręgowej w Kra-
kowie. Od tego czasu aż do teraz 
trwało śledztwo, które ostatecznie 
nie wykazało działań niezgodnych 
z prawem. Ostatecznie prokurator-
ski wniosek z 29 stycznia 2014 r. 
w sprawie unieważnienia uchwały 
radnych dotyczącej przekształcenia 
szpitala został przez Sąd oddalony. 
Postępowanie w kwestii olkuskiej 

lecznicy zakończyło się 11 lutego br.

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego, stanowią-
ce o tym, że przekształcenie szpitala 
odbyło się bez złamania obowiązują-
cych przepisów, nie jest prawomoc-
ne. Trwają również prace związane 
z opracowaniem merytorycznej 
decyzji kończącej prowadzone przez 
prawie trzy lata postępowanie.

- Rozstrzygnięcie to – nieza-
leżnie od tego, że na chwilę obecną 
nie jest prawomocne – potwierdza, 
że władze Powiatu Olkuskiego 
w sposób zgodny z prawem przepro-
wadziły procedurę przekształcenia. 
Czas pokazał, że była to odpowie-
dzialna decyzja. Dowodem na to 
jest prawidłowo od lat funkcjonują-
cy szpital, który realizuje kontrakt 
z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
zabiega o pacjentów, modernizuje 
się i rozszerza zakres udzielanych 
świadczeń. Zakwestionowanie pra-
widłowo przeprowadzonych prze-
kształceń to byłaby zła wiadomość 
przede wszystkim dla mieszkańców 
powiatów, którzy oczekują korzyst-
nych zmian – przekonuje Marcin 
Szulwiński, prezes Grupy Nowy 
Szpital. - Ta decyzja sądu może 
rozwieje wątpliwości, które mają sa-
morządowcy przy przekształceniach 
szpitali – dodaje prezes Szulwiński 
(cytat za www.nowyszpital.pl).

Jak decyzję Sądu komentuje 
mocno zaangażowany w sprawę 
przekształcenia szpitala Jan 
Orkisz? Na razie wykazuje się 
dużą wstrzemięźliwością. - Po-
czekajmy na pisemne uzasad-
nienie wyroku. Proszę o nieco 
cierpliwości – mówi wicestarosta.
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Co dalej z obywatelską 
inicjatywą uchwałodawczą?

pOwiat
Jakub Fita

Temat wprowadzenia w Ol-
kuszu obywatelskiej inicjaty-
wy uchwałodawczej przewija się 
w lokalnej debacie publicznej od 
dłuższego czasu. Kwestia ta zna-
lazła także swoje odzwierciedlenie 
w programach wyborczych części 
kandydatów w zeszłorocznych 
wyborach samorządowych. Teraz 
nadszedł czas na realizację głoszo-
nych haseł. W olkuskim magistra-
cie lada dzień rozpoczną się prace 
nad wprowadzeniem stosownych 
zmian. A jak przedstawia się ta 
kwestia w pozostałych gminach 
powiatu olkuskiego?

Inicjatywa uchwałodawcza to 
prawnie usankcjonowana możliwość 
proponowania rozwiązań w zakresie 
miejscowego prawa. Przysługuje ona 
bezpośrednio mieszkańcom danego 
miasta czy gminy. Warunkiem ko-
rzystania z obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej (OIU) jest wpro-
wadzenie takiego instrumentu do 
statutu danej gminy. Jak informuje 
olkuski magistrat, lada dzień roz-
poczną się prace nad zmianą statutu 
Miasta i Gminy Olkusz, w ramach 
której ma zostać wprowadzona m.in. 
instytucja obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej.

„Szczegóły inicjatywy uchwa-
łodawczej Mieszkańców na chwilę 
obecną są opracowywane. Wstępnie 
planujemy oddać ją grupie 150 
Mieszkańców, choć będzie to temat 
jeszcze poddany analizie, gdyż zarów-
no zwiększenie, jak i zmniejszenie tej 
liczby, ma swoje zalety i wady. Inicja-
tywa uchwałodawcza Mieszkańców 
zostanie wprowadzona w życie wraz 
z uchwaleniem nowego statutu” - 
komentuje Michał Latos, rzecznik 
prasowy UMiG w Olkuszu.

Obywatelskie projekty uchwał 
mogą dotyczyć spraw pozostających 
dotychczas w wyłącznej gestii danej 
rady, np. inwestycji, gospodarowania 
odpadami, zmiany nazw ulic, opłat 
za parkowanie, etc. Zmiana statutu 
stanowić może dogodną okazję do 
wprowadzenie OIU także w gminie 
Klucze.

„W chwili obecnej w Gminie 
Klucze rozpoczęła prace Komisja 
Statutowa, której celem jest do-
stosowanie statutu gminy do obo-

wiązujących przepisów prawnych. 
Jednym z zagadnień, które chciałbym 
zaproponować Komisji będzie właśnie 
wprowadzenie zapisów dotyczących 
Inicjatywy Obywatelskiej. W moim 
przekonaniu Inicjatywa Obywatel-
ska zasługuje na jak największą 
uwagę. Jest ona bardzo ważna przede 
wszystkim dla naszych mieszkańców, 
którzy po zmianach w Statucie Gminy 
Klucze będą mogli uczestniczyć w sta-
nowieniu prawa miejscowego i wspól-
nie brać odpowiedzialność za kierunki 
rozwoju naszej gminy” – mówi nam 
nowy Wójt Klucz, Norbert Bień.

Coraz więcej jednostek samo-
rządu terytorialnego dopuszcza oby-

watelską inicjatywę uchwałodawczą, 
czyli możliwość składania przez grupy 
mieszkańców własnych projektów 
uchwał. Stanowi ona jedno z narzędzi, 
które mogą zwiększyć zaangażowanie 
mieszkańców w sprawy wspólnoty sa-
morządowej. Jak informuje Fundacja 
Batorego, za podstawę prawną oby-
watelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
uznaje się art. 3, 18, 22 i 40 ustawy 
o samorządzie gminnym. Odmienne 
spojrzenie na tą kwestię mają jednak 
włodarze gminy Trzyciąż.

„Na obecną chwilę nie planuję 
wprowadzenia w Gminie Trzyciąż 
obywatelskiej inicjatywy uchwało-
dawczej. Uważam, ze kwestia oby-

watelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
nie została jeszcze w dotychczas obo-
wiązujących przepisach uregulowana 
w sposób kompleksowy. Wymaga 
to rozpoznania możliwości praw-
nych, porównania dobrych praktyk 
i w dalszej kolejności zainicjowania 
poprawki do statutu gminy” – mówi 
Wójt Roman Żelazny.

Instytucja inicjatywy uchwało-
dawczej mieszkańców znajduje już 
szeroki wyraz w statutach miast 
i gmin całego kraju. Prawo do skła-
dania własnych projektów uchwał 
mają mieszkańcy Białegostoku, Czę-
stochowy, Gdańska, Gdyni, Katowic, 
Opola, Sosnowca, Słupska, Sopotu, 

Torunia czy też miasta stołecznego 
Warszawy. W naszym powiecie na tą 
chwilę jedynie miasto Bukowno daje 
swoim mieszkańcom możliwość złoże-
nia swojego projektu uchwały. 

„Zapis umożliwiający korzy-
stanie z inicjatywy uchwałodawczej 
przez mieszkańców Bukowna został 
wprowadzony do statutu miasta 
już w 2005 r. Wniosek taki może 
być złożony przez nie mniej niż 50 
mieszkańców zameldowanych na 
pobyt stały na terenie naszej gminy. 
Pismo określające przedmiot uchwały 
składane jest do Burmistrza, który 
następnie podejmuje prace związane 
z przygotowaniem projektu uchwa-

ły. Do tej pory taka sytuacja miała 
miejsce jednak tylko raz” - mówi 
Marcin Cockiewicz, sekretarz miasta 
Bukowno.

Niestety w wielu przypadkach 
instrument ten okazuje się być tylko 
martwym przepisem. Jak wynika 
z badań Instytutu Spraw Publicznych 
przeprowadzonych na przełomie 2011 
i 2012 r. na próbie 193 gmin, tylko 
w 8,4 % z tych samorządów, które 
uregulowały OIU w swoich statutach, 
mieszkańcy skorzystali z możliwości 
składania swoich projektów.

Dodatkowe regulacje prawne 
nie są więc rzeczą niezbędną. Naj-
ważniejszy jest dobry kontakt po-
między mieszkańcami a urzędem. 
Burmistrz Wolbromia Adam Zielnik 
na pytanie odnośnie wprowadzenia 
obywatelskiej inicjatywy uchwało-
dawczej odpowiada krótko: „U nas 
to już funkcjonuje. Jak obywatele 
mają jakiś pomysł, to przychodzą do 
mnie i ja go przekuwam na projekt 
uchwały. Dobrych obyczajów nie 
trzeba kodyfikować.”

W podobnym tonie wypowiada się 
też Wójt Gminy Bolesław, Krzysztof 
Dudziński: 

„Sądzę, że tworzenie takie-
go instrumentu prawnego byłoby 
w naszym przypadku posunięciem 
nieco na wyrost. Bardziej skupiałbym 
się obecnie na podtrzymywaniu do-
brych relacji pomiędzy samorządem 
a lokalną społecznością. Bolesław nie 
jest dużą gminą. Mamy około 7800 
mieszkańców, którzy tworzą zwarte 
środowisko. Każdy mieszkaniec bez 
problemu może skontaktować się ze 
swoim radnym, który reprezentuje 
de facto całą gminę, a nie tylko swój 
okręg. Również ja, jako Wójt Gminy, 
jestem zawsze otwarty na wszelkie 
inicjatywy społeczne, spotkania , 
rozmowy.... ”

Obywatelska inicjatywa uchwa-
łodawcza to narzędzie, z którego 
aktywnie mogą korzystać różne grupy 
i środowiska. Umożliwia ona reali-
zację inicjatyw oddolnych i pogłębia 
dialog pomiędzy lokalnym samorzą-
dem a mieszkańcami. Zasadniczym 
pozostaje jednak pytanie, czy miesz-
kańcy miast i gmin, w których takie 
rozwiązanie zostanie wprowadzone, 
zdecydują się z niego korzystać?

A jakie jest wasze zdanie na ten 
temat? Czy według was takie na-
rzędzie jak obywatelska inicjatywa 
uchwałodawcza jest potrzebna miesz-
kańcom naszego regionu?

olkusz
Jakub Fita

Nie od dziś wiadomo, że Polska 
to miejsce, w którym zdarzyć może 
się wszystko. Jakiś czas temu cały 
kraj obiegła absurdalna wiadomość, 
że ministerstwo finansów zakazało 
stosowania przypraw w barach 
mlecznych. Decyzja ta wydaje się 
całkowicie niezrozumiała. W po-
lityce jest przecież zupełnie tak, 
jak w kuchni. A w kuchni jest zu-
pełnie jak w życiu – czasem trzeba 
najpierw trochę posłodzić, żeby 
później móc dobrze popieprzyć. 
A najlepsze kolacje to te, które 
połączone są ze śniadaniem.

Otto von Bismarck, dziewięt-
nastowieczny kanclerz Cesarstwa 
Niemieckiego, niemiecki polityk 
i mąż stanu, powiedział kiedyś, że 
ludzie nie powinni wiedzieć dwóch 
rzeczy – jak robi się kiełbasę i po-
litykę. Z polskimi politykami bywa 
jednak tak, że co jakiś czas zdarza 
im się uchylić rąbka tej mrocznej 
tajemnicy. Czasem więc za wcześnie 
podadzą wyborczą kiełbasę, a innym 
razem niepotrzebnie rzucą mięsem. 
Przeważnie jednak, jedyną rzeczą, 
którą są w stanie przygotować, jest 
stek bzdur. I z reguły, jedyne co po 
nich pozostaje, to niesmak.

Polska polityka ma bogate kuli-
narne tradycje. Na początku lat 90. 
XX wieku, furorę na ulicach War-
szawy robiła tzw. Kuroniówka, czyli 
darmowa zupa wydawana biednym 

mieszkańcom miasta przez ówczesne-
go ministra pracy i polityki społecznej 
Jacka Kuronia. Wiele lat później 
opinię publiczną rozśmieszył spór 
pomiędzy Donaldem Tuskiem a Ja-
rosławem Kaczyńskim odnośnie obia-
dów w stołówce Kancelarii Premiera. 
Jeden z nich twierdził, że to frykasy, 
podczas gdy drugi oświadczył, że 
obiadki te „wykrzywiały mu twarz”. 
Niewątpliwie najwięcej emocji wśród 
Polaków wzbudziły jednak nagrania 
z restauracji, w której podsłuchiwano 
najważniejsze osoby w państwie.

Kulinarne wyczyny nie są jednak 
też obce naszym lokalnym samorzą-
dowcom. Całkiem niedawno jeden 
z olkuskich radnych postanowił 
urządzić własne kuchenne rewolu-
cje, rozsyłając do lokalnych mediów 
przepis na przygotowywane przez 
siebie ciasto. I niewątpliwie było 
to oryginalne posunięcie. Bo jeśli 
chodzi o wyborców, to najczęściej 
raczy się ich odgrzewanymi kotletami. 
Heroiczna walka z bezrobociem przy 
użyciu unijnych funduszy? Ściąganie 
do Olkusza inwestorów i turystów? 
Hasła tanie jak barszcz i nudne jak 
flaki. Przeważnie na stole pojawia się 
właśnie taki zestaw. 

Sami politycy jednak nie zadowo-
lą się byle czym. Najlepiej więc, gdyby 
w jadłospisie znalazły się same tłuste 
kąski i konfitury. Wszystko to jest 
jednak bardzo kaloryczne. Normalny 
obywatel, aby zbilansować taki „posi-
łek”, musiałby włożyć w to dużo wy-
siłku. Jak słusznie zauważył kiedyś 
jeden z internautów, budżetówka 
rządzi się jednak swoimi prawami. Bo 
tutaj nic nie musi się bilansować.

Żeby jednak nie było cały czas tak 
słodko i przyjemnie, zdarza się, że po-
litycy z kucharzy sami stają się łowną 
zwierzyną do przyrządzenia. Wtedy 
oto następuje proces grillowania, 
w trakcie którego dany polityk przy-
piekany jest w ogniu krytyki. Czasem 
też, sprawy kulinarne mogą przybrać 
rangę międzynarodową. Po Sejmie 
krąży bowiem dowcip, że w związku 
z zaostrzającą się sytuacją na Ukra-
inie, polski rząd, w ramach sank-
cji, rozważa wprowadzenie zakazu 
sprzedaży ruskich pierogów. Tylko 
ciekawe, co na to Putin?

polityka od  
kuchni – satyra

Felieton na niedzielę
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WASze interWencje

1 Gmina Olkusz rozważa możliwości oznako-
wania całego Osiedla Młodych znakami B-18 

„zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie 
całkowitej ponad 2 ton” z tabliczką „nie dotyczy 
zaopatrzenia na czas załadunku i rozładunku”. 
Zarząd Osiedla Młodych widzi potrzebę ograni-
czenia wjazdu na Osiedle pojazdów ciężarowych 
o dużej rzeczywistej masie całkowitej. Naszą 
wątpliwość budzi wyłącznie fakt, iż dlaczego 
ograniczenie ma dotyczyć pojazdów o masie 
całkowitej ponad 2 tony, a nie jak w kodeksie 
drogowym powyżej 3,5 tony. Należy zaznaczyć, 
iż duże samochody osobowe mogą mieć całkowita 
masę ponad 2 tony, co komplikowałoby ich wjazd 
na teren Osiedla. Prosimy o dogłębną analizę 
tej sprawy.
� Interwencja�wysłana�do�UMiG�Olkusz�17�marca

2 Kiedy na skrzyżowaniu drogi krajowej 94 
z ul. Wspólną i ul. Gwarków pojawi się sygna-

lizacja świetlna i oświetlenie? Na początku 2014 
roku temu jedna z mieszkanek Olkusza zebrała 
ponad 1300 podpisów pod petycją w tej sprawie, 
skierowanej do olkuskiego burmistrza..
Interwencja�wysłana�do�UMiG�Olkusz,�olkuskich�parla-

mentarzystów�i�GDDKiA�w�Krakowie�18�marca.

3 Nie pierwszy raz jestem świadkiem, gdy przed 
godz. 7 rano, łamany jest zakaz wjazdu na 

rynek ul. Floriańską (przy OSP). Znak zakazu 
jest łamany nagminnie, a dodatkowo mam po-
dejrzenia, że na bakier w przepisami organizacji 
ruchu są pracownicy Urzędu Miasta i Gminy. Czy 
wobec osób łamiących przepisy w tym miejscu są 
wyciągane jakieś konsekwencje? Czy strażnikom 
miejskim, względnie policjantom pomaga monito-
ring? Czy raczej system, za który miasto wyłożyło 
duże pieniądze podatników nie rejestruje takich 
wykroczeń?
� Interwencja�wysłana�do�UMiG�Olkusz�26�marca.

4 Na ul. Armii Krajowej  w Olkuszu straszą 
kikuty drzew, które są co roku systema-

tycznie cięte. Następnie drzewa te usychają i są 
wycinane, a w miejsce wyciętych nie sadzi się 
nowych. Wycinane drzewa to modrzewie wielo-
letnie, Lipy, Akacje. Parę dni temu koło bloku 
12 wycięto 15-letnią sosnę, która zdobiła ubogi 
w zieleń krajobraz. Czy organ wydający zezwole-
nie na wycinkę  kontroluje jej przebieg?
Interwencja�wysłana� do� Starostwa� Powiatowego�

w�Olkuszu�26�marca.

Drodzy Czytelnicy. Zdarza się, że uzyskanie wyjaśnień dotyczących zgłaszanych przez 
Was interwencji trwa dłużej niż wszyscy byśmy chcieli. Dlatego właśnie zdecydowali-
śmy się założyć „poczekalnię” interwencji i na bieżąco publikować pytania Czytelnków 
na które jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Tutaj zawsze możecie przeczytać, nad 
czym obecnie pracujemy i ew. dowiedzieć się, które instytucje zwlekają z odpowiedzią 
na Wasze pytania.

interwencje w toku...

Gruntowny remont 
zależy od oszczędności

olkusz
Wiola�Woźniczko

- Czy ul. Dwudziestu Straco-
nych w Olkuszu będzie remonto-
wana, a jeśli tak, to kiedy? Z takim 
pytaniem zwrócił się naszej re-
dakcji mieszkaniec tej ulicy. Tego 
nie wie nawet zarządca traktu, 
czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie. Na razie wiadomo 
jedynie, że olkuska ulica znajduje 
się na liście rezerwowej Planu 
modernizacji dróg wojewódzkich 
z zastosowaniem nawierzchni re-
dukujących hałas.

Mieszkańcy skarżą się, że stan 
drogi jest fatalny od czerwca 2013 
r., kiedy doszło do „pocenia się 
nawierzchni”. Wtedy, przy wyso-
kich temperaturach, roztopiony 
asfalt „wylewał” się na nawierzchnię, 

a w rezultacie znalazł się na kołach 
przejeżdżających tamtędy samocho-
dów. Posypywanie drogi piaskiem na 
niewiele się zdało. Niebawem sytuacja 
się powtórzyła i wówczas jezdnię po-
sypano żwirkiem. Efekt dla kierowców 
był dokładnie ten sam. Administrator 
drogi zapowiadał jej modernizację. 
Od tamtej pory nic się jednak nie 
wydarzyło.

Mieszkańcy nie mogą doczekać 
się gruntownego remontu. Nie tyko 
z uwagi na złą nawierzchnię, ale 
i hałas, jaki powodują ciężarówki. - 
Przecież koło naszych domów jeżdżą 
tiry, tak w dzień, jak i w nocy. To 
naprawdę uciążliwe. Co władze woje-
wództwa mają zamiar zrobić, aby dało 
się tu normalnie mieszkać? - pytają 
olkuszanie.

Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie informuje, że w propozy-
cji planu modernizacji dróg wojewódz-
kich z zastosowaniem nawierzchni 

redukujących hałas, na liście rezer-
wowej został ujęty odcinek DW 791, 
czyli ul. Dwudziestu Straconych w Ol-
kuszu. - Lista z zadaniami zostanie 
przedstawiona pod obrady Zarządu 
Województwa Małopolskiego. Wy-
konanie remontu w Olkuszu będzie 
możliwe po uzyskaniu oszczędności 
z realizacji zadań z listy podstawowej 
oraz po uaktualnieniu Programu 
ochrony przed hałasem dla woje-
wództwa małopolskiego (czyli rozsze-
rzeniu Programu o m. in. odcinek ul. 
Dwudziestu Straconych w Olkuszu). 
Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim 
trwają prace nad uaktualnianiem 
(rozszerzeniem) Programu – odpo-
wiada Roman Leśniak z krakowskiego 
oddziału ZDW.

Gdy tylko lista zostanie za-
twierdzona, poinformujemy o tym 
na naszych łamach. Będziemy dalej 
śledzić temat, a zwłaszcza kwestie 
oszczędności po przetargach.

Po co ten rów?

olkusz
Wiola�Woźniczko

Przy ul. Długiej w Olkuszu 
został wykopany rów. Po co? Wła-
śnie z takim pytaniem zwróciła 
się do naszej redakcji mieszkanka 
Pomorzan. Wykonawcą tej wątpli-
wej dla niektórych mieszkańców 
inwestycji jest Zarząd Drogowy.

Olkuszanka, która interwenio-
wała w naszej redakcji, zastanawia 
się, jaką rolę spełnia sporny rów. 
-Nie wiadomo, czemu on służy, bo 
na pewno nie odwodnieniu. Czasem 
woda wylewa się z niego na drogę i po-
bliskie działki. Nie ma z niego żadnego 
odpływu, poza tym droga w tym miej-
scu jest trochę węższa – przekonuje 
mieszkanka Pomorzan.

Rów został wykonany w ramach 
budowy chodnika przy ul. Długiej, 
czyli inwestycji powiatu. Zarząd Dro-
gowy zapewnia, że przedsięwzięcie to 
realizuje w oparciu o dokumentację 

projektową, prawomocne pozwolenie 
na budowę i uzyskane pozwolenie 
wodnoprawne. Przedmiotowy rów 
odwadniający stanowi naturalny 
odbiornik wód opadowych i rozto-
powych, pochodzących ze zlewni 
pasa drogowego. Wykonanie rowu, 
a w rzeczywistości jego odtworzenie, 
było konieczne dla realizacji inwe-
stycji związanej z budową chodnika 
– twierdzi p. o. dyrektora Zarządu 
Drogowego Marcin Musiałowski.

Czy rów spełnia swoją rolę? 
Zarząd Drogowy w Olkuszu twierdzi, 
że zgodnie z założeniami projekto-
wymi, rów ma charakter chłonno 
- odparowujący i taką też funkcję 
spełnia. Dlaczego zatem stoi w nim 
woda, a momentami wylewa się na 
drogę? Dyrekcja Zarządu Drogowego 
tłumaczy ten fakt wysokim poziomem 
wód gruntowych na tym odcinku ul. 
Długiej oraz odprowadzaniem wód 
opadowych i roztopowych z pobli-
skich działek na jezdnię. – To wszyst-
ko powoduje przekroczenie możliwo-
ści chłonnych rowu, tworząc w nim 

zastoisko wody. Zgodnie z Ustawą 
o drogach publicznych, zabrania 
się odprowadzania wody i ścieków 
z urządzeń melioracyjnych, gospo-
darskich lub zakładowych do rowów 
przydrożnych lub na jezdnię. Ponad-
to zgodnie z Ustawą Prawo wodne, 
właściciel gruntu nie może zmieniać 
stanu wody na gruncie, a zwłaszcza 
kierunku odpływu wody opadowej 
ani kierunku odpływu ze źródeł, 
ze szkodą dla gruntów sąsiednich. 
Nie można także odprowadzać wód 
oraz ścieków na grunty sąsiednie. 
Wykonana w ramach realizowanej 
inwestycji kanalizacja deszczowa 
oraz urządzenia kanalizacyjne, w tym 
rów chłonno - odparowujący, zostały 
zaprojektowane i wykonane tylko 
z uwzględnieniem potrzeb związanych 
z użytkowaniem pasa drogowego ul. 
Długiej. W chwili obecnej rów pozo-
staje suchy - czytamy w odpowiedzi 
nadesłanej z Zarządu Drogowego. 
Dyrekcja tej instytucji zapewnia, że 
jezdnia na wysokości rowu nie została 
zawężona.

Są strefy, czy ich nie ma?
olkusz

Wiola�Woźniczko

Strefa zamieszkania zazwy-
czaj charakteryzuje się tym, że 
ma początek i koniec. Informują 
o tym stosowne znaki. Zdarza się 
jednak, że oznakowanie wprowadza 
kierowców i pieszych w błąd. Jeden 
z naszych Czytelników wykazał 
się spostrzegawczością, wskazując 
dwa takie miejsca na olkuskim 
osiedlu Młodych.

Pierwszym z nich jest wjazd na 
osiedle Młodych z drogi chrzanowskiej 
(na wysokości ul. Krucza Góra) w kie-
runku ul. Krasińskiego. Z kolei wjeż-
dżając na ul. Krasińskiego od strony 
pętli znak oznajmiający o istnieniu 
strefy zamieszkania stoi. Największy 

pro-
blem w tym, że 

wjazd z drogi chrzanowskiej nie 
jest obecnie dopuszczony do ruchu 
kołowego. 

- W tym miejscu zostały ustawio-
ne zapory, jednak są one konsekwent-
nie usuwane przez mieszkańców 
ul. Krasińskiego i osiedla Młodych. 
Postanowiliśmy jednak ustawić znaki 
informujące o strefie zamieszkania, 
co przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa w tym miejscu – odpowiada 
rzecznik prasowy olkuskiego magi-

stratu Michał Latos.
Drugie miejsce nieprawidłowo 

oznakowane to ul. Sosnowa. - 
Jadąc od strony ul. Jana Pawła 
nie ma znaku wjazdu w strefę 
zamieszkania, natomiast wjeż-
dżając na obwodnicę znajduje 
się znak informujący o końcu 

strefy. Końcu czegoś, czego nie 
ma? Brakujących znaków wcześniej 
nie było, nie ma więc mowy o ich 
usunięciu lub kradzieży – pisze nasz 
Czytelnik.

Ten problem również został 
już rozwiązany. - Dziękujemy także 
za interwencję w sprawie znaków 
na ul. Sosnowej. Faktycznie strefy 
zamieszkania tam nie ma, a znaki 
zostały ustawione przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich przy okazji budowy 
obwodnicy. Zostały one już usunięte 
– zapewnia Michał Latos.

Punkt Wsparcia 
wznowił działalność

olkusz
Piotr Kubiczek

- Od trzech miesięcy sukce-
sywnie zaglądam na ul. Szpital-
ną, celem skorzystania z porad 
udzielanych jeszcze w ubiegłym 
roku w punkcie informacyjno-
konsultacyjnym. Co zastaję? No 
cóż... punkt nie działa. Z porad 
korzystało wielu olkuszan, bo nie 
każdego stać na opłacenie praw-
nika czy też psychologa. Jednak 
wychodzi na to, że Pan Burmistrz 
szuka oszczędności i w tym miej-
scu – napisała niedawno do naszej 
Redakcji zatroskana mieszkanka.

- Czy naprawdę trzeba to robić 
kosztem mieszkańców? Przeszkadza 

straż miejska, przeszkadza punkt 
konsultacyjny, przeszkadza rynek, 
który nie przynosi zysków - no ileż 
można być tolerancyjnym? Chciałam 
udać się do burmistrza, żeby dowie-
dzieć się, kiedy punkt znowu zostanie 
otwarty, ale terminy oczekiwania są 
tak odległe, że odechciewa się tego 
czekania... – dodaje internautka.

Nie pozostaliśmy obojętni na 
głos mieszkanki, którą, jak się oka-
zuje, popiera spora część lokalnej 
społeczności.

Punkt informacyjno-kunsul-
tacyjny, o którym w treści wiado-
mości wspomniała Czytelniczka, 
to Gminny Punkt Wsparcia Osób 
i Rodzin. Rzeczywiście przez pewien 
okres był on nieczynny. - Z uwagi na 
reorganizację, Punkt do 11 marca 
nie funkcjonował, jednak z dniem 12 

marca ponownie przy ul. Szpitalnej 
rozpoczęły się dyżury specjalistów – 
informuje rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta i Gminy, Michał Latos.

PWOiR zlokalizowany przy ul. 
Szpitalnej 9 (na parterze tego bu-
dynku), funkcjonuje od wtorku do 
czwartku w godz. 16:00 – 18:00. 
Przed jego reorganizacją, mieszkańcy 
mogli szukać pomocy u fachowców 
również i w poniedziałki. Popołudnio-
we dyżury w Punkcie pełnią specja-
liści od przeciwdziałania przemocy, 
prawnik, psycholog oraz pracownik 
socjalny. Wszystkie porady przez 
nich udzielane są bezpłatne. Oprócz 
bezpośrednich wizyt przy Szpitalnej 
9, pomocy można również szukać 
w godzinach urzędowania specja-
listów pod numerem telefonu: (32) 
641-37-38.
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17 i 18 marca 2015 roku upłynęły w ii 
lO w Olkuszu pod znakiem irlandii 
i Francji.

�17�marca�z�inicjatywy�nauczycieli�Natalii�
Steczek� oraz�Wojciecha�Panka� odbył�
się�powiatowy�konkurs�wiedzy�o� Irlan-
dii� –� stanowiący� element� obchodów�
dnia�św.�Patryka.�Uczniowie�gimnazjów�
z�Zarzecza,�Bolesławia,�Podlipia,�Krzy-
kawy�i�Olkusza�zmagali�się�z�pytaniami�
z�zakresu�geografii,�historii,�kultury�oraz�
tradycji� Szmaragdowej�Wyspy.�W�kon-
kursie�wzięło�udział�26�gimnazjalistów.�
Zwycięzcą� konkursu� została� Urszula�
Wadas� z� Gimnazjum� nr� 4�w�Olkuszu,�
drugie�miejsce� zajął� Bartosz� Szlęzak�
z� Gimnazjum� w� Podlipiu,� a� trzecie�
miejsce�przypadło�Tomaszowi�Byczkowi��
z�Gimnazjum�nr�4�w�Olkuszu.�Uczniowie�
II� LO�prezentowali� tradycyjne�celtyckie�
stroje,� zaś�wręczenie� nagród� zostało�
uświetnione�pokazem�przygotowanym�
przez� zawodników� drużyny� futbolu�
amerykańskiego�„Silvers�Olkusz”.

18�marca� z� okazji� Święta� Frankofonii�
miało�miejsce� � jubileuszowe�V�Święto�
Czytania� po� francusku,� organizowane�

corocznie�przez�Grażynę�Curyło-�nauczy-
ciela� języka� francuskiego.� Fragmenty�
ponadczasowej� komedii� Moliera� pt.�
„Skąpiec”�interpretowali�i�odgrywali�z�po-
wodzeniem�uczniowie�z�Gimnazjów�nr�1�
i�2�w�Olkuszu,�z�Zespołu�Szkół�w�Suchej�
i�Jangrocie�oraz�licealiści� �z�II�LO.�Naj-
lepsza�wśród�gimnazjalistów�okazała�się�
Klaudia�Walas�z�Zespołu�Szkół�w�Jangro-
cie,�II�miejsce�zajęła��Karolina�Imielska�
z�Gimnazjum�nr�1�w�Olkuszu,�a�III�miejsce�
przypadło� Julii� Żabie� z� Zespołu�Szkół�

w�Suchej.�Najlepszą�interpretatorką�z�II�
LO�została�Kamila�Pyska.�Zmierzając�się�
po�raz�kolejny�z�językiem�Moliera,�ucznio-
wie�potwierdzili�wysoki� poziom� języka�
i� zainteresowanie� literaturą� francuską.���

Ze�względu� na� życzliwe� przyjęcie� ze�
strony�gimnazjalistów�organizatorzy�ser-
decznie�zapraszają�na�wspólne�czytanie�
po�francusku�i�uczczenie�dnia�Świętego�
Patryka�w�przyszłym�roku�w�II�LO�w�Olku-
szu.�Takie�rzeczy�tylko�w�„dwójce”!

Kultura Irlandii  
i język Moliera w II LO 

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Olkuskie Nagrody Artystyczne  
za rok 2014 rozdane!

olkusz
Piotr Kubiczek

Adam Sowula, Halina Barań-
ska-Flak oraz Mateusz Jurczyk 
w ostatnią sobotę dołączyli do 
grona laureatów Olkuskiej Nagrody 
Artystycznej, jaka nieprzerwanie 
od 2001 roku przyznawana jest 
ludziom, bez których nasze miasto 
miałoby zdecydowanie mniej ko-
lorów. Bo przecież artysta swoją 
pasją zaraża na każdym kroku, 
ukazując inną stronę często szarej 
rzeczywistości.

Od momentu, gdy w premiero-
wym plebiscycie nagrodzono Stani-
sława Jakubasa i Adama Bienia, to 
prestiżowe wyróżnienie trafiło już 
łącznie do 35 nieszablonowych osób. 
Kilka dni temu, do pokaźnej grupy 
zdobywców tytułu „Artysta Roku”, 
dołączyła kolejna trójka utalentowa-
nych ludzi, reprezentujących różne 
pokolenia i środowiska.

Sobotni Benefis Olkuskiej Nagro-
dy Artystycznej rozpoczął burmistrz 
Roman Piaśnik. Witając komplet 
publiczności, gospodarz miasta 
wspomniał o nieocenionej roli, jaką 
w życiu zwykłego człowieka odgrywają 
ludzie o „podwójnej duszy”, jakimi są 
artyści. - To właśnie oni uczą patrzeć 
na świat od tej drugiej, dużo lepszej 
strony – mówił burmistrz Piaśnik.

Zaraz po nim na scenie pojawił 
się Marek Pieniążek, Przewodniczą-
cy Kapituły ONA. Odczytał protokół 
z obrad szacownego gremium i wtedy 
stało się jasne, kto zebrał największe 
laury za swoją działalność w ostat-
nich miesiącach.

Pierwsza statuetka trafiła w ręce 
Adama Sowuli. Urodzony w 1951 
r. w Krakowie fotografik, jak sam 
przyznał od zawsze związany jest 
z Olkuszem. Jego charakterystycz-
nej sylwetki trudno nie zauważyć, 
bowiem gdy tylko coś się dzieje na 

mieście, ze swoim aparatem bądź też 
kamerą, jest i Pan Adam. 64-latek 
od 1988 r. jest instruktorem Sekcji 
Fotograficznej MDK, należy do Foto-
klubu RP Stowarzyszenia Twórców 
z tytułem Artysta Fotografik, a także 
zainicjował cykl wystaw „Fotograficy 
Olkuscy” i współtworzył Olkuski Klub 
Miłośników Fotografii. Laureat ONA 
2014 za „Całokształt Twórczości”, 
ma na swoim koncie również szereg 
dokumentów i reportaży telewizyj-
nych. Oprócz pasji fotograficznej 
Adam Sowula odznacza się dystan-
sem do swojej osoby i niebanalnym 

poczuciem humoru. Dziękując na 
nagrodę, życzył publiczności wszyst-
kiego najlepszego z okazji pierwszego 
dnia wiosny.

Drugim laureatem, a właściwie 
laureatką tegorocznej ONA w kate-
gorii „Animator Kultury” jest Halina 
Barańska-Flak. Miłości do muzyki 
nauczył ją tata, miłości do natury na-
uczyła ją natomiast mama. Obie miło-
ści trwają w niej do dziś, mimo ogrom-
nej liczby codziennych obowiązków. 
Pełniąca od 2006r. funkcję dyrektora 
Państwowej Szkoły Muzycznej I Stop-
nia akordeonistka i doświadczony pe-

dagog, znana jest z licznych inicjatyw 
upowszechniających muzykę wśród 
dzieci, młodzieży, ale również i doro-
słych. Swoją pracą promuje Olkusz 
nawet poza granicami kraju. Wraz ze 
swoimi współpracownikami Halina 
Barańska-Flak, jest wykonawcą 
Koncertów Papieskich i innych imprez 
muzycznych. PSM I Stopnia jest 
znana w środowisku szkolnym, też za 
sprawą festiwali: „Oblicza Perkusji” 
czy „Mały Violinista”. Szefowa pla-
cówki przez dziewięć lat sprawowania 
swojej funkcji, nawiązała owocną 
współpracę choćby ze Stowarzysze-

niami: „Wszyscy dla Wszystkich”, „Na 
Rzecz Historycznych Organów Hansa 
Humla” oraz Towarzystwem Przyjaź-
ni Polsko-Włoskiej. Za jej kadencji 
powstało Olkuskie Towarzystwo 
Muzyczne „Pro Musica”, a olkuska 
Galeria BWA stała się doskonałym 
miejscem do koncertowania.

Trzecia z nagród – tym razem 
dla „Młodego Twórcy” trafiła do Ma-
teusza Jurczyka – rocznik 1991. Ten 
niebanalny perkusista jest również 
uzdolniony plastycznie, choć jeśli 
miałby dokonać wyboru pomiędzy 
muzyką, a rysunkiem i malarstwem, 

zawsze wybierze muzykę i swoją 
perkusję. O talencie Mateusza już 
niejednokrotnie przekonali się słu-
chacze koncertów Olkuskiej Re-
prezentacyjnej Orkiestry Dętej, czy 
jazzowego zespołu Kozji Pałer Quartet 
(do niedawna jeszcze Kozji Pałer Trio). 
Poza swoim niekwestionowanym ta-
lentem instrumentalnym, najmłodszy 
z tegorocznych laureatów ma gorące 
i czułe na potrzeby innych serce. Jest 
członkiem Stowarzyszenia „Wszyscy 
dla Wszystkim”. W Osiedlowym 
Klubie Przyjaźń przechowuje swój 
sprzęt i najczęściej tam szlifuje swoje 
umiejętności. Próbkę ogromnych 
możliwości 24-latek dał podczas so-
botniego minirecitalu, danego wraz ze 
swoimi kompanami z zespołu. Wśród 
utworów znalazł się jak stwierdził zdo-
bywca ONA, utwór pt.: „Jakie miasto, 
taki jazz”, dotychczas funkcjonujący 
pod nazwą „Numer 1”.

Uroczystą galę Benefisu Olku-
skiej Nagrody Artystycznej obok 
Mateusza Jurczyka i formacji Kozji 
Pałer Quartet, swoimi występami 
wzbogacili instrumentaliści z PSM 
I Stopnia oraz muzycy z MOK-u – 
Młodej Orkiestry Kulturalnej. Nie 
zabrakło też Jacka Majcherkiewicza 
i jego karykatur przedstawiających 
laureatów tegorocznego plebiscytu. 
Na zakończenie tort i skromny ban-
kiet z szansą na złożenie indywidual-
nych gratulacji i podziękowań.

W imprezie oprócz rodzin i przy-
jaciół wyróżnionych artystów, udział 
również wzięli dotychczasowi lau-
reaci ONA, jak też przedstawiciele 
władzy lokalnej i duchowieństwa. 
W końcu szeroko rozumiana sztuka 
nie zna granic i dotyka wszystkich 
środowisk.

18 tysięcy dla sportowców
olkusz

Piotr Kubiczek

W ostatnich dniach w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz odbyła się miła uroczystość 
dla sportowców i trenerów z Gminy 
Olkusz, reprezentujących dyscy-
pliny indywidualne, w których 
funkcjonują Polskie Związki Spor-
towe. Otóż na zawodników oraz 

ich opiekunów czekało 36 nagród 
pieniężnych. Wyróżnienia wręczył 
burmistrz Roman Piaśnik.

O przyznanie nagród za osiągnię-
cia zdobyte w minionym roku, mogły 
wnioskować kluby sportowe. Imienne 
zgłoszenia były rozpatrywane przez 
Komisję Kultury Fizycznej i Turystyki 
Rady Miejskiej VII kadencji. Radni po 
przeanalizowaniu wniosków, jedno-
głośnie zadecydowali o przyznaniu 

36 nagród. W budżecie MiG-u na ten 

cel zabezpieczono środki w kwocie 18 

tysięcy złotych. Nagrody pieniężne w 

przedziale 250 – 1300 zł rozdyspono-

wano wśród medalistów Mistrzostw 

Polski, Europy i Świata, a także wśród 

ich szkoleniowców.

Lista nagrodzonych na  

www.przeglad.olkuski.pl

Wyróżnienia dla młodzieży
pOwiat

Piotr Kubiczek

Po nagrodach przyznanych 
przez władze Gminy Olkusz przy-
szedł czas na nagrody przyznawane 
przez Powiat Olkuski. Podczas 
uroczystej gali w Zespole Szkół nr 
3, pamiątkowe upominki otrzyma-

ło 66 przedstawicieli kilkunastu 
dyscyplin oraz 15 trenerów. Na-
grodzeni zostali również laureaci 
i finaliści konkursów, turniejów, 
olimpiad przedmiotowych, arty-
stycznych i literackich.

Wyróżnienia trafiły do przeszło 
stu osób, które w minionym roku 
przyczyniły się nie tylko do indywidu-

alnych sukcesów młodzieży, ale także 
dumnie reprezentowały swoją Małą 
Ojczyznę podczas zawodów i konkur-
sów najwyższej, czasem i ogólnoświa-
towej rangi. Nagrody rzeczowe wyróż-
nionym wręczali powiatowi radni, na 
czele ze starostą Pawłem Piasnym.

Lista nagrodzonych na  
www.przeglad.olkuski.pl
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POLECAMY
27 marca

08:40 - 10:00 Księżniczka na ziarnku 
grochu - MOK Olkusz

09:30 - 14:00 Halowy Turniej 
Piłki Nożnej ZS nr 1 - Hala MOSiR 
Olkusz

10:10 - 11:40 Księżniczka na ziarnku 
grochu - MOK Olkusz

11:40 - 13:00 Chłopcy z placu broni 
- MOK Olkusz

12:00 - 20:00 Nauka gry na gitarze 
- Centrum Kultury - Dwór w Bole-
sławiu

15:00 - 17:15 Nauka gry na pianinie 
- Centrum Kultury - Dwór w Bole-
sławiu

15:00 - 16:00 Zabawy z książką 
- Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Olkuszu

16:00 - 17:00 Gry i zabawy dla 
dzieci - Osiedlowy Klub „Kubuś”, 
os. Słowiki

17:00 - 20:00 Droga Krzyżowa 
w sztuce - prezentacja - WDK Nie-
sułowice

17:00 - 18:45 Fru! (2D DUBBING) - 
Kino „Zbyszek”

17:00 - 20:00 Klub Relax - Osiedlowy 
Klub „Kubuś”, os. Słowiki

17:00 - 19:00 Klub Szydełkowych 
Inspiracji - MOK Bukowno

17:00 - 20:00 VI Noc z Anderse-
nem - Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bukownie

17:00 - 18:00 Zajęcia na basenie - 
Osiedlowy Klub „Kubuś”, os. Słowiki

17:00 - 19:00 Zajęcia wokalne - Cen-
trum Kultury - Dwór w Bolesławiu

18:00 - 20:00 Cezary Pazura - kabaret 
- DK Wolbrom

19:00 - 21:00 Polskie Gówno (2D) 
(+18 lat) - Kino „Zbyszek”

20:00 - 21:30 Droga Krzyżowa - 
WMS - Parafia pw. Dobrego Pasterza 
w Olkuszu

28 marca
08:15 - 09:45 Nauka gry na perkusji - 
Centrum Kultury - Dwór w Bolesławiu

09:00 - 14:00 Młodzieżowe Mistrzo-
stwa Podokręgu Olkusz w Piłce 
Nożnej - Turniej Żaków - Hala MOSiR 
Olkusz

10:00 - 11:45 Fru! (2D DUBBING) - 
Kino „Zbyszek”

10:00 - 11:00 Rozumiem co czytam 
dla klas II i III - Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Olkuszu

11:00 - 12:00 Bajkowe soboty dla 
rodziny - Powiatowa i Miejska Biblio-
teka Publiczna w Olkuszu

11:00 - 12:30 Zespół muzyczny - Cen-
trum Kultury - Dwór w Bolesławiu

12:00 - 14:00 Polskie Gówno (2D) 
(+18 lat) - Kino „Zbyszek”

12:30 - 13:30 Rozumiem co czytam 
dla klas IV-VI - Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Olkuszu

19:00 - 23:00 Noc Teatru - MOK Olkusz

29 marca
09:30 - 11:00 Mecz Piłki Ręcznej: 
Młodziczki SPR Olkusz – MKS PM 
Tarnów - Hala MOSiR Olkusz

12:00 - 13:30 Mecz Piłki Ręcznej: 
Dzieci SPR Olkusz – MKS PM Tarnów 
- Hala MOSiR Olkusz

17:00 - 18:45 Fru! (2D DUBBING) - 
Kino „Zbyszek”

19:00 - 21:00 Polskie Gówno (2D) 
(+18 lat) - Kino „Zbyszek”

30 marca
12:00 - 20:00 Nauka gry na gitarze 
- Centrum Kultury - Dwór w Bole-
sławiu

13:30 - 16:00 Nauka gry na pianinie 
- Centrum Kultury - Dwór w Bole-
sławiu

15:00 - 18:00 „Perspektywa” - zajęcia 
plastyczne - WDK Niesułowice

15:30 - 16:30 Zajęcia plastyczne 
„Ostrzcie Ołówki” 7-10 lat - Centrum 
Kultury - Dwór w Bolesławiu

16:00 - 18:00 Kącik Komputerowy dla 
Seniorów - dla początkujących - Klub 
„Przyjaźń” os. Pakuska

16:00 - 16:45 Rytmika - Centrum 
Kultury - Dwór w Bolesławiu

16:00 - 17:00 Zajęcia artystyczno-
teatralne - Osiedlowy Klub „Kubuś”, 
os. Słowiki

17:00 - 18:45 Fru! (2D DUBBING) - 
Kino „Zbyszek”

17:15 - 19:15 Zajęcia wokalne 
z emisją głosu - Osiedlowy Klub 
„Kubuś”, os. Słowiki

18:15 - 19:00 Fitness 50+ - Osiedlowy 
Klub „Kubuś”, os. Słowiki

19:00 - 21:00 Polskie Gówno (2D) 
(+18 lat) - Kino „Zbyszek”

19:05 - 19:50 Zajęcia wyrównawczo-
kompensacyjne - Osiedlowy Klub 
„Kubuś”, os. Słowiki

31 marca
08:00 - 16:00 Nauka gry na gitarze 
- Centrum Kultury - Dwór w Bole-
sławiu

15:00 - 19:00 Klub Pracy Twórczej 
- Centrum Kultury - Dwór w Bole-
sławiu

16:00 - 18:00 Gadżety elektro-
niczne - Osiedlowy Klub „Kubuś”, 
os. Słowiki

16:00 - 18:00 Kącik Komputerowy 
dla Seniorów - dla zaawansowanych 
- Klub „Przyjaźń” os. Pakuska

16:15 - 18:15 Zajęcia ruchowe przy 
muzyce +60 - Klub „Przyjaźń” os. 
Pakuska

16:30 - 20:00 Zajęcia Taneczne „La 
Cultura” - Centrum Kultury - Dwór 
w Bolesławiu

16:45 - 17:30 Zajęcia taneczno-ryt-
miczne dla dzieci - Osiedlowy Klub 
„Kubuś”, os. Słowiki

17:00 - 20:00 Amatorska Szkoła 
Szycia według Burdy - Osiedlowy 
Klub „Kubuś”, os. Słowiki

17:00 - 18:45 Fru! (2D DUBBING) - 
Kino „Zbyszek”

17:00 - 18:30 Zajęcia plastyczne 
„Ostrzcie Ołówki” 11-14 lat - Centrum 
Kultury - Dwór w Bolesławiu

17:30 - 18:00 Zajęcia taneczno-ryt-
miczne dla dzieci - Osiedlowy Klub 
„Kubuś”, os. Słowiki

18:00 - 18:50 Aerobic-dance - Osie-
dlowy Klub „Kubuś”, os. Słowiki

18:00 - 19:00 Plastyka - Osiedlowy 
Klub „Kubuś”, os. Słowiki

19:00 - 19:50 Kurs Tańca Towarzy-

skiego - Osiedlowy Klub „Kubuś”, 
os. Słowiki

19:00 - 21:00 Polskie Gówno (2D) 
(+18 lat) - Kino „Zbyszek”

1 kwietnia
13:15 - 14:30 Konsultacje dotyczące 
stosowania pszczelich wytworów - 
Dom Kultury „Papiernik”

17:00 - 18:45 Fru! (2D DUBBING) - 
Kino „Zbyszek”

17:00 - 19:00 Joga dla Seniorów - 
Klub „Przyjaźń” os. Pakuska

19:00 - 21:00 Polskie Gówno (2D) 
(+18 lat) - Kino „Zbyszek”
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ZDROWIE i URODA
ALERGIA
Bezbolesne testy alergiczne, odczulanie alergii, 
test obciążeń organizmu. ALERGO-MED  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (2 piętro) Olkusz. Tel.  
511 998 966.

CHIRURG
Tomasz Micorek, lek. med. USG jamy brzusznej, 
USG Doppler naczyń. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 
64 „Centrum Medyczne”, środa i piątek 16.00-
19.00. Rejestracja Tel. 32 645 44 70.
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg 
Olkusz, ul. kr. K Wielkiego 28. Center-Med  
Czw. od 17.00. Rejestracja tel. 604 979 399,  
32 645 54 97.
Krzysztof Dziurowicz, specjalista chirurgii  
urazowej i ortopedycznej. Olkusz, al. 1000-lecia 
16,  wtorek,  piątek.  Rejestracja 10-18.  
Tel. 32 645 12 21.
Jacek Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda 
traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budy-
nek naprzeciw szpitala - obok piekarni). Rejestra-
cja tel. 666 329 480. Przyjmuje: pon, czw.  
od godz. 15.00 (zamienne wtorki).
Waldemar Pasich, specjalista chirurgii urazowej 
i ortopedycznej, specjalista medycyny sporto-
wej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad 
Bankiem Millenium). Wejście od podwórza. Pon. 
17-19, czw. 16-18. Rejestracja tel. 604 489 612.
Robert Kubat, specjalista ortopeda traumatolog. 
Olkusz, al. 1000-lecia 16, tel. 602 639 497,  
32 645 12 21.
Searfin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji 
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., pt. 
Od 17.00. Tel. 32 643 32 12.
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgi i  ogólnej .  Wt.  17.00 –  19.00.  
Tel. 604 410 240.
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, zabiegi laserem, zabiegi medy-
cyny estetycznej. Olkusz, ul. Krakowskie Przed-
mieście 11/18. Czw. od 17.30. Rejestracja  
tel. 530 88 16 13 po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl
Lek. Sebastian Mosiej - Specjalista Chirurgii 
Ogólnej. Zabiegi ambulatoryjne - usuwanie 
znamion, guzów skóry i tkanki podskórnej. Bada-
nie usg tarczycy, biopsje tarczycy. Konsultacje. 
Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa od 16.30 reje-
stracja tel. 32 754 34 64 po 14, 608 681 422.

CHOROBY ZAKAŹNE 
Maria Izdebska lek. specjalista chorób zakaźnych 
diagnostyka i leczenie schorzeń wątroby  
Olkusz, kr. K. Wielkiego 64 pok.11 / I piętro.
Rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 10-18,  
sob. 10-13.

DERmATOLOG
Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermatolog. 
(lecznie dorosłych i dzieci) Olkusz, ul. Bylicy 1  
p. 11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75.  
Pn., śr. 16.00-18.00.

Barbara Wąs, specjalista dermatolog. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64,  
tel. 32 645 44 70. Wt., czw. 16-18, sob. 10-12.

DIETETYK
Dietetyk - skuteczne odchudzanie i dietoterapia 
w nadciśnieniu, cukrzycy i innych schorzeniach, 
przygotowanie żywieniowe do ciąży, konsultacje 
dla dzieci i młodzieży, mgr inż. Sonia Wojtal, 
Olkusz. ul. Sławkowska 5/6, tel.504 076 245,  
www.diet-fit.pl

ENDOKRYNOLOG
Agnieszka Kotecka-Blicharz, lek. med. endokry-
nolog. Olkusz, 1000-lecia 16. Rejestracja 10:00-
18:00, tel. 32 645 12 21.

Dr n. med. Edyta Barczyk, Endokrynolog. Olkusz, 
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64, rejestracja- tel. 
32 645 44 70.

GImNASTYKA KOREKCYjNA
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKANKA 
mgr Ryszard Majewski, Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Tel. 664 159 510 www.skakanka.net

GINEKOLOG
Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wt., pt 17-19.  
Tel. 514 288 668 (po 15.).
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.  
Ul. Nowa 13, pon. i czw. 17-18. Tel. dom.  
32 754 88 08, tel. 607 276 753, 695 942 182.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Górnicza 4, tel. 602 790 022,  
32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.
Maciej Szymik, lek. med., diagnostyka prena-
talna (USG genetyczne 3D/4D), położnictwo w 
zakresie ciąży fizjologicznej jak i powikłanej 
schorzeniami matki i płodu, kwalifikacje do 
zabiegów operacyjnych, diagnostyka i leczenie 
niepłodności. NZOZ PRO-FAMILIA, Olkusz, ul. J. 
Kantego 28 tel. 32 754 35 22, 32 754 35 25.
Kamila Węglarz, lek. med., specjalista ginekolog 
- położnik. Olkusz ul. Nowa 13, środa od 16.00, tel. 
698 647 375.

poradnia schorzeń sutka• 
Marek Szpringer, lek. med., specjalista gineko-
log – położnik.  Olkusz, Piłsudskiego 5,  
tel. 32 643 11 39, dom 32 643 38 46, 606 647 961. 
Pon., wt., pt. 15.30-17.30.
Lek. Sebastian Mosiej - Specjalista Chirurgii 
Ogólnej. Leczenie schorzeń piersi - biopsje mam-
motomiczne. Badanie usg piersi. Biopsje piersi, 
konsultacje. Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa  
od 16.30 rejestracja tel. 32 754 34 64 po 14,  
608 681 422.

KARDIOLOG
Maria Rzemieniuk lek. med. Kardiolog. Specjali-
sta chorób wewnętrznych. www.lekarzolkusz.pl 
Rejestracja telefoniczna. Tel. 604 052 027.
Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista 
kardiolog. Diagnostyka i  leczenie nadciśnienia 
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń 
rytmu serca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28  
(I piętro), czw. 17-19 Tel. 784 099 674.

LARYNGOLOG
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngo-
log. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”).  
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Śr. i pt. 17-19.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz,  
ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032, 
32 754 34 64 (po 15.). Pon., czw. 15-17.
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Kwalifikacje do operacji. Badania okre-
sowe. Centrum Medyczne, ul. kr. K. Wielkiego 64, 
pok. 15, pon. 16.30-19, śr. 16.30 -19, sob. 10-12, 
tel. 32 645 44 70.

LOGOPEDA
Agnieszka Kowal, logopeda dyplomowany. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 29 (budynek byłego OPB), 
I piętro, pok. 21. Rejestracja tel. 606 262 291.
Gabinet Logopedyczny mgr Ewa Kania, pedagog, 
logopeda. Tel. 512 301 127
Specjalistyczny gabinet logopedyczny ORATIO 
Anna Szotek  -  logopeda dyplomowany,  
specjalista neurologopeda-surdopedagog. 
Olkusz, ul. F. Chopina 2 Tel. 698679254.  
www.logopeda.olkusz.pl.
Diagnoza i Terapia Logopedyczna mgr Katarzyna 
Redel, logopeda. Nowoczesny gabinet mobilny 
(dojazd do pacjenta).  Terapia zaburzeń  
mowy i rozwoju Metodą Krakowską. Więcej:  
www.fb.com/logopedaolkusz. Tel: 886 490 060.

mASA¯YSTA
Beata Banasik. Masaż klasyczny, limfatyczny, 
antycellulitowy, również kobiet w ciąży. W domu 
klienta. Tel. 501 663 912. 

mEDYCYNA PRACY
lek. med. Jadwiga Sierpińska, spec. medycyny 
przemysłowej. Tel. 604 535 194, Wolbrom ul.1go 
Maja 15 wt., cz 17-18, Olkusz ul. K.K. Wielkiego 
33 sob.9-10.30.

NEfROLOG
Paweł Koźmiński, dr n. med., spec. nefrolog, 
leczenie chorób nerek, układu moczowego, 
nadciśnienia tętniczego. Olkusz, ul. Bucho- 
wieckiego 15A. Rejestracja od pon.-sob. 8-20.  
Tel. 32 645 49 02 / 04.

NEUROCHIRURG
Łukasz Janeczko lek. med. Specjalista neurochi-
rurg. Konsultacje neurologiczne, operacje kręgo-
słupa, dyskopatii, rdzenia kręgowego, stabilizacja 
kręgosłupa, chirurgia urazowa. CudMed, Olkusz, 
ul. Nullo 35b, pn-pt 8-20. Tel. 32 754 62 00

NEUROLOG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. Tel. 603 166 862.
Renata Mędrek-Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. rejestracja 
telefoniczna - 501 760 436.

OKULISTA
Anita Lyssek-Boroń, dr n. med. specjalista 
chorób oczu. Olkusz, ul. Parkowa 9a, wt., czw. od 
16.30. Rejestracja tel. 606 790 500.
„OKO-TEST” Specjalistyczny Ośrodek Diagno-
styki i Leczenia Schorzeń Narządu Wzroku pod 
kierownictwem med. Dr n. med. Violetty Tom-
czyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(bud. Apteki). Rejestracja tel. 32 643 25 85,  
godz. 12-16.
„VIS-OPTICA” Katarzyna Rataj-Pająk, lek. med. 
specjalista chorób oczu. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
( n a  p r ze c i w ko  s z p i ta l a ) .  Re j e s t ra c j a 
tel. 784 820 130, w przypadkach pilnych tel.  
508 177 970.

OPTYKA
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Oferujemy 
okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, soczewki 
kontaktowe i akcesoria, badanie okulistyczne.
Olkusz, al. 1000-lecia 18, tel. 784 820 130. Pon., 
czw., pt. 9-17, wt. 10-18, śr. 10-16, sob. 10-14.

PEDIATRA
Małgorzata Bargieł-Padło, lek. chorób dzieci.
Olkusz, wizyty domowe, ul. Żuradzka 27,  
tel. 32 643 08 89, 602 224 220.
Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób 
dzieci, neonatolog. Diagnostyka i leczeni dzieci  
i noworodków, badania USG: głowy, jamy brzusz-
nej, stawów biodrowych. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
(budynek Vis-Optica) Rejestracja tel. 502 233 855.
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista 
medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921
Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63,  
tel. 32 643 28 08, 602 776 052. Pn., pt. od 17.  
Wizyty domowe. USG, EKG, HOLTER.
Jarosław Szczurek, lek. med. Spec. chorób 
noworodków. USG stawów biodrowych, mózgu, 
jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego 
14 A, Rejestracja tel. 503 706 119.

PSYCHIATRIA  
/ PSYCHOTERAPIA
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.
Anna Chmiest, psychiatra, psychoterapeuta 
Przyjmuje Olkusz, ul. Nowa 13, śr., czw. 15-20. 
Wizyty domowe. Rejestracja tel. 519 343 030. 
www.psychiatra.olkusz.pl
Gabinet Psychoterapeutyczny - Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 
www.olkuszpsycholog.pl
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś 
diagnoza psychologiczna, psychoterapia dzieci i 
młodzieży. Tel. 608 462 479
Gabinet Pomocy Terapeutycznej, psycho- 
terapia, terapia pedagogiczna. Tel. 660830933,  
www.esgabinet.eu, Olkusz, ul. Bylicy 1/417.
Agnieszka Szotek, psycholog. Terapia i diagnoza 
dzieci i dorosłych, tel. 795 581 519. Gabinety 
Psychologiczne Olkusz, ul. Krakowska 3

Janusz Morasiewicz, dr med., spec. psychiatra, 
certyfikat psychoterapeuty Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, obok Skarbka (nad apteką).  
Czw. 16-20, rejestracja tel.: 603 852 092, 12 419 
13 89. Kraków, ul. Konarskiego 42/2 (boczna Lea), 
pt. 15-20. www.psychoterapeuta-krakow.com.pl 
e-mail: psyche@psychoterapeuta-krakow.com.pl

REHABILITACjA
Mgr Anna Brodzińska, fizjoterapeuta. Profesjon-
alna rehabilitacja, specjalistyczne masaże, terapia 
manualna kręgosłupa – kręgarstwo miękkie,  
ultradźwięki, solux, elektroterapia. Zabiegi w 
domu pacjenta. Tel. 601 157 570.

Dawid Brodziński, dypl. masażysta, terapeuta. 
Profesjonalne masaże lecznicze i relaksacyjne, 
zwalczanie bólu kręgosłupa (rwa kulszowa, 
barkowa), kręgarstwo miękkie. Zabiegi w domu 
pacjenta. Tel. 669 906 864.

CENTRUM REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ 
FIZJOLOOK. Olkusz, ul. Jurajska 1. Terapia manu-
alna, masaże, fizykoterapia. Rejestracja tel.  
600 450 349, 668 432 905.

Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Rehabilitacja w domu pacjenta.

STOmATOLOGIA
Gabinet Stomatologiczny „CENTERDENT” 
Olkusz, ul. Kr. Kazimierza Wielkiego 14, tel. 32 
643 25 30, www.centerdent.pl

Gabinet Stomatologiczny„DUO-DENT” lek. dent. 
K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmist-
Wójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.  
Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10-13 i 15-18.

Gabinet Stomatologiczny ESTIMA Agnieszka 
Dobrzańska. Olkusz, ul. 29 Listopada 17a Tel. 791 
449 008 www.estima.olkusz.pl

Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzy-
ska 2. Tel. 32 643 32 12. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. 
od 10., sob. od 10.

Ewa Haberka lek. stomatolog. Olkusz, ul. Witosa 
14. Tel. 668 178 832

Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. 
Pon., śr., pt. 9-20, czw. 9-12. Tel. 606 305 405.

dr Agnieszka Barrera - Ramos i Maria Trzcionkow-
ska na NFZ przyjmują w gabinecie OLDENT. Tel.  
32 726 28 87

Izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog.  
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśminowa 
4. Tel. dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524. 
Pon.-pt. 9-12 i 15-19.

Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12-19. Tel.  
606 654 777.

Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Śr.-czw. 15-20, wt. 8.30-14, pt. 8-13. Tel. 32 726 28 87. 

Natalia Górnik lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt., pt. 15-20, czw. 9-14. Tel. 32 726 28 87.

Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon.-czw. 14-20, pt. 9-13 sob. 11-13. Tel.  
32 726 28 87.

Agnieszka Janikowska lek.dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Pon. 15-20. Tel. 32 726 28 87.

Anna Koplejewska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon. 8.30-14, pt. 14-20. Tel. 32 726 28 87.

Frejlich Izabela, lek. stom. Stomatologia zacho-
wawcza, protetyka, wybielanie zębów. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 63, pon., śr., czw., pt. 
10.30-19., wt. 8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 
294 088.

Prywatna Praktyka Stomatologiczna „Apolonia” 
dr n. med. Joanna Zappa-Gawłowska, spec. 
chirurgii stomatologicznej. Zabiegi również  
w sedacji wziewnej. Pn., śr., pt. 10-13 i 16-20. 
Olkusz, ul. Piłsudskiego 18. Tel. 32 647 07 40  
wew. 22.

chirurgia stomatologiczna• 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicz-
nej Barbara Kucharzewska - Malik, specjalista 
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8-14, śr. i pt. 12-18. 
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom. 
601 805 027. Umowa z NFZ.
Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka, 
leczen ie  zębów,  protetyka ,  implanty.  
Pon.-pt. 9.00-19.00, sob. 9.00-13.00. Rejestracja 
w gabinecie oraz pod nr tel. 606 64 44 54.  
www.kucharzewscy.pl

ortodonta• 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specjalista 
ortodonta. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28  
(II piętro). Rejestracja tel. w godz. pracy  
32 641 31 55. Pon. 8.30-14; wt.,czw. 14-20,  
pt. 8.30-14. Kontrakt z NFZ.

technika dentystyczna • 
„Somadent” Ekspresowe wykonywanie protez, 
sklejenia, dostawienia zębów, klamer na pocze-
kaniu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 (dawniej Szpi-
talna 5). Tel. 32 754 41 23, 600 906 292. Pn.-pt. 
9-17, sobota 9-12.

TERAPIE
Terapie biorezonansem BICOM 2000: bólu krę-
gosłupa i stawów, reumatyzmu, nerwic, depresji, 
tarczycy, terapie antynikotynowe, antyalkoho-
lowe, odchudzające. ALERGO-MED Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 28 (2 piętro), tel. 511 998 966.

URODA
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, kosmetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.  
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabra-
zja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.

Studio Urody „Milena” - depilacja laserowa, 
mezoterapia, kwas hialuronowy, mikroderma-
brazja, peelingi, cellulologia, makijaże i inne... 
Olkusz, ul. Biema 5 b. Tel. 32 445 05 58  
www.milena-uroda.pl

Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrnia-
jące twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielę-
gnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10.  
Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.pl

Studio Venus, medycyna estetyczna, depilacja 
laserowe, zabiegi pielęgnacyjne. Lipodermologia 
–50%. Mezoterapia igłowa: 1 zabieg - 200 zł; 2 
zabiegi - 300 zł; 3 zabiegi - 375 zł; 4 zabiegi - 400 
zł. www.venus-olkusz.pl ; fb. Olkusz, ul. Krakow-
skie Przedmiescie 7. Tel. 501 310 050.

UROLOG
Jacek Drabina, specjalista urolog. Przyjmuje 
w NZOZ „PRO-FAMILIA”, Olkusz, ul. Jana Kantego 
28, tel. 32 754 35 22, 32 754 35 25.

USG
Leszek Albiniak – Indywidualna Praktyka Lekar-
ska doppler, USG: piersi, staw biodrowy niemow-
ląt, jamy brzusznej, tarczycy, przepływy nóg, 
szyja, staw kolanowy. Rej. pon.-sob. 8-20. Tel. 32 
645 26 09, 600 686 603. www.usgolkusz.pl

Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn. 
14.30-17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia 
„Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok „Skarbka”). 
Godz. 15.30-18, tel. dom. 32 643 38 46,  
600 249 359. 

Janusz Izdebski, lek. med. Centrum Medyczne, 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 
(winda). Rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 
10-18, sob. 10-13.

WETERYNARZ
Agnieszka Pełka-Krzykawska lek. wet. specjalista 
chorób psów i kotów. Olkusz, ul. Kantego 4a, 
pon.-pt. 9-19, sob. 10-13. Tel. 32 754 34 38.

DYŻURY
APTEK

O L K U S Z Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  
Starostwa Powiatowego w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

W PORZE 
NOCNEJ  

tj. od 2000 do 800

27-03-2015 Piątek ul. Krakowska 16

28-03-2015 Sobota ul. K. K. Wielkiego 14

29-03-2015 Niedziela ul. K. K. Wielkiego 28

30-03-2015 Poniedziałek ul. K. K. Wielkiego 60

31-03-2015 Wtorek ul. K. K. Wielkiego 64 B

01-04-2015 Środa ul. Legionów Polskich 14

02-04-2015 Czwartek  ul. Mickiewicza 7
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OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

al. 1000-lecia 13
Tel. 32 758 12 46, 12 758 13 45 

Olkusz, gm. Olkusz,  
Bolesław, Bukowno, Klucze

WOLBROM:
Miejsko-Gminne Centrum Medyczne 
WOL-MED Sp. z o.o., ul. Skalska 22

Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:
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ZDROWIE i URODA

R E K L A M A

Komu przekażesz 1 % podatku?
trwa okres rozliczaniasię z fiskusem. Każdy z nas może przekazać 1 % swojego podatku na szlachetne cele. wypełniając zeznanie podatkowe zastanów się, 

komu chciałbyś pomóc. podpowiadamy, jakie organizacje pożytku publicznego z terenu powiatu olkuskiego można wesprzeć.

Jak przekazać  

 
to bardzo proste!

Wybierz� organizację� pożytku�1.�
publicznego.
W�rocznym�zeznaniu�podatkowym�2.�
w�rubryce�„Wniosek�o�przekazanie�
1%�podatku�należnego�na� rzecz�
organizacji� pożytku�publicznego�
OPP”�wpisz�nazwę�i�numer�Krajo-
wego�Rejestru�Sądowego�wybra-
nej�przez�siebie�organizacji.�Wpisz�
również�w�odpowiedniej� rubryce�
kwotę�1�procenta�podatku.�Pienią-
dze�na�konto�wskazanej�organiza-
cji�przekaże�Urząd�Skarbowy.
�Złóż�zeznanie�podatkowe�i�zapłać�3.�
podatek.

TWOJA POMOC NA 
PEWNO PRZYDA SIĘ:

g Natalia Mączka
Lekarze podejrzewają u dziew-
czynki zespół Retta - genetycznie 
uwarunkowany zespół całościo-
wych zaburzeń rozwoju. Natalia ma 
obniżone napięcie mięśniowe, nie 
chodzi i nie mówi. Wymaga ciągłej 
wielospecjalistycznej rehabilitacji. 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z pomocą” KRS 0000037904
24066 Mączka Natalia - darowizna 
na pomoc i ochronę zdrowia

g Bartosz Ziarnik
20-latek uległ nieszczęśliwemu 
wypadkowi, w wyniku ktorego 
doznał uszkodzenia kręgosłupa 
z czterokończynowym porażeniem. 
Czeka go intensywna, kosztowna 
rehabilitacja.
Fundacja AVALON Bezpośrednia 
Pomoc Niepełnosprawnym KRS 
0000270809
Ziarnik 4095

g STOWARZYSZENIE OTWARTYCH SERC AKTYWNYCH 
KOBIET (S.O.S.) W OLKUSZU
Stowarzyszenie pomaga osobom niepełnosprawnym 
aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności, promuje ich 
osiągnięcia, wspiera je w znalezieniu pracy. Prowadzi także 
Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet (S.O.S.) 
w Olkuszu KRS 0000016137

g OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OLKUSZU
Olkuska OSP należy do Krajowego Systemu Ratownictwa 
Technicznego i Drogowego. Strażacy zajmują się również 
zabezpieczaniem szlaków komunikacyjnych. Uczestniczą 
w akcjach poszukiwawczych i porządkowych, organizują 
konkursy dla uczniów.
Ochotnicza Straż Pożarna w Olkuszu KRS 0000037823

g STOWARZYSZENIE „ZIEMIA KLUCZEWSKA” W KLUCZACH
Stowarzyszenie pomaga osobom niepełnosprawnym, współ-
pracuje również z placówkami oświatowymi z gminy Klucze.
Stowarzyszenie „Ziemia Kluczewska” w Kluczach.
KRS 0000056335

g POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY 
SPORTOWE W OLKUSZU
Organizacja zrzesza kluby sportowe z powiatu olkuskiego. 
Środki pozyskane z odpisów podatkowych przeznaczane są 
na działalność ludowych zespołów sportowych, m. in. na 
organizację zawodów.
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olkuszu
KRS 0000075550

g CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE
W głównej siedzibie Stowarzyszenia w Kluczach działa 
schronisko dla osób bezdomnych oraz Warsztaty Terapii 
Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Organizacja 
angażuje się w akcje charytatywne, wspiera bezrobotnych. 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne  
KRS 0000087073

g STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO „KLUCZ”
Stowarzyszenie działa głównie w sferze pomocy społecznej, 
przeciwdziała ubóstwu, patologiom i wykluczeniu 
społecznemu. Zajmuje się szeroko rozumianą profilaktykę 
środowiskową, działa na rzecz zwalczania bezrobocia, 
promuje ideę wolontariatu. Prowadzi Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Kolbarku.
Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
Społeczno - Gospodarczego „Klucz” KRS 0000160271

g STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE „RES SACRA 
MISER” W OLKUSZU
Stowarzyszenie prowadzi świetlicę opiekuńczo - 
wychowawczą oraz Centrum Wolontariatu. Pomaga 
rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi. Organizuje akcje 
charytatywne, zajmuje się również wydawaniem żywności 
potrzebującym.
Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu
KRS 0000171499

g STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI WITERADÓW 
„RAZEM”
Głównym celem Stowarzyszenia jest m. in. wspieranie 
wszechstronnego rozwoju Witeradowa i budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego. Organizacja zabiega  
o środki na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.  
Promuje też aktywny wypoczynek.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Witeradów „Razem”
KRS 0000216240

g STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY, KULTURY 
I POMOCY SPOŁECZNEJ „WSZYSCY DLA WSZYSTKICH”
Wspieranie rozwoju nauki, wychowania, upowszechnianie 
kultury, integracja osób niepełnosprawnych z młodzieżą 
z różnych środowisk – tym przede wszystkim zajmuje 
się Stowarzyszenie. Prowadzi również Osiedlowy Klub 
„Przyjaźń”.
Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy 
Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” KRS 0000219768

g STOWARZYSZENIE NA RZECZ HISTORYCZNYCH 
ORGANÓW HANSA HUMMLA W OLKUSZU
Głównym celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana 
opieka nad olkuskimi organami. Organizacja angażuje się 
w ich promocję organizując koncerty organowe, konferencje 
oraz wyjazdy studyjne. Pozyskuje również fundusze na 
renowację organów.
Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa 
Hummla w Olkuszu KRS 0000240900

g STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ IMBRAMOWIC 
„DŁUBNIA U ŹRÓDEŁ”
Organizacja działa na rzecz wszechstronnego 
i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.  
Zajmuje się m. in. aktywizacją mieszkańców wsi,  
ochroną przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz promocją 
zdrowego stylu życia. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Imbramowic „Dłubnia u źródeł”
KRS 0000265998

g POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB 
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W WOLBROMIU
Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim integracją osób 
niepełnosprawnych z lokalną społecznością. Przy wsparciu 
miejscowego samorządu prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno - 
Edukacyjno - Wychowawczy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Wolbromiu KRS 0000323834

g MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ  
WALKI Z GRUŹLICĄ, MYKOBAKTERIOZĄ I CHOROBAMI 
PŁUC – NIKIFOR
Stowarzyszenie poprzez profilaktykę i wsparcie dla 
osób chorych, a także znajdujących się w obszarach 
podwyższonego ryzyka wspiera działalność na rzecz walki 
z gruźlicą, mykobakteriozą, chorobami płuc.
Małopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Gruźlicą, 
Mykobakteriozą i Chorobami Płuc - NIKIFOR KRS 
0000332723

g POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB 
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W OLKUSZU
Stowarzyszenie działa na rzecz i w imieniu osób 
z upośledzeniem umysłowym, ich rodzin oraz opiekunów 
prawnych. Planuje otwarcie otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjno 
- Edukacyjno - Wychowawczego.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Olkuszu
KRS 0000371992

g ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC OLKUSZ
W rubryce cel szczegółowy należy wpisać ZHP Hufiec 
Olkusz (Urząd Skarbowy przekazuje kwotę 1 proc. na konto 
Chorągwi Krakowskiej ZHP, a Chorągiew przesyła ją dalej 
do Hufca Olkusz i jego jednostek. Można również wskazać 
konkretną drużynę. 
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Olkusz
KRS 0000273492

g POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO POWIATOWE 
OLKUSZ
Organizacja działa na rzecz osób całkowicie niewidomych, 
niewidomych z dodatkową niepełnosprawnością oraz 
słabowidzących.
Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe Olkusz
KRS 0000088851 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY WAM 16 ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU NASZEGO POWIATU,  
KTÓRYM MOŻEMY PODAROWAć 1%. 

WSZYSTKIE TE PODMIOTY WIDNIEJĄ W AKTUALNYM WYKAZIE MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Wiola Woźniczko
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OGŁOSZENIA DROBNE DROBNE
RAMECZKI

www.inwestlokum.pl  
- biuro nieruchomości  

- pośrednictwo w zakresie 
kupna - sprzedaży, wynajmu: 

- lokali, 
- domów, 

- magazynów, 
- gruntów 

Olkusz, ul. Kościuszki 30,  
Tel.(791)377551, 

(32)3071234.

R E K L A M A

Wylewki agragatem mixokret
510 191 033 Fachowa ekipa

KUPIê - SPRZEDAM
Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, 

tanie i drogie, gotówka od rêki, 
p³acê najlepiej. Tel.(512)898278.

=Sprzedam zadaszenie nad 
drzwi wejœciowe 180 z³, szafê 
dwudrzwiow¹ 130 z³, wózek 3w1. 
Tel.(789)388574.
=Klacz z paszportem, ogier  
kastrowany.Tel.(785)135439.
=Sprzedam 2 sukienki komunijne, 
stan bardzo dobry. Bardzo tanio. 
Tel.(785)135439.
=Sprzedam mało używany, na 
gwarancji, wózek 3w1 Camarello 
– gondola, spacerowy, fotelik – 
lekki i solidny. Tel. 728658777.

USŁUGI
=FIRMA INTROLIGATORSKA 
"Jupiter"
Olkusz, ul. Mickiewicza 19 
(naprzeciwko „Victorii”).  
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (du¿a iloœæ kol-
orów), bindowanie, termobindow-
anie, bigowanie, z³ocenie metod¹ 
termodruku.
=Autoskup, ca³e rozbite skoro-
dowane, z³omowanie, gotówka, 
w³asny transport.  
Tel.(508)760255, (600)507385.
=Parkiety- uk³adanie, cyklinow-
anie, sprzeda¿ materia³u.  
Niskie ceny. Tel.(508)673623.
=Kuchnie, szafy przesuwne.  
Tel.(508)473318.

Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, 
tanie i drogie, gotówka od rêki, 

p³acê najlepiej. Tel.(793)001819.

=Zwy¿ka 20m., wycinka drzew, 
wynajem i us³ugi rêbakiem  
do ga³êzi, elektryczne itp.  
Tel.(512)373245.

BUDOWLANE

=Tynki maszynowe, gipsowe, 
cementowo-wapienne. FV.  
Tel.(660)250101.
=MALOWANIE wewn¹trz  
i na zewn¹trz budynków, g³adŸ.  
Tel.(604)853272. 
=NOW-BUD Firma z 20-letni¹ 
praktyk¹: prace dekarsko cie-
sielskie, docieplenia budynków, 
adaptacje pomieszczeñ, prace 
remontowe. Bukowno, ul. Dwor-
cowa 1, Tel/fax.(32)7107666, 
(602)438844,  
www.now-bud.com.pl

FINANSOWO - PRAWNE

Lombard-Kasa depozytowa - 
gotówka od rêki (z³oto 18 k-  

102 z³ / 14 k 80 z³/g, rtv,  
tel. komórkowe). Olkusz, ul.  

Szpitalna 16. Tel.(32)6454746.

=Doradca Kredytów Firmowych. 
Tel.(784)007824.
=Darmowa porada prawna, pon. 
godz. 12-13. Kancelaria Lex Novum 
Olkusz, ul. Biema 5b.  
Tel.(513)761029, (530)369200.
=ANANAS po¿yczki krótkotermi-
nowe na 15/ 30 dni w kwotach od 
300 do 1500 z³. Minimum formal-
noœci. Szybka decyzja. Olkusz.  
Tel.(733)887990, (530)375999.

=Po¿yczka konsolidacyjna  
do 60.000 z³ bez zdolnoœci.  
Tel.(32)2642876.
=Po¿yczka prywatna do 10000 z³ 
nawet na 48 m-cy. 
Tel.(32)2642876.
=ATRAKCYJNA PO¯YCZKA  
OD 200 Z£ DO 25 TYS.  
Tel.(668)681847.
=EKSPRES gotówkowy! 
Po¿yczymy do 25.000 z³!  
Tel.(728)874277. 
=Bankowe kredyty gotówkowe, 
konsolidacje, chwilówki. Olkusz, 
ul. K. K. Wielkiego.  
Tel.(536)560150.
=Brak Ci zdolnoœci, banki Ci 
odmawiaj¹, pozabankowe do 40000 
z³ ju¿ od 428 z³. Tel.(32)2642876.
=Po¿yczka konsolidacyjna do 60 
000 z³ bez zdolnoœci.  
Tel.(32)2642876.

MOTORYZACYJNE

=Autoskup, ca³e rozbite skoro-
dowane, z³omowanie, gotówka, 
w³asny transport.  
Tel.(508)760255, (600)507385.

OKOLICZNOœCIOWE

=Fotografia œlubna www.lukaszd-
wornik.pl Tel.(606)398565.
=WESELA- obsluga muzyczna-DJ, 
prezenter- imprezy okolicznosciowe 
- zawodowo. www.pbmuzyka.pl  
Tel.(501)384356.
=ATELIER Olkusz, ¯uradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjêcia 
do dokumentów (drobny retusz 
gratis, mo¿liwoœæ wykonania w 
domu u klienta), zdjêcia komunijne. 
Tel.(600)057912.

TRANSPORTOWE
=Us³ugi transportowe, komplek-
sowe przeprowadzki. Najtaniej  
w mieœcie! Tel.(535)243849.

MOTORYZACJA
=OLEJE, FILTRY, AKCESORIA 
I PROFESJONALNE NARZêDZIA 
SAMOCHODOWE
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz,  
ul. Sikorka 21. Tel.(32)6450660, 
czynne: 8-19.
=AUTO-PLAST sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bie¿¹ce
- czêœci i akcesoria
- lakiery samochodowe  
ju¿ od 17 z³/100 ml
- lakiery spray do wszytkich 
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysi¹clecia 1B, Tel.
(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.
=Valvoline, Mobil, Castrol, 
Shell, Elf- bezp³atna wymiana przy 
zakupie. Mobil 10W-40 - 20 z³/l  
z wymian¹. Filtry oleju, powietrza, 
paliwa, czêœci zamienne. Mechanika 
pojazdowa, konserwacja. Olkusz,  
ul. Pakuska 4. Tel.(510)640640.
=AUTO-SZYBY: markowe szyby 
samochodowe, sprzeda¿, monta¿, 
naprawa, przyciemnianie.  
Bogucin Du¿y 100. Tel.
(32)6428656, (663)747609.
=Autoskup ka¿de.  
Tel.(886)601143.

=Autoskup ka¿de.  
Tel.(886)601143.

Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, 
tanie i drogie, gotówka od rêki, 

p³acê najlepiej. Tel.(793)001819.

Autoskup, osobowe, dostawcze. 
Tel.(531)666333.

=POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.
=SERWIS KLIMATYZACJI. 
Przegl¹dy - dezynfekcja - naprawa. 
Olkusz, Al.1000lecia 1b,  
Tel.(695)634005.

SAMOCHODY OSOBOWE
=Skup samochodów za gotówkê. 
Najlepsze ceny. Tel.(535)243849.
=Citroen Berlingo 1,9D, rok 2000, 
cena 5200z³. Tel.(502)664630.
=Kupiê ka¿d¹ Toyotê z lat 1980-
2000, najlepiej zap³acê.  
Tel.(533)009206.

NIERUCHOMOŚCI
LOKALE UŻYTKOWE
=Lokal do wynajêcia przy  
ul. K. K. Wielkiego, wejœcie od 
ulicy. Tel.(519)192879.
=Wynajmê lokal 100m2  
w Kluczach, przy stacji benzynowej.  
Tel.(606)795271.
=Pomieszczenia warsztatowe  
do wynajêcia na ul. ¯uradzkiej.  
Tel.(503)988506.

MIESZKANIA
=Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe os. £okietka w Wolbromiu. 
Tel.(723)640160.

PRACA
=Praca dodatkowa- udzielanie 
po¿yczek. Tel.(530)375999.
=39 lat, Wykszta³cenie Wy¿sze 
Ekonomiczne. Szukam Pracy.  
Tel.(693)651057.
=Przyjmê do prcy pracowników 
budowlanych: operatorów koparko-
³adowarki, pracowników wodno-
knalizacyjnych. Tel.(604)292970.


