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

Wśród priorytetów, które Roman Piaśnik 
wyznaczył sobie wraz z objęciem funkcji Bur-
mistrza Miasta i Gminy Olkusz, znajduje się 
poprawa wizerunku i organizacji pracy Urzędu 
oraz optymalizacja kosztów zatrudnienia. Listę 
dotychczasowych decyzji kadrowych uzupeł-
nia najnowsza, zgodnie z którą od 1 kwietnia 
br. w olkuskim magistracie zmieniona została 
struktura Urzędu.

Zmiany obejmują cztery komórki organi-
zacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. 
Zarządzeniem Burmistrza połączone zostały: 
Wydział Urbanistyki i Architektury z Biurem 
Miejskiego Konserwatora Zabytków, przyjmu-
jąc nową nazwę: Wydział Urbanistyki i Ochro-
ny Zabytków. Naczelnikiem tego wydziału 
została Agnieszka Kaczmarczyk.

Połączone zostały również Wydziały: 
Drogowy oraz Inwestycyjny, tworząc jeden 
wydział: Drogowo-Inwestycyjny, którego  
naczelnikiem został Artur Kocjan.

- Kompetencje połączonych wydziałów 
były podobne. Często zdarzało się, że podjęcie 
decyzji przez jeden z dotychczas odrębnych 
wydziałów, wymagał opinii drugiego. Wy-
dłużało to niepotrzebnie czas oczekiwania 
na ostateczne załatwienie sprawy. Liczę, że 
praca połączonych wydziałów będzie bar-
dziej wydajna, na czym skorzystają przede 
wszystkim Mieszkańcy. – komentuje zmiany 
w strukturze organizacyjnej Urzędu Burmistrz 
Roman Piaśnik.

Nie są to jedyne zmiany kadrowe dokonane 
przez Burmistrza Romana Piaśnika. Miesiąc 
temu stanowisko Zastępcy Burmistrza ds. 
Komunalnych objął Paweł Pacuń, powołana 
została również nowa rada nadzorcza OTBS, 
natomiast 9 kwietnia do publicznej wiadomości 
zostanie podane nazwisko zwycięzcy konkur-
su na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy 
Olkusz.

 UMiG Olkusz

Zmiany organizacyjne  
w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz

Remont drogi  
w Witeradowie już pewny
witeradów

Wiola Woźniczko

Władze powiatu podpisały 
umowę z marszałkiem Małopolski 
na dofinansowanie modernizacji 
drogi w Witeradowie. Dotacja 
z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego wynosi 3 
mln 852 tys. złotych.

Przypomnijmy, że powiat o unijne 
wsparcie (6 mln 500 tys. zł) ubiegał 
się już półtora roku temu. Olkuski 
projekt był pierwszy na liście rezerwo-
wej. Marszałek proponował wówczas 
dotację w wysokości 1,5 mln złotych. 
Władze powiatu nie przyjęły oferowa-

nych środków, mając na uwadze, że 
koszt całej inwestycji to 7 mln 700 
tys. złotych. Teraz starosta Paweł 
Piasny zgodził się na 2/3 wniosko-
wanej kwoty, z gwarancją pełnego 
dofinansowania.

Na ostatniej sesji radni powia-
towi zgodzili się na dokonanie zmian 
w budżecie tak, aby zabezpieczyć 
wkład własny na modernizację drogi 
w Witeradowie. To prawie 1 mln 445 
tys. złotych. Środki te pochodzą ze 
zmniejszenia wydatków na trzy inne 
zadania: przebudowę dróg powiato-
wych (1 mln 200 tys. zł), odwodnienie 
dróg powiatowych (200 tys. zł) oraz 
przebudowę chodnika w Zimnodole 
(prawie 45 tys. zł).

Projekt remontu w Witeradowie 

zakłada przebudowę nawierzchni, 
budowę chodnika i odwodnienia 
drogi. Jaki będzie realny koszt przed-
sięwzięcia okaże się po rozstrzygnię-
ciu przetargu, który powinien zostać 
ogłoszony w kwietniu. Starosta ma 
nadzieję, że do modernizacji „dorzuci” 
się gmina Olkusz. - Deklaracja o fi-
nansowym wsparciu padła ze strony 
władz Olkusza rok temu. Wierzę, że 
słowa staną się faktem. Droga w Wi-
teradowie jest w fatalnym stanie. Cały 
czas powtarzam: to jedyna i niepo-
wtarzalna szansa na gruntowną mo-
dernizację przy tak dużym wsparciu 
zewnętrznym – uważa starosta Paweł 
Piasny.

Cała inwestycja zostanie zreali-
zowana w tym roku.

Bliższa i dalsza 
przyszłość budynku 

starostwa
olkusz

Wiola Woźniczko

Budynek dawnego starostwa 
zostanie uporządkowany, a w ciągu 
kilku miesięcy jego elewacja będzie 
zabezpieczona. Władze miasta 
przedstawiają też źródła, z których 
można uzyskać środki na reno-
wację zabytku. Co zatem czeka 
gminny budynek w najbliższym 
czasie?

Klasycystyczny zabytek wygląda 
fatalnie zarówno z zewnątrz, jak 
i wewnątrz. Przede wszystkim stał 
się on składowiskiem różnego rodza-
ju przedmiotów. O uporządkowanie 
zabytku oraz wskazanie możliwości 
pozyskania dotacji na jego odnowę 
zwrócił się do burmistrza radny 
Michał Masłowski. Co na to włodarz 
miasta?

Elewacja i sprzątanie  
w pierwszej kolejności

Jak informuje burmistrz Roman 
Piaśnik, niebawem ma zostać ogło-
szony przetarg na wykonanie prac za-
bezpieczających i konserwatorskich 
elewacji budynku. Przede wszystkim 
chodzi o badania konserwatorskie, 
usunięcie fragmentów tynku grożą-
cego odpadnięciem, wymianę rynien. 
Wszelkie roboty powinny być wyko-
nane do końca czerwca. Na razie nie 
wiadomo, czy na ścianie od strony 
rynku pojawi się specjalna siatka 
z pierwotnym wizerunkiem elewacji, 
której koszt oceniono na kilkanaście 
tys. złotych. Decyzja ma zostać pod-
jęta po realizacji prac zabezpieczają-
cych i ocenie efektu końcowego.

W planach na najbliższą przy-
szłość jest też uporządkowanie obiek-
tu, przede wszystkim z pozostałości 
po rewitalizacji rynku. Jeśli finanse 
gminy pozwolą, sukcesywnie będą 
odgruzowywane piwnice. Na razie, 
z powodu braku innego miejsca, 
w budynku przechowane zostaną 
dekoracje świąteczne i elementy wy-
posażenia drogowego.

Skąd możemy dostać 
dotacje?

Aby rozpatrzyć wszelkie moż-
liwości ubiegania się o zewnętrzne 
środki, należy określić cel, na jaki 
zostanie zagospodarowany obiekt. 
Burmistrz Roman Piasnik informuje, 
że wskazując źródła zewnętrznych 
dotacji na ratowanie budynku, za-
łożono adaptację zabytkowych po-
mieszczeń na działalność muzealną 
lub komercyjną. - W zabytkowych 
piwnicach kamienicy stanowiącej nie-

gdyś budynek Starostwa powstałaby 
ekspozycja poświęcona najstarszej 
historii obiektu, ze szczególnym 
uwzględnieniem działalności w tym 
miejscu urzędu górniczego oraz 
mennicy królewskiej. Cześć naziem-
na dwukondygnacyjnego budynku 
byłaby przeznaczona na komercyjna 
działalność gastronomiczną oraz salę 
konferencyjno - wykładową  - podkre-
śla burmistrz Piasnik.

Jakie propozycje przedstawił 
włodarz miasta? Pierwsza z nich, 
Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej, 
mieści się w Małopolskim Programie 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014 
– 2020. Nie są jednak jeszcze opraco-
wane dokładne wytyczne programu. 
Wiadomo natomiast, że dotację na 
zabezpieczenie, renowację i dosto-

sowanie obiektu do nowych funkcji 
gospodarczych i kulturalnych można 
uzyskać w ramach innego działania: 
Dziedzictwo regionalne.  - Czynnikiem 
ograniczającym jest maksymalna 
kwota wsparcia, która wynosi 5 mln 
złotych - zaznacza burmistrz Roman 
Piaśnik.

Kolejne dwie możliwości pozyska-
nia środków finansowych mieszczą 
się w Programie Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. W działa-
niu „Dziedzictwo kulturowe - ochrona 
zabytków” można uzyskać finansowe 
wsparcie na zabezpieczenie i zacho-
wanie budynku dawnego starostwa. 
Bez szans na dotacje są projekty 
zakładające adaptację, przebudowę 
lub znacząca rekonstrukcje obiektów. 
W pierwszej kolejności dofinansowa-
nie otrzymają najbardziej zagrożone 
obiekty lub najcenniejsze zabytki: 
wpisane na listę Switoego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego Ludz-
kości UNESCO, uznane za pomniki 
historii oraz posiadające wyjątkową 
wartość historyczną, artystyczną 
lub naukową. Regulaminowe zasady 
dopuszczają całkowite sfinansowanie 
zadania, jednak tylko w szczególnych 
przypadkach (wyjątkowa wartość 
zabytku, stan obiektu wymagający 
niezwłocznego przeprowadzenia 
prac, konieczność przeprowadzenia 
technologicznie złożonych robót). 
Ustawowa dotacja to maksymalnie 50 
proc. koniecznych nakładów.  

Z kolei w ramach działania 
„Rozwój infrastruktury kultury”  
finansowe wsparcie przysługuje na 
inwestycje służące prowadzeniu 
działalności kulturalnej. Jeśli kwota 
wnioskowanego dofinansowania nie 
przekracza 3 mln złotych, wówczas 
dotacja może pokryć 75 proc. budżetu 
inwestycji. Gdy kwota jest większa 
niż 3 mln złotych, w grę wchodzi 50 
proc. budżetu.

W obydwu ministerialnych przy-
padkach dotacja nie może dotyczyć 
komercyjnej działalności hotelowo 
– gastronomicznej.

Wiemy, co z zabytkiem stanie 
się w najbliższym czasie. Nadal nato-
miast nie wiadomo, czy i kiedy radni 
zdecydują o modernizacji obiektu lub 
też jego sprzedaży.

Sto dni nowych 
burmistrzów i wójtów  
– Krzysztof Dudziński

olkusz
Jakub Fita

Właśnie mija pierwszych sto 
dni urzędowania nowego wójta 
Bolesławia, Krzysztofa Dudziń-
skiego. Co udało mu się w tym 
czasie zrobić? Jak przyznaje sam 
zainteresowany, okres ten był dla 
niego bardzo intensywny.

Tak jak każdy z nowych włodarzy, 
także nowy wójt Bolesławia musiał 
bardzo szybko zapoznać się z funk-
cjonowaniem urzędu, na czele którego 
stanął. Jedną z jego pierwszych decy-
zji personalnych było powołanie na 
stanowisko zastępcy wójta, Krystyny 
Kowalewskiej. Trzeba było także zwe-
ryfikować budżet na 2015 rok.    

Remonty i budowa nowej infra-
struktury to główne zadnia przed 
jakimi staje samorząd. Aktualnie 
prowadzone są prace remontowe 
w remizie OSP w Podlipiu, rozpoczęto 
naprawy w Zespole Szkolno-Przedsz-
kolnym w Laskach. Wyremontowano 
też zniszczone wiaty przystankowe.

 - Obejmując urząd wójta, za-
stałem w złym stanie kilka jednostek 
oświatowych oraz remiz strażackich. 
Również drogi gminne, a szczególnie 
ich czystość pozostawiały wiele do 
życzenia. Mając świadomość ogra-
niczonego budżetu podjąłem decyzję 
o podpisaniu umowy o współpracy 

z Zakładem Karnym. Już od lutego 
skazani zaczęli remontować straż-
nicę w Podlipiu oraz Pomieszczenia 
Zespołu Przedszkolno-Szkolnego 
w Laskach. Skazani będą świadczyć 
pracę również w budynku Urzędu 
Gminy oraz w pozostałych placów-
kach oświatowych – mówi Krzysztof 
Dudziński.

Nowe władze Bolesławia planują 
szereg inwestycji. W związku z tym 
zawarto już umowy na opracowanie 
dokumentacji projektowo – kosztory-
sowej  budowy zatok autobusowych, 
placu zabaw dla dzieci przy boisku 
sportowym w Laskach, zagospodaro-
wanie placu rekreacyjnego w Kolonii 
przy ul. Cegielskiej, oraz adaptacji 

pomieszczeń szkolnych na cele Klubu 
Dziecięcego w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Laskach. Złożono 
także wniosek do Urzędu Marszał-
kowskiego na dofinansowanie dróg 
do pól  – ul. Różanej w Bolesławiu 
i odcinka drogi w Podlipiu.

Ponadto, nowy wójt przymierza 
się do opracowania nowego miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości 
Bolesław, Hutki, Laski oraz Kolonia. 
Radzie Gminy Bolesław zostanie także 
przedłożony projekt zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru „Roznosy” 
oraz Krzykawy.

Podobnie jak władze gminy 
Klucze, włodarze z Bolesławia stawiają 
na ekologię. Wójt podpisał deklarację 
przystąpienia do projektu wdrażania 
programu ochrony powietrza. Zawar-
to także umowę na wykonanie aktu-
alizacji planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe 
Gminy Bolesław. Podjęto także de-
cyzję w sprawie otwarcie schroniska 
dla zwierząt oraz podpisania umowy 
na wyłapywanie bezdomnych zwierząt 
z terenu gminy.

Tak przedstawia się 100 dni 
rządów Krzysztofa Dudzińskiego. 
W oczekiwaniu na podsumowanie 
działań pozostałych włodarzy zachę-
camy czytelników do dyskusji.

Jak się ma olkuski sport?

Odwróć tabelę, Olkusz na czele... Niestety to mało chlubne 
powiedzenie jak ulał pasuje do obecnej sytuacji seniorskich drużyn, 
reprezentujących miasto w ligowych rozgrywkach. SPR Olkusz ma już 
tylko matematyczne szanse na pozostanie w kobiecej PGNiG Super-
lidze, siatkarze Kłosa wycofali się z II ligi jeszcze przed fazą play-out, 
a piłkarze KS-u zamiast piąć się ku górze w tabeli krakowskiej klasy 
okręgowej, na inaugurację wiosny przegrali derbowy mecz z Leśnikiem 
Gorenice. Jak więc ma się olkuski sport? Wydaje się, że dokładnie tak 
samo, jak pogoda za oknem – niewyraźnie

Brakuje atmosfery, klasowych zawodników, wsparcia ze strony 
magistratu. Brakuje pieniędzy. Dobrze, że przynajmniej chęci i pasja 
pozostają. Czy będzie lepiej? Czas pokaże. Jak na razie zapraszamy na 
merytoryczną debatę z udziałem Marcina Kubiczka, Janusza Mentlewicza, 
Romana Madeja i Wojciecha Panka. Poznajcie olkuskie kluby od środka!

debata LIVE TV
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olkusz
Dariusz Krawczyk

Minęło ponad 100 dni od 
czasu, kiedy w bezpośrednich 
wyborach wybraliśmy na nową 
4-letnią kadencję wójtów, bur-
mistrzów i radnych. W aż 4 
gminach powiatu olkuskiego na 
czele samorządu stanęli ludzie, 
którzy sprawują tą funkcję po 
raz pierwszy. Z prośbą o pod-
sumowanie swoich pierwszych 
stu dni urzędowania zwró-
ciliśmy się do Wójta Gminy 
Bolesław, Krzysztofa Dudziń-
skiego, Wójta Gminy Klucze, 
Norberta Bienia, Burmistrza 
Olkusza, Romana Piaśnika oraz 
Burmistrza Wolbromia, Adama 
Zielnika. Opublikowaliśmy już 
odpowiedź od Wójta Gminy 
Klucze, Norberta Bienia. Teraz 
przyszła pora na podsumowa-
nie pierwszych stu dniu urzę-
dowania burmistrza Olkusza. 
Oto krótkie streszczenie jego 
dokonań opracowane na pod-
stawie obszernych materiałów 
nadesłanych przez olkuski 
magistrat.

Nowy burmistrz zaczyna od 
spraw kadrowych i organizacyj-
nych. Swoją kadencję rozpoczął 
od przeprowadzenia wewnętrz-

nych audytów, redukcji zatrud-
nienia i zmian w strukturze orga-
nizacyjnej olkuskiego magistratu, 
m.in. poprzez wydłużenie czasu 
pracy kasy. Dokonana aktuali-
zacja zakresu obowiązków Straży 
Miejskiej ma z kolei przyczynić 
się do poprawy bezpieczeństwa 
w mieście. Trwają przygotowania 
do wprowadzenia elektronicznego 
rejestru czasu pracy. Nie obyło 
się też bez ruchów kadrowych 
na wysokim szczeblu. Na stano-
wisku wiceburmistrza Marcina 
Pietraszewskiego zastąpił Paweł 
Pacuń. Ogłoszono konkurs na 
stanowisko sekretarza i powoła-
no nową radę nadzorczą spółki 
OTBS.

W celach konsultacyjnych 
powołana została Gminna Rada 
Sportu. Planowane jest także 
powołanie Rady Przedsiębiorców, 
Rady seniorów oraz Młodzieżowej 
Rady Miasta. Na podstawie wnio-
sków wyciągniętych z I edycji 
prowadzone są prace nad po-
prawą zasad funkcjonowania 
Budżetu Obywatelskiego Olku-
sza. Rozpoczęto też prace nad 
wprowadzeniem nowego Statutu 
Gminy Olkusz. Zmiana ta ma na 
celu m.in. wdrożenie głosowania 
imiennego elektronicznego na 
sesjach Rady Miejskiej, która 

poprawi przejrzystość funkcjo-
nowania samorządu.

W olkuskim magistracie po-
jawiła się nowa strategia gospo-
darowania mieniem i gospodarki 
przestrzennej. Burmistrz kon-
tynuuje prace nad obniżeniem 
stawki opłaty adiacenckiej, podjął 
temat przystosowania terenów na 
wzgórzu obok Szpitala do zabu-
dowy oraz przygotowania atrak-
cyjnych dla przedsiębiorców te-
renów inwestycyjnych Olkuskiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej. 
Poważniej traktowana jest także 

kwestia powstania infrastruktury 
rowerowej w Olkuszu.

- Zmiana strategii zarzą-
dzania terenami i gospodarką 
przestrzenną Gminy Olkusz jest 
odpowiedzią na oczekiwania 
Mieszkańców oraz Przedsiębior-
ców w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego oraz potencjału 
inwestycyjnego.  – komentuje 
Burmistrz Roman Piaśnik.

Jak informuje olkuski magi-
strat, w Gminie Olkusz zinten-
syfikowano działania związane 
z utrzymaniem czystości. Trwają 
też prace nad strefą płatnego 
parkowania w rynku, która ma 
rozwiązać problem chaotyczne-
go pozostawiania samochodów 
oraz zwiększyć rotację pojazdów 
w centrum. Olkuskie władze 
zdecydowały również o wspar-
ciu finansowym mieszkańców 
w kwestii zakupu i montażu 
przydomowych przepompow-
ni ścieków w ramach budowy 
przyłącza kanalizacyjnego do 
nieruchomości. Rozpoczęto także 
prace nad umożliwieniem uzy-
skania przez mieszkańców dofi-
nansowania m.in. na wymianę 
pieców w ramach programu walki 
z niską emisją.

W ostatnich 100 dniach 
trwały prace nad przygotowa-

niem dokumentacji dla inwesty-
cji, które mają być realizowane 
w przyszłości, a których nie 
można było zacząć przy niesprzy-
jających – zimowych – warun-
kach atmosferycznych.  W planie 
jest m.in.: budowa chodników 
i miejsc postojowych na osiedlu  
przy ul. Sławkowskiej, kontynu-
acja przebudowy ul. Parcówka, 
modernizacja węzłów sanitarnych 
w Przedszkolu Nr 8 w Olkuszu, 
przebudowa ul. Nullo na odcinku 
od stawu do ul. Słowackiego i za-
kończenie projektu przebudowy 
kładki nad torami przy Skarpie. 
W bieżącym roku planowane 
są także prace modernizacyjne 
na ulicach Skalskiej,  Polnej, 
Korczaka, Buchowieckiego i ul. 
Nałkowskiej. Przy Szkole Podsta-
wowej Nr 3 powstać ma kompleks 
boisk sportowych. Modernizacji 
doczekają się także obiekty OSP 
w Zedermanie i Kosmolowie.

Tak przedstawia się pierwsze 
100 dni urzędowania Romana 
Piaśnika na stanowisku burmi-
strza Miasta i Gminy Olkusz. 
Ocenę pozostawiamy czytelni-
kom. A tymczasem, w oczeki-
waniu na odpowiedź burmistrza 
Adama Zielnika, zachęcamy 
wszystkich do dyskusji!

Sto dni nowych burmistrzów i wójtów  
– Roman Piaśnik

Muzea 
dłużej 

otwarte
olkusz

Mok olkusz

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom wydłużamy godziny 
otwarcia muzeów w Centrum 
Kultury MOK przy ul. Szpital-
nej 32, tj. Muzeum Afrykani-
stycznego, Muzeum Twórczości 
Władysława Wołkowskiego oraz 
Kolekcji Minerałów Ziemi Ol-
kuskiej i Skamieniałości Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej.

Poza dotychczasowymi godzi-
nami otwarcia zapraszamy do zwie-
dzania tych ekspozycji w soboty 
w godz. 9.30 – 13.30, a w czwartki 
do godziny 18.00. Szczegóły zna-
leźć można na stronie www.mok.
olkusz.pl w dziale Muzea. Serdecz-
nie zapraszamy grupy zorganizo-
wane do wcześniejszej rezerwacji 
telefonicznej, tak w tygodniu jak 
i w weekendy.

Jednocześnie gorąco zachę-
camy dzieci i młodzież szkolną 
do udziału w warsztatach i lek-
cjach muzealnych organizowanych 
w Centrum Kultury w Olkuszu 
przez pracowników Działu Wysta-
wienniczo-Muzealnego i Promocji 
Miasta i Gminy Olkusz. Szczegóły 
można uzyskać pod telefonem (32) 
754 44 55 oraz na stronie interne-
towej MOK Olkusz w dziale Muzea 
/ Warsztaty i lekcje muzealne.
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Wylewki agragatem mixokret
510 191 033 Fachowa ekipa

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

O G Ł O S Z E N I E 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
we wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) 
oraz Uchwały Nr XXXII/471/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 maja 2014 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów we wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, zwanego dalej Planem.

Granice obszarów objętych projektem Planu przedstawiono na załącznikach 
graficznych do obwieszczenia o tej samej treści, które wywieszono na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Olkusz. Załączniki graficzne odpowiednio w skali 
1:1000 dołączone są również do obwieszczenia zamieszczonego na stronie 
internetowej www.umig.olkusz.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy Olkusz http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/Article/id,260499.html

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Planu wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko odbędzie się w dniach od  13  kwietnia  r.  do  12  maja  2015  r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki 
i Ochrony Zabytków pokój nr 219, w godzinach od 9.00 do 13.00 – (od wtorku do 
piątku) oraz w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 16.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Planu rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 7 maja 2015 r. o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, 
w sali narad nr 112.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Planu. Zgodnie z art. 18 ww. ustawy 
uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  
2 czerwca 2015 r. włącznie. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci 
elektronicznej:

•	opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 
września 2001 r. o podpisie elektronicznym (DZ. U. z 2013 r. poz. 262) lub

•	opatrzone podpisem potwierdzonym profilerm zaufanym ePUAP w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujacych zadania publiczne (DZ. U. z 2013 r. poz. 235) lub

•	za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 3 października 2008r. 
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..), w publicznie dostępnym wykazie 
zamieszczono dane o następujących dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie:
•	o projekcie Planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we 

wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza 
•	o prognozie oddziaływania na środowisko do w/w Planu. 

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 
3 października 2008 r. 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.), projekt w/w Planu 
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone 
w terminie do dnia 2 czerwca 2015 r., w formie:
•	pisemnej, na adres: Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, 

Wydział Urbanistyki i Architektury,
•	ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219, 

Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
•	za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: 
 architektura@umig.olkusz.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz.
Uwagi zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 12) ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 42 pkt 1) ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Sposób rozpatrzenia uwag oraz projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz:
http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/Article/id,260499.html

„Być człowiekiem potem muzykiem”
olkusz

Mariusz Majta

Niedawno odebrał Olkuską Na-
grodę Artystyczną. Jest związany 
z olkuskim i krakowskim środo-
wiskiem artystycznym. I choć ma 
się czym pochwalić, nie zapomina 
o miejscach, w których wszystko 
się zaczęło. To, w którym ćwiczy, 
odwiedza praktycznie codziennie. 
Z Mateuszem Jurczykiem o po-
czątkach, szukaniu własnej drogi i 
byciu sobą rozmawia Mariusz Majta. 

MM: Pamiętasz pierwsze ude-
rzenie w bęben?

MJ: Pamiętam pierwsze przesłu-
chanie. Facet o dużych gabarytach 
prosił o „wystukanie” jakiegoś rytmu. 
Były liczne pytania, między innymi 
o rytm, pięciolinię. Wtedy dostałem 
pierwszy werbel.

MM: Zanim zacząłeś ćwicze-
nia na perkusji, grałeś na gitarze. 
Kiedy to było? Co zadecydowało o 
zmianie instrumentu? 

MJ: Gitara to pierwsze lata gim-
nazjum. Po skończeniu drugiej klasy 
tata zaprowadził mnie do orkiestry 
dętej, gdzie dostałem pierwszy werbel 
od Wiesława Sikory. Od tego dnia 
zaczęła się moja przygoda z perkusją. 
Dokładnie 11 lat temu. Do Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I Stopnia w 
Olkuszu poszedłem dwa lata później, 
w drugiej klasie gimnazjum.

MM: Jak wspominasz czas spę-
dzony w szkole muzycznej?

MJ:  Decyzję o zapisaniu się pod-
jąłem sam, nikt mnie nie naciskał, nie 
zmuszał. Moją inspiracją był Pan Wie-
sław Sikora, który prowadził orkiestrę 
dętą w Zarzeczu. Jeździłem tam do 
dziadków na wakacje. Pasja i miłość 
do muzyki rozwijały się z czasem. 

Choć mocno nabierały tempa. Pamię-
tam jak wybierałem się na wagary to 
zawsze biegłem do szkoły muzycznej. 
Trzeba było ćwiczyć, terminy egzami-
nów goniły. 

MM: Kierujesz się jakimś kon-
kretnym założeniem w swojej pracy?

MJ: Jeżeli z ćwiczeń i poświę-
cenia ma coś wyjść, trzeba obrać 
kierunek - siedzę sam w salce, mam 
cztery książki, metronom i ćwiczymy! 
Najważniejsze to rozwijać swój cha-
rakter i styl. 

MM: Jak Twoi najbliżsi traktu-
ją to, co robisz?

MJ: Na początku na pewno się 
cieszyli. Pierwsze ćwiczenia były 
fajną formą spędzania wolnego czasu. 
Potem zrozumiałem, że jeśli dajesz od 
siebie wiele, prędzej czy później przyj-
dą efekty. Rodzice od zawsze mnie 
dopingowali. Niezależnie od tego na 
jakim byłem etapie, co osiągałem po 

drodze, cały czas stali za mną murem.
MM: Działalność w Wataha 

Drums, skąd się tam wziąłeś?
MJ: Zespół składa się między 

innymi z perkusjoanlaistów i perku-
sistów. Trafiłem do Watahy po Szkole 
Muzycznej. Ale zanim dostałem się 
do zespołu, wcześniej trafiłem na 
zastępstwo do grupy Art Color Ballet. 
Zaczęło się od zwykłego telefonu. I 
poszło dalej.

MM: Kiedy dowiedziałeś się o 
nominacji? Jakie wrażenie wywar-
ła O.N.A.?

MJ: Zaraz po walentynkach 
dostałem sms: „Masz nagrodę!” Ro-
dzicom powiedziałem dwa tygodnie 
później. Tata stwierdził, że nie uwierzy 
dopóki nie zobaczy! Wszystkiemu 
towarzyszyło wiele emocji. Czuję, że 
ta nagroda wypełniła jakąś lukę w 
mojej twórczości. Wszystko trzeba 
przyjmować z pokorą i dystansem. 

Tymon Tymański powiedział kiedyś, 
że wszystko będzie ci dane i wszystko 
będziesz musiał zjeść. I nie chodzi tu 
tylko o sukcesy.

MM: Czy obok pierwszego idola 
i Tymona Tymańskiego masz jesz-
cze innych?

MJ: Sam wybierasz kim chcesz 
się inspirować, w którą stronę chcesz 
pójść. Podstawa to być dobrym czło-
wiekiem. Albo najpierw jesteś muzy-
kiem potem człowiekiem, albo naj-
pierw człowiekiem potem muzykiem.

MM: Co robisz, kiedy nie grasz?
MJ: Słucham muzyki. Niezwykle 

potrzebna jest „higiena ucha”, czyli 
cisza. Sama cisza bez niczego. 

MM: A co przynosi Ci najwięk-
szą radość?

MJ: Zdrowie. I efekty pracy. Poza 
tym jestem szczęśliwym facetem. 

MM: Dziękuję za rozmowę.
MJ: Również dziękuję.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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Alkohol + pieniądze  
= areszt dla kierowcy

chechło
Piotr Kubiczek

28-letni pijany kierowca fiata 
trafił do policyjnego aresztu po 
tym, jak zatrzymany przez funk-
cjonariuszy z Klucz, próbował im 
wręczyć 430 złotych w zamian za 
odstąpienie od czynności służ-
bowych.

Do zdarzenia doszło 27 marca, 
kiedy to w Chechle mundurowi 

zatrzymali do kontroli drogowej 
kierującego fiatem stilo. Po badaniu 
alkomatem okazało się, że mieszka-
niec gminy Klucze ma w organizmie 
prawie dwa promile alkoholu. Szu-
kając dla siebie ratunku, mężczyzna 
nie zastanawiał się długo, sięgnął do 
kieszeni i wyjął z niej pieniądze, su-
gerując policjantom, aby zapomnieć 
o całej sprawie. Okazuje się jednak, 
że problemy kierowcy tak naprawdę 
dopiero teraz się zaczną.

Policjanci szybko powiadomili 
dyżurnego jednostki, jednocześnie 

zabezpieczając pieniądze w kwocie 
430 zł. W trakcie prowadzonych czyn-
ności wyszło na jaw, że 28-latek ma 
sądowy zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. Dzień po zatrzy-
maniu mężczyzna usłyszał zarzuty 
z artykułu 178§4 kodeksu karnego 
(prowadzenie pojazdu w stanie nie-
trzeźwości w okresie obowiązywania 
zakazu prowadzenia pojazdów me-
chanicznych orzeczonego przez sąd 
oraz z art. 229§3 kk (wręczenie ko-
rzyści majątkowej funkcjonariuszowi 
publicznemu).

Rodzicielska 
nieodpowiedzialność

klucze
Piotr Kubiczek

Nawet do pięciu lat pozbawie-
nia wolności grozi trzem nieod-
powiedzialnym matkom z Gminy 
Klucze, które pod wpływem al-
koholu opiekowały się swoimi 
dziećmi. Maluchom na szczęście 
nic się nie stało. Kobiety natomiast 
już niebawem staną przed sądem 
rodzinnym.

W miniony weekend policjanci 
patrolujący ulice Klucz zauważyli 

zataczającą się kobietę prowadzącą 
wózek. Po badaniu przeprowadzonym 
na 36-latce okazało się, że kobieta w 
swoim organizmie miała prawie trzy 
promile alkoholu. Funkcjonariusze 
ustalili, że celem spaceru pijanej 
matki było mieszkanie babci dziew-
czynki, która po interwencji mundu-
rowych zaopiekowała się wnuczką. 
Wobec zatrzymanej kobiety toczy się 
obecnie postępowanie z artykułu 160 
kodeksu karnego (narażenie dziecka 
na niebezpieczeństwo utraty życia 
lub zdrowia).

Ten sam zarzut usłyszą dwie ko-

biety z Zalesia Golczowskiego, które, 
również pod wpływem alkoholu, spra-
wowały opiekę na swoimi dziećmi. 
Interwencja mundurowych nastąpiła 
po otrzymaniu anonimowego zgłosze-
nia, z którego wynikało, że w jednym 
z domów tej miejscowości ktoś zbyt 
ostro imprezuje, czego dowodem 
miała być głośna muzyka. Po przyjeź-
dzie na miejsce zgłoszenia okazało się, 
że we wskazanym domu pijane matka 
z córką miały pod swoją opieką trójkę 
dzieci. Kobiety wkrótce za swój czyn 
odpowiedzą przed sądem.

Jeszcze nie bunt,  
ale ostrzeżenie

wolbroM
Ewa Barczyk

Wolbromian mocno zaskoczy-
ła wiadomość, że w tym roku na 
terenie gminy nie będzie żadnego 
poważniejszego remontu dróg 
powiatowych, a zwłaszcza, że - 
wbrew rozbudzonym rok temu 
nadziejom - nie dojdzie do naprawy 
rozsypującej się drogi powiatowej 
biegnącej przez Kąpiele Wielkie. 
Wszystko przez to, że praktycznie 
środki na remonty dróg, jakimi 
dysponuje w tym roku powiat 
pójdą na modernizację tzw. „wite-
radówki”. Na sesji Rady Miejskiej 
w Wolbromiu odbyła się w związku 
z tym dość emocjonalna dyskusja 
na temat zasadności przejmowania 
dróg powiatowych w zarząd Gminy 
i miejsca Wolbromia w powiecie 
olkuskim.

Podczas niedawnej nadzwyczaj-
nej sesji Rada powiatu olkuskiego 
zdecydowała o przystąpieniu do 
realizacji przebudowy nawierzchni 
jezdni wraz z budową chodnika na 
tzw. „witeradówce”,  która uzyskała 
dofinansowanie z Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013 w kwocie 3 852 
583 zł. Wkład własny powiatu w to 
zadanie w wysokości 1 444 972 zł po-
chłonie praktycznie wszystkie środki, 
jakie samorząd może przeznaczyć na 
remonty dróg w bieżącym roku budże-
towym. Wolbromscy radni powiatowi 
twierdzą, że zaaprobowali projekt 
uchwały w tej sprawie warunkowo.

 - Powiat złożył wniosek o środki 
z MRPO (bo w przeciwieństwie do gmin 
ma możliwość zabiegania o środki 
unijne na remont swoich dróg) jesz-
cze w ubiegłej kadencji, a szansa na 
to dofinansowanie powstała dzięki 
oszczędnościom na wcześniejszych 
przetargach i trudno byłoby taką 
okazję przepuścić – tłumaczył radny 
Jan Łaksa. - Zdrowy rozsądek nie po-
zwolił nam zaprzepaścić już pozyska-
nego dofinansowania zewnętrznego 
na remont drogi powiatowej w gminie 
Olkusz, ale liczymy, że Wolbrom 
nie zostanie znów potraktowany po 
macoszemu i w przyszłym roku co 
najmniej w taka sama kwota zostanie 
przeznaczona na remont dróg powia-
towych na naszym terenie – zgodził 
się z byłym burmistrzem Wolbromia 
radny Piotr Gamrot. – Nasze zaufa-
nie do władz powiatowych zostanie 
jednak mocno nadwyrężone, gdyby 
okazało się, że miasto Olkusz nie 
będzie stanowczo zobligowane do 
dofinansowania tej modernizacji, jak 
to było w ubiegłym roku z remontem 
ulicy 1 Maja w Wolbromiu – dodaje 
radny, z którym zgadzają się również 
inni reprezentanci gminy Wolbrom 
w powiecie, a także burmistrz Adam 
Zielnik.

O obietnicy starosty, złożonej 
jesienią ubiegłego roku a dotyczącej 
remontu chodnika przy ul. Piłsud-
skiego, przypomniał radny Stanisław 
Biernacki, apelując o interwencję do 
„mieszkającego w sercu Wolbromia” 
wiceprzewodniczącego Rady powiatu 
Sławomira Sztaby . – Cieszę się, że 
mamy wiceprzewodniczącego…, było 
obiecane, że starosta da ludzi, a bur-
mistrz materiały. Pogoda sprzyja, 
materiały czekają, a prac nadal nie 
ma – denerwował się radny, który 
walczy o remont chodnika przy tej 
ulicy powiatowej od kilku lat.

Sławomir Sztaba przypomniał 
o wystosowanym przez burmistrza 
Adama Zielnika wniosku do sta-
rosty o przekazanie gminie Wol-

brom wszystkich dróg powiatowych 
w zarząd Gminy, co według niego 
rozwiązałoby problem wszystkich 
oczekiwanych remontów. Podkreślił, 
że jest bardzo zdziwiony odpowie-
dzią starosty, który uznał, że może 
przychylić się do przekazania gminie 
tylko części ulic na terenie miasta, 
a pozostałe drogi powiatowe, łączące 
różne miejscowości, wolałby pozo-
stawić w dotychczasowym zarządzie. 
Wiceprzewodniczący RP skrytykował 
również negatywną opinię w tej spra-
wie innych radnych powiatowych 
z gminy Wolbrom.

W odpowiedzi radny Zdzisław 
Skoczyń argumentował, że np. prze-
jęcie drogi powiatowej z Dłużca, przez 
Kąpiele Wielkie do Poręby Dzierżnej 
zanim powiat nie wykorzysta obie-
canej już w ubiegłym roku szansy 
remontu tej drogi z udziałem środków 
z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych (tzw. schetynówek), 
na co gmina Wolbrom przygotowała 
na własny koszt niezbędną dokumen-
tację byłoby nieracjonalne. Gmina 
będzie chciała złożyć własny wniosek 
o ,,schetynówkę”, a dwóch dofinan-
sowań z tego programu z pewnością 
nie dostanie.

Dyskusja o nierównym trakto-
waniu gmin wchodzących w skład 
powiatu olkuskiego, a zwłaszcza wie-
loletnich zaniedbaniach dotyczących 
gminy Wolbrom, dżentelmeńskich 

umowach dotyczących zmiany na 
lepsze w tym zakresie, które ustnie 
zawarli burmistrz Adam Zielnik ze 
starostą Pawłem Piasnym i rola repre-
zentujących gminę Wolbrom radnych 
powiatowych, w tym członka Zarządu 
i wiceprzewodniczącego Rady Powia-
tu, zakończyła się konkluzją o potrze-
bie zaproszenia na wolbromską sesję 
starosty lub nawet doprowadzenia 
do wspólnego posiedzenia obu rad, 
w celu uzgodnienia konsensusu, 
uwzględniającego wolbromskie inte-
resy w powiecie olkuskim. Pojawiły się 
nawet ostre głosy, że jeżeli sytuacja 
się nie zmieni i Olkusz nadal będzie 
pierwszym, by nie rzec, jedynym be-
neficjentem środków powiatowych, 
zostaną poczynione kroki dążące do 

wyjścia gminy Wolbrom z obecnego 
układu administracyjnego.

W tym kontekście zdecydowany 
sprzeciw wolbromskich radnych 
wzbudził plan przeznaczenia przez 
Radę Powiatu 190 tys. zł na zakup 
nowych samochodów na potrzeby 
Starostwa i Zarządu Dróg. - Zobo-
wiązujemy naszych radnych do zde-
cydowanego sprzeciwu w tej sprawie 
i doprowadzenie do zmiany prze-
znaczenia tych środków na remonty 
dróg powiatowych w naszej gminie 
– apelował m. in. radny Stanisław 
Starzyk. – Postaramy się skutecznie 
interweniować w tej sprawie – obiecał 
radny Zdzisław Skoczyń, wspierany 
głosami innych radnych powiatowych 
obecnych na sali.

Na razie jednak zdecydowano 
o powstrzymaniu się od daleko idą-
cych kroków jeszcze przez rok, który 
otrzyma starostwo na zdecydowaną 
zmianę polityki wobec Wolbromia 
i innych gmin w powiecie olkuskim. – 
Tymczasem musimy działać wspólnie, 
łącząc siły wszystkich reprezentantów 
gminy Wolbrom na rzecz dbałości 
o interesy jej mieszkańców– podsu-
mował burmistrz Zielnik, deklarując, 
że po ustaleniu i zapisaniu w stosow-
nym dokumencie ostatecznej listy 
dróg powiatowych do przejęcia, zo-
stanie również ustalona kolejność ich 
remontów „...tak, żeby nikt nie miał 
wątpliwości co, gdzie i kiedy”.

Olkuskie zbiory w Małopolskiej 
Bibliotece Cyfrowej

olkusz
Piotr Kubiczek

Rozwój technologii i systemów 
informacyjnych rozpoczął okres 
wielkich wyzwań dla wszystkich 
bibliotek, w tym także i tej olku-
skiej. Biblioteki przestały być tylko 
instytucjami, które udostępniają 
zbiory czytelnikom. Dziś pełnią 
one również funkcję ośrodków two-
rzących i udostępniających online 
różne typy dokumentów.

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Olkuszu idzie z duchem 
czasu i stara się zaspokajać potrzeby 
swoich użytkowników na nowe usługi 
informacyjne, edukacyjne i ułatwiają-
ce komunikację naukową. Wszystko 
przez udostępnianie ważnych doku-
mentów życia społecznego do Mało-
polskiej Biblioteki Cyfrowej.

Od 2009 roku biblioteka udo-
stępniła 1031 różnych dokumentów. 
Wśród nich znalazły się: niemiec-
kojęzyczne dokumenty z okresu II 

wojny światowej, „Kronika Powiatu 
Olkuskiego”, „Bolesławskie Prezenta-
cje”, „Głos Bukowna”, „Echo Klucz”, 
„Ziemia Olkuska”, „Przegląd Olkuski” 
i wiele innych ciekawych tytułów.

Tak pokaźne zbiory cyfrowe to za-
sługa wielu ludzi. Dyrekcja i pracow-
nicy PiMBP dziękują wolontariuszom, 
którzy współpracowali przy realizacji 
tego projektu. 

Skorzystać z  Małopolskiej 
Biblioteki Cyfrowej można na:  
www.mbc.malopolska.pl.

TRI (Poland) znowu  
w gronie najlepszych

wolbroM
Ewa Barczyk

Firma TRI (Poland), lider wśród 
producentów antywibracyjnych 
części samochodowych, a zarazem 
jedno z większych przedsiębiorstw 
na terenie Wolbromia, została 
wyróżniona wśród kilkuset euro-
pejskich dostawców Toyota Motor 
Europe srebrną nagrodą „Supplier 
Award For Achievement” za rok 
2014 w kategorii Terminowość 
Dostaw. Uroczyste wręczenie 
nagrody odbyło się w 26 marca 
b.r. w Brukseli na specjalnym 
dorocznym spotkaniu Annual 
Business Meeting. Przyznając tę 
nagrodę, TME oceniała nie tylko 
terminowość dostaw produktów, 
lecz także elastyczność firmy oraz 

całokształt współpracy. Z sukcesu 
zakładu cieszy się nie tylko kadra 
zarządzająca, ale także pracowni-
cy, którzy na co dzień przyczyniają 
się do osiągnięć firmy. 

TRI (Poland) uhonorowana zo-
stała również trzema wyróżnieniami 
“Certificate of Recognition” w katego-
riach: Zarządzania Projektami, Koszt 
oraz Jakość produktów. Zakład utrzy-
muje pozycję czołowego dostawcy 
TME już od roku 2001, a tegoroczny 
sukces jest tym większy, że po raz 
pierwszy firma została nominowa-
na w aż w czterech spośród pięciu 
kategorii.

- Wyróżnienia nie byłyby możliwe 
bez wysiłków naszych pracowników, 
zarówno z fabryki w Wolbromiu, jak 
i zagórskiego oddziału TRI (Poland), 

który został uruchomiony w sierp-
niu 2013 r. To dzięki ich sumiennej 
pracy i zaangażowaniu wciąż jesteśmy 
w czołówce najlepszych dostawców, 
za co pragnę wszystkim serdecznie 
podziękować - powiedział Takanobu 
Nanno, prezes TRI (Poland).

Wolbromska TRI (Poland), która 
powstała w 1999 r. jest firmą-córką 
japońskiego koncernu Sumitomo 
Riko Company Limited (od 1 paź-
dziernika 2014 r. koncern nosi nową 
nazwę, poprzednio - Tokai Rubber 
Industries). W wolbromskim zakła-
dzie oraz w oddziale firmy w Zagórzu 
k. Sanoka produkowane są części 
antywibracyjne oraz dźwiękochłon-
ne elementy uretanowe, głównie dla 
czołowych producentów samocho-
dowych, zarówno japońskich jak 
i europejskich.
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VI Olkuska Noc Teatru
olkusz

Piotr Kubiczek
Na koniec marca przypada 

Międzynarodowy Dzień Teatru, 
który już od sześciu lat uroczyście 
świętują młodzi artyści sztuki 
dramatycznej z grupy Glutaminian 
Sodu. Przy wsparciu Miejskiego 
Ośrodka Kultury, każdego roku 
olkuska formacja teatralna orga-
nizuje nocne spektakle, cieszące 
się ogromną popularnością wśród 
widzów. I tym razem chętnych na 
spotkanie ze sztuką było zdecy-
dowanie więcej niż miejsc w sali 
widowiskowej MOK-u.

Tegoroczny podtytuł VI Nocy 
Teatru brzmiał: „W krainie czarów”. 
I rzeczywiście sobotni wieczór miał 
wiele magicznych momentów. Już 
w progu MDK-u przybyłych gości 
witał biały królik. Ale nie był to taki 
zwyczajny gryzoń. Ten olkuski trzy-
mał parasol i chodził na szczudłach. 
W krainie czarów przecież wszystko 
jest możliwe... Atmosferę niezwykłości 
chwili podnosiły fantazyjne dekoracje, 
jakie pojawiły się specjalnie na Święto 
Teatru w holu i foyer budynku przy 
ul. Nullo.

Komplet publiczności powitała 
gospodyni miejsca Grażyna Praszelik-
Kocjan, odnosząc się przy tym do orę-
dzia na Międzynarodowy Dzień Teatru 
2015. Później sceną zawładnęli już 
aktorzy. Jako pierwsi – członkowie 
Glutaminianu Sodu. Ale tylko na 
chwilę, aby w formie krótkiej scenki 
zapowiedzieć premierowy spektakl 
zatytułowany „Jutro” w wykonaniu 
grupy Zatrzymać Obrotówkę ze 
Staromiejskiego Centrum Kultury 
Młodzieży w Krakowie. Zdolni młodzi 
aktorzy, pracujący na co dzień pod 

czujnym okiem Oli Barczyk, w swoim 
występie odnieśli się do tematu upły-
wającego czasu i ludzkiej starości, 
która niejednokrotnie staje się dla 
seniorów powodem do załamania 
i skrajnych myśli. Wszystkie sceny 
zostały podane widzom w młodzień-
czym, ale jednocześnie naprawdę 
smacznym stylu. A że widowni „sma-
kowało” pierwsze danie, potwierdziły 
gromkie brawa.

W kolejności wystąpili miejscowi 
artyści, czyli olkuskie „Gluty”. Spek-
takl „Ostatnie opowiadanie” to  ukłon 
w stronę Etgara Kereta, bowiem Glu-
taminian Sodu już nie pierwszy raz 
czerpie natchnienie z twórczości izra-
elskiego poety polskiego pochodzenia. 
Olkuski zespół ewoluuje z każdym 

kolejnym występem. Dlaczego? Dla-
tego, że mimo świetnej sposobności, 
tym razem grupa kierowana przez 
Agę Grabowską i Maćka Nabiałka 
zrezygnowała z konwencji teatru 
cieni, stawiając na tradycyjną grę ak-
torską. Awangarda tym razem poszła 
w kąt, a zastąpiła ją klasyka dramatu. 
„Gluty”, w nowej dla siebie odsłonie, 
podobali się tak samo, czego wyrazem 
był długi aplauz płynący z widowni po 
ostatnich aktorskich ukłonach.

Kolejny punkt niezwykłego wie-
czoru? Przerwa. A w przerwie kawa, 
coś na orzeźwienie i uzupełnienie 
węglowodanów, bo glutaminianu pu-
bliczność miała już przecież pod do-
statkiem. Czas na rozmowy, wymianę 
komentarzy i gratulacji minął bardzo 
szybko. I może to dobrze, bo w kolejce 
na występ czekali jeszcze aktorzy 
Teatru Maska z Centrum Kultury 
i Sportu w Skawinie. Artyści zapre-
zentowali „Łysą śpiewaczkę” Eugène 
Ionesco. Sztuka ta, to ogromne ak-
torskie wyznanie, bowiem uważa się, 
że to właśnie ten tytuł francuskiego 
dramatopisarza dał początek teatrowi 
absurdu. Skromne stroje stylizowane 
na ubiegłe lata, brytyjskie maniery, 
humor i wielkie „wariactwo” w ostat-
nich scenach – to w telegraficznym 
skrócie opis spektaklu danego przez 
Maskę, która ma już na swoim koncie 
wiele sukcesów. Andrzej Morawa 
i Marta Tyrpa dochowali się niezwykle 
zdolnych uczniów.

Oczywiście na zakończenie nie 
mogło zabraknąć owacji na stojąco 
dla wszystkich grup i tworzących ich 
aktorów. W ręce wykonawców powę-
drowały też pamiątkowe podzięko-
wania oraz klucze do krainy czarów. 
Publiczność natomiast już teraz może 
czuć się zaproszona na siódmą ma-
giczną noc ze sztuką teatru.

Przestrzeń młodych
olkusz

Piotr Kubiczek
Jakiej przestrzeni publicznej 

potrzebują młodzi? Na to i podobne 
pytania w ostatnich dnia poprzed-
niego tygodnia starali się odpowie-
dzieć uczestnicy debaty społecz-
nej, jaka odbyła się w IV Liceum 
Ogólnokształcącym. Wśród gości, 
oprócz lokalnych aktywistów, nie 
zabrakło również przedstawicieli 
świata polityki i nauki.

Na zaproszenie organizatorek 
debaty – Mileny Ochenduszko i Sylwii 
Mstowskiej przygotowujących się 
do uczestnictwa w XXI Sesji Sejmu 
Dzieci i Młodzieży - odpowiedziało 
dziesięciu ekspertów z poszcze-
gólnych dziedzin. Obok Andrzeja 
Wiekiery z „Rowerowego Olkusza”, 
Wojciecha Kowalskiego ze Stowarzy-
szenia „Po prostu działaj” i Konrada 
Kuliga z Klubu Historycznego im. 
Armii Krajowej, przy ul. Korczaka 
pojawili się Posłanka Lidia Gądek 
i Poseł Robert Maciaszek, starosta Po-
wiatu Olkuskiego Paweł Piasny oraz 
wiceburmistrz Włodzimierz Łysoń. Nie 
zabrakło też naukowców w osobach 
Radosława Marzęckiego i Łukasza 
Stacha, wykładowców Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie oraz Mi-
chała Tuszyńskiego-Sikory, prezesa 
Instytutu Aktywizacji Społeczeństwa 
Obywatelskiego.

Celem spotkania było przeana-
lizowanie obecnej sytuacji młodzieży 
z całego powiatu oraz znalezienie 
odpowiedzi na kilka pytań dotyczą-
cych przestrzeni publicznej. Gdzie 
spędzasz czas wolny? Na to ankietowe 
pytanie najwięcej młodych osób od-
powiedziało – w domu. Jedni pewnie 
przez wygodę i dostępność świata 

za sprawą internetu, drudzy nato-
miast z racji obowiązków i poczucia 
bezpieczeństwa. Dopiero w dalszej 
kolejności pojawiły się puby, restau-
racje, olkuski skatepark czy biblio-
teka. Szybko okazało się również, że 
w naszym mieście, kto wie czy nie 
większym problemem od przestrzeni 
w znaczeniu materialnym (miejsca 
rozrywki, infrastruktura), jest prze-
strzeń obywatelska. Częsty brak chęci 
i pomysłów na uatrakcyjnianie środo-
wiska powodują, że młodzi ludzie nie 

wykorzystują swojego potencjału.
Szansą na aktywizację młodego 

pokolenia są działania płynące ze 
strony władz samorządowych. Uczest-
niczący w debacie starosta Paweł 
Piasny zapewnił o utworzeniu Mło-
dzieżowej Rady Powiatu, która stałaby 
się organem doradzającym władzom 
co zrobić, aby poprawić sytuację 
młodzieży nie tylko tej z miasta, ale 
również z terenów wiejskich. Wice-
burmistrz Włodzimierz Łysoń wskazał 
natomiast na możliwość zaangażowa-
nia się w budżet obywatelski, a także 
zagospodarowania sceny w sercu 
rynku, która szczególnie w okresie 
letnim może stać się miejscem czę-

stych spotkań z muzyką i szeroko 
pojętą sztuką.

Zarówno urzędnicy, jak i przed-
stawiciele lokalnych stowarzyszeń 
nakłaniali do działania i poszerzania 
swoich horyzontów przez m.in. krze-
wienie i zaangażowanie w działania 
wolontariackie. - Wiele osób pyta, co 
będzie z tego mieć. Doświadczenie 
i satysfakcję, a tego nie da się przeli-
czyć na pieniądze – mówił Wojciech 
Kowalski ze Stowarzyszenia „Po 
prostu działaj”. O tym, jak trudno 

nakłonić do bezinteresownej pracy na 
rzecz innych środowisko akademic-
kie, przekonywali wykładowcy z UP 
- doktorzy Marzęcki i Stach. To oni 
również z pozycji naukowej ustosun-
kowali się do wyników prowadzonych 
wśród młodzieży badań.

Reasumując, młodzież bardziej 
niż samych miejsc do spędzania 
wolnego czasu, potrzebuje zachęty 
i możliwości realizowania się na 
różnych płaszczyznach. Dodatkowo, 
mimo swojej  kreatywności, oczekuje 
pomocy ze strony władz. A te, biorąc 
pod uwagę wzorową frekwencję pod-
czas uczestnictwa w debacie, chcą się 
liczyć z opiniami młodego pokolenia.
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olkusz
Wiola Woźniczko

Temat wycinania drzew zawsze 
wzbudza spore emocje naszych 
Czytelników. Wielokrotnie pi-
saliśmy o wiosennej pielęgnacji 
ulicznej zieleni, przycinaniu gałęzi 
czy usuwaniu drzew ze względów 
bezpieczeństwa. Sposoby dbania 
o miejską zieleń mają wśród na-
szych internautów zarówno zwo-
lenników, jak i przeciwników. 
Mieszkańcy często przysyłają do 
redakcji „Przeglądu Olkuskiego” 
swoje spostrzeżenia na temat pie-
lęgnacji drzew. - Czy ktoś sprawuje 
nadzór nad wycinką na Pakusce? 
- napisali do nas ostatnio Czytel-
nicy. Stosowne pozwolenie wydało 

Starostwo Powiatowe. Wicestarosta 
uspokaja - wszystko odbywa się 
pod ścisłą kontrolą. 

- Przy ul. Armii Krajowej straszą 
kikuty drzew, które są co roku syste-
matycznie cięte. Następnie drzewa te 
usychają, są wycinane, a w ich miej-
sce nie sadzi się nowych. Wycinane 
drzewa to wieloletnie modrzewie, lipy, 
akacje. Parę dni temu koło bloku nr 
12 wycięto 15-letnią sosnę, która 
zdobiła ubogi w zieleń krajobraz. Czy 
ktoś sprawuje nad tym fachową kon-
trolę? - napisali do nas mieszkańcy 
z osiedla Pakuska.

Stosowne zezwolenia na wycinkę 
drzew wydało Starostwo Powiatowe 
w Olkuszu. Tam też zgłosiliśmy pro-
blem sygnalizowany przez olkuszan. 

Okazało się, że wniosek o wycinkę 
zgłosiła Olkuska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa. Starostwo zgodziło się na 
usunięcie ośmiu drzew przy ul. Armii 
Krajowej, odmówiło natomiast zgody 
na wycinkę kolejnych trzech sztuk: 
sosny oraz dwóch dębów.

Z Wydziału ochrony środowiska, 
rolnictwa i leśnictwa i otrzymaliśmy 
szczegółowe wyjaśnienia dotyczące 
wyciętych drzew. - Obok budyn-
ku wielorodzinnego nr 12 została 
usunięta jedna sosna pospolita. 
Drzewo to stwarzało zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ludzi i mienia, gdyż 
rosło w odległości około 4 metrów od 
ściany bloku pochylone w jego stronę, 
a gałęzie dotykały elewacji. Sosna ta 
mogła sama się przewrócić, zwłaszcza 
po obfitych deszczach lub silnych po-

dmuchach wiatru. Pozostałe siedem 
drzew było suche bądź nie rokujące 
szans na przeżycie (4 sztuki) lub ro-
snące w nadmiernym zagęszczeniu 
pośród kilkunastu dębów, sosen 
i drzew innych gatunków rosną-
cych w jednym miejscu, nadmiernie 
zacieniając mieszkania (3 sztuki) – 
wyjaśnia dyrektor Wydziału ochrony 
środowiska, Jan Książek.

Mieszkańcy są zainteresowani nie 
tylko samym wydawaniem zezwoleń 
na wycinkę, ale także sprawowaniem 
nad nią kontroli. Wicestarosta Jan 
Orkisz zapewnia, że przed podjęciem 
decyzji o usunięciu drzew odbywają 
się ich oględziny. - Wtedy nie tylko 
oceniamy stan zieleni, kwestie ewen-
tualnego zagrożenia bezpieczeństwa 
dla ludzi, mienia czy ruchu drogowe-

go, ale także stwierdzamy, czy w ob-
rębie zadrzewienia występują gatunki 
chronione roślin, zwierząt i grzybów. 
Usunięcie drzew zawsze traktowane 
jest jako ostateczność, każdy wniosek 
jest wnikliwie rozpatrywany. Zezwole-
nia nie są wymaganie na przycinanie 
i formowanie koron. Zabiegów takich 
dokonują zarządcy terenów, na któ-
rych rosną drzewa i krzewy – tłuma-
czy Jan Orkisz. Wicestarosta dodaje, 
że każde zezwolenie na wycinkę, jakie 
zostało udzielone przez starostę, obej-
muje konieczność nasadzenia nowych 
drzew i krzewów. Najczęściej są to 
dwie lub trzy sztuki za jedno usunięte 
drzewo lub krzew. Gdy zieleń zostanie 
już posadzona, w ciągu 14 dni należy 
o tym fakcie poinformować dyrektora 
Wydziału ochrony środowiska sta-

rostwa powiatowego. W przypadku 
wycinki na Pakusce jej wnioskodawca 
został zobowiązany do nasadzenia 
tam 16 nowych drzew dostosowanych 
do funkcji terenu.

Wycinka drzew na Pakusce. Pod nadzorem?
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w dniach 24 i 25 marca drzwi ii lo otwo-
rzyły się dla około trzystu przyszłych 
absolwentów gimnazjów z olkusza, bu-
kowna, Krzykawy, Podlipia, Bolesławia, 
Przegini, klucz, zarzecza, wolbromia, 
charsznicy... 
„Zdobywając szczyty”, biorąc udział 
w mini poligonie, poznając duszę roman-
tycznego bluźniercy, licząc i programu-
jąc oraz mierząc się z językami obcymi 
na wesoło nasi goście zapoznali się 
z nową ofertą edukacyjną i poczuli nie-
powtarzalną atmosferę Dwójki. 
Przedstawiliśmy klasę informatyczną, 
językową, humanistyczną, medyczno-
sportową i klasę obronności i bezpie-
czeństwa. Wszystkie pokazy cieszyły 
się dużym zainteresowaniem, ale hitem 
okazała się prezentacja klasy bezpie-
czeństwa i obronności, zwana klasą 
mundurową. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom młodzieży gimnazjalnej 
klasę mundurową II LO proponuje w swo-
jej ofercie edukacyjnej po raz pierwszy. 
Podczas dni otwartych młodzież miała 
okazję zobaczyć namiastkę tego, co cze-

ka ich po wyborze tej klasy. Była musz-
tra, tor przeszkód, pokazy: broni i pozycji 
strzeleckich , akcji antyterrorystycznej 
oraz pierwszej pomocy. Przyszli ucznio-
wie „mundurówki” będą zgłębiać tajniki 
pracy służb mundurowych, z którymi 
szkoła nawiąże ścisłą współpracę. Zo-
staną przygotowani do kontynuacji nauki 
na kierunkach takich jak: zarządzanie 
kryzysowe , bezpieczeństwo narodowe, 

ratownictwo medyczne. Czeka na nich 
także bogata oferta zajęć dodatkowych: 
strzelnica, survivale, rajdy, bytowania, 
obozy oraz kursy specjalistyczne: samo-
obrony, pierwszej pomocy itp. 
Spotkanie z tak liczną grupą gimnazjali-
stów pozwoliło też na zaprezentowanie 
wyjątkowych rozwiązań organizacyjnych 
proponowanych w naszej szkole – na-
uka jednego przedmiotu rozszerzonego 
w grupach międzyoddziałowych według 
wyboru uczniów, nauka języków obcych 
w grupach międzyoddziałowych we-
dług stopnia znajomości języka przez 
uczniów i inne. 
W związku z tak dużym zainteresowa-
niem ofertą edukacyjną szkoły zapro-
ponujemy gimnazjalistom dodatkowy, 
majowy termin Dania Otwartego, po 
egzaminie gimnazjalnym. O szczegółach 
poinformujemy na stronie internetowej 
www.lo2.olkusz.pl
Dziękujemy wszystkim uczniom oraz 
ich opiekunom, którzy przybyli w mury 
II LO….i oczywiście do zobaczenia we 
wrześniu.

Ach cóż to był za dzień…
Gimnazjaliści z wizytą w II LO

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

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N EGłos młodzieży  
i seniorów

olkusz
Jakub Fita

Nowoczesne społeczeństwo 
powinno opierać się na uczest-
nictwie obywateli w stanowieniu 
prawa i podejmowaniu decyzji 
bezpośrednio lub pośrednio z nimi 
związanymi. Zarówno władze po-
wiatu jak i olkuski magistrat za-
czynają dostrzegać taką potrzebę. 
W związku z tym zamierzają wsłu-
chać się mocniej w głos młodzieży 
i seniorów w Olkuszu. Powstaną 
więc młodzieżowa rada powiatu 
oraz miejska rada seniorów.

Młodz ieżowe  rady  miasta 
i gminne rady seniorów to organy 
samorządu terytorialnego o charak-
terze konsultacyjnym. Co prawda ich 
funkcjonowanie jest nieobowiązkowe, 
jednakże coraz większa ilość miast 
decyduje się na ich utworzenie. 
Dlaczego tak się dzieje? – Bo coraz 
więcej samorządowców dostrzega 
potrzebę dialogu ze społeczeństwem 
i angażowania mieszkańców w proces 
podejmowania decyzji.

Młodzieżowa Rada Powiatu
Pierwsza Młodzieżowa Rada 

powstała w Polsce już  w 1990 roku 
w Częstochowie. W skład Młodzieżo-
wej Rady wchodzą przeważnie ucznio-
wie gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych, wybierani w wyborach 
organizowanych na terenie szkół, 
do których uczęszczają. Organ ten 
pełni funkcję reprezentacji młodzieży 
na danym terenie i stanowi idealne 
źródło opinii dotyczących kwestii 

związanych z młodym pokoleniem 
mieszkańców.

Swego czasu przy Radzie Powia-
tu w Olkuszu funkcjonował organ 
konsultacyjny składający się z przed-
stawicieli okolicznych szkół ponad-
gimnazjalnych. Z biegiem czasu 
ciało to zaprzestało jednak swej 
działalności.

Obecnie trwają prace nad re-
aktywacją tego organu. - Mamy 
już opracowany statut takiej rady 
i dopracowujemy szczegóły. Jeszcze 
w poprzedniej kadencji złożyłem 
deklarację, że taki organ powstanie 
i zamierzam dołożyć wszelkich starań, 
aby tak się stało – komentuje sprawę 
starosta Paweł Piasny.

Podobna rada funkcjonuje już 
przy wolbromskim Domu Kultu-
ry. Młodzi mieszkańcy Wolbromia 
w ramach tego organu mogą współ-
decydować w kwestii repertuaru kina 
„Radość” oraz imprez kulturalnych 
i rozrywkowych, jakie odbywają się 
w ich mieście.

Miejska Rada Seniorów
Formalna możliwość powoływa-

nia gminnych rad seniorów istnieje 
stosunkowo od niedawna. Odpo-
wiedni zapis w ustawie o samorządzie 
gminnym wszedł w życie dopiero 
z końcem 2013 r. Według zamysłu 
ustawodawcy mają się w nich znaleźć 
się przedstawiciele osób starszych 
oraz reprezentanci podmiotów działa-
jących na ich rzecz, zwłaszcza przed-
stawiciele organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów prowadzących uni-
wersytety III wieku.

Rady seniorów funkcjonują już 

w wielu miastach w Polsce i odgry-
wają istotną rolę w wypracowywa-
niu rozwiązań przyjaznych osobom 
starszym. Rada seniorów jest ciałem 
konsultacyjnym, które w znaczącym 
stopniu może aktywizować seniorów 
i dawać możliwość współdecydowania 
w zakresie ważnych dla nich spraw. 
A że grupa ta jest coraz bardziej 
chętna do działania, dowodzą prężnie 
działające Uniwersytety III wieku. 

Do olkuskiego magistratu wpły-
nął już wniosek od zainteresowanych 
środowisk o powołanie Miejskiej Rady 
Seniorów. Na chwilę obecną trwają 
ustalenia jej kompetencji. Analizo-
wane są praktyki innych miast, które 
takie rady powołały. - W Olkuszu 
prężnie funkcjonują kluby skupiające 
seniorów, wobec czego uważam, że 
powołanie takiej rady byłoby pozy-
tywną odpowiedzią na tę aktywność. 
Wierzę, że włączenie seniorów w dzia-
łania samorządu może przynieść wiele 
korzyści tej grupie – mówi burmistrz 
Roman Piaśnik.

Biorąc pod uwagę fakt, że struk-
tura demograficzna naszego społe-
czeństwa ulega zmianie, seniorzy 
stają się największą grupą odbiorców 
usług publicznych. W związku z tym 
ich głos powinien być należycie brany 
pod uwagę. 

Zadaniem omawianych organów 
jest też wspieranie i upowszechnianie 
idei samorządowej wśród mieszkań-
ców danej gminy czy miasta. Zasad-
niczym pozostaje jednak pytanie, 
czy wprowadzenie takich organów 
w naszym mieście przyniesie za-
mierzony skutek? Zapraszam do 
dyskusji!



11Przegląd Olkuski | 3 kwietnia 2015 |www.przeglad.olkuski.pl

POLECAMY

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.

Kupiê - Sprzedam
Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, tanie 

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

=Sprzedam 2 sukienki komunijne, 
stan bardzo dobry. Bardzo tanio. 
Tel.(785)135439.
=Klacz z paszportem, ogier  
kastrowany.Tel.(785)135439.
=Pniaki jesionowe o d³ugoœci 4 m 
i œrednicy ok 1 m. Tel.(691)517691.
=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.
=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.
=Parkiety- uk³adanie, cyklinow-
anie, sprzeda¿ materia³u.  
Niskie ceny. Tel.(508)673623.

BudOwLaNe

=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. dworcowa 1, Tel/fax.
(32)7107666, (602)438844,  
www.now-bud.com.pl
=Tynki maszynowe, gipsowe, 
cementowo-wapienne. FV.  
Tel.(660)250101.

Kompleksowe remonty.  
Tel.(570)741603.

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.

=Darmowa porada prawna, pon. 
godz. 12-13. Kancelaria Lex Novum 
Olkusz, ul. Biema 5b.  
Tel.(513)761029, (530)369200.
=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.

=Bankowe kredyty gotówkowe, 

konsolidacje, chwilówki. Olkusz, 

ul. K. K. wielkiego.  

Tel.(536)560150.

=Po¿yczka konsolidacyjna do 60 

000 z³ bez zdolnoœci.  

Tel.(32)2642876.

=Brak Ci zdolnoœci, banki Ci 

odmawiaj¹, pozabankowe do 40000 

z³ ju¿ od 428 z³. Tel.(32)2642876.

mOTOryzaCyJNe

=autoskup, ca³e rozbite skoro-

dowane, z³omowanie, gotówka, 

w³asny transport.  

Tel.(508)760255, (600)507385.

OKOLiCzNOœCiOwe

=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 komuni-

jne. Tel.(600)057912.

=Fotografia œlubna  

www.lukaszdwornik.pl  

Tel.(606)398565.

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.

=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.

praCa
=Przyjmê do prcy pracowników 
budowlanych: operatorów koparko-
³adowarki, pracowników wodno-
knalizacyjnych. Tel.(604)292970.

=39 lat, Wykszta³cenie Wy¿sze 
Ekonomiczne. Szukam Pracy.  
Tel.(693)651057.

2 kwietnia
16:00 - 19:45 Młodzieżowa Piwnica 
Alternatywna - MOK Bukowno

18:00 - 20:00 Kopciuszek (2D 
DUBBING) - Kino „Radość”

20:00 - 22:00 Chappie (2D NAPISY) 
- Kino „Radość”

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

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

17:00 - 19:15 Tajemnice lasu (2D 
NAPISY) - Kino „Radość”

19:15 - 21:15 Zbuntowana (2D 
NAPISY) - Kino „Radość”

7 kwietnia
16:00 - 18:00 Kącik Komputerowy 
dla Seniorów - dla zaawanso-
wanych - Klub „Przyjaźń” os. 
Pakuska

16:00 - 19:45 Młodzieżowa Piwnica 
Alternatywna - MOK Bukowno

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

18:00 - 20:00 Zbuntowana (2D 
NAPISY) - Kino „Radość”

20:00 - 22:15 Tajemnice lasu (2D 
NAPISY) - Kino „Radość”

8 kwietnia
16:00 - 19:45 Młodzieżowa Piwnica 
Alternatywna - MOK Bukowno

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

18:00 - 19:45 Polskie Gówno (2D 
Pl) (+18 lat) - Kino „Radość”

20:00 - 22:00 Zbuntowana (2D 
NAPISY) - Kino „Radość”

9 kwietnia
16:00 - 19:45 Młodzieżowa Piwnica 
Alternatywna - MOK Bukowno

16:00 - 19:00 XXIII Sejmik Poetycki 
- MOK Bukowno

17:00 - 19:00 Wykład w ramach 
Olkuskiego Uniwersytetu III Wieku 
- MOK Olkusz

18:00 - 20:00 Zbuntowana (2D 
NAPISY) - Kino „Radość”

20:00 - 21:45 Polskie Gówno (2D 
Pl) (+18 lat) - Kino „Radość”

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

17:00 - 19:00 Koncert zespołu 
„Clock Machine” - MOK Olkusz

17:00 - 21:00 Noc z Janem Pawłem 
II - MOK Bukowno

17:00 - 19:30 Szybcy i wściekli 7 
(2D NAPISY) - Kino „Radość”

19:30 - 22:00 Szybcy i wściekli 7 
(2D NAPISY) - Kino „Radość”

20:00 - 22:00 Body/Ciało (2D) PL 
- Kino „Zbyszek”

11 kwietnia
10:00 - 12:00 Kopciuszek (2D 
DUBBING) - Kino „Zbyszek”

11:00 - 13:00 II liga piłki ręcznej: 
SPR Olkusz - Ruch Chorzów - Hala 
MOSiR Olkusz, ul. Wiejska 1a

17:00 - 19:30 Szybcy i wściekli 7 
(2D NAPISY) - Kino „Radość”

18:00 - 21:00 Kabaret Świerszczy-
chrząszcz - MOK Bukowno

18:00 - 20:00 Koncert operetkowy - 
„Najpiękniejsze arie i duety” - MOK 
Olkusz

19:30 - 22:00 Szybcy i wściekli 7 
(2D NAPISY) - Kino „Radość”

20:00 - 22:00 Body/Ciało (2D) PL 
- Kino „Zbyszek”

12 kwietnia
09:00 - 15:00 Gramy dla Wojtka - 
Turniej Charytatywny - Hala MOSiR 
Olkusz, ul. Wiejska 1a

17:00 - 19:00 Kopciuszek (2D 
DUBBING) - Kino „Zbyszek”

17:00 - 19:30 Szybcy i wściekli 7 
(2D NAPISY) - Kino „Radość”

19:30 - 22:00 Szybcy i wściekli 7 
(2D NAPISY) - Kino „Radość”
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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

03-04-2015 piątek ul. Nullo 2

04-04-2015 Sobota  ul. Nullo 23/5

05-04-2015 Niedziela (wielkanoc) ul. K. K. wielkiego 60

06-04-2015 poniedziałek wielkanocny ul. K. K. wielkiego 28

07-04-2015 wtorek ul. piłsudskiego 22

08-04-2015 środa ul. Skwer 6

09-04-2015 Czwartek  ul. Sławkowska 13
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ZDROWIE i URODA

R E K L A M A

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

n Jakie  schorzenia wzroku można wyleczyć 
w NZOZ “OKO-TEST”?
W NZOZ “OKO-TEST” wykonujemy praktycznie 
wszystkie typy zabiegów i operacji możliwych do 
przeprowadzenia przez współczesną okulistykę 
w trybie Chirurgii Jednego Dnia. Nasza firma cały 
czas się rozwija, bierzemy udział w międzynaro-
dowych sympozjach i konferencjach, inwestuje-
my w nowoczesny sprzęt, można śmiało powie-
dzieć, że jesteśmy w naszej placówce na bieżąco 
z najnowszymi technologiami i osiągnięciami 
światowej okulistyki.
n Pani Doktor, dużo słyszy się ostatnio o AMD, pro-
szę powiedzieć co to za choroba i skąd się bierze?
AMD to inaczej zwyrodnienie plamki związane 
z wiekiem (ang. age-related macular degene-
ration AMD), to trudna w leczeniu, przewlekła 
i postępująca choroba oka, a konkretnie choroba 
plamki czyli centralnej części siatkówki. Właśnie 
ta część oka odpowiada za ostrość widzenia 
i umożliwia dostrzeganie szczegółów oglądanych 
przedmiotów, w tym rozpoznawanie kolorów i po-
czucie kontrastu. Choroba bardzo utrudnia co-
dzienne życie, a wręcz uniemożliwia wykonywa-
nie podstawowych czynności życiowych, takich 
jak czytanie, rozpoznawanie twarzy, kształtów 
przedmiotów czy prowadzenie samochodu.
W swej cięższej, wysiękowej postaci, nieleczone 
AMD rozwija się szybko i niestety prowadzi do 
nieodwracalnej utraty widzenia.
n W jaki sposób wygląda diagnostyka? Jak wykryć 
AMD?
Istnieją “domowe” testy umożliwiające rozpozna-
nie objawów  zwyrodnienia plamki żółtej. Należy 
do nich między innymi test Amslera. 
Oczywiście nie wolno odwlekać poddania się dia-
gnostyce u specjalisty, im wcześniejsze wykrycie 
choroby tym większa szansa na całkowite zatrzy-
manie rozwoju AMD.
 W naszej placówce jest to tym łatwiejsze, że 
dysponujemy bardzo nowoczesną aparaturą 
diagnostyczną. Są to tomografy optyczne w tym 
Cirrus 5000 firmy Zeiss, służący do ultradokład-
nego badania przedniego i tylnego odcinka oka. 
Nasze tomografy pozwalają wykryć i precyzyjnie 
zdiagnozować chorobę na bardzo wczesnym 
etapie, a potem oceniać postępy prowadzonego 
w naszym ośrodku leczenia farmakologicznego 
AMD.  Stosujemy też badania z kontrastem czyli 
angiografię fluoresceinową.
n Na czym polega leczenie  AMD? 
W NZOZ „OKO-TEST”  stosujemy terapię polega-
jącą na podawaniu leków w postaci iniekcji do-
szklistkowych czyli wstrzykiwania ich bezpośred-
nio do wnętrza gałki ocznej. Na chwilę obecną 
wykonujemy iniekcje preparatami dwóch wiodą-

cych producentów. Pierwszy lek to Eylea, drugi 
to Lucentis. Mimo iż działanie tych substancji 
nieco się różni, oczekiwany efekt terapeutyczny 
jest bardzo podobny.  Lekarstwa pod nadzorem 
prowadzącego terapię okulisty mogą skutecznie 
zatrzymać rozwój choroby, a w niektórych przy-
padkach powodują nawet poprawę wzroku.  Raz 
jeszcze powtórzę,  im wcześniej zdiagnozowane 
i rozpoznane zostanie AMD, tym skuteczniej moż-
na powstrzymać jego rozwój. Niestety na chwilę 
obecną okulistyka nie zna jeszcze sposobu na 
całkowite wyleczenie tej choroby, ale jestem pew-
na, że to wyłącznie kwestia czasu.
n Media często informują o długich terminach 
oczekiwania na operację zaćmy. Z czego to wyni-
ka? Jaka jest prawda o zaćmie?
Wynika to z niewystarczających środków prze-
znaczonych przez system na walkę z zaćmą.  Na 
zabieg redundowany  przez NFZ czeka się niestety 
w bardzo długiej kolejce, bez oczekiwania  można 
usunąć  zaćmę w trybie komercyjnym- odpłatnie. 
Zaćmę w Polsce ma  prawie milion osób i będzie 
ich przybywać, ponieważ nasze społeczeństwo 
się starzeje, a katarakta (inna nazwa zaćmy), to 
choroba soczewki oka związana z wiekiem, która 
występuje najczęściej u osób po 55 roku życia. 
Schorzenie powoduje, że soczewka ludzkiego oka 
traci przejrzystość i robi się mętna. Cierpiący na 
nie ludzie zaczynają widzieć świat jakby przez 
matową szybę, niewyraźnie, z coraz mniejszą 
ilością szczegółów stopniowo tonących w mroku. 
Nieleczona zaćma rozwija się szybko i nieuchron-
nie prowadzi do ślepoty.
n Proszę powiedzieć nam jakim orężem w walce 
z zaćmą dysponujemy? Jak się ją leczy?
Na szczęście współczesna okulistyka wypraco-
wała bardzo skuteczne metody walki z kataraktą. 
Co prawda nie dysponujemy jeszcze lekami, które 
potrafiłyby przywrócić chorym ostrość widzenia 
bez leczenia operacyjnego. W bardzo wczesnej 
fazie choroby środki farmakologiczne mogą je-
dynie spowolnić rozwój choroby, jednak operacja 
jest w leczeniu zaćmy nieunikniona. 

n Operacja oka - to brzmi trochę przerażająco. 
Czy to boli? Jak długo trzeba po nim przebywać 
w szpitalu?
W NZOZ “OKO-TEST” operujemy zaćmę w trybie 
nowoczesnej, bezpiecznej i co najważniejsze 
całkowicie bezbolesnej chirurgii jednego dnia. 
W normalnych warunkach, tzn. jeśli trafia do nas 
Pacjent z zaćmą w początkowej fazie, operacja 
trwa dosłownie kilkanaście minut. Podczas za-
biegu używany jest sprzęt medyczny najnowszej 
generacji. Stosujemy metodę fakoemulsyfikacji, 
polegającą na skruszeniu zmętniałej soczewki 
przy pomocy ultradźwięków. W dużym uprosz-
czeniu: w miejsce starej, zmętniałej soczewki 
wszczepia się sztuczną soczewkę, która przywra-
ca Pacjentowi ostre i wyraźne widzenie, niemal 
z dnia na dzień. Zapewniam raz jeszcze, zabieg 
jest całkowicie bezbolesny. Wszystko odbywa się 
w obecności lekarza  anestezjologa, a dodatkowo 
w pełnym zabezpieczeniu medycznym, bowiem  
nasz blok operacyjny znajduje się w Nowym 
Targu, na terenie Powiatowego Szpitala Specjali-
stycznego im. Jana Pawła II. Po zabiegu Pacjent 

wraca do domu po kilku godzinach pobytu na na-
szym oddziale, w znakomitych warunkach.  
n Jakie znaczenie może mieć dla Pacjenta wybór 
odpowiedniej soczewki do wszczepienia?
Dobór  soczewki przeprowadzamy indywidualnie 
dla każdego Pacjenta   za pomocą biometru la-
serowego „Master” firmy Zeiss, nowoczesnego 
urządzenia, dzięki któremu możemy uzyskać 
najlepszą możliwą ostrość widzenia po zabiegu 
usunięcia zaćmy.
Specjalizujemy się  we wszczepianiu  soczewek 
multifokalnych  pozwalających funkcjonować  
bez konieczności używania okularów. Soczew-
ki te umożliwiają zarówno czytanie, oglądanie 
telewizji, jak i prowadzenie samochodu, także 
po zmroku, zostały zaprojektowane tak, aby dać 
pacjentom szansę na lepsze aktywne życie bez 
okularów. Wszczepiamy również soczewki torycz-
ne, likwidujące z kolei astygmatyzm. To również 
bardzo nowoczesne rozwiązanie, stosowane na 
świecie od niedawna.
n Pani Doktor  a co robić, kiedy pojawiają się u nas 
objawy takie jak: nieostre widzenie lub np. proble-
my z widzeniem w świetle dziennym? Podobno nie-
którzy czekają aż wzrok wróci do normy samoistnie.
To bardzo niedobre rozwiązanie. Należy udać 
się do okulisty natychmiast po zauważeniu naj-
drobniejszych nawet problemów ze wzrokiem. 
W NZOZ “OKO-TEST” ogromną wagę przywiązuje-
my do diagnostyki chorób oczu i wczesnego wy-
krywania zmian patologicznych, która pozwala na 
wcześniejsze rozpoczęcie leczenia, co w znaczą-
cy sposób zwiększa jego skuteczność. W ramach 
diagnostyki wykonujemy w naszej placówce 
między innymi tomografię siatkówki oka i nerwu 
wzrokowego, USG, laserową biometrię optyczną, 
angiografię fluoresceinową komputerowe bada-
nie pola widzenia, gonioskopię, mikroskopię en-
dotelialną oraz komputerowe badanie wzroku. 
Po stwierdzeniu zaćmy lub innej choroby oczu 
też nie powinniśmy odkładać decyzji o zabiegu 
na później. Nie wolno czekać na operację kata-
rakty do momentu, kiedy zupełnie przestanie się 
widzieć. Lekarze okuliści, którzy mają kontakt 

z pacjentem, prowadzą go od samego początku, 
powinni odpowiednio wcześnie kierować swoich 
podopiecznych na takie zabiegi. Kiedy zaćma nie 
jest jeszcze w pełni rozwinięta i dojrzała, zabieg 
jest bezpieczniejszy, a rehabilitacja wzrokowa 
i powrót funkcji widzenia dużo łatwiejsze. Abso-
lutnie nie należy odwlekać decyzji o poddaniu się 
zabiegowi, tym bardziej, że podczas operacji za-
ćmy w NZOZ „OKO-TEST” dodatkowo korygowane 
są rozmaite wady wzroku. Jest więc niezmiernie 
ważne, aby pacjenci z zaćmą zgłaszali się na za-
biegi jak najwcześniej, wtedy nasza pomoc jest 
jeszcze  skuteczniejsza. 
n Nowoczesne technologie okulistyczne dla więk-
szości  z nas znane są tylko z doniesień prasowych. 
Co NZOZ „OKO-TEST” oferuje w tej dziedzinie swo-
im Pacjentom?
Warto powiedzieć w tym miejscu, że we współcze-
snej okulistyce nie ma miejsca na kompromisy 
i oszczędności, bo ludzki wzrok jest wartością bez-
cenną. Jego utrata powoduje, że człowiek zdrowy 
i wciąż sprawny fizycznie, zaczyna mieć olbrzymie 
problemy z wykonywaniem zwykłych, codzien-
nych czynności , a często też popada w depresję
Właśnie dlatego postanowiłam, że  NZOZ  “OKO-
TEST” wyróżniać się będzie nie tylko najwyższym 
standardem wykonywanych przez nas zabiegów, 
ale również jakością stosowanych przez nas 
materiałów i aparatury. Dzięki temu najbardziej 
nawet skomplikowany zabieg nie trwa dłużej niż 
kilkanaście minut, a nasi pacjenci widzą zaraz po 
zdjęciu opatrunków, od razu “wychodzą z ciemno-
ści” i widzą jasno i wyraźnie. 
Zapraszam do naszych poradni w Olkuszu i No-
wym Targu.
Dziękuję za rozmowę

NZoZ „oKo-TeST” 
diagnostyka i chirurgia oka

Rejestracja: olkusz  
tel: 32 643 25 85

poniedziałek - piątek 10:00-16:00 

Rejestracja: NowY tarG  
tel. 18/263-39-14, 604-792-762  
poniedziałek-piątek 8.00-16.00
e-mail: rejestracja@okotest.pl 

www.okotest.pl

o AMD, zaćmie i najnowszych metodach leczenia chorób oczu – rozmowa z dr n. med. Violettą 
Tomczyk – Dorożyńską dyrektorem medycznym NZOZ „OKO-TEST” Diagnostyka i Chirurgia Oka, 
członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Amerykańskiej Akademii Okulistycznej.

Wzrok – bezcenna wartość
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„Kropla Miłości”  
w kwietniu

25 kwietnia w Gimnazjum w Kluczach odbędzie 
się zbiórka krwi „Kropla Miłości”. To już XVII edycja 
akcji, na którą zapraszają wolontariusze z miejsco-
wej szkoły.

Każdy, kto chce oddać krew, powinien przyjść na salę 
gimnastyczną (wejście od strony basenu), w godz. 9.00 
– 13.00. - Liczymy na dotychczasowych krwiodawców 
i zapraszamy wszystkich chętnych, zdrowych mieszkań-
ców naszej gminy oraz pełnoletnich absolwentów naszego 
gimnazjum. Prosimy o przyjście z dowodem osobistym 
– zachęcają wolontariusze.

Decoupage  
dla seniorów

Chcesz twórczo spędzić wolny czas i masz 
więcej niż 50 lat? Przyjdź na bezpłatne zajęcia 
z decoupage’u! Warsztaty organizuje Stowarzyszenie 
Forum Oświatowe Klucze i Ośrodek Wsparcia Osób 
Starszych i Młodzieży.

Decoupage to technika zdobnicza, polegająca na 
przyklejaniu wzorów wyciętych z papieru lub serwetki 
papierowej na odpowiednio spreparowaną powierzch-
nię. Zajęcia dla zainteresowanych odbywać się będą od 
poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 18.00 w Szkole 
Podstawowej w Kluczach (sala nr 110).

wolbroM
Ewa Barczyk

Gmina Wolbrom kolejny raz 
wesprze działania Policji. De-
cyzję o sfinansowaniu dodatko-
wych godzin pracy policjantów 
na marcowej sesji radni podjęli 
jednomyślnie. To już drugie w tym 
roku wsparcie z budżetu Gminy 
dla organów ścigania, mające na 
celu podniesienie bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy Wolbrom.

Rejon działania Komisariatu 
Policji w Wolbromiu jest bardzo 
rozległy, bo obejmuje teren gmin 
Wolbrom i Trzyciąż. Zdarza się, że 
patrol potrzebny w Jeżówce musi 
dojechać z interwencji w Imbramo-
wicach, czyli ok. 23 km, a po drodze 
może napotkać zamknięty przez kilka 

minut przejazd kolejowy! Jest szansa 
na poprawę tego stanu. Dzięki dofi-
nansowaniu Policji z budżetu Gminy 
kwotą 25 tys. zł powstanie możliwość 
zabezpieczenia dodatkowych patroli 
policyjnych, które będą wykorzysty-
wane w sytuacjach przewidywanych 
większych zagrożeń (np. podczas 
różnorodnych imprez) lub tam, gdzie 
zgłaszanych jest najwięcej interwen-
cji. Kwota nie jest na tyle znaczna, by 
zdecydowanie zwiększyć zakres pracy 
Policji, ale wystarczy na zabezpiecze-
nie największych potrzeb na terenie 
gminy Wolbrom. Godziny i miejsca 
dodatkowych patroli określone zosta-
ną w treści porozumienia zawartego 
przez burmistrza Adama Zielnika 
z Komendantem Powiatowym Policji 
w Olkuszu, który będzie dysponował 
dodatkowe służby policjantów nie 
tylko z jednostki w Wolbromiu, ale 

także z terenu całego powiatu.
Miesiąc wcześniej, na sesji lu-

towej Rada Miejska w Wolbromiu 
wyraziła zgodę na dofinansowanie 
w kwocie 145 tys. zł zakupu dwóch 
nowych samochodów służbowych, 
które wykorzystają w pracy wol-
bromscy funkcjonariusze. Czytel-
nika, który pytał nas o szczegóły 
planowanego zakupu informujemy, 
że pojazdy - nieoznakowany samo-
chód osobowy oraz terenowy SUV 
– nabyte w ramach akcji „sponso-
ring”, współorganizowanej przez Ko-
mendę Główną Policji, a polegającej 
na pomocy sponsorów w zakupie 
nowych samochodów służbowych dla 
lokalnych jednostek Policji,  zastąpią 
bardzo wysłużone radiowozy służące 
od lat funkcjonariuszom z wolbrom-
skiej komendy.

Gmina Wolbrom dołoży 
do policyjnych patroli

Pozbywamy się azbestu
wolbroM

Ewa Barczyk

W gminie Wolbrom ruszyła 
trzecia tura realizacji projektu 
obejmującego demontaż, transport 
i deponowanie materiałów azbe-
stowych na składowisku odpadów 
niebezpiecznych. W latach 2012-
16 z terenu gminy może zostać 
usuniętych ok. 1200 ton wyrobów 
zawierających azbest w więk-
szości pochodzących z pokryć 
dachowych. Fachową realizacją 
projektu w gminie Wolbrom oraz 
40 innych biorących w projekcie 
udział małopolskich gmin, zajmuje 
się wyłoniona w przetargu firma 
Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. 
W UMiG Wolbrom można jeszcze 
składać wnioski, by skorzystać 
z dobrodziejstw projektu.

Liderem realizowanego w latach 
2012 – 2016 projektu pn. „Demontaż 
i bezpieczne składowanie wyrobów 
zawierających azbest z obszaru wo-
jewództwa małopolskiego” w ramach 
Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy, priorytet Środowisko 
i infrastruktura, obszar tematyczny 
Odbudowa, remont, przebudowa 
i rozbudowa podstawowej infrastruk-
tury oraz poprawa stanu środowiska” 
jest gmina Szczucin. Zgodnie z pod-

pisaną umową, projekt finansowany 
jest w 85 % ze środków z Funduszu 
Szwajcarskiego, a 15% ze środków 
własnych gmin uczestniczących 
w projekcie, którego ogólna wartość 
wynosi 16 277 710,00 franków 
szwajcarskich, tj. 46 651 916,86  
złotych.

Mieszkańcy gminy Wolbrom 
zainteresowani usunięciem azbestu 
ze swoich posesji w tym roku mogą 
jeszcze złożyć wnioski o udział w pro-
gramie do 15 maja 2015 r. O dofinan-
sowanie mogą ubiegać się tylko osoby 
fizyczne. Refundacją objęte zostaną 
koszty związane z demontażem, od-
biorem (załadunkiem, transportem, 

rozładunkiem) oraz deponowaniem 
odpadów zawierających azbest na 
składowisku odpadów niebezpiecz-
nych. Gmina nie finansuje nowego 
pokrycia dachowego. W ubiegłych 
latach w ramach projektu z terenu 
Wolbromia i okolicznych sołectw 
usunięto azbest z ponad czterystu 
dachów.

Formularze wniosków oraz za-
łączników można pobrać elektronicz-
nie na stronie internetowej wolbrom.
pl lub w pokoju nr 107 w Urzędzie 
Miasta i Gminy Wolbrom, gdzie 
można również uzyskać więcej infor-
macji na temat zasad uczestnictwa 
w projekcie.

Pierwsza pomoc może 
uratować życie

wolbroM
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Każdy człowiek może stać się 
świadkiem wypadku lub nagłego za-
chorowania, które będzie stanowiło 
zagrożenie dla zdrowia lub życia 
poszkodowanego. Zanim przybę-
dzie fachowa pomoc medyczna 
może upłynąć kilka lub nawet 
kilkanaście minut, od których 
niejednokrotnie zależy powodze-
nie dalszej specjalistycznej akcji 
ratunkowej. Bardzo ważne jest, 
aby nie bać się udzielać pomocy. 
Jest łatwiej, kiedy mamy podsta-
wowe umiejętności w tym zakresie. 
Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu 
zakupił ostatnio dwa automatycz-
ne zewnętrzne defibrylatory AED 
i przeszkolił wszystkich pracowni-
ków z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej.

Zakupiony sprzęt AED wkrótce 
zostanie zamontowany w specjal-
nych, ogólnodostępnych gablotach. 
Pierwszy trafi na wolbromską krytą 
pływalnię, zarządzaną przez Miejski 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, a drugi zawiśnie na 

korytarzu UMiG w Wolbromiu. Cho-
ciaż urządzenia są skonstruowane 
w taki sposób, aby każdy mógł ich 
użyć bez obawy zaszkodzenia poszko-
dowanemu, to wszyscy urzędnicy, 
a także pracownicy Miejskiej Biblio-
teki Publicznej, która ma siedzibę 
w budynku urzędu, zostali przeszko-
leni w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz obsługi 
defibrylatora.

W niedługim czasie podobne 

bezpłatne szkolenia dla zaintere-
sowanych osób w wolbromskiej 
remizie OSP przeprowadzi w ramach 
projektu dofinansowanego z fundu-
szy unijnych firma związania z ra-
townictwem medycznym. Burmistrz 
Adam Zielnik zapowiedział również 
szkolenia specjalistyczne dla stra-
żaków z gminnych jednostek OSP. 
Tym samym grono osób potrafiących 
udzielić pomocy w nagłym przypadku 
znacząco wzrośnie.
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