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Dni Olkusza  
na rynku, czy na 
placu targowym?

olkusz
Piotr Kubiczek

Dwa lata temu po ukończeniu 
rewitalizacji olkuskiej starówki na 
płycie rynku wystąpili topowi muzycy, 
a mieszkańcy mogli miło spędzić 
wrześniowy weekend. Podobnie było 
również przed rokiem, kiedy to główne 
obchody Dni Olkusza znowu odbyły w 
samym centrum miasta. Za miesiąc 
będzie identycznie. Są jednak tacy, 
którzy mają nieco inną wizję miej-
skiego świętowania.

� Więcej�na�stronie 3

Wylewki agragatem mixokret 
510 191 033 
Fachowa ekipa
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A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

PRZYŁĄCZA DO KANALIZACJI  
Z DOFINANSOWANIEM MAGISTRATU

Na wniosek Burmistrza Romana 
Piaśnika Rada Miejska podjęła uchwa-
łę dotyczącą możliwości dofinanso-
wania przez Gminę Olkusz kosztów 
zakupu i montażu przydomowych 
przepompowni ścieków do tych nie-
ruchomości, które muszą być podłą-
czone do sieci w sposób ciśnieniowy. 
Dotacja może wynieść nawet 2500 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych 
związana jest z realizacją projektu pn: 
„Porządkowanie gospodarki ściekowej 
w zlewni Białej Przemszy na terenach 
gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, 
Klucze – etap I”. Sam projekt jest od-
powiedzią na coraz wyższe wymaga-
nia środowiskowe Unii Europejskiej, 
którym sprostać musi również Polska. 
Niewywiązanie się z zobowiązań ak-
cesyjnych będzie skutkowało wysoki-
mi karami finansowymi dla samorzą-
dów.

- Zdaję sobie sprawę z tego, że 
dla części Mieszkańców koszt przy-
łączenia nieruchomości do kanalizacji 
jest bardzo wysoki. Dlatego zdecy-
dowałem się zaproponować Radnym 
uchwałę dotyczącą dofinansowa-
nia tego celu. Cieszę się, że została 

ona przyjęta, z korzyścią dla budże-
tu Mieszkańców oraz środowiska –  
komentuje Burmistrz Roman Piaśnik.

Wnioski o dotację można składać 
w terminie 4.05.2015 – 30.09.2015 r. 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, 
Rynek 1.

Do wniosku należy dołączyć :
1. pisemne potwierdzenie przez PWiK 

Sp. z o.o. w Olkuszu konieczności 
podłączenia nieruchomości do ka-
nalizacji w sposób ciśnieniowy;

2. tytuł prawny do dysponowania nie-
ruchomością lub inny dokument 
poświadczający prawo do dyspo-
nowania nieruchomością np. akt 
notarialny, księga wieczysta, wypis 
z rejestru gruntów, w przypadku 
kilku właścicieli pełnomocnictwo;

3. kalkulację kosztów zakupu i mon-
tażu przepompowni ścieków;

Kserokopie składanych dokumen-
tów powinny być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Wnio-
skodawcę. Oryginały dokumentów na-
leży przedłożyć do wglądu przy skła-
daniu wniosku w Wydziale ochrony 

Środowiska i Terenów Rolnych Urzędu 
Miasta i Gminy Olkusz, w pokoju 231.

Regulamin dotacji, wzór wniosku 
o udzielenie dotacji celowej oraz wnio-
sku o wypłatę dotacji znajdują się na 
stronie www.umig.olkusz.pl w za-
kładce Ochrona Środowiska. 

Dodatkowe informacje można uzy-
skać w Wydziale Ochrony Środowi-
ska i Terenów Rolnych Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu w pokoju 231 lub 
pod numerem telefonu 32 626 02 31, 
w godzinach pracy Urzędu tj. od wtor-
ku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 oraz 
w poniedziałki w godz. 7:00 – 17:00.

Oprócz wsparcia z Magistratu, 
Mieszkańcy mogą starać się również 
o dotacje z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie, m.in. na budo-
wę przyłącza do sieci kanalizacji, wy-
mianę kotłów grzewczych węglowych 
czy instalację kolektorów słonecznych 
i fotowoltanicznych. Więcej informacji 
na stronie www.wfos.krakow.pl – 
„Dofinansowanie dla osób fizycznych 
- wspieraj z nami środowisko”.

 UMiG Olkusz

Ochrona środowiska jest naszym wspólnym obowiązkiem. Rozwój sieci kanalizacji 
sanitarnej jest jednym z działań zorientowanych na troskę o najbliższe otoczenie. Koszt 
wykonania przyłącza do sieci może jednak przekraczać możliwości wielu domowych 
budżetów, dlatego Burmistrz Roman Piaśnik zachęca Mieszkańców do korzystania  
z dofinansowania ze środków Gminy Olkusz.

Kto wyremontuje drogę  
w Witeradowie?

witeradów
Wiola�Woźniczko

Jedenaście firm ubiegało się 
o przeprowadzenie modernizacji 
drogi w Witeradowie. W olkuskim 
starostwie powiatowym rozstrzy-
gnięto już przetarg na wykonawcę 
gruntownej modernizacji.

Pod uwagę brano dwa kryte-
ria: cenę (96 proc.) oraz długość 
okresu gwarancji (4 proc.). Spośród 
jedenastu firm, które złożyły oferty, 
najwyższe noty uzyskał Drog – Bud 
z podczęstochowskiej Lubojenki. 

Spółka zaoferowała kwotę w wysoko-
ści 2 mln 858 tys. zł oraz sześcioletni 
okres gwarancji.

O modernizację drogi w Witera-
dowie ubiegały się również: Przedsię-
biorstwo Robót Zmechanizowanych 
„Budostal-8” z Trzebini (3 mln 998 
tys. zł), Eurovia Polska z Bielan 
Wrocławskich (3 mln 60 tys. zł), 
Berger Bau Polska z Wrocławia (3 
mln 607 tys. zł), Strabag Infrastruk-
tura Południe z Wysokiej (3 mln 154 
tys. zł), Kieleckie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych (3 mln 429 tys. 
zł), Tranzit z Moskorzewa (3 mln 743 
tys. zł), Przedsiębiorstwo Budowlano 

– Drogowo - Mostowe „Drog-Bud” ze 
Spytkowic (3 mln 289 tys. zł), Zakład 
Budowlano – Handlowo - Usługowy 
„Trobud” z Michałowic (3 mln 515 
tys. zł), Konsorcjum: Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych w Olkuszu 
i DEK z Chrzanowa (3 mln 794 tys. 
zł) oraz Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg „Drogopol – ZW” z Katowic (3 
mln 41 tys. zł).

Zgodnie z projektem moderniza-
cja obejmuje przebudowę nawierzch-
ni, budowę chodnika i kanalizacji 
deszczowej. Na tę inwestycję powiat 
pozyskał dotację z Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego.

Uchwała na początek 
przejmowania dróg

wolbrom
Ewa Barczyk

Temat przejmowania przez 
gminę zaniedbanych dróg powia-
towych na terenie gminy Wolbrom 
pojawia się co jakiś czas w nowych 
odsłonach. Dotychczas rozważania 
były bardziej teoretyczne niż kon-
kretne i wiązały się z wyborczymi 
zapowiedziami burmistrza Adama 
Zielnika. Na najbliższej sesji Rady 
Miejskiej w Wolbromiu jest szansa 
na przejście do konkretów.

Wstępne ustalenia burmistrza ze 
starostą olkuskim zostały przelane na 
papier w postaci projektu uchwały 
przewidującego wyrażenie zgody Rady 
Miejskiej w Wolbromiu na przejęcie 
części dróg powiatowych, położonych 
na terenie miasta Wolbrom.

Fatalny stan powiatowych finan-
sów sprawia, że na podjęcie jakichkol-
wiek większych prac modernizacyj-
nych na drogach powiatowych raczej 
nie ma co liczyć. Mieszkańcy gminy 
Wolbrom, na terenie której znajduje 
się 130 z 420 km dróg powiatowych 
zaniedbania w zakresie ich remon-
tów odczuwają szczególnie boleśnie. 
Lokalni kierowcy żartują gorzko, że 
przynależność administracyjną danej 
drogi można rozpoznać po dźwięku 
jaki słychać w samochodzie podczas 
jazdy – drogi powiatowe, z niewielkimi 
wyremontowanymi wyjątkami, dają 
rzeczywiście ekstremalne doznania. 
Najbardziej na remonty dróg, które 
niedługo przestaną fizycznie istnieć 
liczą mieszkańcy Jeżówki, Kąpiel 

Wielkich i Podlesic II, ale powody do 
narzekania mają także użytkownicy 
dróg powiatowych w mieście. Wygląda 
na to, że to oni właśnie mają naj-
większą szansę na satysfakcjonujące 
rozwiązanie sprawy.

W wyniku rozmów prowadzonych 
od jakiegoś czasu przez burmistrza 
Wolbromia ze starostą Pawłem Pia-
snym powstała idea przejęcia przez 
Gminę na razie tylko dróg powiato-
wych o mniejszym zasięgu lokalnym 
- na początek ulic na terenie miasta. 
Z wyłączeniem „miejskich” odcinków 
traktów łączących kilka miejscowo-
ści, czyli trzech dróg powiatowych: 
1095 K (część „bydlinki”, tj. ul. 20 
Straconych), 1126 K (dalszy odcinek 
„bydlinki” - ul. Kościuszki) oraz  1127 
K (od drogi nr 1126 K Wolbrom w kie-
runku Udorza) Gmina mogłaby prze-
jąć wszystkie pozostałe powiatowe 
ulice: Łukasińskiego, 1 Maja, Brzo-
zowską, Okrzei, 29 Listopada, część 
Garbarskiej (pozostała jest gminna), 
Piłsudskiego, część Mariackiej (33 m 
odcinaka pomiędzy skrzyżowaniem 
z Kościuszki i Nową, pozostała część 

to droga wojewódzka), część Leśnej 
(wzdłuż stadionu – reszta do droga 
gminna), część Sportowej (pozostała 
to droga gminna) i Fabryczną. Łączna 
długość zaplanowanych do przejęcia 
dróg wynosi 6 km 559 m.

Ponieważ do „tanga trzeba 
dwojga”, nawet jeżeli radni miejscy 
wyrażą zgodę na przejęcie przez 
Gminę proponowanych dróg, zgodę 
na ich przekazanie muszą wyrazić 
jeszcze Zarząd i Rada Powiatu Ol-
kuskiego. Procedura zatem jeszcze 
potrwa, ale burmistrz Zielnik już 
zapowiada negocjacje w sprawie 
przejmowania kolejnych, tym razem 
wiejskich dróg powiatowych. Z jego 
wcześniejszych zapowiedzi wynika, 
że zaraz po przejęciu dróg zostanie 
ustalony harmonogram ich moderni-
zacji. Wolbromianie nie ukrywają, że 
choć to rozwiązanie nie do końca sa-
tysfakcjonuje zwłaszcza zwolenników 
wypełniania swoich obowiązków przez 
poszczególne szczeble samorządu, to 
jest to chyba jedyna realna szansa 
na modernizację wymagających 
tego ulic.

Utrudnienia w Wolbromiu
wolbrom

Ewa Barczyk

W związku z zaplanowanym 
na najbliższy miesiąc remontem 
fragmentu sieci wodociągowej w ul. 
Piłsudskiego w Wolbromiu na od-
cinku od ul. Staszica do ul. Ordona 
Wolbromski Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji informuje o możli-
wych utrudnieniach w ruchu do 
końca maja br.

W czasie remontu nie będzie 
możliwości parkowania na ul. Pił-
sudskiego. Kierowcy proszeni są 
o przestrzeganie tymczasowego ozna-
kowania.

W tym roku zaplanowana jest 
wymiana nitki wodociągu o długości 
305 m wzdłuż chodnika przy ul. Pił-
sudskiego, po lewej stronie jezdni na 
odcinku od ul Staszica do ul. Ordona. 
Zakres remontu obejmuje także 
wymianę i montaż nowej armatury: 
zasuw odcinających w węzłach rozga-
łęzieniowych, 4 podziemnych hydran-
tów przeciwpożarowych oraz nowych 
zasuw odcinających na poszczegól-
nych przyłączach wodociągowych. 
Koszt rozpoczynającego się remontu 
wyniesie 224 919,86 zł.  Do wymia-
ny jest również kanalizacja w ul. 
Piłsudskiego, ale koszty wykonania 
tego zadania przekraczają tegoroczne 
możliwości budżetu, więc remont sieci 

kanalizacyjnej wraz z modernizacją 
nawierzchni tej drogi powiatowej 
będzie musiał poczekać co najmniej 
do przyszłego roku. Prawdopodobnie 
wtedy, po przekształceniach własno-
ściowych, będzie to już droga gminna.

Remont chodnika po wschod-
niej stronie ul. Piłsudskiego przy 
przedszkolu, o który upomina się od 
lat m. in. radny Stanisław Biernacki 
dojdzie do skutku dopiero po zakoń-
czeniu prac przy wodociągu, bowiem 
w ramach remontu zaplanowano 
również wykopy związane z wymianą 
19 przyłączy wodociągowych i ka-
nalizacyjnych do budynków, więc 
wcześniejsza naprawa ciągu pieszego 
nie miałaby sensu.
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Ciąg�dalszy�ze�strony 1

- Od dłuższego czasu zastana-
wiam się, dlaczego organizatorzy Dni 
Olkusza nie zrealizują tej imprezy na 
terenie targu przy ulicy Sławkowskiej. 
Duży, ogrodzony plac, na którym 
zmieściłoby się znacznie więcej atrak-
cji aniżeli na rynku - większe wesołe 
miasteczko, więcej punktów z gastro-
nomią. Czy nie byłoby to lepsze roz-
wiązanie? - pyta nasza Czytelniczka.

Pomysł jest interesujący, w szcze-
gólności dla mieszkańców kamienic 
przy rynku, którym ta cykliczna 
impreza przysparza wiele problemów. 
Okazuje się jednak, że ewentualna 
zmiana lokalizacji sceny i punktów 
gastronomicznych jest mało realna, 
nawet w przyszłości. - Miejsce wska-
zane przez Czytelniczkę nie jest te-

renem należącym do Gminy Olkusz, 
wobec czego Gmina prawdopodobnie 
zmuszona byłaby do poniesienia 
dodatkowych kosztów związanych 
z wynajmem powierzchni, dostępem 
do prądu i innych mediów. Na organi-
zacji Dni Olkusza w rynku korzystają 
natomiast właściciele okolicznych 
lokali gastronomicznych, co również 
nie jest bez znaczenia. Ponadto, jest 
to teren monitorowany. Wydaje się, 
że to właśnie starówka jest optymal-
ną lokalizacją, aktywizującą ścisłe 
centrum miasta – wyjaśnia rzecznik 
UMiG-u, Michał Latos.

Przypomnijmy, że przeszłości 
weekendowe Dni Olkusza odbywa-
ły się również na terenie Ośrodka 
Sportowo-Wypoczynkowego „Czarna 

Góra” przy ul. 21-listopada. Osta-
tecznie zrezygnowano z organizacji 
imprezy na zielonej murawie, prze-
nosząc ją kilkaset metrów dalej pod 
olkuski magistrat. To właśnie tam, 
po rewitalizacji starówki zaprezento-
wali się: „Zakopower”, „Afromental”, 
„Vavamuffin” oraz Maciej Maleń-
czuk z zespołem „Psychodancing”. 
W tym roku, w dwa ostatnie dni 
maja Olkusz będzie świętował przy 
braciach Golcach i „Wilkach” Roberta 
Gawlińskiego.

Jakie jest Wasze zdanie w tej 
sprawie? Czy uważaci, że rynek 
jest najlepszym miejscem do orga-
nizacji tak dużych imprez jak Dni 
Olkusza? Zachęcamy do dyskusji 
na www.przeglad.olkuski.pl

Wasze interWencje

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

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

2 Kiedy w autobusach linii PS zamontowane zostaną 
w końcu guziki pozwalające na zasygnalizowa-

nie kierowcy chęć wysiadania? Pytam, ponieważ 
kierowcy notorycznie zapominają o zatrzymywaniu 
się na niektórych przystankach, a krzyczenie przez 
cały pojazd, że chce się wysiąść do przyjemności nie 
należy. Kultura osobista tych kierowców to temat do 
osobnej dyskusji.
Interwencja wysłana do ZKG KM w Olkuszu  
14 kwietnia.

3 Co się dzieje wokół programu Karta Dużej Rodzi-
ny? Co władze miasta zrobiły dla rodzin? Miasto 

powinno w obszarach w których ma wpływy, coś w tym 
temacie zrobić, podobnie jak Bukowno. Z jakich zniżek 
można korzystać lokalnie, mając Kartę?
Interwencja wysłana do UMiG Olkusz 20 kwietnia.

interwencje w toku...

Sporne stypendia  
dla zdolnych uczniów

klucze
Wiola�Woźniczko

- Czym wójt gminy Klucze kie-
rował się przyznając stypendia za 
wyniki w nauce tylko dla uczniów 
klas III gimnazjum w Kluczach? 
Dlaczego, mając doświadczenie 
jako dyrektor szkoły, nie wspiera 
uzdolnionej młodzieży? - pytanie 
takiej treści otrzymaliśmy od 
naszych Czytelników. Włodarz 
gminy odpowiada: stypendia są 
przeznaczone dla szerszej grupy 
uczniów.

Pytania, które trafiły do redakcji 
„Przeglądu Olkuskiego”, niezwłocznie 
skierowaliśmy do władz gminy Klucze.  
Z nadesłanej odpowiedzi wynika, że 
w tym roku szkolnym stypendia wójta 
dla uzdolnionych uczniów są przyzna-
wane po raz pierwszy. To efekt uchwa-
lonego w lutym Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Uczniów 
Szkół w Gminie Klucze oraz regu-
laminu przyznawania Stypendium 
Wójta Gminy Klucze dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów. - Do tej pory 
uczniom przyznawane były stypendia 
za bardzo dobre wyniki w nauce. Nie 
mogli ich otrzymać np. uczniowie 
bardzo uzdolnieni, zdobywający naj-
wyższe nawet miejsca w konkursach 
na szczeblu wojewódzkim czy ogól-
nopolskim, ponieważ liczyła się tylko 
średnia ocen i ocena zachowania, 
a w klasach VI szkół podstawowych 
i III gimnazjum jeszcze dodatkowo 
punktacja ze sprawdzianu i egzami-
nów. Dopiero w tym roku szkolnym 
uczniowie uzdolnieni są docenieni za 
posiadaną wiedzę, która wykracza 
poza podstawę programową. Nie jest 
prawdą, że stypendia wójta będą 
przyznawane tylko dla uczniów klas 
III Gimnazjum w Kluczach - podkreśla 
wójt Norbert Bień.

Kto zatem może liczyć na finanso-
we nagrody za naukowe osiągnięcia? 
Zgodnie z regulaminem chodzi o: 
laureatów i finalistów (ze wszystkich 
klas szkół podstawowych i gimna-
zjów) konkursów przedmiotowych 
i tematycznych organizowanych przez 
Małopolskiego Kuratora Oświaty, 
a także uczniów klas VI szkoły podsta-
wowej oraz klas III gimnazjum, którzy 
uzyskali co najmniej 75 % ogólnej 

punktacji ze sprawdzianu przeprowa-
dzonego przez Centralną Komisję Eg-
zaminacyjną oraz w wyniku klasyfika-
cji końcowej uzyskali średnią ocen co 
najmniej 4,75 z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych i co najmniej bardzo 
dobrą ocenę zachowania.

W odpowiedzi kluczewskiego 
urzędu podkreślono, że w poprzed-
nich latach uczeń musiał mieć 
średnią co najmniej 5,0 z wybranych 
przedmiotów, a uchwalenie z inicja-
tywy Wójta Gminy Klucze w lutym 
2015 roku programu i regulaminu 
przyznawania stypendiów jest dowo-
dem na dbałość o rozwijanie zdolności 
i talentów uczniów, a nie odwrotnie. 
Stosowna uchwała Rady Gminy 
Klucze jest opublikowania w Biule-
tynie Informacji Publicznej.

Nasi Czytelnicy chcieli również 
wiedzieć, skąd wójt wziął pieniądze 
na dopłaty do klubów sportowych, 
w kwotach przekraczających nawet 
kilka tysięcy. Włodarz gminy wyja-
śnia, że pod koniec października ubie-
głego roku radni uchwalili Roczny 
Program Współpracy Gminy Klucze 
oraz Wieloletni Program Współpra-
cy Gminy Klucze z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 
działalności pożytku publicznego. 
Jednym z głównych celów szcze-
gółowych tych programów jest: „...
wzmacnianie i rozwijanie potencjału 
klubów sportowych oraz upowszech-
nianie współpracy międzyklubowej”. 
W programach określone zostały cele, 
zasady oraz formy współpracy Gminy 
Klucze z organizacjami, jak również 

priorytetowe zadania publiczne, 
które Gmina Klucze będzie wspierać 
w latach 2015 - 2019. - Współdzia-
łanie Gminy Klucze z organizacjami 
pozarządowymi (m. in. z klubami 
sportowymi) obejmuje współpracę 
o charakterze finansowym i poza-
finansowym. Zgodnie z zapisami 
zawartymi w programach, współpraca 
Gminy o charakterze finansowym 
może obywać się w formie powierze-
nia wykonania zadania publicznego 
wraz z udzieleniem dotacji na jego 
realizację oraz wspierania takiego 
zadania wraz z udzieleniem dotacji 
na dofinansowanie jego realizacji na 
określonych zasadach. Podstawo-
wym trybem przekazywania środków 
finansowych organizacjom jest kon-
kurs ofert. W przypadkach wskaza-
nych przez ustawę dopuszczalne jest 
stosowanie innego trybu - wyjaśnia 
Norbert Bień.

Interweniujący w naszej redakcji 
mieszkańcy uważają, że wójt oszczę-
dza na rozwijaniu talentów, które 
należy wspierać.  - Czy sport jest 
ważniejszy od wiedzy? - pytają Czy-
telnicy. - Uważam, że obie te sprawy 
zasługują na jak największą uwagę. 
Zadaniem samorządu jest to, aby 
dbać o rozwój intelektualny młodzieży 
w zgodzie z jej rozwojem fizycznym – 
dodaje wójt Bień.

Jak sądzicie, czy zasady przy-
znawania  stypendiów za osiągnię-
cia  w nauce są sprawiedliwe? Pisz-
cie na www.przeglad.olkuski.pl!

Progi zwalniające:  
potrzebne czy nie?

olkusz
Wiola�Woźniczko

Mieszkańcy ul. Parcze na ol-
kuskich Gliniankach, którzy zabie-
gają o poprawę bezpieczeństwa na 
swojej ulicy, szybciej doczekali się 
nowego zarządu osiedla niż progów 
zwalniających. Temat poprawy 
bezpieczeństwa na wspomnianej 
ulicy poruszaliśmy w październiku 
ubiegłego roku. Jedyne, co zmie-
niło się od tamtej pory, to właśnie 
zarząd osiedla.

Do naszej redakcji ponownie 
zgłosił się mieszkaniec Glinianek, 
który od ponad siedmiu lat walczy 
o montaż progów zwalniających. 
Twierdzi, że ul. Parcze nadal jest 
terenem wyścigów motocyklistów 
i kierowców skuterów. - Co musi się 
zdarzyć, by władze miasta poważnie 
potraktowały ten problem? Ulica 
niedawno była remontowana, ale nie 
po to, by wariaci sprawdzali tu moc 
swoich pojazdów - mówi olkuszanin.

Pół roku temu władze miasta 
zapewniały, że w kwestii montażu 
progów zwróciły się o opinie do za-
rządu Glinianek oraz policji. Chodziło 

nie tylko o ul. Parcze, ale i inne trakty 
na tym osiedlu. Ówczesny zarząd 
odniósł się do propozycji negatywnie. 
Teraz gmina czeka na zdanie nowych 
władz osiedla. - W związku z wybo-
rem nowego zarządu osiedla oraz 
dążeniem Gminy do kompleksowego 
opracowania tematu, zostanie skie-
rowana prośba do nowego zarządu 
o opinię w przedmiotowej sprawie – 
krótko odpowiada rzecznik prasowy 
magistratu Michał Latos.

Jak myślicie, czy członkowie 
nowego zarządu Glinianek podzielą 
opinię swoich poprzedników?

Budynek przedszkola  
do rozbiórki?

olkusz
Wiola�Woźniczko

Od roku dzieci z „Czwórki” 
przy ul. Rabsztyńskiej w Olkuszu 
chodzą do nowego przedszkola, 
które powstało przy pobliskiej 
Szkole Podstawowej nr 5. Starym 
budynkiem szybko zajęli się zło-
miarze. Jakie plany ma wobec 
niego gmina?

-Ten budynek to jedna wielka 
ruina. Obiekt został zdewastowany. 

Co z nim się stanie? - pytają w naszej 
redakcji zaciekawieni olkuszanie.

Placówka funkcjonowała przez 
ponad 30 lat. Kilka lat temu władze 
miasta podkreślały, że obiekt powstał 
w przestarzałej technologii i stąd 
problemy z jego pogarszającym się 
stanem technicznym. Konieczne stało 
się więc wybudowanie nowego przed-
szkola. Niedługo po przeprowadzce 
stary obiekt stał się celem wandali.

Obecne władze miasta zazna-
czają, że są świadome stanu tego 
budynku. - W związku z nie do końca 

uregulowanym stanem prawnym 
gruntu, na którym się on znajduje, 
podjęte zostały działania zmierzające 
do jego wyjaśnienia w sposób niepozo-
stawiający żadnych wątpliwości. Pod 
uwagę brana jest przede wszystkim 
rozbiórka budynku, choć ostateczne 
decyzje będą również zależały od 
rozwiązania kwestii stanu prawnego 
– twierdzi rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu Michał 
Latos. Na razie nie wiadomo, kiedy 
sprawa się zakończy.
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
Rynek 1

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomo-
ści składającej się z działek nr 5101/1 o pow.1511 m2 i nr 2120/10  
o pow. 4 m2, (łączna powierzchnia 1515 m2), położonej w Olkuszu 
w rejonie ul. Żuradzkiej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej 
księgą wieczystą KR1O/00047701/9 .
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nierucho-
mość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „MN3” - tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 137.000,00 zł 
(słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych). Postąpienie nie mniej 
niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT 
(23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium 
w wysokości 27.400,00 zł w terminie do 03.06.2015r.na konto Urzędu 
w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878. 

Przetarg odbędzie się 9 czerwca 2015r. o godz. 11.30  
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1 , pok. 101. 
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości po-
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ol-
kuszu obok pok. 229, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu  
www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości oraz www.bip.malopol-
ska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geode-
zji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 
pok. 237, telefon (32) 6260237.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach 
od 30.04.2015 r. do 11.06.2015 r. wywieszony będzie 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargu: tj. działki nr: 5489/1 o pow. 807m2, 5489/2 o pow. 808 m2, 
5489/3 o pow. 816 m2, 5489/4 o pow. 801m2, 5489/5 o pow. 800 m2 

położonych w Olkuszu w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wapiennej, 
objętych księgą wieczystą KR1O/00046361/6, stanowiących własność 
Gminy Olkusz.
Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Mieniem w godz. 7.00- 15.00 w pok. 237 lub pod numerem telefonu 
32 6260237.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach 
od 30.04.2015r. do 21.05.2015r. wywieszony będzie 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
- część działki nr 613/2  położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej  w celu 

umieszczenia reklamy 
- część działki nr 5255 i nr 426/1 położonych w Olkuszu  

– ul. Widokowa w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury 
technicznej – przyłącz elektryczny kablowy

- część działki nr 5233 położonej w Olkuszu – ul. Polne Wzgórze 
w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej – kabel 
elektroenergetyczny 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-
Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem 
telefonu (32) 6260158.  

Razem przeciwko 
białaczce

klucze
Piotr Kubiczek, fot. Gmina Klucze

48 potencjalnych dawców 
szpiku kostnego zarejestrowało 
się w ogólnopolskiej bazie dawców 
podczas sobotniego Dnia Dawcy 
Szpiku, jaki odbył w Kluczach. 
Całodniowa akcja miała kilka istot-
nych punktów. Oprócz rejestracji, 
odbył się także rajd rowerowy, 
otwarto wystawę prac olkuskich 
artystów, a publiczności zebranej 
w Domu Kultury „Papiernik” 
podczas koncertu piosenki francu-
skiej, zaprezentowała się aktorka 
Monika Węgiel.

Nie można również zapomnieć 
o młodzieży z Gimnazjum im. Jana 
Pawła II, która już po raz siedemna-
sty zorganizowała zbiórkę krwi pod 
hasłem „Kropla Miłości”. W akcję 
ochoczo włączyło się 25 osób, wśród 
nich stali krwiodawcy, ale i również 

ci, którzy po raz pierwszy postano-
wili pomóc. - Wsparli nas również 
absolwenci naszego gimnazjum – 
przyznała Anna Bokalska, opiekun 
wolontariuszy.

Obchody Dnia Dawcy Szpiku 
w Kluczach oficjalnie rozpoczęła 
rejestracja potencjalnych dawców, 
jaka ruszyła punktualnie o godz. 10 
w DK „Papiernik”. Do wolontariuszy 
zapisujących kolejne osoby, wkrótce 
dołączyli uczestnicy rajdu rowerowe-
go pod nazwą „Zostań dawcą szpiku”, 
jaki tuż przed południem wyruszył 
z olkuskiego rynku. Po przyjeździe na 
ul. Rudnicką, niektórzy z cyklistów 
nie tylko zasiedli za stołami w celu 
rejestracji dawców, ale również sami 
zapisali się do krajowej bazy. Kto 
wie, być może już wkrótce ktoś z nich 
uratuje komuś życie. Takich cichych 
bohaterów Klucze mają niespełna 
pięćdziesięciu. - To dobry wynik, 
biorąc pod uwagę tylko czterogo-
dzinną rejestrację – mówi Grzegorz 

Ludwiczak, ze Stowarzyszenia „Zielo-
ne Światło”, które jak zwykle mocno 
zaangażowało się w akcję.

Po zamknięciu list z danymi 
osobowymi nowych potencjalnych 
dawców uczestnicy przenieśli się do 
holu głównego Domu Kultury, gdzie 
uroczyście otwarto wystawę arty-
styczną „UWIERZ”. Prace na wystawę 
przekazali olkuscy artyści, a wśród 
nich Stanisław Jakubas, Michał 
Kwarciak i Jacek Majcherkiewicz.

Ostatnim punktem sobotniej 
akcji był koncert piosenek francu-
skich, w wykonaniu aktorki Teatru 
Współczesnego w Warszawie Moniki 
Węgiel, która wraz z towarzyszącymi 
jej muzykami uświetniła tę wyjątkową 
imprezę.

Przedsięwzięciu towarzyszyło 
przeświadczenie, że jako dawca ko-
mórek macierzystych, dajesz chore-
mu najcenniejszy dar – szansę by żyć. 
Z apelem do podzielenia się cząstką 
siebie wyszli organizatorzy Dnia 

Dawcy Szpiku w Kluczach, którymi 
byli: Wójt Gminy Klucze, Gminny 
Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie 
„Zielone Światło” oraz Fundacja 
DKMS. Akcję wsparli również: Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Kluczach 
oraz nieformalna grupa cyklistów 
„Rower, Lubię Go!”

Warto dodać, że prawdopodo-
bieństwo znalezienia odpowiedniego 
dawcy niespokrewnionego dla pa-
cjenta jest bardzo trudne i wynosi 
od 1:20000 do 1:kilku milionów. 
Im więcej potencjalnych dawców się 
zarejestruje, tym więcej szans na ura-
towanie życia dla chorych cierpiących 
na raka krwi.

Ty też możesz podarować komuś 
szansę na nowe życie! Zarejestruj 
się jako potencjalny dawca komórek 
macierzystych.

Jak to działa? Obejrzyj film na 
stronie http://www.dkms.pl/pl/zo-
stan-dawca i dowiedz się więcej.

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

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 05.05.2015 r.  
o godzinie 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz 
odbędzie się sesja Rady Miejskiej, przedmiotem której będzie m.in. 
uchwalenie projektu:
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów Śródmieścia w Olkuszu /3 obszary/ z jednoczesnym 
rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag.

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik
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R E K L A M A

Trudne wybory maturzystów
powiat

Jakub Fita

Miesiąc maj kojarzy się 
z wiosną, majowym weekendem 
oraz oczywiście maturami. Za 
kilka dni do egzaminu dojrzałości 
przystąpi kilkuset maturzystów 
z terenu powiatu olkuskiego. 
Jakie jest ich samopoczucie przed 
egzaminem? Jakie są ich plany na 
przyszłość? Studia, praca a może 
wyjazd za granicę?

Jednym z najczęściej powtarza-
nych osiągnięć polskiej transformacji 
po 1989 roku jest fakt, że w ciągu 
dwóch ostatnich dekad odsetek 
Polaków z wyższym wykształceniem 
wzrósł o kilkadziesiąt procent. Z roku 
na rok liczba studentów jednak syste-
matycznie spada. Z prognoz Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
wynika, że liczba studentów miała 
spaść poniżej 1,5 mln dopiero w roku 
akademickim 2016/2017.

Jak informuje „Dziennik Gazeta 
Prawna” w ostatnich dwóch latach 
liczba 19-latków zmniejszyła się 
o 8,8%, podczas, gdy liczba kandy-
datów na studia spadła o 15,6%. 
Z danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego wynika zaś , że obecnie 
na uczelniach wyższych kształci się 
1,46 mln osób. Jest to o około 90 tys. 
mniej, niż pierwotnie zakładał resort 
nauki. W ciągu ostatnich czterech 
lat liczba studentów spadła o około 
400 tys. osób.  

Aspiracje życiowe olkuskiej 
młodzieży

W internetowej ankiecie, w której 
udział wzięło 175 uczniów klas matu-
ralnych z terenu powiatu olkuskiego, 
zdecydowana większość, bo aż 70% 
respondentów wyraziło chęć kontynu-
owania nauki na studiach dziennych. 
Niespełna 17% ankietowanych chce 
studiować zaocznie i pracować a 7,4 
% respondentów planuje wyjechać 
zagranicę w celach zarobkowych.

Na pytanie „Gdzie zamierzasz 
kontynuować naukę po ukończeniu 
szkoły średniej?”, zdecydowana 

większość, bo aż 62% ankietowanych 
wskazało uniwersytet jako docelowe 
miejsce swojej nauki. Na drugim 
miejscu znalazła się politechnika 
i szkoła wyższa, które otrzymały po 
14,9% głosów. Błędnym wnioskiem 
byłoby jednak to, że większość ma-
turzystów pragnie studiować kierunki 
humanistyczne. W dobie niżu demo-
graficznego szkoły wyższe nieustannie 
poszerzają swoją ofertę, w efekcie 
czego na uczelniach humanistycz-

nych coraz częściej pojawiają się też 
kierunki techniczne.

Na pytanie odnośnie branży, 
w jakiej młodzi olkuszanie chcieliby 
pracować w przyszłości zdania wydają 
się być bowiem dużo bardziej podzie-
lone. Najbardziej popularne okazały 
się inżynieria i budownictwo (13,1%), 
finanse i bankowość (11.4%), medy-
cyna i farmacja (12%) edukacja (9,7) 
oraz handel i sprzedaż (8%).

Do wyboru uczelni młodzi ol-
kuszanie starają się podchodzić 
pragmatycznie. W tym przypadku 
deklarują, że najważniejszym czyn-
nikiem przy wyborze kierunku swojej 
dalszej edukacji ma być perspektywa 

zawodu, jaki chcieliby wykonywać 
w przyszłości (48% ankietowanych). 
Młodzi ludzi chcieliby jednak praco-
wać w zawodach, które odpowiadają 
ich zainteresowaniom. Na pytanie 
„Czym kierujesz się myśląc o wyborze 
zawodu w przyszłości?”, ankietowani 
najczęściej wskazywali to właśnie 
kryterium (ponad 58% badanych). 
Dopiero na drugim miejscu znalazła 
się wysokość zarobków, na którą 
w pierwszej kolejności zwróciło uwagę 

zaledwie 21% badanych. 
Jak wynika z badań, młodzi 

olkuszanie z mieszanymi uczuciami 
podchodzą do kwestii obywatelskich. 
Ostatnie  pytanie w ankiecie dotyczyło 
ich aktywności społecznej w przy-
szłości. Na pytanie „Czy zamierzasz 
udzielać się w przyszłości w organiza-
cjach społecznych i partiach politycz-
nych?”, zdecydowana większość, bo 
aż 44% wyraziło niechęć zarówno do 
aktywności zarówno w partiach poli-
tycznych, jak i w stowarzyszeniach. 
W organizacjach społecznych chce 
udzielać się 39.4% ankietowanych.

Z pełnym wynikiem ankiety 
można zapoznać się tutaj.

Matura to bzdura?
Taki tytuł nosi internetowe show, 

które obnaża podstawowe braki w wy-
kształceniu ogólnym młodych Pola-
ków. Jego twórcy od ponad czterech 
lat zaczepiają studentów i licealistów 
na ulicach największych polskich 
miast, a filmiki z często zaskakują-
cymi odpowiedziami, stają się hitami 
sieci. Daje to mocno karykaturalny 
obraz polskiego sytemu edukacji, 
która w głównej mierze wciąż bazuje 
na schemacie „zakuć, zdać i zapo-
mnieć”. A co sądzą o zbliżającej się 
maturze sami zainteresowani?

„Matura to koniec jakiegoś 
etapu. W zasadzie całe życie jesteśmy 
przygotowywani do tego momentu. 
W szkole ciągle uczy się nas właśnie 
pod maturę. Najważniejsze jest to, 
żeby trafić w klucz odpowiedzi. Celem 
polskiej szkoły jest przygotować 
ucznia do egzaminu, a uczeń ma 
go zdać. Szkoła przygotowuje nas 
więc do życia w… szkole! Jakbyśmy 
mieli nigdy z niej nie wyjść. A później 
pewniej przyjdzie bolesne spotkanie 
z rzeczywistością” – komentuje jedna 
z tegorocznych maturzystek.

Dla wielu młodych ludzi eduka-
cja przestaje być postrzegana jako 
główna droga do życiowego sukcesu. 
Zdają sobie z tego sprawę także 
przedstawiciele władz. W rządowym 
raporcie „Młodzież 2011” możemy 
przeczytać m.in.: „Wykształcenie 
- bardzo wysoko cenione przez mło-
dzież w dwóch ostatnich dekadach 
- zaczyna nieco tracić na znaczeniu. 
Mimo że przysparza szans na lepszy 
los i skutecznie przeciwdziała degra-
dacji, nie gwarantuje dziś sukcesu. 
Część młodzieży zaczyna dostrzegać 
nieopłacalność zbyt ambitnych edu-
kacyjnych planów”.

A jakie wyniki osiągną olkuscy 
maturzyści? Ilu z nich zrealizuje swój 
plan odnośnie wyboru swojej dalszej 
drogi? Ile osób zdecyduje się opuścić 
rodzinne strony? Młodzi olkuszanie 
poznają odpowiedzi na te pytania 
już za kilka tygodni. Póki co jednak 
pozostaje nam życzyć im powodzenia 
na maturze!

Wsparcie dla rodzin  
z niepełnosprawnymi dziećmi

powiat
Wiola�Woźniczko

Olkuskie Stowarzyszenie „Res 
Sacra Miser” realizuje kolejne dwa 
duże projekty, mające pomóc rodzi-
nom z niepełnosprawnymi dziećmi. 
Pierwsza z inicjatyw „Sami o sobie 
w przyjaznej przestrzeni” dotyczy 
mieszkańców całego powiatu. 
Drugi projekt „Sprawność szansą 
na lepsze jutro” skierowany jest 
do bukowian.

Projekt „Sami o sobie w przy-
jaznej przestrzeni” jest realizowany 
w ramach programu Obywatele dla 
Demokracji, a finansowany z fun-
duszy Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego w partnerstwie z Ze-
społem Szkolno - Przedszkolnym 
Integracyjnym nr 1 w Olkuszu oraz 
Katolickim Stowarzyszeniem Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 
KLIKA. To kontynuacja wcześniej-
szych działań Stowarzyszenia na 
rzecz rodzin z małym dzieckiem nie-
pełnosprawnym. Głównym celem 
projektu jest promowanie samo-
dzielnych postaw prospołecznych 
u członków rodzin oraz organizowania 
grup samopomocowych. - Powołana 
grupa inicjatywna rodzin najbardziej 
zaangażowanych skupionych wokół 
stowarzyszenia podejmie trzyetapowe 

szkolenie aby zdobyć wiedzę i umie-
jętności w zakresie samoorganizo-
wania się. Pozyskane doświadczenie 
będą przekazywać zainteresowanym 
rodzinom aby podczas różnorodnych 
działań projektowych wykreować 
wspólne inicjatywy na rzecz rodzin 
z małym dzieckiem niepełnoprawnym 
– mówi Anna Skręt, koordynatorka 
projektu.

Realizację projektu rozpoczęto 
w połowie marca od przeszkolenia 
dziesięciu osób – przedstawicieli 

najbardziej zaangażowanych rodzin 
z dzieckiem niepełnosprawnym. 
Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się 
m. in., jak tworzyć grupy samopomo-
cowe, pozyskiwać środki na oddolne 
inicjatywy czy pisać nowe projekty. 
- Po dawce wiedzy przyszedł czas na 
próbę sprawdzenia swoich umiejęt-
ności. Uczestnicy samodzielnie opra-
cowują i składają oferty konkursowe 
skierowane do grup nieformalnych na 
realizacje oddolnych inicjatywy służą-
cych grupie, z którą się identyfikują. 
Wymianie pomysłów, wątpliwości 

służy stworzona przez uczestników 
szkolenia zamknięta grupa dyskusyj-
na na Facebooku „Integracja Rewe-
lacja”. Jaki będzie efekt? Zobaczymy 
po ogłoszeniu wyników konkursu 
– opowiada Anna Skręt.

Grupa inicjatywna zwiedzała 
też Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w siedzibie partnera projektu, Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół 
KLIKA). Tam uczestnicy poznali role 
WTZ – ów, Centrum Aktywizacji 

Zawodowej i Spółdzielni Socjalnej 
w rozwoju niepełnosprawnych osób. 
Od kwietnia dla rodzin uczestniczą-
cych w projekcie została utworzona 
kawiarenka „Pod parasolem”, gdzie co 
tydzień można organizować spotkania 
informacyjno - intergracyjne. Więcej 
informacji znajduje się na facebooku - 
grupa Pod Parasolem otraz na stronie 
http://samiosobie.rsm.olkusz.pl

W Bukownie „Res Sacra Miser” 
rozpoczyna realizację projektu, 
w którym uczestniczyć będzie 15 
rodzin. Czeka na nich szereg zajęć: 

grupowe warsztaty psychostymula-
cyjne w Sali Doświadczania Świata, 
rehabilitacja ruchową, terapia lo-
gopedyczna oraz w Sali Integracji 
Sensorycznej, a także spotkania 
integracyjne z elementami hipoterapii 
dla rodziców i dzieci w gospodarstwie 
agroturystycznym w Hutkach. Za-
planowane zajęcia są możliwe dzięki 
Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepeł-
nosprawnych z bogatym zapleczem 
terapeutyczno – rehabilitacyjnym, 
którym dysponuje Stowarzyszenie.

Władze miasta przeznaczyły na 
tę inicjatywę 10 tys. złotych. Bu-
kowieński magistrat informuje, że 
rekrutacja beneficjentów projektu 
(czyli 15 rodzin dzieci zakwalifiko-
wanych do projektu: 15 dzieci i 30 
dorosłych) będzie miała charakter 
otwarty poprzez ogłoszenia w prasie 
lokalnej i na stronie internetowej 
Stowarzyszenia. O zakwalifikowaniu 
się do projektu decydować będzie 
kolejność zgłoszeń. - Stowarzyszenie 
na ręce Burmistrza Miasta Bukowna 
składa serdeczne podziękowanie za 
zrozumienie potrzeb rodzin dzieci 
niepełnosprawnych z tego miasta. 
Z analizy zrealizowanych projektów 
i kontaktów z rodzinami wynika, że 
jest bardzo duże zapotrzebowanie na 
tego rodzaju pomoc dzieciom niepeł-
nosprawnym z Bukowna – podkreśla 
Anna Skręt

Zlikwidowali 
uprawę konopi

klucze
Piotr Kubiczek, fot. KPP Olkusz

20 kwietnia br. w Kluczach, 
miejscowy patrol policji zatrzymał 
do kontroli drogowej samochód, 
którym podróżowało dwóch mło-
dych mężczyzn. Rutynowa kon-
trola przyniosła nieoczewikane 
rezultaty. Obaj mężczyźni zostali 
zatrzymani i usłyszeli zarzuty po-
siadania narkotyków.

Dodatkowo jednemu z nich po-
licjanci postawili zarzuty uprawy 
konopi indyjskich oraz kierowania 

samochodem pomimo orzeczonego 
przez sąd zakazu prowadzenia wszel-
kich pojazdów. W trakcie przeszuka-
nia osobistego u mieszkańców Jaro-
szowca i Sąspowa, funkcjonariusze 
znaleźli marihuanę, a w samochodzie 
dwie przenośne wagi elektryczne.

Ponadto dokonano przeszukania 
mieszkań obu zatrzymanych. W domu 
w Sąspowie, a więc u 26-letniego 
kierowcy, policja odkryła uprawę 
konopi indyjskich. Oprócz 84 sadzo-
nek tej nielegalnej rośliny mundurowi 
zabezpieczyli również 50,48g suszu 
marihuany oraz różne akcesoria 
służące do uprawy konopi i palenia 
zakazanych substancji.

Targ w środy bez 
hurtowników

wolbrom
Ewa Barczyk

Główny ciężar handlu na te-
renie wolbromskiego targowiska 
przypada na środowe popołudnia. 
Ma to poważny wpływ na wzmoże-
nie ruchu samochodów przemiesz-
czających się i parkujących w mie-
ście, zwłaszcza w najbliższej oko-
licy placu targowego. Notoryczne 
blokowanie wjazdów na targowisko 
przez samochody ciężarowe może 
być wręcz niebezpieczne, bowiem 
dojazd pojazdów ratowniczych 
może być poważnie utrudniony. 
Aby ograniczyć to niekorzystne 
zjawisko zostaną wprowadzone 
zmiany w zasadach handlu płodami 
rolnymi w ilościach hurtowych.

Do regulaminu targowiska 
dodano więc zasadę, że handel hur-
towy płodami rolnymi będzie możliwy 
w środy, które tradycyjnie gromadzą 
najwięcej handlujących i kupujących 
w detalu, wyłącznie po godzinie 21, tj. 
po zakończeniu handlu detalicznego 
na placu targowym. W pozostałe 
dni, po uiszczeniu stosownej opłaty, 
będzie można jak dotąd handlować 
hurtowo bez ograniczeń. Osoby kieru-
jące pojazdami ciężarowymi z płodami 

rolnymi nie będą mogły ani wjechać 
na targowisko w środę przed 21, ani 
też czekać na wjazd na okolicznych 
ulicach. Na początek kierowcy nie 
będą karani za utrudnianie ruchu, 
tylko pouczani, ale z czasem wobec 
osób blokujących wjazd będą wycią-
gane stosowne sankcje.

Na wolbromskie targowisko ofi-
cjalnie wraca też handel zwierzętami, 
zawieszony na okres niedawno zakoń-
czonej modernizacji placu. Dodatko-
wo, w związku z powstaniem nowych 
zadaszonych stoisk handlowych, na 
najbliższej sesji 30 kwietnia ustalona 
zostanie przez Radę Miejską stawka 
ich wynajmu, która według propozy-
cji zarządcy placu targowego, czyli 
MZGKiM, wyniesie 42 zł za stanowi-
sko. Na razie bowiem znaczna część 
zadaszonych stanowisk handlowych 
zupełnie nie spełnia swojej roli, służąc 
jako bezpłatne, bardziej luksusowe… 
miejsca parkingowe. Zmienione 
zostaną też zasady wynajmu po-
wierzchni do tzw. handlu „z ziemi”, 
czyli na luźno stojącym stoisku „pod 
chmurką”. Za sprzedaż ze stanowiska 
wyznaczonego liniami o powierzchni 
3x2,5 m poza terenem zadaszonym 
handlujący będzie musiał zapłacić 
21 zł. Pozostałe zapisy regulaminu 
pozostają bez zmian.
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W� II� Liceum�Ogólnokształcącym� im.�
Ziemi�Olkuskiej�w�Olkuszu�tradycją�stały�
się� obozy� edukacyjne.� Organizujemy�
takie�obozy�od�dwóch�lat�dla�klas�pierw-
szych�i�od�trzech�lat� �dla�klas�matural-
nych.�Rolą�obozów�dla�klas�pierwszych�
jest�wyrównanie� szans� edukacyjnych�
na�starcie�w�nowej�szkole.�Rolą�obozów�
dla�klas�maturalnych�jest�tak�potrzebna�
intensywna�powtórka�materiału� przed�
najważniejszym� egzaminem�w� życiu�
młodego�człowieka.
Tegoroczny�obóz�dla�maturzystów�odbył�
się�w�dniach�19�–�21�marca�w�pensjonacie�
Orle�Gniazdo�w�Szczyrku.�Wzięli�w�nim�
udział� uczniowie�wszystkich� klas�ma-
turalnych�oraz�nauczyciele�matematyki�
i�języka�polskiego.�Ze�względu�na�atrak-
cyjność�programu� frekwencja�uczniów�
przeszła�najśmielsze�oczekiwania�–�po-
jechali�prawie�wszyscy�maturzyści!
W�poprzednich�latach�uczniowie�podczas�
obozu�powtarzali��materiał�z�matematyki�
i�języka�angielskiego.�W�tym�roku�posta-
nowiliśmy�inaczej.�
Czas� przeznaczony� na� powtórki� po-
dzieliliśmy�między�matematykę� i� język�
polski,� ponieważ� po� raz� kolejny�ma�

miejsce�reforma�egzaminu�maturalnego.�
Duże� zmiany� dotyczą�właśnie�matury�
podstawowej� i� rozszerzonej� z� języka�
polskiego.� Dla� polonistów,� obóz� był�
szansą� przeprowadzenia� ćwiczeń� do�
nowej�formuły�egzaminu�ustnego�z�tego�
przedmiotu.�Wybrani�uczniowie�zdawali�
też� przykładowy� egzamin�maturalny�
i�otrzymywali�oceny�zgodnie�z�nowymi�
kryteriami. 
Zajęcia� odbywały� się� na� przemian�
w�trzech�grupach�języka�polskiego�i�rów-
nolegle�w� trzech�grupach�matematyki�
(ćwiczono�umiejętności�z�obu�poziomów:�
podstawowego�i�rozszerzonego).�Zajęcia�
kończyły� się� o� 20:30,� a�wieczory� były�

czasem� odpoczynku� i� regeneracji� sił�
w�siłowni�i�na�szkolnej�dyskotece.
Mamy�świadomość,� że� rolą�szkoły� jest�
przygotować�uczniów�do�egzaminu�ma-
turalnego,�nie�oczekując,� że�uczniowie�
powtórzą�materiał�podczas�korepetycji.�
W�trakcie� trzech�dni� intensywnej�nauki�
każdy� uczeń�uczestniczył�w� 18� godzi-
nach�matematyki�i�17�godzinach�języka�
polskiego!�
Jesteśmy�głęboko�przekonani�,�że�udział�
w�obozie�przyczyni�się�do�wysokiej�(jak�
co�roku)�zdawalności�egzaminu�matural-
nego�naszych�uczniów.�
Trzymamy�kciuki!�POWODZENIA!

Oswajamy strach 
przed maturą…

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

Kultura w plenerze
olkusz

Piotr Kubiczek

Dni Olkusza zaplanowane na 
ostatni weekend maja, kiedy to 
w samym sercu naszego miasta 
wystąpią Wilki i Golec uOrkiestra, 
to niejedyne propozycje imprez 
plenerowych, jakie przewidziano 
na płycie rynku. Już podczas nad-
chodzącej majówki będzie można 
odwiedzić starówkę, na której nie 
zabraknie akcentów muzycznych 
i patriotycznych.

Przez cztery kolejne miesiące, od 
maja do sierpnia, na rynku będzie 
się sporo działo. Już w najbliższą 
sobotę, 2. maja, na scenie zaprezen-

tuje się niemiecki zespół „A Way To 
Differ”, który dzień wcześniej w sali 
widowiskowej MOK-u, będzie gościem 
specjalnym Rockowiska 2015. Dzień 
później niech wszyscy mieszkańcy 
czują się zaproszeni na „Majówkę 
Patriotyczną”. Przed południem 
zaplanowano Mszę św. w bazylice 
św. Andrzeja Apostoła, wystąpienie 
starosty oraz występ Olkuskiej Re-
prezentacyjnej Orkiestry Dętej. Na 
godz. 15:30 przewidziano drugą część 
wspólnego świętowania, a w jej skład 
wejdą: koncert solistów pracujących 
w Zespole Pieśni i Tańca Śląsk, 
występ Chóru Uniwersytetu III Wieku 
oraz wspólne śpiewanie z mieszkań-
cami pieśni patriotycznych. Na zakoń-
czenie zaplanowano koncert finałowy 
w wykonaniu Krakowskiej Orkiestry 

Staromiejskiej oraz pokaz zespołu 
mażoretek „Fantazja”, działającego 
przy MGOK w Ogrodzieńcu.

Majową zabawę na starówce 
zwieńczą sobotnio-niedzielne Dni 
Olkusza (30-31 maja). Na czerwiec 
również zaplanowano trzy imprezy 
plenerowe. Pierwsza z nich odbę-
dzie się w niedzielę, 21. czerwca, 
a na scenie pojawią się członkowie 
olkuskiej formacji „LESERS Band”. 
Sześć dni później, Olkusz się zakręci, 
a to przez Święto Cykliczne, którego 
pomysłodawcami są „Rowerowy 
Olkusz”, Stowarzyszenie „Po prostu 
działaj” oraz MOK. Ostatnim przed-
wakacyjnym punktem zabawy pod 
chmurką będzie koncert orkiestry 
reprezentacyjnej ZGH „Bolesław”.

W lipcu i sierpniu – po dwa 
razy w miesiącu, na olkuszan będzie 
czekało kino plenerowe i akcja „Kino 
czuję. Czuję kino”. 12 i 26 lipca oraz 
9 i 23 sierpnia, dzięki Fundacji „Czuję 
Kino” i MOK, mieszkańcy będą mieli 
możliwość spędzenia niedzielnych 
wieczorów przed ekranem, rozsta-
wionym w samym centrum miasta. 
Wakacyjną zabawę uzupełni koncert 
Sebastiana Łanika, kojarzonego przez 
olkuszan z „Żywiołów”. Będzie także 
okazja zobaczenia i posłuchania Ol-
kuskiej Orkiestry Dętej oraz wzięcia 
udziału w gali kapel specjalizujących 
się w muzyce disco polo. Ta ostatnia 
propozycja, oficjalnie zamknie tego-
roczne plenerowe atrakcje w centrum 
miasta.

Zobacz zamek  
w Rabsztynie!

rabsztyn
Wiola�Woźniczko,�fot.�MOK�Olkusz

Mamy dobrą wiadomość dla 
wszystkich zainteresowanych 
rabsztyńską warownią. Obiekt po 
dwóch latach prac rekonstrukcyj-
nych jest już dostępny dla zwie-
dzających. Na turystów czeka też 
Chata Kocjana.

W zamkowej bramie turyści mogą 
obejrzeć ekspozycję poświęcona histo-
rii tego miejsca: przestrzenną makietę 
zamku, kopie rycin przedstawiają-
cych zamek, repliki średniowiecznej 
broni i uzbrojenia oraz kamienne 
detale architektoniczne odnalezione 
podczas prac archeologicznych. - No-
wością będzie możliwość zwiedzenia 
częściowo zrekonstruowanego zamku 
górnego i wieży, na której znajduje się 
taras widokowy. Na terenie zamku 
górnego archeolodzy odnaleźli m. in. 
dobrze zachowane fragmenty pod-
stawy ołtarza z zamkowej kaplicy, 
posadzkę z glazurowanych płytek 
ceramicznych oraz pozostałości pieca 
hypokaustycznego, którym ogrzewa-

no zamek – zaprasza administrator 
obiektu, Miejski Ośrodek Kultury 
w Olkuszu.

Drugą turystyczną atrakcją 
w Rabsztynie jest chata poświęco-
na konstruktorowi szybowcowemu 
i szefowi wywiadu lotniczego AK 
Antoniemu Kocjanowi. Obiekt zre-
konstruowano z części oryginalnego 
domu olkuskiego konstruktora oraz 
nowych elementów. W obiekcie po-
wstaje ekspozycja poświęcona Anto-
niemu Kocjanowi.

Zamek i Chata Kocjana są do-
stępne od poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00 – 18.00 oraz w week-
endy w godz. 10.00 – 20.00. Bilety 
wstępu na zamek kosztują: 4 zł (nor-
malny) i 2 zł (ulgowy). Posiadacze Kart 
Dużej Rodziny mogą liczyć na zniżkę 
w wysokości 1 zł od ceny biletów. 
Dzieci do lat 5 mają wstęp wolny. 
Zainteresowani zwiedzeniem Chaty 
Kocjana za normalny bilet zapłacą 
2 zł, a za ulgowy 1 zł. Turyści mogą 
korzystać z parkingu i toalet przy 
drodze przebiegającej przez Rabsztyn. 
Godzina postoju samochodu osobo-
wego kosztuje 2 zł, a autokaru 10 zł.

Majówka w Inwałd Parku
inwałd

Wiola�Woźniczko,�Fot.�Inwałd�Park

Nie wiesz, jak spędzić pierwszy 
majowy weekend? Zabierz swoich 
bliskich do Inwałdu na Rodzinną 
Majówkę. Udział w imprezie jest 
bezpłatny. Organizatorzy zapo-
wiadają świetną zabawę i wiele 
atrakcji.

Inwałd Park składa się z pięciu 
parków tematycznych: Parku Mi-
niatur, Średniowiecznej Warowni, 
Dinolandii, Ogrodu Jana Pawła II 
i Mini Zoo „Kucyk”. W dniach od 1 
do 3 maja (godz. 12.00-18.00), na 
terenie pomiędzy Parkiem Miniatur 

a Warownią zaplanowano Rodzinną 
Majówkę. Bezpłatne miasteczko pik-
nikowe podzielone będzie na kilka 
stref. - W strefie dziecięcej dla milu-
sińskich przygotowano moc atrakcji: 
malowanie buziek, gry i zabawy, 
kolorowanie obrazków, rysowanie, 
balonowe kreacje.

W strefie relaksu kobiety będą 
mogły skorzystać z porad dietetyka 
lub usług kosmetyczki - pomalować 
paznokcie czy zrobić makijaż. W stre-
fie tanecznej nie zabraknie skocznych 
rytmów do pląsów m.in. zumby. Dla 
wszystkich smakoszy przygotowano 
atrakcje kulinarne: smaki greckie, 
bawarskie, country i dla jaskiniow-
ców, oczywiście wszystko w uroczych 
aranżacjach – zapraszają organiza-

torzy. Jeśli do tego dodamy występy 
iluzjonisty, zespołów dziecięcych, 
pokazy strażackie i specjalnego 
gościa - finalistę programu „Mam 
talent” Człowieka Flagę Łukasza 
Świrka, zapowiada się naprawdę 
niezła zabawa.

W tym sezonie można kupić 
dwudniowy bilet wstępu do pięciu 
inwałdzkich parków tematycznych 
(normalny 69 zł, ulgowy 59 zł). Przy 
zakupie online przysługuje 10% 
rabatu na gastronomię http://www.
inwaldpark.pl/kup-bilet-on-line/. 
Każdy, kto kupi bilet w dniach 1 – 3 
maja, otrzyma kupon na gratisową 
kiełbasę z grilla i piwo.

Więcej informacji na www.inwald-
park.pl lub pod nr tel. 515 106 090.

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

Przyjemne. Wielu z nas nauka 
języka kojarzy się ze żmudnym i długo-
trwałym procesem. Jak zatem sprawić, 
aby poznawanie języka obcego stało się 
przyjemnością? Wystarczy postawić  
na naukę języka z wykorzystaniem 
stanu relaksu. Zapewnia on lepszą 
współpracę dwóch półkul mózgowych, 
które specjalizują się w zupełnie innych 
funkcjach intelektualnych. Lewa półkula 
bywa określana jako półkula logiczna 
i odpowiedzialna m.in. za funkcje języko-
we, analizę i logikę. Prawa zaś za naszą 
wyobraźnię, kreatywność, zdolności 
muzyczne oraz wyobraźnię przestrzenną. 
W stanie relaksu uzyskujemy bardziej 
aktywne „połączenie” między półkulami, 
co zwiększa wydajność pracy naszego 
mózgu, dzięki czemu będziemy w stanie 
zapamiętać dużo więcej informacji. 

Relaks – to słowo klucz, ponieważ 
nie tylko ułatwia zapamiętywanie, ale 
wpływa również na nasze zdrowie 
i kondycję fizyczną. W stanie relaksu 
nasze ciało jest rozluźnione, a umysł 
pozostaje wolny od emocji. Najsku-
teczniejszym sposobem na relaks jest 
miarowe i głębokie oddychanie. Koncen-
trując się na rytmie oddechu, naturalnie 
przechodzimy w stan odprężenia. Takie 
systematyczne „wyłączanie się” na 
kilkanaście minut w ciągu dnia pozwala 
naszemu organizmowi zregenerować 
się i uspokoić.

Pożyteczne. O przydatności nauki 
języka obcego przypominamy sobie naj-
częściej, kiedy rozpoczynamy  rozmowę 
z obcokrajowcem. By takie spotkanie 
miało charakter płynnej i przyjemnej 
konwersacji potrzebne jest zapamiętanie 

i umiejętność czynnego posługiwania 
się około tysiącem obcych słów i zwro-
tów. Na ich opanowanie potrzebujemy 
zaledwie 44 godzin - wystarczy, że sko-
rzystamy z innowacyjnej metody SITA. 
Dużą jej zaletą jest efektywność, która 
pozwala uczyć się od 3 do 5 razy szybciej 
niż metodami tradycyjnymi.

Nie od dziś wiadomo, że w nauce 
języka niezwykle ważna jest również sys-
tematyczność  oraz regularne utrwalanie 
wiedzy. Dlatego istotnym elementem 
naszej nauki powinno być ciągłe przypo-
minanie sobie wcześniej zapamiętanych 
słów i zwrotów. Dzięki regularnym 
powtórkom uzyskamy pewność, że 
zdobyte informacje na dłużej zapadną 
nam w pamięć.

Wyznaczony cel, czyli znajomość 
minimum 1 000 słów i zwrotów możemy 
uzyskać w zaledwie 7 dni poświęcając 
na naukę 6,5 godziny dziennie. Możemy 
również zdecydować się na naukę przez 
20 dni po niespełna 2,5 godziny dzien-
nie – uzyskane efekty będą takie same. 
Intensywność nauki zależy wyłącznie od 
nas i może być dowolnie dopasowana 
do naszych możliwości czasowych. 
Pozostaje nam już tylko działać!

Jak w końcu nauczyć się języka obcego w 2015?
Najlepiej łącząc przyjemne z pożytecznym.

Zapraszamy
na bezpłatne lekcje

pokazowe
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

krzykawka
Olgerd�Dziechciarz

To niezwykłe miejsce. Mało kto 
tu zagląda. Ba, nawet mieszkańcy 
gminy Bolesław na ogół nie wiedzą, 
co tu się znajduje czy raczej znaj-
dowało, choć miejscowi nazywają 
ten przysiółek - Zamczyska. 

Na podstawie badań arche-
ologicznych przeprowadzonych tu 
w latach 80., najpierw przez E. 
Szydłowską, a następnie pod nad-
zorem archeologów Jacka Pierzaka 
i Dariusza Rozmusa, ustalono, że 
na tzw. Zamczyskach istniał w śre-
dniowieczu (od XIII do pocz. XIV w.) 
gródek rycerski. Miejsce, gdzie się 
wznosił, leży na północny-zachód od 
tzw. Dziurki (część Krzykawki). Jest to 
wyniosły cypel z trzech stron otoczony 
bagnami, a od wschodu odcięty szero-
ką fosą. Jeszcze dziś dostrzec można 
długi na 40 m. majdan i pozostałości 
ziemnego wału. Tak wielki majdan 
świadczyć może, że gródek służył jako 
miejsce schronienia dla całej miejsco-
wej ludności. Fosa ma aż 28 metrów 
szerokości i sięga gdzieniegdzie 7 
metrów głębokości; ma miejscami 
niemal pionowe ściany. Archeolodzy 
uzyskali też dane na temat solidnego, 
wspartego na palach mostu nad fosą 
i mającej u podstawy 5 metrów drew-
nianej wieży mieszkalno-obronnej, 
która umiejscowiona była na wierz-
chołku cyplu. Wewnątrz majdanu (po 
zachodniej stronie) usytuowany był 

także niewielki budynek o konstruk-
cji słupowej, który mógł być obiek-
tem gospodarczym lub obronnym, 
zabezpieczający wejście na most. Tak 
okazały gródek świadczy o zasobności 
szlachcica nim władającego. Wśród 
odkrytych przedmiotów (trafiły do 
zbiorów Muzeum Górnośląskiego 
w Katowicach) znalazły się liczne 
metalowe narzędzia (4 noże, młotek, 
sierpy, gwoździe, zawias), części 
uzbrojenia (resztki topora, 9 grotów 
bełtów) oraz pozostałości oporządze-
nia rycerskiego (ostrogi, fragmenty 
strzemion, podków, klamra od pasa), 
a także przedmioty codziennego 
użytku (rogowy, trójwarstwowy grze-
bień z nitami z brązu, ceramika) i do 
wytopu ołowiu (dwa fragmenty tygli 
glinianych, okruchy rudy ołowiu). 
Gródek padł zapewne ofiarą jakiegoś 
najazdu i spłonął, gdyż ostatnią 
warstwą archeologiczną jest spaleni-
zna. Przypuszcza się, że do spalenia 
gródka mogło dojść za czasów wojow-
niczego biskupa Jana Muskaty (prze-
łom XII-XIV w.), którego najemników 
posądza się również o zniszczenie 
grodu na Starym Olkuszu. W doku-
mentach watykańskich znajdujemy 
wzmiankę „partia łotrów jak Gerlak 
(Gerlach, szwagier Muskaty, zawiady-
wał należącym do Muskaty zamkiem 
w Lipowcu; prawdopodobnie nazywał 
się von Kulpen i był wójtem wielickim, 
który za udział w buncie Alberta, stra-
cił wójtostwo – dop.), Sigerd, Peszko 
i inni” urządzali napady na okoliczne 
wsie i kościoły, a nawet ta banda 
złoczyńców „znieważała cmentarze, 

dopuszczała się ohydnych czynów 
i gwałtów zbrodniczych w Krakow-
skiem i Sandomierskiem”, a łupy 
owych rzezimieszków gromadzono 
w Sławkowie. Wziąwszy pod uwagę 
powyższe występki sług Muskaty, 
chyba nic nie stoi na przeszkodzie, by 

na ich konto zaliczyć także spalenie 
gródka w Krzykawce. 

Nic nam niestety nie wiadomo 
o właścicielach tego miejsca. Ar-
cheolodzy wykluczają, jako takich, 
występujących już w końcu XIV 
w. Krzykawskich, przypuszczając, 
że ich rodowa siedziba mogła być 
gdzieś w pobliżu XVIII w. dworku 
w Krzykawce. Grodzisko porosłe jest 
pomnikowymi bukami. Pobliski jar 
zwany jest przez mieszkańców Krzy-
kawki - Stawidłami. Odkrycia gródka 

dokonali miejscowi miłośnicy historii, 
ze znanym regionalistą, Józefem 
Liszką na czele, którzy dokopali się 
do pozostałości maleńkiej warowni 
w 1983 r. Pasjonaci o swoim odkryciu 
powiadomili ówczesnego dyrektora 
domu kultury w Bolesławiu, Stani-

sława Głogowskiego, a ten archeologa 
Jacka Pierzaka. Wedle ustnej relacji 
olkuskiego archeologa Dariusza 
Rozmusa, gródek w Krzykawce nie 
odsłonił jeszcze wszystkich swoich 
tajemnic. Naukowiec uważa, że na-
leżałoby przebadać bagna otaczające 
grodzisko, bo możliwe, że znajdują się 
w nich szczątki ciał poległych w ataku 
na gródek napastników. Musieliby 
jednak tego dokonać specjaliści od 
tzw. archeologii mokrej.

Obszar grodziska w Krzykawce 
i ściany parowu od północy porastają 
potężne okazy dębów i buków. Od 
północy, między drogą a grodziskiem, 
rośnie sad owocowy; niektórzy histo-

rycy uważają, że w miejscu tym mogło 
się znajdować podgrodzie.  

Z grodziskiem w Krzykawce wiążą 
się liczne legendy. Jedna z nich mówi 
o zbrojnym rycerzu, którego koń 
podkuty był złotymi podkowami. 
I rycerz i jego wierzchowiec mieli za-
tonąć w bagnach pod gródkiem. Inna 
legenda wspomina o sarence mającej 
się pojawiać w tym miejscu. Pewnego 
razu zaczaił się na nią myśliwy i ją 
ustrzelił; jakież było jego zdziwienie, 
gdy martwe zwierzę zamieniło się 
piękną dziewczynę. Nim myśliwy 
uprzytomnił sobie, co uczynił, dziew-
czę dokonało kolejnej transformacji 
– tym razem w obłok, który rozwiał 
się na wietrze.

Właśnie te legendy sprowokowały 
miejscowych pasjonatów historii do 
poszukiwań zaginionego zameczku. 
To tajemnicze miejsce, mające jakiś 
nieuchwytny mroczny klimat, jest - 
obok np. opuszczonej wioski Ujków 
Stary czy roznosu Sztolni Ponikow-
skiej - jedną z tych atrakcji gminy 
Bolesław, o których mało kto wie. 
Nie prowadzą tu żadne szlaki i nie 
ma tablic informacyjnych, więc nie 
zapędzają się tu turyści. O gródku 
wspominają przewodniki czy najbar-
dziej popularne domeny internetowe 
poświęcone polskim zamkom i grodzi-
skom, ale niemal zawsze z komenta-
rzem, jak trudno tu trafić. Ale może 
to i dobrze?!

Na�zdjęciach:�fosa�i�miejsce,�gdzie�stała�
drewniana�wieża.

Gródek rycerski w Krzykawce

W cyklu tym Olgerd Dziechciarz, historyk, dziennikarz, pisarz, autor 3-tomowego  
„Przewodnika po Ziemi Olkuskiej”, opowiadać będzie o ciekawych wydarzeniach z przeszłości,  

cennych zabytkach i zapomnianych miejscach Powiatu Olkuskiego.  
W miarę możliwości cykl ilustrowany będzie nowymi zdjęciami lub fotografiami z archiwum autora.
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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, terapeuta - dzieci, 
dorośli. Diagnoza, terapia, rozwój. Tel. 795581519. 
Gabinety Psychologiczne 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.

stACjA diAliZ
Stacja Dializa w Olkuszu, ul Buchowieckiego 
15A. Zapewnia dializy dla pacjentów z Olkusza  
i okolic. Tel. 32 645 49 02.

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. Bomba witami-
nowa –50%. Lipodermologia –50%. Depilacja 
laserowa –50%. www.venus-olkusz.pl ; fb. Olkusz, 
ul. Krakowskie 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.

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

01-05-2015 Piątek ul. Mickiewicza 7

02-05-2015 Sobota ul. Sławkowska 13

03-05-2015 Niedziela ul. 1000-lecia 17

04-05-2015 Poniedziałek ul. Legionów Polskich 14

05-05-2015 Wtorek ul. Buchowieckiego 15 A

06-05-2015 Środa Al. 1000-lecia 16

07-05-2015 Czwartek  ul. Konopnickiej 4

TYGODNIK REGIONALNY 
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R E K L A M A

Walcząc o spokojny 
oddech Justyny

olkusz
Piotr Kubiczek

Pomaganie w Olkuszu stało się 
ostatnio modne. Różnego rodzaju 
akcje charytatywne przynoszą 
nie tylko wsparcie finansowe dla 
potrzebujących, ale także moty-
wują chorych do wytężonej walki 
o powrót do zdrowia. Kolejna szla-
chetna akcja stała się udziałem 
Społecznej Akademii Nauk, która 
łącząc siły dyrekcji, grona peda-
gogicznego i studentów, zorganizo-
wała koncert na rzecz cierpiącej na 
mukowiscydozę 17-letniej Justyny 
Koniecznej.

Wynik dwudniowej zbiórki prze-
rósł oczekiwania koordynatorów 
akcji. Środki zbierane podczas kon-
certu, ale i również w czasie kwesty 
ulicznej, zostaną przeznaczone na 
zakup kamizelki drenażowej dla 
Justyny, która w wydatnym stopniu 
ułatwi dziewczynie normalne funkcjo-
nowanie. Koszt takiej specjalistycznej 
kamizelki to wydatek rzędu około 30 
tysięcy złotych. W miniony weekend 
zebrano nieco ponad 1/3 tej kwoty. 
Do puszek w wyniku kwesty, licytacji 
oraz sprzedaży ciast i innych fantów 
trafiło łącznie 10 082,93 zł. W pomoc 
Justynie mocno zaangażowała się 
obecna w sobotę w Auli Zespołu Szkół 
nr 3 posłanka Lidia Gądek, która 
na aukcję podarowała pióro prezy-
denckie Bronisława Komorowskiego. 
Organizatorzy wyrazili nadzieję, że 

jeszcze przed świętami Bożego Na-
rodzenia wymarzona kamizelka trafi 
do Justyny.

Gdyby jednak do grudnia nie 
udało się nabyć kamizelki, studenci 
Społecznej Akademii Nauk już teraz 
planują kontynuowanie akcji. Drugi 
etap „Walki o spokojny oddech dla 
Justyny Koniecznej” nastąpi w listo-
padzie. Atrakcji ma być jeszcze więcej 
niż w ostatnią sobotę. A tych przecież 
i tak nie zabrakło. Jako pierwsi na 
scenie pojawili się futboliści z ekipy 
Silvers Olkusz opowiadając o swojej 
historii i planach na najbliższy sezon. 
W dalszej części koncertu, publicz-
ności zaprezentowały się wokalistki: 
Aleksandra Duda i Justyna Bałucka, 
a także zespoły „Po Burzy” i „Wie-
wiórki na rowerze”. Śpiew przeplatał 
się z tańcem, bowiem na zaproszenie 
organizatorów odpowiedzieli również 
młodzi, utytułowani tancerze ze 
Szkoły Tańca „Wena”. Był także pokaz 
samoobrony w wykonaniu judoków 
z klubu UKS Samuraj.

Kulminacyjnym momentem akcji 
była oczywiście licytacja ofiaro-
wanych fantów. Największą kwotę 
udało się uzyskać za pióro prezy-
denckie Bronisława Komorowskiego, 
które zostało sprzedane za 1500 zł. 
Wszystkie wystawione przedmioty 
znalazły nowych właścicieli. Na gości 
czekały też słodkie wypieki i loteria, 
w której można było wygrać sprzęt 
elektroniczny.

Mukowiscydoza należy do rzad-
kich chorób przewlekłych, ogólno-
ustrojowych i kompleksowych, co 
oznacza, że w miarę jej postępowa-
nia następuje dysfunkcja różnych 
narządów wewnętrznych. Jest ona 
czynnikiem decydującym o niewydol-
ności zewnątrzwydzielniczej trzustki. 
Organizm chorego produkuje nad-
miernie lepki śluz, który powoduje 
zaburzenia we wszystkich narządach 
posiadających gruczoły śluzowe. 
Schorzenie cechuje się przewlekłą 
chorobą oskrzelowo-płucną. 

Z profilaktyką na „Ty”
olkusz

Piotr Kubiczek

„Przestajemy żyć, gdy nie 
mówimy o tym, co ważne”. Do-
biegła końca druga edycja Rac-
k’owiska, będąca cyklem spotkań 
realizowanych w ramach „Progra-
mu Profilaktyki Nowotworowej 
dla Młodzieży” z olkuskich szkół 
gimnazjalnych i średnich. W te-
gorocznych czterech wykładach 
prowadzonych przez Grzegorza 
Ludwiczaka udział wzięło przeszło 
tysiąc młodych ludzi.

Z inicjatywą wdrożenia progra-
mu wyszło Stowarzyszenie „Zielone 
Światło”, stojące na straży profilak-
tyki nowotworowej i będącej grupą 
wsparcia dla osób, których doświad-
czyła ta choroba. - Powtórzę to po raz 
kolejny. Jeśli nie zaczniemy o siebie 
dbać i badać swoich organizmów 
nawet przy najmniejszych zmianach, 
coraz częściej będziemy brać udział 
w różnych inicjatywach i koncertach 
charytatywnych. Są one nieocenio-
nym wsparciem dla wszystkich po-
trzebujących, jednak do części z nich, 
w ogóle nie musiałoby dojść – mówi 
prelegent Grzegorz Ludwiczak.

Sposobem na uniknięcie lęku 
związanego z chorobą jest profilakty-
ka i szybkie reagowanie na pierwsze 
symptomy przewlekłych schorzeń. - 
To straszne, ale gabinety cytologiczne 
świecą pustkami. Każdego dnia na 
badania zgłaszają się tylko jednostki. 
W tym samym czasie specjaliści leczą-
cy nowotwory przeżywają prawdziwe 

oblężenie. Musimy w końcu zmienić 
naszą mentalność! – apeluje G. Lu-
dwiczak, który o raku wie chyba tyle 
samo, co wykwalifikowany lekarz. 
63-latek sam doświadczył choroby, 
z którą co prawda wygrał ważną 
bitwę, ale jak sam przyznaje, wojuje 
z nią cały czas. Obecnie założyciel 
„Zielonego Światła” robi wszystko, 
aby pomagać innym. Bezinteresownie 
oczywiście.

- Jestem zbudowany postawą 
młodych ludzi, którzy za każdym 
razem z ogromnym zainteresowaniem 
wsłuchiwali się w prezentowane przez 
nas treści. Zdecydowana większość 
uczestników wykładów miała, bądź 
ciągle ma styczność w swoich domach 
z rakiem, stąd nie pozostają obojętni 

na cierpienie bliskich. Wierzę, że 
ziarno, które udało nam się zasiać 
przez te ostatnie miesiące, przyniesie 
wymierne plony w postaci większej 
świadomości i poczucia odpowiedzial-
ności zarówno za siebie, jak i osoby 
z naszego bezpośredniego otoczenia – 
żyje nadzieją Grzegorz Ludwiczak.

Tegoroczne Rack’owisko składało 
się z czterech spotkań. Udział w wy-
kładach wzięli uczniowie olkuskich 
szkół gimnazjalnych i średnich. Łącz-
nie w sali widowiskowej MOK-u za-
siadło ponad tysiąc młodych ludzi. 
Dwuletnia akcja pozwoliła przeszkolić 
natomiast prawie cztery tysiące 
osób. Część z nich już zmieniła swoje 
nawyki, mając w pamięci wskazówki 
dane przez członków „Zielonego 
Światła”.

Na tym wyniku Rack’owisko 
ma się zatrzymać. W Stowarzysze-
niu dojdzie bowiem w najbliższych 
dniach do zmiany warty. Założyciel 
i główny mentor „Zielonego Światła” 
postanowił nieco usunąć się w cień, 
aby w spokoju powalczyć o własne 
zdrowie. - Lata i siły już nie te. Muszę 
o siebie zadbać, bo nikt tego za mnie 
nie zrobi. Ale zostawiam Stowarzysze-
nie w dobrych rękach. Mamy coraz 
więcej przyjaciół. Jeśli trzeba będzie 
to oczywiście pomogę – zapewnia 
Ludwiczak, który każdego dnia udo-
wadnia, jak żyć mimo przeciwnościom 
losu. Rak zabrał mu żonę, własne 
zdrowie. Nie zabierze mu jednak 
duszy. Dotyczy to wszystkich cho-
rych, którzy muszą chcieć uwierzyć. 
Uwierzyć w siebie i swoje szczęście 
w nieszczęściu.
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OGŁOSZENIA DROBNE DROBNE
RAMECZKI

www.inwestlokum.pl  
- biuro nieruchomości  

- pośrednictwo w zakresie 
kupna - sprzedaży, wynajmu: 

- lokali, 
- domów, 

- magazynów, 
- gruntów 

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

(32)3071234.

POLECAMY

10 maja 2015 r. (niedziela)
OLKUSZ - MOK , ul. Fr. Nullo 29 

godz. 16:00

DĄBROWA GÓRNICZA  
- Pałac Kultury Zagłębia,  

Pl. Wolności 1, 
godz. 19:00

Bilety do nabycia w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu, tel. 32 643 11 20  
i kasie Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej (czynna: poniedziałek 12:30-19:30, od wtorku do piatku  

8:30-19:30, sobota i niedziela 16:00-19:30, tel. 32 733 88 01) a także online przez stronę internetową  
Pałacu Kultury Zagłębia oraz na portalach: ticketpro.pl, biletyna.pl, w salonach Empik oraz sklepach  

Media Markt i Saturn na terenie całego kraju.

1 maja
09:30 - 11:45 Syberiada Polska (2D 
Pl) - Kino „Radość”

14:00 - 18:00 IV Małopolski Przegląd 
Kapel Weselnych - DK Wolbrom

14:00 - 20:00 Rockowisko - MOK 
Olkusz

15:00 - 18:00 Majówka z MOK 
Bukowno - MOK Bukowno

15:00 - 18:00 Warsztaty budowania 
latawców - MOK Bukowno

17:00 - 19:30 Język angielski - Klub 
„Kubuś”, ul. Batalionów Chłopskich 
2

17:00 - 20:00 Klub Relax - Klub 
„Kubuś”, ul. Batalionów Chłopskich 
2

17:00 - 18:00 Zajęcia na basenie 
- Klub „Kubuś”, ul. Batalionów 
Chłopskich 2

17:00 - 18:30 Zajęcia rytmiczno-
taneczne dla dzieci (gr. VIP) - Klub 
„Kubuś”, ul. Batalionów Chłopskich 
2

2 maja
13:00 - 16:00 Święto Flagi Państwo-
wej - CK Bolesław / Dwór w Bole-
sławiu

16:00 - 18:15 Miasto 44 (2D Pl) - 
Kino „Radość”

17:00 - 19:00 Ze wszystkich sił (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

18:00 - 20:00 Koncert zespołu „A way 
to differ” - Rynek Olkusz

18:15 - 20:15 Nocny pościg (2D 
NAPISY) - Kino „Radość”

19:00 - 21:30 Szybcy i wściekli 7 (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

20:15 - 21:45 Piramida (2D NAPISY) 
- Kino „Radość”

3 maja
09:45 - 19:30 Majówka Patriotyczna - 
Bazylika św. Andrzeja / Rynek

16:00 - 18:00 Generał Nil (2D Pl) - 
Kino „Radość”

17:00 - 19:00 Ze wszystkich sił (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

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

19:00 - 21:30 Szybcy i wściekli 7 (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

20:00 - 21:30 Piramida (2D NAPISY) 
- Kino „Radość”

4 maja
16:00 - 17:00 Zajęcia artystyczno-te-
atralne - Klub „Kubuś”, ul. Batalionów 
Chłopskich 2

17:00 - 19:00 Ze wszystkich sił (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

17:15 - 18:00 Zajęcia wokalne 
z emisją głosu gr. I - Klub „Kubuś”, 
ul. Batalionów Chłopskich 2

18:00 - 18:45 Zajęcia wokalne 
z emisją głosu gr. II - Klub „Kubuś”, 
ul. Batalionów Chłopskich 2

18:15 - 19:00 Fitness 50+ - Klub 
„Kubuś”, ul. Batalionów Chłopskich 2

19:00 - 21:30 Szybcy i wściekli 7 (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

19:05 - 19:50 Zajęcia wyrównawczo-
kompensacyjne / gimnastyka korek-
cyjna - Klub „Kubuś”, ul. Batalionów 
Chłopskich 2

5 maja
16:00 - 18:00 Gadżety elektoniczne 
- Klub „Kubuś”, ul. Batalionów 
Chłopskich 2

16:00 - 18:00 Klub Miłośników Robó-
tek Ręcznych - Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bukownie

17:00 - 20:00 Amatorska szkoła 
szycia według Burdy - Klub „Kubuś”, 
ul. Batalionów Chłopskich 2

17:00 - 19:00 Ze wszystkich sił (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

17:30 - 18:00 Zajęcia rytmiczno-ta-
neczne dla dzieci - Klub „Kubuś”, ul. 
Batalionów Chłopskich 2

18:00 - 18:50 Aerobic-dance - Klub 
„Kubuś”, ul. Batalionów Chłopskich 
2

18:00 - 19:30 Piramida (2D NAPISY) 
- Kino „Radość”

18:00 - 19:00 Plastyka - Klub „Kubuś”, 
ul. Batalionów Chłopskich 2

19:00 - 19:50 Kurs tańca towarzy-
skiego - Klub „Kubuś”, ul. Batalionów 
Chłopskich 2

19:00 - 21:30 Szybcy i wściekli 7 (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

19:45 - 21:45 Nocny pościg (2D 
NAPISY) - Kino „Radość”

6 maja
09:00 - 13:00 Konkurs recytatorski - 
szkoły podstawowe - MOK Olkusz

16:00 - 17:00 Sztuki walki - Klub 
„Kubuś”, ul. Batalionów Chłopskich 2

16:30 - 18:00 Zajęcia artystyczno-te-
atralne - Klub „Kubuś”, ul. Batalionów 
Chłopskich 2

17:00 - 20:00 Amatorska szkoła 
szycia według Burdy - Klub „Kubuś”, 
ul. Batalionów Chłopskich 2

17:00 - 19:00 Ze wszystkich sił (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

18:00 - 21:00 I Festiwal Sztuki 
i Muzyki Sakralnej - Galeria BWA 
Olkusz, ul. Szpitalna

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

18:15 - 19:00 Fitness 50+ - Klub 
„Kubuś”, ul. Batalionów Chłopskich 2

19:00 - 21:30 Szybcy i wściekli 7 (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

19:05 - 19:50 Zajęcia wyrównawczo-
kompensacyjne / gimnastyka korek-
cyjna - Klub „Kubuś”, ul. Batalionów 
Chłopskich 2

20:00 - 21:30 Piramida (2D NAPISY) 
- Kino „Radość”

7 maja
09:00 - 13:00 Konkurs recytatorski - 
gimnazja - MOK Olkusz

12:30 - 14:30 Kursy Komputerowe 
dla UTW Olkusz - Powiatowa i Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Olkuszu

16:00 - 18:00 Korepetycje z matema-
tyki - Klub „Kubuś”, ul. Batalionów 
Chłopskich 2

16:00 - 18:00 Słowikowe metamor-
fozy + gotowanie - Klub „Kubuś”, ul. 
Batalionów Chłopskich 2

17:00 - 18:00 Gry i zabawy dla 
dzieci - Klub „Kubuś”, ul. Batalionów 
Chłopskich 2

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

18:00 - 18:50 BPU (ćw. wzmacnia-
jące) - Klub „Kubuś”, ul. Batalionów 
Chłopskich 2

18:00 - 21:00 I Festiwal Sztuki 
i Muzyki Sakralnej - Galeria BWA 
Olkusz, ul. Szpitalna

18:00 - 19:30 Piramida (2D NAPISY) 
- Kino „Radość”

18:00 - 19:00 Plastyka - Klub „Kubuś”, 
ul. Batalionów Chłopskich 2

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

p³acê najlepiej. Tel.(512)898278.
=Sprzedam 40 p³ytek chodnikow-
ych- 150 z³, szafê 2drzwiow¹  
- 150 z³, wózek Taco- 300 z³  
Tel.(789)388574.
=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.

=Parkiety- uk³adanie, cyklinow-

anie, sprzeda¿ materia³u. Niskie 

ceny. Tel.(508)673623.

Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê,  

tanie i drogie, gotówka od rêki, 

p³acê najlepiej. Tel.(793)001819.

=PRZY£¥CZA KANALIZACYJNE. 

TEL.(882)841557.
BuDOWLANE

=Tynki maszynowe, gipsowe, 
cementowo-wapienne. FV.  
Tel.(660)250101.

Kompleksowe remonty.  
Tel.(570)741603.

=Budowa domów, remonty.  
Tel.(606)268172.
=Docieplenia budynków.  
Tel.(32)7107666, (602)438844.
=Kuchnie, szafy przesuwne.  
Tel.(508)473318.
=Dachy A-Z, adaptacja poddaszy, 
domki rekreacyjne. Budowy, 
remonty. Tel.(603)606083.

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.
=ANANAS po¿yczki krótkotermi-
nowe na 15/30 dni w kwotach od 
300 do 1500 z³. Minimum formal-
noœci. Szybka decyzja. Olkusz.  
Tel.(733)887990, (731)448810.

Po¿yczki pozabankowe  
www.olkusz.oferty-kredytowe.pl 

Tel.(662)302414.
=Pieni¹dze na termin.  
Tel.(727)911861.
=Do 3000 z³ z komornikiem,  
nowy produkt. Tel.(32)2642876.
=Po¿yczka prywatna do 7000 z³ 
bez BIK i innych baz.  
Tel.(32)2642876.
=Pozabankowa po¿yczka do 40000 
z³ bez BIK, KRD, ERIF.  
Tel.(32)2642876.

OKOLiCZNOœCiOWE

=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.
=WESELA- obsluga muzyczna-DJ, 
prezenter- imprezy okoliczno-
sciowe- zawodowo.
www.pbmuzyka.pl  
Tel.(501)384356.

MOTORyZACJA
=OLEJE, FiLTRy, AKCESORiA 
i PROFESJONALNE NARZêDZiA 
SAMOCHODOWE
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz,  
ul. Sikorka 21. Tel.(32)6450660, 
czynne: 8-19.
=Autoskup ka¿de.  
Tel.(886)601143.

=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.
=AuTO-SZyBy: markowe szyby 
samochodowe, sprzeda¿, monta¿, 
naprawa, przyciemnianie.  
Bogucin Du¿y 100. Tel.
(32)6428656, (663)747609.

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

Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, tanie 
i drogie, gotówka od rêki, p³acê 

najlepiej. Tel.(793)001819.

=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
=Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹, ul. Leg. Polskich.  
Tel.(509)303149.

LOKALE uŻyTKOWE

=Lokal do wynajêcia przy  
ul. K. K. Wielkiego, wejœcie od 
ulicy. Tel.(519)192879.

MiESZKANiA

=Sprzedam mieszkanie w Wolbro-
miu na os.£okietka, 3 pokoje (64m) 
piêtro 4. Tel.(723)640160.

PRACA
=Przyjmê kierowcê na transport 
miêdzynarodowy C+E na ch³odnie. 
Tel.(784)980707.
=Przyjmê na sta¿ lub do przyuc-
zenia zawodu, prace blacharsko - 
dekarskie, prace remontowe. Tel/
fax.(32)7107666, (602)438844.
=Zatrudniê kierowcê w transporcie 
miêdzynarodowym C+E, okolica 
Wolbromia. Tel.(602)490992.
=Zatrudniê spedytora/ logistyka 
z okolic Wolbromia/ Miechowa.  
Tel.(602)490992.


