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Czy Bukowno i Bolesław potrzebują 
obwodnicy? Większość mieszkańców  
jest za powstaniem tej inwestycji.
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Trwają ostatnie ustalenia w sprawie 
wprowadzenia zakazu wjazdu na teren  
os. Młodych pojazdów powyżej dwóch ton.
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Spaliło się mieszkanie w centrum Olkusza. 
Ogień strawił dwa pokoje w kamienicy  
przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego.
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Gmina Olkusz 
szybciej  

spłaci dług

olkusz
Wiola Woźniczko

Miejscy radni zgodzili się na 
zmiany w uchwale budżetowej. Dzięki 
temu zadłużenie gminy zostanie ob-
niżone. Dokonane korekty umożliwiły 
również wprowadzenie do budżetu 
nowych zadań. W rozliczeniu wyko-
nania budżetu z 2014 roku wykazano 
nadwyżkę finansową. Chodzi o kwotę 
6 mln 434 tys. złotych. - Jesteśmy 
gotowi wykupić obligacje o wartości 
3 mln złotych, pierwotnie założone 
do wykupu na lata 2016 - 2018.  

 Więcej na stronie 2
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A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Nową Gminną Radę Sportu powołał Bur-
mistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik. 
Do głównych zadań tego organu należy w szcze-
gólności m.in. opiniowanie strategii rozwoju gmi-
ny w zakresie kultury fizycznej, projektu budżetu 
i projektów uchwał w części dotyczącej kultury 
fizycznej i sportu i programów dotyczących  
rozwoju bazy sportowej na terenie Gminy.

W skład Rady wchodzą zarówno osoby mło-
de, które mają jeszcze wiele sukcesów spor-
towych przed sobą, jak i doświadczone. Mam 
nadzieję, że powołana Rada przyczyni się do 
poprawy wyników sportowych olkuskich drużyn. 
– mówił Burmistrz Roman Piaśnik na pierwszym 
posiedzeniu.

Działająca społecznie Gminna Rada Sportu 
składa się z 18 przedstawicieli środowisk sporto-
wych, którym we wtorek Burmistrz Roman Pia-
śnik wręczył akty powołania. Również we wtorek 
Rada ze swojego składu wyłoniła przewodniczą-
cego, którym został Janusz Mentlewicz, zastęp-
cę przewodniczącego – Katarzynę Polak oraz 
sekretarza – Andrzeja Feliksika.

Członkami nowej Gminnej Rady Sportu zo-
stali również: Krzysztof Borawski, Marcin Bujas, 
Kazimierz Chechelski, Zdzisław Gregorski, Wal-
demar Czarnota, Jacek Czerniak, Jerzy Pandel, 
Rafał Pięta, Kazimierz Skalniak, Marcin Sowu-
la, Zbigniew Stach, Grzegorz Starosta, Witold  
Synowiec, Piotr Ziarnik oraz Wiesław Ziarno.

21 kwietnia 2015 r., po raz pierwszy w nowej kadencji, odbyło 
się posiedzenie Gminnej Rady Sportu. Głównym celem inaugura-
cyjnych obrad był wybór prezydium rady, ale także dyskusja nad 
zadaniami stojącymi przed Gminą Olkusz w zakresie wspierania 
rozwoju sportu na terenie gminy.

Powołanie Gminnej 
Rady Sportu

UMiG Olkusz

Łukasz Kmita na czele 
ZKG

olkusz
Wiola Woźniczko

Łukasz Kmita został nowym 
przewodniczącym zarządu Związku 
Komunalnego Gmin „Komunika-
cja Międzygminna” w Olkuszu. 
Zgromadzenie ZKG wybrało nowy 
zarząd dopiero na drugiej części 
posiedzenia.

Zgromadzenie ZKG liczy dziewię-
ciu członków. Są to przedstawiciele 
czterech gmin, na terenie których 
działa Związek. Olkusz reprezentują: 
Roman Piaśnik (przewodniczący Zgro-
madzenia), Michał Mrówka i Jacek 
Imielski, Klucze: Norbert Bień i Józef 
Kaczmarczyk, Bukowno: Józef Paluch 
i Jerzy Preiss, a Bolesław: Krzysztof 
Dudziński (zastępca przewodniczące-
go Zgromadzenia) i Joanna Wróbel. 
Głosowania dotyczące odwołania 
i powołania członków zarządu są 
tajne, a do przyjęcia stosownych 
uchwał potrzebna jest bezwzględna 
liczna głosów (5).

Od pewnego czasu pojawiały się 
informacje, że nowym szefem Związku 
ma zostać Łukasz Kmita. Aby jednak 
powołać nowe władze, należało od-
wołać obecne i od takich uchwał 
rozpoczęto obrady 30 kwietnia.

Z funkcji przewodniczącego za-
rządu ZKG odwołano Wojciecha 
Glenia. Za takim rozstrzygnięciem 
opowiedziało się pięcioro członków 
Zgromadzenia. Kolejna uchwała do-
tyczyła odwołania ze stanowiska wi-
ceprzewodniczącej Małgorzaty Binek. 
Właśnie to głosowanie zmieniło prze-
bieg spotkania, ponieważ uchwały nie 
podjęto. Za odwołaniem opowiedziały 
się bowiem cztery osoby.

W tym momencie pojawił się za-
sadniczy problem. Jeśli rzeczywiście 
nowym przewodniczącym ZKG miał 
zostać Łukasz Kmita, w zaistniałej 
sytuacji jego wybór nie był możliwy. 
Zgodnie ze statutem, w trzyosobowym 
zarządzie Związku dwie osoby muszą 
być członkami Zgromadzenia. Nie-
odwołana Małgorzata Binek jest spoza 

Zgromadzenia, a w jego składzie 
znajduje się członek zarządu Jerzy 
Preiss. Gdyby zatem chciano wybrać 
następcę Wojciecha Glenia, musiałby 
być nim ktoś ze Zgromadzenia.

Spotkanie przerwano, dalszy ciąg 
obrad zapowiadając na poniedziałek, 
4 maja.

Na drugiej części posiedzenia 
wśród członków Zgromadzenia pano-
wała już większa zgodność, chociaż 
chyba niektórzy nie byli do końca 
pewni przebiegu obrad. Przed głoso-
waniem nad uchwałą o odwołaniu 
wiceprzewodniczącej zarządu ZKG 
Małgorzaty Binek zaskakującą pro-
pozycję złożył Michał Mrówka. Jego 
pomysł dotyczył zmiany w składzie 
Zgromadzenia. Na miejsce jednego 
z dwóch przedstawicieli Olkusza: Mi-
chała Mrówki lub Jacka Imielskiego, 
Rada Miejska mogłaby powołać... 
Łukasza Kmitę. Dopiero po takiej 
zmianie odbyłyby się wybory nowego 
zarządu. - Ja tylko sygnalizuję pro-
blem, aby nikt nam nie zarzucił, 
że w czwartek nie podjęto uchwały 
o odwołaniu wiceprzewodniczącej, 
a w poniedziałek ponownie poddaje 
się ją pod głosowanie. Najbardziej 
komfortową byłaby sytuacja, gdyby 
pani Binek sama zrezygnowała - argu-
mentował Michał Mrówka. Propozycja 
nie zyskała jednak uznania obecnych 
na sali. Skoro jednak padł wniosek 
dotyczący zmiany porządku obrad, 

należało go przegłosować. Siedmioro 
członków Zgromadzenia było przeciw, 
a dwóch, łącznie z wnioskodawcą, 
wstrzymało się od głosu. Kilka minut 
później siedmioma głosami za, przy 
jednym głosie przeciw i jednym 
wstrzymującym się, odwołano Mał-
gorzatę Binek.

Nadszedł długo oczekiwany 
moment wyboru nowego zarządu. 
Łukasz Kmita był jedynym kandyda-
tem zaproponowanym na stanowisko 
przewodniczącego zarządu ZKG przez 
Romana Piaśnika. Przed głosowaniem 
kandydat zadeklarował, że odnosi się 
z szacunkiem do pracy poprzedniego 
zarządu, ale pewne rzeczy w ko-
munikacji należy zmienić. - Zarząd 
powinien realizować politykę trans-
portową nakreśloną przez gminy. 
Zmiany, które moim zdaniem trzeba 
wprowadzić, są nie rewolucyjne, ale 
ewolucyjne – zapowiadał Łukasz 
Kmita. Za jedynym kandydatem 
opowiedziało się ośmioro członków 
Zgromadzenia, przy jednym głosie 
wstrzymującym się.

Na stanowisko wiceprzewod-
niczącego zarządu ZKG również 
zgłoszono tylko jedną kandydaturę. 
Wójt gminy Klucze Norbert Bień 
zaproponował Józefa Kaczmarczyka. 
Poparło go 7 członków Zgromadzenia, 
a dwóch wstrzymało się od głosu.

Do uzgodnienia pozostała kwe-
stia wynagrodzenia członków zarzą-
du. Przewodniczący Zgromadzenia 
Roman Piaśnik zapowiedział, że 
wysokość poborów nowego zarządu 
skonsultuje z członkami Zgroma-
dzenia.

Jak sądzicie, czy powoływanie 
radnych na wyższe stanowiska 
w gminnych czy w powiatowych 
spółkach to dobry pomysł?  A może 
lepiej byłoby zmienić zapis w sta-
tucie ZKG, dotyczący koniecz-
ności wyboru dwóch członków 
zarządu spośród Zgromadzenia, 
i ogłosić konkurs? Czekamy na 
Wasze opinie na www.przeglad.
olkuski.pl!
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Pozwoli to na zmniejszenie kosztów 
obsługi zadłużenia. Gdyby to się 
udało, zyskamy 100 tys. złotych 
oszczędności rocznie. Jeśli radni 
zaakceptują takie rozwiązanie, wów-
czas środki zaplanowane na wykup 
obligacji w kolejnych trzech latach, 
będzie można przeznaczyć na in-
westycje. Przyjęcie tych zmian w 
budżecie będzie korzystne dla gminy 
i mieszkańców. Na koniec tego roku 
stan zadłużenia gminy Olkusz wy-
niósłby 41 mln złotych. Staram się z 
pełną determinacją szukać oszczęd-
ności i poprawiać kondycję finansową 
gminy, dlatego proszę o przyjęcie tej 
uchwały – zwrócił się do Rady bur-
mistrz Roman Piaśnik.

Skarbnik gminy Katarzyna Ko-
nieczny wyjaśniła, że łączna kwota 
rzeczywistej spłaty zadłużenia w tym 
roku wyniesie 4 mln 360 tys. zł. - 
Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu 
wspomnianych wolnych środków. 
Dzięki temu mamy też możliwość 
innych zmian. Zmniejszamy docho-
dy ze sprzedaży majątku o pokaźną 

kwotę 2 mln 200 tys. zł, z pierwotnie 
założonych 4 mln zł. Po otrzymaniu 
pisma z Ministerstwa Finansów 
kwotę ogólnej subwencji oświatowej 
zmniejszamy o 375 tys. zł. Z kolei 
wydatki zwiększono o 942,6 tys. zł. 
Znaczna część tej kwoty (655 tys. 
zł) będzie przeznaczona na obsługę 
systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Środki te pozostały 
po rozliczeniu dochodów z ubiegłego 
roku – tłumaczyła na sesji skarb-
niczka.

Zmniejszeniu ulegają też dotacje 
na prowadzenie Powiatowej i Gminnej 
Biblioteki publicznej (o 10 tys. zł, w 
związku ze zmniejszeniem dotacji 
przekazywanej przez Powiat Olku-
ski) oraz na prace konserwatorskie i 
zabezpieczające zamku w Rabsztynie 
(o 50 tys. zł, w związku z dotacją przy-
znaną przez Ministerstwo Kultury). O 
50 tys. zł zwiększono udział Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w finan-
sowaniu prowadzenia Galerii Sztuki 
Współczesnej BWA.

Co jeszcze zmieniło się w tego-
rocznym budżecie? Dwie nowe dotacje 
celowe dotyczą imprez organizowa-
nych przez Miejski Ośrodek Kultury: 

100 tys. złotych na Dni Olkusza oraz 
15 tys. złotych na turniej rycerski w 
Rabsztynie.

Po stronie wydatków majątko-
wych zmiany dotyczą m. in. zakupu 
urządzeń do obsługi strefy płatnego 
parkowania (100 tys. zł). Będzie 
można również przyspieszyć planowa-
ną od dłuższego czasu modernizację 
ul. Sosnowej wraz z wykonaniem 
tam miejsc postojowych, na co prze-
znaczono 120 tys. zł. Kolejne dofi-
nansowania dotyczą OSP Gorenice 
z przeznaczeniem na zakup zestawu 
hydraulicznego do ratownictwa dro-
gowego (27,5 tys. zł) oraz współfinan-
sowanie samochodu dla KPP Olkusz 
(36 tys. zł). Z budżetu wycofano kwotę 
200 tys. zł, przeznaczoną wcześniej 
na utworzenie Olkuskiego Centrum 
Rozwoju Przedsiębiorczości. Powo-
dem jest brak możliwości ubiegania 
się przez samorządy o wsparcie z Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na tego typu zadania.

Na 19 głosujacych radnych 18 
było za przyjęciem zmian w uchwa-
le budżetowej, przy jednym głosie 
wstrzymującym się.

Jak parlamentarzyści 
wykorzystali pieniądze 
na prowadzenie biur?

Powiat
Wiola Woźniczko

Na stronie Sejmu są już opu-
blikowane sprawozdania finansowe 
posłów za ubiegły rok. Parlamen-
tarzyści muszą rozliczyć się z pie-
niędzy, które otrzymują z budżetu 
państwa na prowadzenie swoich 
biur. Jak 145 tys. 800 zł rozdy-
sponowali Lidia Gądek i Jacek 
Osuch?

Posłanka wydała w ubiegłym 
roku całą przysługującą jej kwotę. 
Poseł z kolei miał do dyspozycji do-
datkowo 3,7 tys. zł jeszcze z 2013 
roku, a z ogólnej sumy 149,5 tys. 
zł pozostało 465 zł. Lidia Gądek 
ma biura w Wolbromiu, Olkuszu 
i Miechowie. W jej sejmowym wy-
kazie figuruje też krakowskie biuro 
Józefa Lassoty. Jacek Osuch pracuje 
w biurach: w Olkuszu, Miechowie, 
Krakowie, Skale oraz Wolbromiu.  
Istotną pozycją w każdym rozliczeniu 

są wynagrodzenia pracowników. Nasi 
parlamentarzyści, zgodnie z wykazem 
zamieszczonym na sejmowej stronie, 
zatrudniają na etat po jednej osobie. 
Więcej na pensje przeznacza Lidia 
Gądek (54,4 tys. zł) niż Jacek Osuch 
(45,7 tys. zł). Poseł wydał jeszcze 6,2 
tys. zł na wynagrodzenia wypłacane 
na umowy zlecenia czy o dzieło oraz 
prawie 1,1 tys. zł na świadczenia 
urlopowe pracowników.

Lidia Gądek i Jacek Osuch nie 
jeżdżą taksówkami na koszt pań-
stwa. Obydwoje rozliczyli wydatki na 
podróżowanie własnym lub innym 
samochodem: posłanka prawie 26,4 
tys. zł, a poseł 34,9 tys. zł.

Koszty korespondencji i ogłoszeń 
są zdecydowanie wyższe u posłanki 
(14,7 tys. zł) niż u posła (8,4 tys. zł). 
Podobnie wygląda kwestia opłat za wy-
najem sal na spotkania z wyborcami 
(odpowiednio 4,8 tys. zł i 1,6 tys. zł), 
kosztów najmu lokalu biura z wszyst-
kimi opłatami (22,9 tys. zł i 18,7 tys. 
zł) oraz zakupu materiałów biurowych 
czy prasy (6,5 tys. zł i 4,5 tys. zł).

Jacek Osuch więcej wydał na 
usługi telekomunikacyjne (7,4 tys. zł) 
oraz ekspertyzy czy tłumaczenia (2,8 
tys. zł). Lidia Gądek na takie usługi 
przeznaczyła odpowiednio 4,5 tys. zł 
oraz 0 zł. Posłanka nie poniosła też 
kosztów na naprawy i eksploatację 
sprzętu biurowego, co posła koszto-
wało 3,7 tys. zł.

Nasi parlamentarzyści wydali 
podobne kwoty na podróże służbowe 
pracowników (Lidia Gadek 5,1 tys. 
zł, Jacek Osuch 5,5 tys. zł) oraz na 
obsługę księgową i bankową biura 
(3,6 tys. zł, 3,2 tys. zł).

Na co jeszcze wydali pieniądze 
parlamentarzyści? W ubiegłym roku 
kwiaty zakupione przez posłankę 
kosztowały 1,7 tys. zł, a posła prawie 
2,5 tys. zł. Na artykuły spożywcze na 
spotkania politycy wydali odpowied-
nio: 785 zł i 259 zł. W rubryce „inne 
wydatki” poseł wpisał jeszcze opłatę 
za parking w wysokości 21,6 zł.
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Msza w drugą rocznicę śmierci  
Śp. Grażyny Matejewicz  

niedziela 10 maja godz 11:30
Rzymskokatolicka Parafia 

 pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego

Kondolencje, nekrokogi,
podziękowania

Tel. 32 754 44 77

Spłonął samochód
olkusz

Piotr Kubiczek, fot. KPP Olkusz

W nocy z 27/28 kwietnia tj. 
z poniedziałku na wtorek, na olku-
skim os. Młodych spłonął ford escort. 
Zniszczeniu uległy również stojące 
obok płonącego samochodu dwa inne 
pojazdy - opel vectra i volkswagen 
transporter. Jak na razie nie wiado-
mo, co było powodem pożaru. Trwa 
policyjne dochodzenie w sprawie. 
Brane pod uwagę są różne warianty, 
choć bardzo prawdopodobna wydaje 
się być zwykła awaria instalacji 
elektrycznej.

Pożar mieszkania  
w centrum miasta

olkusz
Piotr Kubiczek, fot. KPP Olkusz

We wtorek 5. maja około godz. 
14:30 w jednej z kamienic przy ul. 
Króla Kazimierza Wielkiego doszło 
do pożaru mieszkania. Z płonącego 
lokalu ewakuowano cztery osoby. 
Jedna z nich z objawami lekkiego 
zatrucia dymem została przewie-
ziona do olkuskiego szpitala.

W wyniku pożaru mieszkania 
na jednej z głównych ulic miasta, 
zniszczone zostały dwa sąsiadujące ze 
sobą pokoje. W akcji oprócz jednostek 
Państwowej Straży Pożarnej brali 
również udział ratownicy medyczni 
oraz policjanci. W kamienicy pojawił 
się też pracownik nadzoru budow-
lanego, który po przeprowadzonych 
oględzinach nie stwierdził naruszenia 
konstrukcji stropu budynku. Akcja 
gaśnicza przebiegła bardzo sprawnie. 
Obecnie funkcjonariusze ustalają 
przyczyny pojawienia się ognia. 
Mieszkanie wymaga generalnego re-
montu, trwa szacowanie strat.

Ukończenie budowy 
kanalizacji zagrożone?

wolbrom
Ewa Barczyk

Część obrad sesji Rady Miej-
skiej w Wolbromiu, w której bur-
mistrz odpowiada na interpelacje 
i zapytania radnych została zdo-
minowana 30 kwietnia br. przez 
dość kuriozalną sprawę związaną 
z brzemienną w skutki publikacją 
w lokalnym periodyku. Sprawa, 
która dla Gminy może mieć poważ-
ne konsekwencje finansowe, doty-
czy kończonych właśnie inwestycji 
wartych w sumie ok. 3 mln. zł 
i współfinansowanych w znacznym 
stopniu ze źródeł zewnętrznych 
(PROW i WFOŚ) budowy kanali-
zacji w Łobzowie i ul Kościuszki 
w Wolbromiu.

Zdaniem burmistrza Zielnika, 
w wyniku dziennikarskiej publikacji 
niesprawdzonych i nieprawdziwych 

informacji oraz działań osoby, która 
przez złożenie w różnych instytucjach 
fałszywych dowodów i poświadczenie 
nieprawdy, gmina Wolbrom może mieć 
problemy z ukończeniem będącej na 
finiszu dużej inwestycji, a w efekcie 
utracić dofinansowanie, co będzie 
skutkowało koniecznością zapłace-
nia należności dla wykonawcy robót 
wyłącznie ze środków budżetowych. 
W konsekwencji 3 mln zł przesunięte 
w budżecie w lutym tego roku z mo-
dernizacji wolbromskiej oczyszczalni 
na realizację bardzo wielu inwestycji 
i remontów na terenie całej gminy 
będą musiały zmienić przeznaczenie 
i pokryć zobowiązania wobec wyko-
nawcy kanalizacji. Pikanterii sprawie 
dodają kolejne fakty: dziennikarz, 
którego działanie burmistrz Adam 
Zielnik uznał za wysoce szkodliwe dla 
gminy jest reprezentantem społecz-
ności Wolbromia w prezydium Rady 
Powiatu Olkuskiego, a druga osoba, 
której działanie było przyczynkiem 

do wspomnianej publikacji oraz po-
wodem wszczęcia kilku postępowań 
administracyjnych jest oskarżana 
przez Zielnika o złożenie mu korup-
cyjnej propozycji…

Zielnik zapowiedział przygotowa-
nie pozwu o ochronę dóbr osobistych 
Gminy oraz prywatnego aktu oskar-
żenia w stosunku do autora artykułu 
z żądaniem wpłaty 100 tys. złotych 
na Caritas. W najnowszym wpisie 
na swoim profilu na fb burmistrz 
Zielnik podbił stawkę do 150 tys. 
złotych i „za każdy następny paszkwil 
kolejne 50 tys.”

Zainteresowanych szczegółami 
tej bulwersującej sprawy, która 
z pewnością będzie miała dalszy 
ciąg nie tylko w sądzie, odsyłamy 
do publikacji na naszym portalu 
internetowym www.przeglad.olkuski.
pl, gdzie zamieściliśmy zapis relacji 
dźwiękowej z sesji, na której sprawa 
została upubliczniona.

Odszedł Wiktor Burakowski
W poniedziałek 4. maja w wieku 

85 lat zmarł Wiktor Burakowski, 
wieloletni Członek i Wiceprezes 
Zarządu Wojewódzkiego WOPR 
w Katowicach, Wiceprezes Oddzia-
łu Rejonowego WOPR w Olkuszu 
oraz Prezes Towarzystwa Przyjaźni 
Polsko-Włoskiej im. płk. Francesco 
Nullo.

O tym kim był i jakie wartości 
reprezentował, niech świadczą fakty. 
Śp. Wiktor Burakowski został uho-
norowany wieloma najwyższymi od-
znaczeniami i medalami „Za zasługi” 
tj.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 
Krzyżem Zasługi, Srebrnym „Krzyżem 
Kawalerskim”, Medalem „Polonia 

Minor”, Srebrną i Złotą Odznaką Za 
Zasługi dla Sportu, Złotą Odznaką 
Zasłużonemu w Rozwoju Wojewódz-
twa Katowickiego, Brązowym Krzy-
żem „Za Zasługi” dla WOPR, Brązową, 
Srebrną, Złotą, Złotą z liściem lauro-
wym oraz Złotą z wieńcem laurowym 
Honorową Odznaką WOPR, Zasłużo-

nego Ratownika WOPR, Zasłużonego 
Instruktora WOPR, Honorową Srebr-
ną i Złotą Odznaką „Za zasługi” dla 
Śląskiego WOPR, Odznaką 30, 40, 45, 
50-lecia WOPR, Orderem „Zasłużony 
dla Republiki Włoskiej”, Medalem 
„Esercito Italiano” oraz Medalem 
„Pro Memoria”. W 2010 roku otrzy-
mał specjalne wyróżnienie dla Osób 
Działających Na Rzecz Dobra Innych 
„Cordis Nobilis”.

Olkusz pożegnał swojego wy-
bitnego mieszkańca w czwartkowe 
popołudnie. Odszedł wielki orędownik 
pamięci o polsko-włoskim braterstwie 
broni, ambasador Polski w Italii 
i jednocześnie ambasador Włoch nad 
Wisłą. Cześć Jego pamięci!
 Piotr Kubiczek
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Szanowni Mieszkańcy 
Miasta i Gminy Olkusz

przypominam, iż 
15 maja 2015 r. upływa termin wnoszenia opłaty  

z tytułu gospodarowania odpadami 
komunalnymi za II kwartał 2015 r. 

Opłaty można wnosić:
- w kasie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w dniach  

i godzinach pracy Urzędu;
- na rachunek bankowy 88 1240 2294 1111 0010 4938 9482;

- u inkasenta (w przypadku sołectw).

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik
Starosta Olkuski

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym  
w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2 wywieszone zostało zawia-
domienie o przeznaczeniu do oddania w najem na rzecz 
dotychczasowego najemcy nieruchomości Skarbu Państwa 
położonej w Bolesławiu. Zawiadomienie zamieszczone jest 
także na stronie internetowej Starostwa www.sp.olkusz.pl 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

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

24 kwietnia 2015r. odbył się już po raz 15 
Miejsko-Gminny Konkurs „Olkusz-moje mia-
sto”. Z okazji Jubileuszu finał konkursu miał 
miejsce w Centrum Kultury oraz GSW BWA , 
gdzie wszystkich przybyłych powitał Wicedy-
rektor MOK Waldemar Czarnota oraz Dyrek-
torzy szkół: SP 10 Barbara Piekarz oraz SP 4 
Anna Knapik – koordynatorzy konkursu. Ho-
norowym patronatem konkurs objął Burmistrz 
Miasta i Gminy - Roman Piaśnik. Organizato-
rami  były szkoły: SP 10 oraz SP 4 w Olkuszu, 
a partnerami - MOK i GSW BWA. W tym roku 
karty konkursowe przygotowali nauczyciele 
Szkoły Podstawowej Nr 10. 

Do konkursu w etapie szkolnym, który od-
był się 20 marca 2015r. przystąpiło  niemal 500 
uczniów szkół podstawowych z 14 placówek. 
Wyłoniono wówczas po trzech uczniów z naj-
większą ilością punktów w części teoretycz-
nej i po jednym w części plastycznej. W finale 
uczestniczyło 87 uczniów: 60 w części wiedzo-
wej, 27 – w części plastycznej.

 Po zakończeniu zmagań konkursowych 
uczniowie zwiedzili Muzeum Afrykanistyczne 

i Wikliniarskie. Dodatkowo przygotowano nie-
spodziankę - zwiedzanie podziemi pod olku-
skim rynkiem z przewodnikiem  Grzegorzem 
Czerwińskim oraz wizytę w Centrum Obsługi 
Ruchu Turystycznego i spotkanie z Jackiem Sy-
pieniem, autorem książek o Olkuszu. 

Prace plastyczne oceniała komisja konkurso-
wa w składzie: Beata Soboń oraz Jerzy Kantoro-
wicz. Komisja ta wyłoniła zwycięzców: w grupie 
klas młodszych I m-ce zajęła Zofia Mittmann, kl. 
1, SP Osiek, op. Ewa Pomierna, II m-ce Emilia 
Kyzioł, kl.3, SP 3, op. Jagoda Barczyk,  III m-ce: 
Karolina Kordaszewska, kl.3,SP Zederman, 
op. Barbara Janczyk, wyróżnienie Katarzyna 
Skotniczna, kl.3, SP Zawada, op. Magdalena 
Tuchacz. W kl. 4-6 I m-ce zajęła Magdalena Kło-
sińska, kl.V, SP 3, op. Małgorzata Goc , II m-ce 
Natalia Czapla, kl.VI, SP 4, op. Katarzyna Michal-
ska , III m-ce z Wiktor Adamski, kl.V, PSP Wite-
radów, op. Leszek Nadobny, wyróżnienie Kinga 
Roman, kl.VI, SP 10, op. Dorota Milka. W kate-
gorii wiedzy w grupie wiekowej kl. 1-3: I m-ce 
zajął Jakub Kluczewski, kl. 3, SP 2, op. Maria 
Świda-Obrycka, II m-ce Maciej Pałka, kl.3, SP 4, 

op. Aneta Bugaj, trzy III m-ca: Krystyna Skiba, 
kl.3,SP 1, op. Małgorzata Chwast, Adrian Mały-
sa, kl.3, SP Braciejówka, op. Małgorzata Kocjan, 
Maja Wojtaszewska, kl.3, SP 1, op. Iwona Kula-
wik. W kl. 4-6 I m-ce zajął Maciej Spyra, kl. IV, SP 
10, op. Grzegorz Kuboń, , dwa II m-ca: dla Bar-
bary Rusinek, kl.V, SP 9, op.Iwona Wójcik oraz 
dla Katarzyny Jochymek, kl. V, SP 1, op. Justyna 
Brzezińska. III m-ce zajął Kamil Glaba, kl. V,SP 
1, op. Justyna Brzezińska. Wiedzę uczestników 
oceniała komisja w składzie: Zofia Fidyk, Iwona 
Kądziołka, Katarzyna Michalska, Agnieszka Ła-
skawiec, Monika Ocieczek, Anna Środa, Iwona 
Wójcik, Joanna Kosmala, Iwona Szymczyk, Mał-
gorzata Dziubanowska, Ewa Pomierna.

Na zakończenie pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody wręczyli laureatom zaproszeni goście: 
Wiceburmistrz Włodzimierz Łysoń oraz Dyrek-
tor MOK Grażyna Praszelik - Kocjan wraz z or-
ganizatorami.

Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie byli 
bardzo zadowoleni z możliwości zwiedzenia 
muzeów, wystaw i obejrzenia olkuskich pod-
ziemi. 

Organizatorzy XV Edycji Miejsko – Gminnego  
Konkursu „Olkusz-Moje Miasto”: 

Dyrektor SP 10 Pani Barbara Piekarz  
i Dyrektor SP4 Pani Anna Knapik  

serdecznie dziękują 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz  

Panu Romanowi Piaśnikowi  
za objęcie Konkursu honorowym patronatem oraz 

Dyrekcji MOK Pani Grażynie Praszelik – Kocjan,  
Panu Waldemarowi Czarnocie oraz Dyrektorowi 

GSW BWA Panu Stanisławowi Stachowi  
za możliwość przeprowadzenia finału Konkursu 

w Centrum Kultury oraz Galerii BWA. 

Podziękowania należą się również  
pracownikom Muzeów:  

Afrykanistycznego i Wikliny za zapoznanie  
ze zbiorami muzealnymi, a także  

Panu Grzegorzowi Czerwińskiemu za oprowadzenie 
uczestników Konkursu po olkuskich podziemiach.

XV Edycji Miejsko – Gminnego Konkursu  
„Olkusz-Moje Miasto”

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 

OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE 

URZĘDNICZE

Audytor Wewnętrzny
w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli

pełny etat
Więcej informacji na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl
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A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Laury dla najlepszych
W „Baczyńskim” sukces goni sukces. Powo-

dów do dumy szkoła ma wiele, ale najważniejszy 
stanowią  uczniowie.  Młodzi,  ambitni,  twórczy 
i zdolni – rokrocznie zdobywają najwyższe laury 
w  olimpiadach  i  konkursach  przedmiotowych. 
Ich  sukces  jest  potwierdzeniem  tego,  że  nauka 
może  być  pasją,  a  diament,  jeśli  tylko  trafi  na 
Mistrza, stanie się brylantem.

Ten rok, podobnie jak poprzednie, można zali-
czyć do pomyślnych. Uczniowie olkuskiej „Czwór-
ki” mogą pochwalić się licznymi sukcesami olim-
pijskimi, które zapewniły im zwolnienie z egzami-
nu maturalnego z danego przedmiotu oraz indeks 
na wyższe uczelnie. Najwięcej powodów do dumy 
dostarczyli humaniści. W gronie finalistów etapu 
centralnego XLV Olimpiady Literatury i Języka 
Polskiego znalazło się aż trzech reprezentantów IV 
Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Ka-
mila Baczyńskiego. Są to: Milena Ochenduszko, 
Aleksandra Dziubdziela i Radosław Mól.

Dla Oli (także ubiegłorocznej finalistki tej 
olimpiady) literatura jest sposobem na poznanie 
i zrozumienie świata. Dla Mileny „jest odkrywa-
niem innych, nieznanych miejsc, kultur, ludzkiej 
osobowości oraz przeszłości”. „To właśnie śladów 
minionych czasów najczęściej szukam w książkach” 
– dodaje. Uczennicę szczególnie interesuje historia 
II wojny  światowej, dlatego do Olimpiady wybra-
ła literaturę z tego okresu. Przyszłość jednak wiąże 
z zawodem tłumacza, po maturze chciałaby studio-
wać romanistykę. Poważnie rozważa możliwość 
studiowania dwóch kierunków jednocześnie - myśli 
też o filologii węgierskiej, czeskiej lub skandynaw-
skiej. „Takie niszowe filologie w połączeniu ze zna-
jomością francuskiego i angielskiego dają szansę 
na znalezienie dobrze płatnej, interesującej mnie 
pracy” – bardzo racjonalnie uzasadnia swój wybór. 
Zwycięską trójkę finalistów sukces – jak zgodnie 
podkreślają - motywuje do dalszych starań i pra-
cy. „Zdobycie tytułu finalisty daje poczucie, że war-
to poświęcać swój czas i ciężko pracować, ponieważ 

dzięki temu otwiera się wiele możliwości” - mówi 
Milena Ochenduszko, która – co warto dodać - osią-
gnęła najwyższą średnią ocen wśród absolwentów 
IV LO za trzy lata nauki (5,69).

Uczniowie IV LO okazali się także bezkonku-
rencyjni podczas XI Małopolskiego Turnieju Wie-
dzy o Teatrze. Pierwsze miejsce ex aequo zdobyły 
Milena Ochenduszko i Aleksandra Pałka, drugie 
– Kamila Amrozy. Wysokie lokaty na szczeblu 
ogólnopolskim osiągnęły również Nadia Majda 
i Małgorzata Ćwik, które uczestniczyły w etapie 
centralnym Olimpiady Mediewistycznej. Z kolei 
laureatami II miejsca konkursu dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych województwa małopolskie-
go - Repatriacja czy ekspatriacja? Wyjechać czy 
zostać? Masowe wypędzenia obywateli polskich 
z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 
1944–1959. zostali: Marta Karczewska, Julia Mier-
nik w kategorii „prace pisemne” oraz Oskar Broda 

w kategorii „prace multimedialne”. 
Warto także wspomnieć o sukcesach drużyno-

wych uczniów IV LO. Joanna Cebo i Nadia Majda 
wywalczyły I miejsce w klasyfikacji zespołowej 
międzywojewódzkiego Konkursu Bój o czapkę kpt. 
Antoniego Stawarza. Ponadto drużyna „Czwór-
ki” zajęła trzecie miejsce w małopolskim turnieju 
„Szkoła Debaty” oraz awansowała do finału III 
Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Należy 
wspomnieć również o trwającym Konkursie Wiedzy 
Morskiej, w którego Finale Wojewódzkim Natalia 
Szczepanek i Kamil Grzebień zdobyli I miejsce 
i uzyskali awans do etapu ogólnopolskiego.

Kolejny duży sukces liceum zawdzięcza „umy-
słom ścisłym”. XXI Ogólnopolski Konkurs na 
Pracę „Fizyka a ekologia” zakończył się zwycię-
stwem  Aleksandry Powagi, która została jego lau-
reatką. Ola pisała pracę na temat „Zagrożenia ha-
łasem dla człowieka i środowiska.”(współautorem 

pracy jest Szczepan Nowak – uczeń ZS nr 3 w Ol-
kuszu).  Z kolei Jagoda Bielat i Karina Mazurkie-
wicz otrzymały wyróżnienie za pracę „Klimatyczne 
zjawiska ekstremalne w ostatnim tysiącleciu”.

IV LO zawsze stawiało na rozwijanie talentów 
i pasji artystycznych młodych ludzi. W tej dzie-
dzinie osiągnięcia uczniów są niebagatelne, a suk-
cesy napawają dumą. Niewątpliwie największym 
literackim objawieniem „Czwórki” jest Dagmara 
Nazifi, która zdobyła I miejsce w XXII Ogólnopol-
skim Turnieju Jednego Wiersza o Laur Plateranki 
i tytuł laureata w IX Ogólnopolskim Przeglądzie 
Twórczości Poetyckiej im. J. Kaczmarskiego „Ryt-
my nieskończoności”. W ciągu trzech lat nauki 
uczennica aż siedmiokrotnie stawała na podium 
konkursów poetyckich o zasięgu ogólnopolskim 
i wojewódzkim. Dagmara planuje studiować dzien-
nikarstwo, ale marzy o tym, aby w przyszłości 
opublikować autorski tomik poetycki. Do tej pory 
jej utwory ukazywały się wyłącznie w wydaniach 
zbiorowych. Jest przekonana, że poezja będzie jej 
zawsze towarzyszyć: „Jest moim niemym krzykiem, 
prywatną manifestacją uczuć, w której kropka nad 
“i” znaczy więcej, niż tysiąc słów.”. Dodaje także, 
iż przed natchnieniem nie da się uciec: „Wena jest 
jak rzeka, która niespodziewanie zalewa poetę od 
środka, a na brzeg wyrzuca wiersze”. W tegorocz-
nej edycji konkursu „Rytmy nieskończoności” lau-
reatką została również Aleksandra Dziubdziela. 

Wielkim sukcesem zakończył się także udział 
reprezentantów IV LO w XXXV Małopolskim Fe-
stiwalu Artystycznym Młodzieży. W kategorii pro-
zy I miejsce zdobyła Marlena Mitka, a II - Oskar 
Broda. Opowiadania licealistów zostały najwyżej 
ocenione spośród niemal 300 nadesłanych prac. 

Świadomość, że młodzi ludzie chcą zdoby-
wać wiedzę i rozwijać pasję jest bardzo budująca. 
Wierzymy, że sukcesy, które dziś odnoszą, będą 
procentować w przyszłości i motywować ich do 
podejmowania kolejnych wyzwań. Doświadczenie 
zdobyte podczas nauki w szkole może stać się fun-
damentem, który daje siłę w radzeniu sobie z ko-
lejnymi wyzwaniami i daje podstawy do realizacji 
celów i marzeń.

Czy jest szansa dla obwodnicy  
Bukowna i Bolesławia?

bukowno, 
bolesław

Jakub Fita

Czy Bukowno i Bolesław po-
trzebują obwodnicy? Na to py-
tanie większość mieszkańców 
tych miejscowości odpowiada 
twierdząco. Sam pomysł budowy 
takiej obwodnicy nie jest niczym 
nowym, a pierwsze kroki w tym 
kierunku poczynione zostały już 
kilkanaście lat temu. Jakie są 
szanse na całkowite zrealizowanie 
tego projektu?

Pierwsze wzmianki o pomyśle 
budowy obwodnicy Bukowna sięgają 
2000 roku. Jej głównym zadaniem 
miało być rozwiązanie problemu nad-
miernego ruchu w centrum miasta 
oraz gęsto zaludnionej ulicy Wodąca. 
Główną uciążliwością dla miesz-
kańców był w tamtym czasie ruch 
samochodów ciężarowych, wiozących 
materiały z Kopalni Piasku „Szcza-
kowa”. Obwodnica miała za zadanie 
wyprowadzić ruch ciężkich pojazdów 
z centrum miasta.

W 2004 roku oddano do użytku 
pierwszy odcinek drogi. Liczący 
prawie 1,5 km fragment obwodnicy 
połączył ul. Mostową z ul. Borowską. 
Obwodnica została poprowadzona 
skrajem wyrobisk kopalni Piasku 
„Szczakowa”. 

W planach obwodnicy jej dalsza 
część miała biec ul. Puza, a następ-
nie połączyć się z ul. Kolejową na 
wysokości ZGH „Bolesław”, po czym 

wzdłuż południowej granicy zakładu 
prowadzić do ul. Głównej w Bolesła-
wiu na wysokości jej skrzyżowania 
z ul. Kluczewską. W 2006 roku Zarząd 
Drogowy w Olkuszu opracował plan 
orientacyjny oraz kosztorys inwe-
stycji. Szacowany koszt inwestycji 
opiewał na kwotę 26 mln złotych 
i ostatecznie nie doczekał się pozwo-
lenia na budowę.

„Na dzień dzisiejszy przebieg taki 
jest już nieaktualny, ponieważ ob-
wodnica powinna obejmować tereny 
zlokalizowane wokół istniejącej strefy 
aktywności gospodarczej za byłymi 
zakładami  „Diany”. Jednocześnie 
projekt ten powinien również objąć 
Gminę Bolesław aż do wlotu na drogę 
krajową nr 94” – komentuje radny 
powiatowy, Robert Nielaba.

Trochę inne spojrzenie na sprawę 
obwodnicy miasta mają w urzędzie 
miejskim w Bukownie.

„Celem strategicznym nie tylko 
dla Bukowna, ale i dla całego sub-
regionu Małopolski Zachodniej jest 
powstanie nowego połączenia dro-
gowego pomiędzy drogą krajową 
DK94, a autostradę A4” – stwierdza 
Mirosław Gajdziszewski, burmistrz 
miasta Bukowno. 

W 2011 roku 27 samorządów 
(w tym Samorząd Wojewódzki) pod-
pisało w tej sprawie stosowne poro-
zumienie, dotyczące prac koncepcyj-
nych i projektowych trzech nowych 
projektów drogowych: (1) budowy 
dwujezdniowego połączenia drogowe-
go Kraków-Olkusz, (2)  budowy połą-
czenia drogi krajowej DK 94 (w okoli-
cach Krza, gm. Bolesław) przez węzeł 
autostradowy Byczyna z Beskidzką 

Drogą Integracyjną w rejonie Kęt i (3) 
budowy połączenia drogi krajowej 
79 przez węzeł autostradowy Rudno 
z drogą wojewódzką nr 780. Intere-
sująca nas droga nr (2) zaplanowana 
w kategorii G (drogi główne) lub GP 
(drogi główne ruchu przyspieszonego) 
miała połączyć w ten sposób powiaty 
olkuski, chrzanowski i oświęcimski, 
tworzące wspólnie subregion Mało-
polski Zachodniej. 

Planowany wariant przebiegu 
tej drogi przez Bukowno obejmował 
wówczas połączenie Strefy Aktywno-
ści Gospodarczej w Bukownie z drogą 
krajową 94, dalej droga ta miała się 
łączyć z ulicą Puza na wysokości 
obecnego zakładu Telefoniki, a na-
stępnie kierować się poprzez dwa 
przejazdy bezkolizyjne pod torami 
PKP i most na Sztole w kierunku 
Boru Biskupiego i dalej przez tereny 
Trzebini w kierunku elektrociepłowni 
i tamtejszej Strefy Aktywności Go-

spodarczej. 
Porozumienie samorządów po-

wiatowych i gminnych zainteresowa-
nych tą inwestycją oraz podjęcie się 
przeprowadzenia jej przez Samorząd 
Województwa Małopolskiego stwa-
rzało realną szansę na jej realizację. 
Samodzielne sfinansowanie jej przez 
samorządy bez znaczącego wsparcia 
środków unijnych zdecydowanie 
przekracza możliwości finansowe 
budżetów gminnych i powiatowych. 
To już nie są dziesiątki milionów, 
ale setki.

„Droga ta w oczywisty sposób 
spełniałaby funkcję obwodnicy 
miasta. Podniosłaby atrakcyjność 
naszych terenów inwestycyjnych, 
zwiększyłaby komfort życia codzien-
nego mieszkańców, a także ułatwiłaby 
dostęp do usług rekreacyjno-wypo-
czynkowych, które oferuje Bukowno. 
Niestety, pomimo umieszczenia tego 
zadania w 2010 roku w tzw. banku 

projektów Małopolski Zachodniej 
ostatecznie nie uzyskało ono statu-
su strategicznego dla Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Szkoda. Być może zabrakło wsparcia 
dla tego projektu ówczesnych rad-
nych sejmiku pochodzących z po-
wiatu olkuskiego. Uważam, że należy 
wrócić do tej koncepcji i wierzę, że 
takie połącznie w końcu powstanie, 
gdyż jest ono po prostu potrzebne” – 
dodaje burmistrz Gajdziszewski.

W bukowieńskim urzędzie raczej 
sceptycznie patrzy się na koncepcję 
opracowaną w 2006 roku, doty-
czącą połączenia ulicy Puza z ulicą 
Kolejową.

„Na dzień dzisiejszy nie rozważa-
my budowy takiego łącznika, tak jak 
przewidywano w 2006 roku. Wydatek 
rzędu 30 mln zł na drogę gminną, 
która niewiele wniesie w poprawę 
układu komunikacyjnego nie wydaje 
się obecnie zasadny. Tym bardziej, 

że prawdopodobnie kilka domów 
na Tłukience należałoby w tym celu 
wysiedlić. Nie znamy też obecnego 
stanowiska gminy Bolesław w spra-
wie ewentualnego przedłużenia tej 
drogi do DK94. Poprzednie władze 
Bolesławia nie widziały możliwości 
włączenia jej w skrzyżowanie z ulicą 
Kluczewską ze względu na gęstą za-
budowę i bliskość  domów do drogi. 
Pamiętać trzeba o fatalnej kondycji fi-
nansowej powiatu, która nie pozwala 
poważnie myśleć o wsparciu środków 
budżetowych powiatu dla takiej in-
westycji. Wspomnieć też wypada, że 
w obecnej perspektywie finansowej 
2014-2020 środki unijne będą prze-
znaczane wyłącznie na przedsięwzię-
cia o charakterze ponadlokalnym. 
Dlatego jedynie wspominany przeze 
mnie wcześniej wariant tzw. drogi 
integracyjnej Małopolski Zachodniej, 
dofinansowanej ze środków unijnych 
wydaje się jedyną realną perspektywą 
realizacji tego zadania” – ocenia bur-
mistrz Gajdziszewski.

Projekt dalszej budowy obwod-
nicy wciąż widnieje w dokumentach 
strategicznych określających kie-
runki rozwoju Bukowna. Aby móc 
go zrealizować trzeba jednak pozy-
skać niezbędne środki finansowe 
oraz wprowadzić zmiany w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
obu gmin.

A jakie jest zdanie czytel-
ników? Czy budowa obwodnicy 
mogłoby przyczynić się do rozwoju 
Bukowna i Bolesławia? Zapraszamy 
do dyskusji!
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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...

Wjazd na os. Młodych 
tylko dla pojazdów  

do 2 ton
olkusz

Piotr Kubiczek

Temat parkowania i samego 
wjazdu na wąskie uliczki os. Mło-
dych ciągle jest aktualny. Miesz-
kańcy nieustannie podnoszą alarm, 
sprzeciwiając się pozostawianiu na 
osiedlowych parkingach prywat-
nych busów, czy też rozjeżdża-
niu dróg przez duże samochody. 
Obecnie trwają ostatnie ustalenia 
w sprawie wprowadzenia zakazu 
wjazdu na teren blokowiska. Wąt-
pliwość budzi jedynie planowane 
ograniczenie.

Gmina Olkusz rozważa możli-
wości oznakowania całego osiedla 
Młodych znakami B-18 „zakaz wjazdu 
pojazdów o rzeczywistej masie całko-
witej ponad 2 ton” z tabliczką „nie 
dotyczy zaopatrzenia na czas zała-
dunku i rozładunku”. Zarząd osiedla 
Młodych widzi potrzebę ograniczenia 

wjazdu na osiedle pojazdów cięża-
rowych o dużej rzeczywistej masie 
całkowitej, jednak wątpliwość zarzą-
du - na czele z jego przewodniczącym 
Janem Durańskim - budzi wyłącznie 
fakt, że ograniczenie ma dotyczyć 
pojazdów o masie całkowitej ponad 2 
tony, a nie jak w kodeksie drogowym 
powyżej 3,5 tony. Jak zaznaczają 
mieszkańcy, duże samochody osobo-
we mogą mieć całkowitą masę ponad 
2 tony, co komplikowałoby ich wjazd 
na teren osiedla.

Wydaje się się jednak, że to, co 
rodzi największe wątpliwości nie znaj-
dzie przełożenia w praktyce, bowiem 
jak informuje rzecznik olkuskiego 
magistratu Michał Latos, ustalenia w 
sprawie wprowadzenia zakazu wjazdu 
na teren osiedla Młodych pojazdów o 
masie całkowitej ponad 2 tony są już 
na ukończeniu. - Ograniczenie wraz z 
niezbędnym oznakowaniem powinno 
zostać wprowadzone w przeciągu mie-
siąca – mówi rzecznik UMiG-u.

Interwencję w sprawie wpro-
wadzenia ograniczenia wjazdu na 
teren osiedla Młodych wysłaliśmy 
do urzędu dokładnie 17 marca. Od 
tego czasu sprawa pilotowana przez 
zarząd tamtejszego osiedla trafiła 
nawet do komendy olkuskiej policji. 
Po przeprowadzonych konsultacjach, 
wkrótce na terenie blokowiska poja-
wią się odpowiednie znaki drogowe. 
Niedostosowanie się do nowego 
oznakowania będzie skutkowało 
mandatami. Bądźcie czujni.

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

2t
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Regulamin dostępny na

Olkusz, Aleja 1000-lecia 18
784 820 130

1 Zakup dwóch opakowań musi być jednorazowy i udokumentowany na jednym dowodzie zakupu. Odbierz kupon i zarejestruj kod z kuponu na www.acuvue.pl/loteria. Zachowaj dowód zakupu i kupon z kodem w celu odbioru nagrody. Promocja trwa od 01.04 do 31.05.2015. Aby wziąć udział w loterii potrzebny jest dostęp do internetu. Regulamin loterii i lista salonów objętych loterią na www.acuvue.pl/loteria. Loteria dla osób pełnoletnich. W loterii można 
dokonać maksymalnie pięciu zgłoszeń. Loterią objęte są opakowania produktów: ACUVUE® OASYS® (6, 12, 24 szt.). ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM (6 szt.), 1-DAY ACUVUE® TruEye® (30, 90, 180 szt.), 1-DAY ACUVUE® MOIST® (30, 90, 180 szt.), 1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM (30 szt.). 2 Ilość kart ograniczona. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Regulamin dostępny na www.acuvue.pl 3 Po płatnym badaniu i dopasowaniu soczewek kontaktowych. 
Szczegóły u sprzedawcy i na www.acuvue.pl. ACUVUE® i SEE WHAT COULD BE® są znakami zastrzeżonymi na rzecz spółek z grupy Johnson & Johnson. © Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 2015. LOT/2015/03/7299
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interwencje 
w toku...

Na drodze krajowej musi być 
bezpiecznie!

olkusz
Wiola Woźniczko

- Ilu ludzi musi jeszcze zginąć, 
by skrzyżowanie na drodze krajo-
wej 94 nieopodal kopalni stało się 
bezpieczne? – pytają mieszkańcy 
Olkusza, domagając się podjęcia 
konkretnych działań przez władze 
miasta, zarządcę drogi oraz na-
szych parlamentarzystów. Jakie są 
szanse na  poprawę bezpieczeństwa 
we wskazanym miejscu?

Na początku ubiegłego roku do 
olkuskiego burmistrza trafiła petycja, 
podpisana przez ponad 1300 miesz-
kańców. Pismo dotyczy przebudowy 
skrzyżowania „krajówki” z ul. Wspól-
ną i ul. Gwarków, montażu sygnali-
zacji świetlnej oraz odpowiedniego 
oświetlenia tego terenu. - Jako miesz-
kańcy osiedla Pomorzany, Starego 
Olkusza i ościennych ulic jesteśmy 
zaniepokojeni narastającą syste-
matycznie liczbą wypadków na tym 
skrzyżowaniu. Ofiary śmiertelne to 
kierowcy pasażerowie, również piesi. 
Na pewno w tym jednym z najbardziej 
newralgicznych i niebezpiecznych 
miejsc w Olkuszu możliwe jest do-
celowe rozwiązanie tego problemu. 
Nie chcemy żyć w ciągłej obawie, że 
zdarzy się kolejny wypadek, a tra-
gedia dotknie kogoś z nas – apelują 
mieszkańcy, dodając, ze ich prośba 
podyktowana jest troską o podróżują-
cych, a także dzieci i młodzież.

Do naszej redakcji zgłosiła się ini-
cjatorka akcji. W ciągu minionych kil-
kunastu miesięcy w sprawie niewiele 
się wydarzyło. Dlatego też, w ślad 
za interwencją naszej Czytelniczki 
odpowiednie pytania skierowaliśmy 
do władz miasta, GDDKiA oraz parla-
mentarzystów z naszego terenu.

Burmistrz: monitorujemy 
temat

W maju ubiegłego roku Gmina 
wystąpiła z pismem do zarządcy 
drogi, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Krakowie, 
o wznowienie opracowania dokumen-
tacji projektowej rozbudowy drogi 
krajowej nr 94 w Olkuszu, w której 
uwzględnione jest przedmiotowe 
skrzyżowanie. - W piśmie zwrócono 
uwagę m. in. na zły stan technicz-
ny nawierzchni, słabe oświetlenie 
przy wjeździe do Olkusza od strony 
Katowic i brak sygnalizacji świetl-
nej. Przedstawione zostały również 
statystyki wypadkowości otrzymane 
od Komendy Powiatowej Policji w Ol-
kuszu. Gmina wystąpiła również 
z kolejnym pismem do GDDKiA 
z prośbą o wykonanie sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu drogi 
krajowej 94 z ul. Wspólną w trybie 
pilnym, czyli przed przystąpieniem 
do remontu tego odcinka. Zadanie 
przebudowy skrzyżowania znajduje 
się w wyłącznej kompetencji GDDKiA 
w Krakowie i Gmina na jego realizację 
nie ma decydującego wpływu. Z infor-
macji, które posiadamy, wynika, że 
GDDKiA czyni starania, aby pozyskać 
środki na przebudowę tego odcinka 

drogi krajowej w latach 2015-2017. 
Są zatem realne szanse, że zostanie 
to uczynione. Sprawę będziemy mo-
nitowali na bieżąco  i podejmowali 
wszelkie potrzebne kroki do realizacji 
przebudowy tego skrzyżowania – 
poinformował nas rzecznik prasowy 
olkuskiego magistratu Michał Latos. 

W lutym z magistratu zostały wysła-
ne pisma do biur poselskich Lidii 
Gądek oraz Jacka Osucha z prośbą 
o podjęcie działań mających na celu 
przyspieszenie wykonania przez 
GDDKiA w Krakowie remontu „kra-
jówki” w Olkuszu.

GDDKiA: wszystko zależy 
od pieniędzy

Zarządca drogi stawia sprawę 
jasno – będą środki, będzie moder-

nizacja. „Przebudowa skrzyżowania 
z drogami gminnymi (ul. Gwarków, 
ul. Wspólna) - wykonanie lewoskrę-
tów w ciągu dk 94, uporządkowanie 
ciągów pieszych” - zadanie o takim 
zakresie jest ujęte w ogólnopolskim 
planie pod nazwą Program Redukcji 
Liczby Ofiar Śmiertelnych na lata 

2015 – 2017. Realizacja przebudo-
wy uzależniona jest od przyznania 
środków z budżetu Centralnego. 
Program ten w pierwszym półroczu 
br. ma być zweryfikowany” -  tak na 
nasze pytania odpowiedziała Iwona 
Mikrut – Purchla, główny specjalista 
ds. komunikacji społecznej  GDDKiA. 
Przypomniała jednocześnie, że zgod-
nie z obowiązującymi przepisami 
oświetlenie dróg, ulic i placów na 
terenie danej gminy należy do zadań 
własnych gminy.

Parlamentarzyści interwe-
niują u ministra

Interwencja trafiła również do 
parlamentarzystów ziemi olkuskiej. 
Jakie działania w temacie poprawy 
bezpieczeństwa na „krajówce” podjęli 
nasi przedstawiciele w Sejmie?

„Pani poseł Lidia Gądek nie-
zwłocznie po otrzymaniu informacji 
o konieczności montażu lamp oświe-
tleniowych na skrzyżowaniu drogi 
krajowej z ul. Wspólną i ul. Gwarków 
w Olkuszu udała się z interwen-
cją do Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju. Stosowne żądanie złożyła 
osobiście 31 marca br. na ręce dyrek-
tora Departamentu Dróg i Autostrad. 
W chwili obecnej czekamy na zajęcie 
stanowiska przez kierownictwo Mini-
sterstwa” – taką odpowiedź otrzyma-
liśmy z biura poselskiego Lidii Gądek.

Poseł Jacek Osuch jest zdania, że 
poprawa bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego na „krajówce” to 
wspólne zadanie parlamentarzystów 
i władz samorządowych. W połowie 
marca do Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju trafiła kolejna interpelacja 
posła Osucha w sprawie przebudowy 
olkuskiego odcinka „krajówki”, ze 
szczególnym uwzględnieniem skrzy-
żowania z ulicami Wspólną i Gwar-
ków. Z odpowiedzi wynika, że „(…) 
zadanie polegające na przebudowie 
drogi krajowej nr 94 w miejscowości 
Olkusz znajduje się w Planie Działań 
na Sieci Drogowej na pozycji nr 370, 
jednakże jego realizacja uzależniona 
jest od możliwości finansowych pań-
stwa, w tym środków przeznaczonych 
na remonty, rozbudowy czy przebudo-
wy dróg. Należy również zaznaczyć, iż 
w związku z ograniczonymi środkami 
finansowymi zarządca podjął decyzję, 
aby wstrzymać przygotowywanie 
zadań, które nie będą mogły być 
zrealizowane w najbliższych latach. 
Działanie to ma na celu racjonalne 
wydatkowanie środków publicznych. 
W związku z powyższym, w 2011 r. 
GDDKiA przerwała  przygotowywanie 
dokumentacji dla zadania obejmu-
jącego  cały ciąg DK 94 pomiędzy  
Olkuszem a Krakowem i obecnie nie 
posiada aktualnej dokumentacji”.

Czy działania władz miasta 
i parlamentarzystów przyniosą 
konkretne efekty, których ocze-
kują mieszkańcy? A jeśli tak, to 
kiedy? Czekamy na Wasze opinie 
na www.przeglad.olkuski.pl!
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Dzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych

olkusz
Piotr Kubiczek

„Razem Godnie i Szczęśliwie 
– Małopolskie Dni Osób Niepeł-
nosprawnych Powiat Olkuski – 
Powiat Chrzanowski 2015” - to 
nazwa projektu, w ramach któ-
rego w miniony wtorek odbył się 
w naszym mieście Dzień Godności 
Osób Niepełnosprawnych.

Udział w akcji wzięło ponad 
350 osób, będących podopiecznymi 
placówek pomagających niepełno-
sprawnym intelektualnie na terenie 
dwóch powiatów.

Przy pięknej, majowej pogodzie 
ulicami Olkusza przemaszerował 
barwny korowód, w którym oprócz 

niepełnosprawnych osób, znaleźli 
się przedstawiciele władzy lokalnej. 
Ramię w ramię w jednym szeregu szli 
podopieczni m.in. środowiskowych 
domów pomocy oraz warsztatów 
terapii zajęciowej z Olkusza, Wol-
bromia, Kolbarku, Płok, Trzebini czy 
Chrzanowa. Towarzyszył im starosta 
Paweł Piasny i inni członkowie Za-
rządu Powiatu oraz podległych mu 
instytucji.

Celem przemarszu był teren 
kąpieliska na Czarnej Górze, gdzie 
odbyła się druga część międzyna-
rodowych obchodów Dnia Godno-
ści. Po wstępnych przemówieniach, 
w których dominowało nawoływanie 
do integracji środowisk ludzi w pełni 
zdrowych i tych z problemami oraz 
wzajemnego szacunku i zrozumie-
nia, przyszedł czas na sportową 

rywalizację. Organizatorzy: Staro-
stwo, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie działającego we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Otwartych Serc 
Aktywnych Kobiet (SOS) w Olkuszu, 
zaproponowali swoim gościom sporo 
atrakcyjnych konkurencji tj.: biegi 
w workach, tor przeszkód, skakanie 
na skakance czy rzut kaloszem. Na 
najlepszych zawodników czekały 
pamiątkowe dyplomy, a dla wszyst-
kich ośrodków upominki rzeczowe. 
Nie zabrakło również poczęstunku 
i zaproszeń na kolejne obchody Dnia 
Godności. Na zakończenie dla najwy-
trwalszych przygotowano dyskotekę.

Francesco Nullo 
bohater obojga narodów

olkusz
Piotr Kubiczek

5. maja 1863 roku w bitwie 
pod Krzykawką zginął włoski puł-
kownik Francesco Nullo, biorący 
udział w powstaniu styczniowym. 
Nullo, jak mało kto, znał smak 
walki o wolność ojczyzny i dlatego 
bez wahania podjął się pomocy 
naszym rodakom.

Za swoją postawę na stałe zapi-
sał się na kartach lokalnej historii. 
Olkuszanie pamiętają o bohaterskim 
pułkowniku z południa Europy.

- Pułkownik Francesco Nullo 
jest dla olkuszan postacią niezwy-
kle ważną. Jego imieniem została 
nazwana pobliska szkoła. Nieopodal 
znajduje się też ulica Nullo. Pamięta-
my o boharerze głównie ze względu na 
jego zasługi dla zrywu powstańczego. 
Urodzony we Włoszech w bogatej ro-
dzinie, od najmłodszych lat ochoczo 
angażował się w działalność patrio-
tyczną i idee niepodległościowe swojej 
ojczyzny. Kontakty z podzielającymi 
jego poglądy rówieśnikami uzmysło-
wiły mu, że nawet wygodne i dostatnie 
życie, lecz w zniewoleniu pod obcym 
dyktatem, zdeptaniem tożsamości na-
rodowej, nie może być życiem szczę-
śliwym – wspominał historię Włocha 
burmistrz Roman Piaśnik.

Patriota z krwi i kości Nullo, ry-
zykując nie tylko utratę kariery i bo-

gactwa, ale przede wszystkim życia, 
włączył się w działalność wyzwoleńczą 
oraz walkę. Wraz z dwoma braćmi 
uczestniczył w bitwie o Mediolan. 
Potem bronił Rzymu przed obcymi 
wojskami, usiłującymi zdławić dą-
żenia Włochów do zjednoczenia i od-
rodzenia kraju. W 1859 roku, kiedy 
ponownie w jego ojczyźnie wybuchły 
niepodległościowe walki, włączył 
się w nie i wyróżnił wojskowymi 
talentami.

- Wkrótce stanął u boku głów-
nego twórcy odrodzenia Italii – Ga-
ribaldiego, któremu w jednej z bitew 
uratował życie, by potem dzielić z nim 
niedolę więzienia. Po amnestii wrócił 
do Bergamo, gdzie dowiedział się 
o wybuchu powstania narodowego 
w Polsce. Na słynny apel Garibaldiego 
„Nie opuszczajcie Polski”, zorganizo-
wali się ochotnicy włoscy i francuscy. 
Było to wystarczający sygnał dla 
Nullo, który ciągle miał w pamięci 
Polaków wspierających niepodległo-
ściowe dążenia Włochów. Wkrótce 
ruszył na czele oddziału ochotników 
zwanych „Garibaldczykami”, aby 
walczyć o wolność dalekiego kraju 
nad Wisłą – wspominał burmistrz 
Piaśnik.

Po początkowych sukcesach puł-
kownik Nullo dotarł wraz z powstań-
cami w okolice Olkusza i Bolesławia, 
aż pod Krzykawkę. Tam - dokładnie 
152 lata temu - doszło do bitwy z woj-
skami rosyjskimi, w której wybitny 
wojskowy poniósł śmierć. Niedługo 

potem został pochowany na olkuskim 
starym cmentarzu.

- Spotykamy się w kolejną rocz-
nicę jego śmierci by pielęgnować 
pamięć o prekursorze idei wspólnoty 
narodów, o wielkim patriocie, o bez-
interesownym bohaterze polskiej 
historii – zakończył wystąpienie 
burmistrz.

W tym roku obchody roczni-
cy śmierci Francesco Nullo miały 
szczególny charakter. W przeddzień 
złożenia hołdu włoskiemu przyjacie-
lowi miasta, zmarł bowiem Wiktor 
Burakowski - zasłużony orędownik 
pamięci o pułkowniku i prezes To-
warzystwa Przyjaźni Polsko-Włoskiej. 
Ku pamięci zarówno Włocha jak 
i olkuszanina nastąpiła symboliczna 
minuta ciszy. Po niej, przy grobie 
pułkownika złożono kwiaty, a dalsza 
część uroczystości przeniosła się 
do Szkoły Podstawowej nr 4, której 
patronuje Francesco Nullo.

Tam dyrektor placówki Anna 
Knapik oraz obecny na uroczysto-
ściach radny Ryszard Ryza wspomi-
nali śp. Wiktora Burakowskiego. - 
W ubiegłym roku Pan Wiktor wystąpił 
do nas i do burmistrza z propozycją 
przekazania szkole pamiątek i zbio-
rów Towarzystwa Przyjaźni Polsko 
-Włoskiej, które sam założył w 1991r. 
Od tego czasu powstała sala muzeal-
na poświęcona pułkownikowi Nullo 
i innym bohaterom. Zawsze mogliśmy 
liczyć na wsparcie z jego strony – 
mówiła dyrektor SP 4.

Wiwat maj! 3 maj!
olkusz

Piotr Kubiczek

3. maja 1791 roku Sejm Czte-
roletni po burzliwej debacie przyjął 
przez aklamację ustawę rządową, 
która przeszła do historii jako 
druga na świecie i pierwsza w Eu-
ropie konstytucja państwowa. Re-
gulowała ona organizację polskich 
władz, a także prawa i obowiązki 
obywateli. Dokładnie 224 lata 
później, na olkuskim rynku na 
pamiątkę tego wydarzenia odbyła 
się Majówka Patriotyczna, na którą 
starosta olkuski zaprosił wszyst-
kich mieszkańców.

Niedzielne świętowanie rozpo-
częło się Mszą świętą w intencji 
Ojczyzny. Poprowadził ją ks. Mie-
czysław Miarka, proboszcz parafii 
pw. Świętego Andrzeja Apostoła. Po 
opuszczeniu murów bazyliki, poczty 
sztandarowe, mieszkańcy oraz przed-
stawiciele władzy lokalnej przenieśli 
się na rynek pod pomnik Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono 
kwiaty i wysłuchano przemówienia 
starosty. Paweł Piasny odniósł się 

do nadchodzących wyborów prezy-
denckich, prosząc o oddanie swojego 
głosu. Gospodarz powiatu mówił 
również o radości i dumie z bycia 
Polakiem, a także zachęcił do udziału 
we wspólnym świętowaniu. Pierwszą 
część Majówki zwieńczył koncert 
pieśni patriotycznych.

Następnie, na scenie zlokalizo-
wanej na środku rynku, pojawili się 
chórzyści olkuskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, a później także ar-
tyści pracujący na co dzień w Zespole 
Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz młodzi 
muzycy z Krakowskiej Orkiestry 
Staromiejskiej. Tym ostatnim pod-
czas występu towarzyszyły mażoretki 
z Ogrodzieńca „Fantazja”.

Artyści Monika Korpusik, Ewa 
Błaszczyk, Marian Chrobok i akom-
paniująca im Agnieszka Sykulska 
zachęcali mieszkańców do wspólnego 
śpiewania, a instrumentaliści z Kra-
kowa pracujący pod okiem Wiesława 
Olejniczaka udowodnili, że orkiestra 
dęta może mieć niejedno oblicze. 
Barwną całość swoim wdziękiem 
i kostiumami uzupełniły dziewczęta 
z „Fantazji” - medalistki Mistrzostw 
Polski Mażoretek w kategoriach ka-

detek i juniorek.
Atmosferę 3-majowego święta 

wzmogły dodatkowo balony i wiatraki 
rozdawane najmłodszym uczestni-
kom majówki przez Gromadę Zu-
chową „Dzielni Indianie” ze Związku 
Harcerstwa Polskiego. Dla smakoszy 
organizatorzy przygotowali również 
żołnierską grochówkę.

W niedzielę dopisała pogoda, nie 
zawiedli również mieszkańcy. - Widać, 
że Olkusz chce i potrafi świętować 
w taki sposób. Dlatego już dzisiaj 
zapraszam tutaj na rynek 15 sierp-
nia. Znowu wspólnie wzorem innych 
miast będziemy radować się na cześć 
naszego kraju – mówił na zakończe-
nie dnia starosta Paweł Piasny.

Organizatorzy Majówki Patrio-
tycznej: Starostwo Powiatowe oraz 
Miejski Ośrodek Kultury w Olku-
szu. Partnerzy: Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz oraz Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Nad Białą 
Przemszą”.

Kowalstwo w trzech 
wymiarach

olkusz
Stowaryszenie Wszyscy dla Wszystkich/
Olga Śladowska, fot. Andrzej Karoń

24 kwietnia w Osiedlowym 
Klubie Przyjaźń odbył się benefis 
twórczości Jacka Włodarczyka. 
Licznie zgromadzeni goście po-
dziwiali kunsztownie wykonane 
prace rękodzieła artystycznego. 
Artysta zaprezentował również 

liczną galerię świeczników , bibe-
lotów i przedmiotów codziennego 
użytku.

Benefis artysty uświetniła zna-
komita wystawa fotograficzna Ogień 
i Kowadło autorstwa artysty fotogra-
fika Adama Sowuli, Marka Turleja 
i Janusza Muchy. Należny poetycki 
zachwyt wyraziła w swoich wierszach 
znana olkuska poetka Irena Włodar-
czyk. Całość wypełniła muzyka pły-

nąca z serc przyjaciół artysty. Zagrali 
kultowi Olkuszanie: Andrzej Tracz, 
Sławomir Banyś, Adam Sowula. 
Liryką poezji śpiewanej czarował Bar-
tosz Boniecki wraz ze swym mistrzem 
Franciszkiem Dudkiem.

Rockowisko 2015
Olkusz co roku 1. maja staje się stolicą mocnego brzmienia. Wszystko dzięki przeglądowi kapel rockowych, który 

zawsze na ul. Nullo ściąga wiernych fanów charakterystycznych wokali i pogo. Zwycięzcą tegorocznego Rockowiska 
został zespół Stupify z Łaz. Zaproszenie do Schwalbach na niemiecki odnośnik olkuskiej imprezy otrzymała natomiast 
formacja RKM. Zobacz jak w świąteczny piątek bawił się Olkusz!  Piotr Kubiczek

Rabsztyński zamek po prawie dwuletniej przerwie, spowodowanej pracami rekonstrukcyjnymi, jest już dostęp-
ny dla turystów. Zainteresowani mogą też zwiedzać olkuskiego konstruktora szybowców chatę Antoniego Kocjana. 
Zachęcamy do obejrzenia naszych zdjęć na www.przeglad.olkuski.pl!  Wiola Woźniczko

Rabsztyn zaprasza
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R E K L A M A

Starczynów  
od średniowiecza do rozbiorów

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.

bukowno
Olgerd Dziechciarz

Starczynów to dziś dzielnica 
Bukowna. Ale dzielnica ta ma długą 
i ciekawą historię – najdłuższą ze 
wszystkich bukowieńskich dziel-
nic. Znajduje się po wschodniej 
stronie miasta i rozłożona jest po 
obu stronach Iwangrodzko-Dąbrow-
skiej linii kolejowej zbudowanej 
w latach 80. XIX wieku. Ongiś 
otoczony był lasami sosnowo-bu-
kowymi (las między Starczynowem 
a Niesułowicami nazywany był 
Polesz). Starczynów znany jest też 
z pustyni, zwanej Starczynowską 
lub Dziadowskim Morzem, która – 
podobnie jak Pustynia Błędowska 
– powstała za przyczyną ludzi wy-
cinających okoliczne lasy na cele 
górnicze i hutnicze. Ale to temat 
na osobny tekst. 

W XVI wiecznym „Opisie włości 
Pomorzańskich” starosty rabsztyń-
skiego Seweryna Bonera znajdujemy 
informację, że pierwotnie miejscowość 
ta miała się nazywać „Odynów” lub 
„Olejnów”. K. Rymut przypuszcza, że 
jest to nazwa typu dzierżawczego i wy-
wodzi ją od nazwy osobowej Starczyn. 
Miałaby to być zresztą forma przezwi-
skowa pierwotnego właściciela.

W XIX wiecznym „Słowniku 

Geograficznym Królestwa Polskiego” 
czytamy, że w 1365 r. Olkusz kupił 
część Siarczynowa (młyn?). Jednak 
później Długosz nie wymienia tej miej-
scowości przy opisie parafii Olkusz. 
Olkusz wykupił cały Starczynów 
dopiero w 1402 r. Sprzedającym był 
Rafał z Michowa (a nie Miechowa, jak 
piszą niektórzy). Transakcja opiewała 
na 800 grzywien, ale była to kwota 
za trzy wsie, bo prócz Siarczynowa 
imć Rafał odstąpił także Witeradów 
i Żuradę. Od tego czasu wieś należała 
do dóbr królewskich. Rok 1402 wedle 
historyka Feliksa Kiryka, współauto-
ra dwutomowych „Dziejów Olkusza 
i regionu olkuskiego”, to data pierw-
szej wzmianki nazwy tej wsi w doku-
mentach. Od XV w. osada należała 
do parafii w Olkuszu. Liczyła od 1 
do 3 łanów kmiecych. Mieszkańcy 
Starczynowa nazywani byli wówczas 
przedmieszczanami, obejmowało ich 
jednak olkuskie prawo miejskie.

Rozwój
Starczynów rozwinął się w związ-

ku z pracami nad budową sztolni 
Starczynowskiej, czyli w XVI wieku 
(na południowo-zachodnim krańcu 
wsi odkryto wówczas gniazdo galeny). 
Zamiesz kali w nim kmiecie budujący 
ową sztolnię. Miała to być najwięk-
sza ze sztolni (planowano ją na ok. 
7 km), ale wybudowano tylko 2200 

metrów chodnika i 36 świetlików. Nie 
ukończono jej jednak, bo przeliczono 
się z kosztami. sztolnię tę zwano 
też królewską, bo inwestował w jej 
budowę król Zygmunt August. Dziś 
niewiele z niej zostało, bo jej roznos 
zniszczono podczas budowy linii ko-
lejowej i drogi.

Przepływała tędy rzeka Czartoria, 
w kilkunastu miejscach rozlewająca 
się - często za przyczyną celowych 
ludzkich działań - w sadzawki (nie-
które wydzierżawia no pod hodowle 
ryb). Był tu wówczas także młyn 
zbożowy i słodowy. W XV w. działała 
huta z piecami szybowymi, w których 

topiono uboższe rudy 
i pozo stałości z rosz-
tów prażalniczych. Na 
przełomie XV i XVI w. 
były tu już dwie huty. 
Jedna z nich należała 
do króla. Z czasem, 
gdy wyczerpały się 
złoża galeny, zaczęto 
płukać stare hałdy 
oraz przetapiać żużel 
zgromadzony wokół 
kilku tutejszych hut.

W 1524 r. miesz-
czanin krakowski nie-
mieckiego pochodze-
nia Paweł Kaufman 
dostał od Zygmun-
ta Starego przywilej 
królewski na założe-
nie w Starczynowie 
pierwszej w Polsce, 
i jednej z pierwszych 
w Europie, manufak-
tur produkujących 
drut, blachy i hamry. 
Przywilej obejmował 

również zezwolenie na ściągnięcie 
z zagranicy fachowców, materiału, 
a nawet przyzwolenie na monopol 
w pro dukcji. Wedle innych źródeł 
manufakturę mieli stwo rzyć Bonero-
wie w roku 1525. Jest to jednakowoż 
tak że rok śmierci Kaufrnanna, więc 
być może w tym czasie fabryczka 
przeszła już na własność Bonerów, 
z którymi krakowski mieszczanin 
prowadził rozliczne interesy. Inna 
sprawa, że na ukowcy nic są przeko-
nani czy fabryka w ogóle powstała 
i zaczęła produkcję.

Czy Starczynów był miastem? 
Historyk - regionalista Józef 

Liszka znalazł zaskakującą infor-
mację, że decyzją Sejmu z 1554 r. 
Starczynów uzyskał prawo miejskie 
(oparte na prawie magdeburskim).

Żupnik olkuski, innowierca (wy-
znawał kalwinizm) Jost Ludwik 
Decjusz (1520-1567) uzy skał w 1555 
r. osobne królewskie zezwolenie na 
budowę nowej huty w Starczynowie 
i licencję na wytapianie w niej wszel-
kiego rodzaju kruszców. Jost Ludwik 
był synem sekretarza Ludwika Jost 
Decjusza. Żył tylko 47 lat, ale można 
chyba powiedzieć, że ten krótki 
żywot w zupełności wystarczył mu, 
by doczekać zaszczytów, znaczenia 
i ogromnego bogactwa. Już będąc 
dziec kiem nieledwie 5-letnim znał 

łacinę i grekę. Ukończył Uniwersytet 
w Krakowie. Był następnie karbarzem 
wielickim i zarządcą mennicy kra-
kowskiej. W 1549 r. został żupnikiem 
olkuskim. Za jego czasów nastąpił 
największy rozkwit olkuskiego gór-
nictwa, zaczęto budować kosztowne 
sztolnie. Bardzo bliskie były jego 
kontakty z dworem królewskim. Dość 
wspomnieć, że to Decjusz kupował 
Zygmuntowi Augustowi bibliotekę, 
a w 1552 r. został królewskim se-
kretarzem.

W 1581 r. dzierżawił Starczynów 
Piotr Czarny, który płacił za 16 łanów 
kmiecych, 3 zagrody bez roli, 6 komór 
bez bydła i piekarkę.

Dwa domy w Starczynowie na 
przełomie XVI i XVII stulecia mieli 
Bernekowie, bogata i wpływowa 
olkuska rodzina. Jedna z sadzawek 
należała z kolei do pochodzącego 
z Włoch, ale osiadłego w Olkuszu 
Antonia Ostowica de Cento (był 
fundatorem sztolni Ostowickiej, stąd 
jej nazwa).

Starczynów był na granicy tere-
nów, o które bój prawny (a czasem 
prowadzący do rękoczy nów) prowadzi-
li dziedzice Bolesławia Chełmscy (od II 
poł. XVI w. z rajcami olkuskimi. 

Najstarsza kapliczka w Starczynowie (przełom XIX-XX w.).
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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.
Rabert Jach dr hab. n. med. wizyty ginekologiczne, 
konsultacje onkologiczne, kwalifikacje do zabiegów 
chirurgicznych. NZOZ Pro-Familia. Olkusz, ul. Kan-
tego 28, tel 32 754 35 22.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Górnicza 4, tel. 602 790 022,  
32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.
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. Diagnostyka i leczenie 
chorób piersi i tarczycy (usg, biopsje cienkoigłowe, 
mammotomia). Zabiegi ambulatoryjne. Konsulta-
cje. Olkusz, ul. Sławkowska 4. Piątek od 16.00 
rejestracja tel. 32 754 34 64, 608 681 422.

kARDIoLoG
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kar-
diolog, specjalista chorób wewnętrznych. Śr od 
15.30. Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 64 (Gabinety 
Specjalistyczne). Rej. 32 6454470 pn-pt 10-19.
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
Jadwiga Sierpińska lek. med. medycyny prze-
mysłowej. Badania wstępne, okresowe, sanepid. 
Wolbrom, ul. 3 Maja 15, rej. 32 644 12 82 wt., 
czw. 17-18.

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
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 MEDYCZNO-REHABILITACYJNE 
MARLIBO-MEDICA w Olkuszu. Ortopeda,  
neurolog, neurologopeda, fizjoterapeuci.  
Leczenie bólu kręgosłupa i stawów, rehabilitacja 
specjalistyczna dorosłych, dzieci i niemowląt, 
szkoła rodzenia, fizjo-fitness, więcej na:  
www.marlibo-medica.pl, tel. 32 626 17 31.

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.

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

08-05-2015	 Piątek	 ul.	Krakowska	16

09-05-2015	 Sobota		 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

10-05-2015	 Niedziela	 ul.	K.	K.	Wielkiego	28

11-05-2015	 Poniedziałek	 ul.	K.	K.	Wielkiego	60

12-05-2015	 Wtorek	 ul.	K.	K.	Wielkiego	64	B

13-05-2015	 Środa	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

14-05-2015	 Czwartek		 ul.	Nullo	2

TYGODNIK REGIONALNY 

„PRZEGLĄD OLKUSKI”
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OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

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

Olkusz, gm. Olkusz,  
Bolesław, Bukowno, Klucze

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

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

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:
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ZDROWIE i URODA

R E K L A M A

„Bezpieczna żywność w domu i w podróży”
olkusz

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Olkuszu

Z okazji uroczystych obchodów 
Światowego Dnia Zdrowia 2015 
w siedzibie Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Olkuszu 
odbyła się konferencja „Bezpieczna 
żywność w domu i w podróży”. W kon-
ferencji udział wzięli przedstawiciele 
placówek ponadgimnazjalnych po-
wiatu olkuskiego oraz uczniowie ze 
starszych klas Szkoły Podstawowej 
Nr 6 w Olkuszu wraz z opiekunami. 
Zgodnie z tegorocznym przesła-
niem Światowej Organizacji Zdrowia 
konferencja poświęcona została 
bezpieczeństwu żywności. Inspektor 
Sanitarny w Olkuszu lek. med. Agata 

Knapik przypomniała uczestnikom 
o dobrych praktykach stosowanych 
w czasie robienia zakupów produk-
tów spożywczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem żywności nietrwałej 
mikrobiologicznie, jej transportowa-
niu i przechowywaniu w domowych 
warunkach minimalizując zagrożenia 
spowodowane przerwaniem ciągłości 
łańcucha chłodniczego.

Na uroczystość przybyli zapro-
szeni goście: Starosta Powiatu Ol-
kuskiego Paweł Piasny, Prezes PWiK 
Sp. z o. o. Alfred Szylko i Wiceprezes 
Marek Kajda, przedstawiciele ZGH 
„Bolesław” S.A. w Bukownie Andrzej 
Trepka – Dyrektor ds. technicznych, 
Barbara Szotek – Pełnomocnik Za-
rządu i Krzysztof Kajda – Specjalista 
ds. BHP oraz Prezes Stowarzyszenia 
„Szansa Białej Przemszy” Józef 

Niewdana.
Zwieńczeniem olkuskich ob-

chodów Światowego Dnia Zdrowia 
było wręczenie nagród laureatom 
i dyplomów uczestnikom konkursu 
fotograficznego „Woda w obiektywie” 
zorganizowanego przez Inspekcję Sa-
nitarną w Olkuszu i Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
w Olkuszu przy wsparciu Zakładów 
Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. 
w Bukownie. Komisja konkursowa za 
najlepszą pracę uznała zdjęcie pt.: 
„Lustrzany zachód słońca” autorstwa 
Michała Brodalki z IV LO 

w Olkuszu. II miejsce zajęła Agata 
Smyl z Niepublicznego LO w Olkuszu 
ZDZ w Katowicach i III miejsce przy-
padło Klaudii Piłce z Zespołu Szkół Nr 
3 w Olkuszu. Ponadto w konkursie 
wyróżniono prace: Łukasza Gancarza 

i Eweliny Cebo z Zasadniczej Szkoły 
zawodowej Nr 5 w Olkuszu, Konrada 
Kuliga i Patrycji Piekoszewskiej z IV 
LO w Olkuszu oraz Oliwii Adamczyk 
i Pauliny Kulawik z Zespołu Szkół Nr 
3 w Olkuszu. Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za udział, a laureatom 
serdecznie gratulujemy.

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Olkuszu dziękuje wszyst-
kim, którzy odwiedzili naszą Stację 
i skorzystali z porad naszych pracow-
ników podczas organizowanego Dnia 
Otwartego w Inspekcji Sanitarnej. 
Mamy nadzieję, że zainteresowani 
przedsiębiorcy uzyskali wszelkie 
stosowne informacje w zakresie pro-
wadzonych działalności o charakterze 
żywieniowo-żywnościowym, a miesz-
kańcy - porady w zakresie bezpiecznej 
żywności w domu i w podróży.
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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
Zmiana	terminu	występów	Grupy	MoCarta
Informujemy, że koncerty Grupy MoCarta w Olkuszu i Dąbrowie Górniczej 

zaplanowane na 10 maja 2015 r. zostały przeniesione na 17 października 2015 
r. z przyczyn niezależnych od organizatora i artystów.  

Miejsca i godziny, w których odbędą się koncerty, pozostają bez zmian, czyli:

-	Olkusz,	Miejski	Ośrodek	Kultury	w	Olkuszu	(ul.	Fr.	Nullo	29),	godz.	16:00, 
-	Dąbrowa	Górnicza,	Pałac	Kultury	Zagłębia	(Plac	Wolności	1),	godz.	19.00.

Wszystkie zakupione bilety zachowują ważność. Na wszystkich uczestników, 
którzy zachowają bilety, czeka po koncercie niespodzianka. 

Pytania można kierować na adres: biuro@monolitart.com.pl.

9 maja
10:00 - 11:00 Rozumiem, co czytam 
dla kl. II i III - Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Olkuszu

11:00 - 12:15 Bajkowe soboty dla 
rodziny - Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Olkuszu

12:30 - 13:30 Rozumiem, co czytam kl. 
IV-VI - Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Olkuszu

13:30 - 23:00 90-lecie OSP Bukowno 
Stare - Bukowno Stare

17:00 - 19:00 Nocny pościg (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

17:00 - 19:00 Paranienormalni - „Żarty 
się skończyły” - DK Wolbrom

19:15 - 21:30 System (2D NAPISY) - 
Kino „Zbyszek”

20:00 - 22:30 System (2D NAPISY) - 
Kino „Radość”

10 maja
16:00 - 18:00 Grupa MoCarta - Ale 
Czad! - MOK

16:45 - 22:00 Wyjazd do Teatru „Zagłę-
bia” - MOK Olkusz

17:00 - 19:30 System (2D NAPISY) - 
Kino „Radość”

19:15 - 21:30 System (2D NAPISY) - 
Kino „Zbyszek”

19:30 - 21:30 Klub dla wybrańców (2D 
NAPISY) - Kino „Radość”

11 maja
10:00 - 11:00 Historia książki – ZSS w 
Olkuszu - Powiatowa i Miejska Biblio-
teka Publiczna w Olkuszu

11:00 - 12:00 W kadrze. Edukacja 
filmowa – SP 1 w Olkuszu - Powia-
towa i Miejska Biblioteka Publiczna w 
Olkuszu

12:00 - 13:00 Zaprzyjaźnij się z teatrem 
– SP 6 w Olkuszu - Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Olkuszu

13:00 - 14:00 Biblioteka dla pierwszaka 
kl. I a SP 4 w Olkuszu - Powiatowa i 
Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu

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

17:00 - 19:00 Nocny pościg (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

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

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

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

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

19:15 - 21:30 System (2D NAPISY) - 
Kino „Zbyszek”

12 maja
10:00 - 11:00 Jak posługiwać się 
słownikami i encyklopediami? – kl. V a 
SP 4 - Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Olkuszu

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

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

17:00 - 19:00 Nocny pościg (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 - 20:00 Klub dla wybrańców (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

19:15 - 21:30 System (2D NAPISY) - 
Kino „Zbyszek”

20:00 - 22:30 System (2D NAPISY) - 
Kino „Radość”

13 maja
08:45 - 10:00 Eko Pingwiny - MOK Olkusz

10:15 - 11:30 Eko Pingwiny - 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. Bata-
lionów Chłopskich 2

17:00 - 19:00 Nocny pościg (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

18:00 - 20:00 Klub dla wybrańców (2D 
NAPISY) - Kino „Radość”

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

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

19:15 - 21:30 System (2D NAPISY) - 
Kino „Zbyszek”

20:00 - 22:30 System (2D NAPISY) - 
Kino „Radość”

14 maja
10:00 - 12:00 Powiatowy Konkurs Pla-
styczny „Przeczytam ci tęczę” - Powia-
towa i Miejska Biblioteka Publiczna w 
Olkuszu

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

16:00 - 18:00 Korepetycje z matema-

tyki - Klub „Kubuś”, ul. Batalionów 
Chłopskich 2

16:00 - 18:00 Słowikowe metamorfozy 
+ gotowanie - Klub „Kubuś”, ul. Bata-
lionów Chłopskich 2

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

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

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

18:00 - 20:00 Klub dla wybrańców (2D 
NAPISY) - Kino „Radość”

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

18:15 - 20:00 Wernisaż wystawy 
„Ludzie z pasją” - MOK Olkusz

20:00 - 22:30 System (2D NAPISY) - 
Kino „Radość”

15 maja
10:00 - 11:00 Cztery pory roku przed-
szkolaka i Edukacja z Disneyem – 
Przedszkole Nr 7 w Olkuszu - Powia-
towa i Miejska Biblioteka Publiczna w 
Olkuszu

11:00 - 12:00 Biblioteka dla drugokla-
sisty – kl. II b SP 5 w Olkuszu - Powia-
towa i Miejska Biblioteka Publiczna w 
Olkuszu

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

17:00 - 19:00 Dyskusyjny Klub Książki - 
Miejska Biblioteka Publiczna w Bukow-
nie

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

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

KuPiê	-	SPRZeDAM
=To	i	Owo,	komis	rowerowy  
-skup. Rtv, agd., pralki, art. sateli-
tarne, cb, lombard. Ruski Targ.  
Tel.(502)261113.
Autoskup - kupiê ka¿d¹ markê, tanie 

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

=Akordeon prod. w³oskiej 120 bas 
klawiszowy, stan dobry.  
Tel.(32)6455227.
=Sprzedam	mało	używany,	na	
gwarancji,	wózek	3w1	Camarello	
–	gondola,	spacerowy,	fotelik	–	
lekki	i	solidny.	Cena	do	negocja-
cji.	Tel.	728658777.

uSŁuGi
=FiRMA	iNTROLiGATORSKA	
"Jupiter"
Olkusz, ul. Mickiewicza 19 (naprze-
ciwko „Victorii”). Tel.(32)6413433, 
(643)0987, (606)306841, ofe-
ruje: oprawy tradycyjne - twarde 
(du¿a iloœæ kolorów), bindowanie, 
termobindowanie, bigowanie, z³ocenie 
metod¹ termodruku.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.
=PRZY£¥CZA KANALIZACYJNE. 
TEL.(882)841557.
=Autoskup,	ca³e,	rozbite,	skoro-
dowane,	z³omowanie,	gotówka,	
w³asny	transport.	Tel.	(508)760255,	
(600)507385.
=Zwy¿ka 20m., wycinka drzew, 
wynajem i us³ugi rêbakiem do ga³êzi, 
elektryczne itp. Tel.(512)373245.
=Parkiety- uk³adanie, cyklinowanie, 
sprzeda¿ materia³u. Niskie ceny.  
Tel.(508)673623.

BuDOWLANe
=Docieplenia	budynków.	 
Tel.(32)7107666,	(602)438844.

=NOW-BuD	Firma	z	20-letni¹	
praktyk¹:	prace	dekarsko	ciesiel-
skie,	docieplenia	budynków,	adapta-
cje	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.
=Budowa domów, remonty.  
Tel.(606)268172.
=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 krótkoterminowe 
na 15/30 dni w kwotach od 300 
do 1500 z³. Minimum formalnoœci. 
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.
=Pozabankowa po¿yczka do 40000 z³ 
bez BIK, KRD, ERIF. Tel.(32)2642876.
=Po¿yczka prywatna do 7000 z³ bez 
BIK i innych baz. Tel.(32)2642876.
=Do 3000 z³ z komornikiem, nowy 
produkt. Tel.(32)2642876.
=Doradca Kredytów Firmowych.  
Tel.(784)007824.
=Ale	po¿yczka	nawet	w	24	godziny.	
Tel.(668)681847.
=Doradca Kredytów Firmowych.  
Tel.(784)007824.

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

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

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.
=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 ka¿de. Tel.(886)601143.
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.

DZiA³Ki	i	GRuNTy
=Olkusz- Sikorka- Bogucin, ziemiê 
roln¹ 0,29 ha + 0,85 ha - 43 tys.+ 127 
tys.z³. Tel.(86)218721. 

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

MieSZKANiA
=Sprzedam mieszkanie w Wolbromiu 
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	przyucze-
nia	zawodu,	prace	blacharsko	-	
dekarskie,	prace	remontowe.	 
Tel/fax.(32)7107666,	(602)438844.
=Promedica24 zatrudni opiekunów/
ki osób starszych w Niemczech lub 
Anglii. Zarób do 3 tys. euro brutto za 
wyjazd. Kontakt: Tel.(506)289107.
=39 lat, Wykszta³cenie Wy¿sze 
Ekonomiczne. Szukam Pracy.  
Tel.(693)651057.
=Szukam pracy. Tel.(698)585957
=Przyjmê pracowników budowla-
nych, operatora koparki.  
Tel.(604)292970.

RóŻNe
=Na majówkê jedziemy w spodniach 
ze Stoiska nr 3! Polecamy: nowe 
wzory d¿insów polskich produ-
centów, letnie bawe³niane d³ugie 
i krótkie, kolorowe koszule, nietypowe 
rozmiary. Czekamy: targowisko ul. 
S³awkowska wt, pt i sob do 14.00.


