
R E K L A M A

 str. 2, 3

Sprawdź, jakie inwestycje w tym roku 
zostaną zrealizowane w gminach Olkusz  
i Klucze.
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Chcesz pojeździć na łyżwach? Z jedynego 
sztucznego lodowiska w naszym powiecie 
można korzystać w Bolesławiu.
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6 stycznia przez powiat przeszły cztery 
Orszaki Trzech Króli. Do Bukowna i Mało-
bądza dołączył Olkusz z Wolbromiem.
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PWiK  
do kontroli?

� Więcej�na�stronie 5

olkusz
Wiola�Woźniczko

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp z o. o. w Olkuszu 
należy skontrolować – uważa grupa 
olkuskich miejskich radnych. Bur-
mistrz twierdzi, że ma skuteczniejszą 
koncepcję. Radni zadali też włoda-
rzowi Olkusza szereg pytań dotyczą-
cych przede wszystkim zatrudnienia 
w PWiK – u, kosztów przedsiębiorstwa 
oraz strat wody. Na te pytania odpo-
wiedział zarząd spółki. Jak zatem 
wygląda sytuacja w Wodociągach?
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K O N D O L E N C J E  -  P O D Z I Ę K O W A N I A

Olkuski budżet:  
drogi, lodowisko, zabytki

olkusz
Wiola�Wożniczko

Miejscy radni przyjęli budżet 
na 2016 rok. Jakie inwestycje 
w mieście i gminie zostaną zre-
alizowane w ciągu najbliższych 
dwunastu miesięcy?

Na różnego rodzaju przedsięwzię-
cia zostanie przeznaczone prawie 7 
mln 875 tys. złotych. Niespełna 3 mln 
złotych stanowią wydatki na drogowe 
modernizacje. Gmina dofinansuje 
dwa zadania wojewódzkie: budowę 
połączenia pomiędzy autostradą 
A4 węzeł Rudno i drogą krajową 94 
w Olkuszu (29 tys. 200 złotych) oraz 
budowę połączenia pomiędzy drogą 
krajową 79 i drogą wojewódzką 
791 (25 tys. złotych). Na planowa-
ne prace na drogach powiatowych 
gmina udzieli kilku dotacji: 100 tys. 
złotych na budowę chodnika przy ul. 
Długiej, nieco ponad 101 tys. złotych 
na budowę chodnika w Zimnodole 
(z czego 51 tys. złotych ze środków 
własnych sołectwa), 50 tys. złotych na 
utwardzenie pobocza od Witeradowa 
do skrzyżowania z drogą wojewódzką 
791, 50 tys. złotych na utwardzenie 
pobocza w Żuradzie.

Przede wszystkim  
gminne drogi

Drogowe inwestycje w najwięk-
szej mierze dotyczą oczywiście gmin-
nych traktów. 250 tys. złotych zapi-
sano na przebudowę ciągów  pieszo 
– jezdnych przy ul. Górniczej 32 – 32 
b, a  242 tys. złotych na budowę 
chodnika przy ul. Parkowej. 150 
tys. złotych to koszt remontu 
ul. Sosnowej. Modernizacja 
drogi i wykonanie miejsc 
postojowych przy ul. Żu-
radzkiej nr 18 i 20 to 
wydatek rzędu 50 tys. 
złotych. Przy ul. Kor-
czaka ma powstać 
zatoka postojowa (60 
tys. złotych). 50 tys. 
złotych przeznaczono 
na modernizację chodnika przy  
Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Har-
dego, a 30 tys. złotych na takie samo 
zadanie przy ul. Piłsudskiego. Moder-
nizacje dróg w Zawadzie i Zimnodole 
będą kosztować po 50 tys. złotych. 
Kolejne inwestycje to: przebudowa ul. 
Reja (94 tys. złotych), modernizacja 
ul. Nullo od stawu do ul. Słowackiego 
(100 tys. złotych), włączenie ul. Armii 
Krajowej do ul. Osieckiej (100 tys. zło-
tych), budowa chodnika przy ul. Nullo 
od ul. Kościuszki do bloku nr 5 (70 
tys. złotych). W przyszłym roku zapla-
nowano również wykonanie nakładek 
asfaltowych: na drodze gminnej na 
Podgrabiu (80 tys. złotych), na ul. 
Buchowieckiego (100 tys. złotych), na 
ul. Wiśniowej (80 tys. złotych).

Inwestycyjne zadania obejmują 
również wykonanie projektów przed-
sięwzięć planowanych do realizacji 
w przyszłości. W budżecie zapisano 
osiem takich wydatków. Dotyczą one 
sporządzenia dokumentacji projek-
towej na budowę czterech ulic: ul. 
Zielonej od ul. Astrów w stronę ul. 
Rabsztyńskiej i ul. Wapiennej (13 tys. 
złotych), ul. Leśnej (nieco ponad 22 
tys. złotych), ul. Rataja (50 tys. zło-
tych) i ul. Dworskiej w Niesułowicach 
(50 tys. złotych), a także przebudowę 
ul. Sienkiewicza (50 tys. złotych) 
i ul. Przemysłowej (60 tys. złotych), 
budowę parkingu przy ul. Baczyń-
skiego oraz zatok przystankowych 
przy „krajówce” (10 tys. złotych).

Wśród pozostałych inwestycji 
są m. in. : termomodernizacja OSP 
w Zedermanie (70 tys. złotych), 
dobudowa oświetlenia ulicznego 
na Terenia miasta i gminy (60 tys. 

złotych), projekt budowy toalet przy 
ul. Floriańskiej (15 tys. złotych), ciąg 
dalszy prac na zamku w Rabsztynie 
(łącznie 670 tys. złotych) czy moder-
nizacja niecki basenowej (100 tys. 
złotych). W przyszłym roku zaplano-
wano również rewitalizację obszarów 
wiejskich na terenie pięciu sołectw: 
Gorenic (181 tys. złotych), Kosmolo-
wa (152 tys. złotych), Osieka (86 tys. 
złotych), Troksa (52 tys. 800 złotych) 
i Żurady (59 tys. 200 złotych).

Przedsięwzięcia  
na kilka lat

W przyszłorocznym budżecie 
znalazły się inwestycje, których reali-
zacja potrwa kilka lat. Do nich należy 
rewitalizacja kwartału królewskiego 
(dawne starostwo), na którą w 2016 
roku zaplanowano 100 tys. złotych, 
w 2017 roku 5 mln złotych, a w 2018 
roku 6 mln 950 tys. złotych. Multime-
dialna trasa turystyczna w obrębie 
podziemi olkuskiego ratusza realizo-
wana w przyszłym roku ma kosztować 
90 tys. złotych, a w dwóch kolejnych 
latach 2 mln złotych (2017 r.) i 1 mln 
950 tys. złotych (2018 r.). Podobnie 
wygląda kwestia budowy kompleksu 
boisk przy Szkole Podstawowej nr 
3 w Olkuszu, na co w 2016 i 2017 
roku przeznaczono po 750 tys. 
złotych. W przyszłym 
roku rozpocznie 
się budowa lo-
dowiska na 
t e r e n i e 
k o m -

plek-
su baseno-
wo – rekreacyjne-
go na Czarnej Górze, co 
w ciągu najbliższych dwóch lat 
ma kosztować 1 mln złotych oraz 
budowa budynku socjalnego przy ul. 
Witosa (50 tys. złotych w 2016 roku, 
550 tys. złotych w 2017 roku),

Do kilkuletnich inwestycji należą 
także drogowe przedsięwzięcia. Chodzi 
o: budowę chodnika i miejsc postojo-
wych przy ul. Sławkowskiej (195 tys. 
złotych w 2016 roku, 200 tys. złotych 
w 2017 roku), ciąg dalszy przebudowy 
ciągu pieszo - jezdnego wraz z miej-
scami postojowymi przy ul. Skalskiej 
7, 17, 18, 19 (po 100 tys. złotych 
w latach 2016 – 2018), przebudowę 
parkingu przy ul. Konopnickiej (106 
tys. złotych w 2016 roku, po 100 tys. 
złotych w latach 2017 – 2018), prze-
budowę ul. Legionów Polskich (po 100 
tys. złotych w latach 2016 – 2017) czy 
przebudowę ul. Polnej z miejscami 
parkingowymi (40 tys. złotych w 2016 
roku, po 100 tys. złotych w latach 
2017 – 2019).

W co zainwestują  
sołectwa?

W Bogucinie Małym za 9 tys. zło-
tych zaplanowano budowę plenerowej 
siłowni. 4 tys. złotych kosztować 
będzie kolejny, trzeci etap oświe-
tlenia drogi gminnej. Inwestycyjne 
zamierzenia w Braciejówce to budowa 
ogrodzenia przy byłym przedszkolu 
(14 tys. złotych) oraz wykonanie pro-

jektu oświetlenia ulicznego od pętli do 
szkoły (3 tys. złotych). W Gorenicach 
zostaną wyremontowane drogi dojaz-
dowe do pól i wymienione uszkodzone 
obrzeża kostki brukowej przy szkole 
za prawie 12 tys. złotych. 700 złotych 
będą kosztować pomoce dydaktyczne 
dla szkoły podstawowej w Zederma-
nie, które zakupi sołectwo Kogutek. 
Kosmolów przeznaczył 14 tys. złotych 
na wyposażenie remizy OSP, 5 tys. 
złotych na zakup pomocy dydaktycz-
nych do miejscowej szkoły oraz po 2 
tys. złotych na stroje ludowe oraz sa-
dzonki i krzewy. Niesułowice wesprą 
gminę kwotą prawie 16 tys. złotych 
w przebudowie dróg, natomiast za 2 
tys. złotych kupią farby do malowania 
siatki przy jednej z działek. W Olewi-
nie 5 tys. 500 złotych przeznaczono 
na budowę ul. Granicznej. Po 5 tys. 
złotych  w Osieku zapisano na remont 
pomieszczeń socjalnych remizy OSP, 
remont szkoły podstawowej, zakup 
pomocy dydaktycznych dla przed-
szkola, a 2 tys. złotych na książki do 
filii biblioteki.

W Pazurku zaplanowano 
budowę altany za 8 
tys. 827 złotych. 
Podlesie 

Rabsztyńskie przeznaczyło łącznie 
nieco ponad 7 tys. złotych na malo-
wanie i wyposażenie świetlicy. 4 tys. 
800 złotych to wydatki na pokrycie 
opłat za media w świetlicy.

3 tys. złotych wyda Rabsztyn na 
zakup elementów małej architektury. 
W Sienicznie 14 tys. 500 złotych prze-
znaczono na dokończenie remontu 
ul. Słonecznej, a 7 tys. 500 złotych 
na projekt oświetlenia łuku drogi 
krajowej 94. Prawie 12 tys. 500 zło-
tych kosztować ma remont świetlicy 
wiejskiej w Troksie, a na 2 tys. złotych 
utrzymanie terenów zielonych. W Wi-
śliczce skupiono się na placu zabaw: 
jego doposażeniu (2 tys. 500 złotych), 
dobudowie oświetlenia (4 tys. złotych) 
oraz utrzymaniu zieleni (nieco ponad 
1 tys. złotych). 20 tys. złotych będzie 
kosztować ułożenie kostki brukowej 
na placu szkolnym w Witeradowie. 
Z funduszu sołeckiego Zadola Kosmo-
lowskiego za 8 tys. 800 złotych po-
wstanie budynek gospodarczy - wzor-
cowa zagroda rolnicza. W Zawadzie 10 
tys. złotych przeznaczono na budowę 
drogi na „Michałówkę”, prawie 6 tys. 
złotych na remont remizy OSP oraz 
5 tys. złotych na remont szkoły pod-
stawowej. Prace geodezyjne i prawne 
w celu pozyskania gruntu pod drogę 
północną (10 tys. złotych), wykonanie 
dokumentacji projektowej na utwar-

dzenie zatok przystankowych (8 tys. 
złotych), zakup bramek na boisko (2 
tys. 148 złotych) oraz zakup pomocy 
dydaktycznych dla miejscowej szkoły 
(1 tys. złotych) – to przyszłoroczne 
plany sołectwa Zederman. 

W Zimnodole postawiono na 
budowę dróg gminnych (14 tys. 411 
złotych), modernizację ogrodzenia 
wzdłuż drogi gminnej w okolicach 
remizy (1 tys. 500 złotych) oraz dy-
daktyczne zakupy dla szkoły podsta-
wowej w Osieku (1 tys. 500 złotych) 
i przedszkola w Osieku (500 złotych). 
Największą inwestycją w Żuradzie 
będzie remont małego boiska pił-
karskiego za nieco ponad 10 tys. 
złotych. Poza tym zaplanowano 
remont w remizie OSP (7 tys. złotych), 
wykonanie tablic informacyjnych (1 
tys. złotych) i podestu na występy (1 
tys. złotych).

Osiedlowe wydatki
Osiedle Śródmieście przeznaczy-

ło po 1 tys. 500 złotych na  remont 
drogi do garaży przy ul. Górniczej 
oraz zakup pomocy dydaktycznych 

do Szkoły Podstawowej nr 1. 1 
tys. złotych ma kosztować zakup 

pomocy dydaktycznych dla 
Przedszkola nr 3. Z funduszy 
osiedla Centrum 4 tys. zło-

tych zapisano na budowę 
ogrodzenia placu zabaw 

przy ul. Bylicy, 1 tys. 500 
złotych na wyposażenie 

dla Szkoły Podstawo-
wej nr 4 oraz 1 tys. 

200 złotych na 
wyposaże-

nie dla 
P r z e d -
szkola nr 

7. Na 
osie-
d l u 

P a k u -
ska zdecy-

dowano, że 2 
tys. 320 złotych 

stanowić będzie do-
tacja dla powiatu na 

budowę przystanku 
przy ul. Osieckiej, a 2 

tys. złotych dofinanso-
wanie osiedlowego klubu. 

Wydatki na dydaktyczne 
zakupy wyniosą: 500 złotych 

dla Zespołu Szkół Specjalnych, 
2 tys. złotych dla Przedszkola nr 

8 oraz 2 tys. 500 złotych dla Szkoły 
Podstawowej nr 3. Nieco ponad 6 
tys. złotych na modernizację dróg 
przeznaczy osiedle Czarna Góra. 
Dydaktyczne pomoce za 1 tys. 750 
złotych dla Szkoły Podstawowej nr 6 
i za 1 tys. 250 złotych dla Przedszkola 
nr 5 – to wydatki osiedla Pomorzany. 
Z funduszu osiedla Glinianki po 500 
złotych przeznaczono na pomoce dy-
daktyczne dla Szkoły Podstawowej nr 
5 oraz Przedszkola nr 4. 

Osiedle Młodych przekaże 9 tys. 
złotych na kupno obiektów małej ar-
chitektury i 2 tys. złotych na remont 
schodów wejściowych w Szkole Pod-
stawowej nr 10. Po 2 tys. złotych prze-
znaczono na : na pomoce naukowe 
i rzutnik multimedialny dla Zespołu 
Szkolno – Przedszkolno – Integracyj-
nego nr 1, huśtawki dla Przedszkola 
nr 10, gablotę i książki dla biblioteki 
szkolnej w Gimnazjum nr 2, dotacje 
dla powiatu na pomoce dydaktyczne 
dla Liceum Ogólnokształcącego nr 
2. Na osiedle Wschód 2 tys. złotych 
zapisano na modernizację ulic. 8 tys. 
924 złote ze środków osiedla Słowiki 
kosztować będą elementy małej ar-
chitektury, montaż urządzeń siłowni 
i zakup koszy na ul. Pakuska.

Osiedla i sołectwa co roku prze-
znaczają część swoich środków na 
organizację imprez kulturalno – in-
tegracyjnych.

Orszaki Trzech 
Króli

powiat
Piotr�Kubiczek

6 stycznia, w Dniu Objawienia 
Pańskiego, ulicami całej Polski 
setki tysięcy wiernych przeszły 
w barwnych Orszakach Trzech 
Króli. W tym roku do Bukowna 
i Małobądza, ze swoimi korowoda-
mi dołączyły także Olkusz i Wol-
brom. Było radośnie, kolorowo 
i rodzinnie.

BUKOWNO 
Pierwszy z orszaków wyruszył 

spod Centrum Kultury w Bukownie, 
które rozpoczęło tradycję ulicznych 
jasełek w naszym regionie. Królami, 
wzorem poprzednich lat, byli bur-
mistrz Bukowna Mirosław Gajdzi-
szewski, przewodniczący rady miej-
skiej Edward Gmitruk oraz Zbigniew 
Urbański, który reprezentował miesz-
kańców. Monarchowie wraz z barw-
nym orszakiem przeszli z ul. Kolejowej 
na ul. 3-maja, a stamtąd do kościoła 
p.w. św. Andrzeja Boboli. Orszak 
poprowadził wielbłąd, a uczestnicy 
jasełek zatrzymali się również pod 
posiadłością biblijnego Heroda. W or-
szaku nie zabrakło przedszkolaków, 
strażaków i podopiecznych sekcji 
wokalnej miejscowego MOK-u. Był 
również czas na wspólne kolędowa-
nie. Eucharystii zamykającej trzeci 
orszak w Bukownie przewodniczył ks. 
Wojciech Tkacz.

OLKUSZ
Dla olkuszan udział w ulicznych 

jasełkach był zupełną nowością. 
O godz. 10 w trzech parafiach w róż-
nych częściach miasta rozpoczęły się 
msze św., po których w stronę dworca 
PKP ruszyły tłumy mieszkańców. 
Każda z parafii miała swojego króla. 
Miała także swój kolor. Czerwony 
orszak, na czele którego stanął król 
Europy Kacper, wyszedł z parafii p.w. 
św. Andrzeja Apostoła. Na zielono 
z królem Azji Melchiorem wędrował 
Dobry Pasterz, a w niebieskich bar-

wach z monarchą Afryki Baltazarem 
maszerowali przez miasto wierni 
z parafii św. Maksymiliana. Po zjedno-
czeniu orszaku na placu przy dworcu 
PKP wszyscy ruszyli w kierunku sta-
rówki na wspólne kolędowanie.

WOLBROM
W Wolbromiu  królewski orszak 

przeszedł po raz pierwszy, choć 
sądząc po zainteresowaniu mieszkań-
ców, z pewnością nie ostatni. Zgodnie 
z biblijną prawdą, wierni do stajenki 
w kościele św. Katarzyny przybyli 
z trzech stron świata: od ul. Mariac-
kiej wędrowały dzieci, ich rodzice 
i nauczyciele SP 1 oraz mieszkańcy 
północnej strony miasta. Od strony 
ul. Żwirki i Wigury maszerowali 
uczniowie ZS w Łobzowie z całymi 
rodzinami, a od strony os. Łokietka 
tamtejsi mieszkańcy i uczniowie Gim 
4, którzy na zakończenie orszaku 
zaprezentowali program artystyczny 
oparty na wydarzeniach związanych 
z Bożym Narodzeniem.

MAŁOBĄDZ
Ostatni z orszaków zorganizo-

wanych w powiecie przemaszerował 
przez gminę Bolesław. Barwny koro-
wód, w którym oprócz mieszkańców 
i kontynuatorów szlacheckiej tradycji 
udział wzięły zwierzęta: wielbłąd 
i konie, wyruszył z Dworku w Krzy-
kawce do polskokatolickiego kościoła 
p.w. św. Barbary w Małobądzu. Tam, 
w żywej szopce, trzej królowie złożyli 
pokłon i dary małemu Jezuskowi, 
a na uczestników przemarszu czekały 
również inne atrakcje: koncerty kolęd 
Chóru Cantare i góralskiej kapeli 
Ciupaga. Całość orszaku uzupełniło 
ognisko oraz gorący poczęstunek.

Każdy z czterech barwnych or-
szaków wsparła fundacja „Orszak 
Trzech Króli”, powołana do istnienia 
w 2010 roku, od 2012 roku będąca 
organizacją pożytku publicznego. 
Fundacja jest inicjatorem i organiza-
torem największych jasełek ulicznych 
na świecie - Orszaku Trzech Króli 
w Warszawie, a także w kilkuset miej-
scowościach w Polsce i na świecie.



3Przegląd Olkuski | 8 stycznia 2016 |www.przeglad.olkuski.pl

R E K L A M A

klucze
Wiola�Wożniczko

2 mln 639 tys. złotych – tyle 
w 2016 roku wyniosą wydatki 
na inwestycje w gminie Klucze. 
Sprawdź, jakie przedsięwzięcia 
uchwalili tamtejsi radni.

Największa drogową inwestycją 
będzie przebudowa ul. Kluczewskiej 
i ul. Krzewowej w Ryczówku oraz ul. 
Stawowej w Kwaśniowie Dolnym. 
Zadanie to ma kosztować 938 tys. 621 
złotych. Modernizacji ulegną  również 
trakty: ul. Południowa w Rodakach 
(80 tys. złotych, z czego 25 tys. złotych 
z funduszu sołeckiego Rodak), droga 
Chechło - Skałbania (60 tys. złotych), 
droga Zalesie Golczowskie - Kobylica 
(50 tys. złotych, z czego 14 tys. 300 
złotych z funduszu sołeckiego Zalesia 
Golczowskiego).

Drogi to niejedyne przedsięwzię-
cia zapisane w budżecie. 200 tys. 
złotych przeznaczono na budowę ko-
misariatu policji w Kluczach, a prawie 
731 tys. złotych na zakup samochodu 
strażackiego. 50 tys. złotych wynoszą 
wydatki na budowę świetlicy wiejskiej 
w Zalesiu Golczowskim. Za 40 tys. 
złotych zostanie dostosowany do 
wymogów technicznych budynek wie-
lofunkcyjny w Krzywopłotach.

Jakie wydatki zaplanowano 
w ramach funduszy sołeckich? W Bo-
gucinie Dużym zaplanowano budowę 
przydomowej oczyszczalni ścieków 
za 14 tys. 817 złotych. W Bydlinie 
wyremontowany zostanie garaż OSP, 
co ma kosztować nieco ponad 27 tys. 
złotych. Ze środków sołectwa Chechło 
14 tys. złotych zapisano na zakup 
sprzętu nagłaśniającego do Domu 
Ludowego, a 12 tys. złotych na dopo-
sażenie siłowni na wolnym powietrzu. 

W Cieślinie zostanie uporządkowany 
i ogrodzony teren wokół Domu Ludo-
wego (10 tys. 242 złote), natomiast 
2 tys. 600 złotych przeznaczono na 
zakup telewizora do wspomnianego 
Domu. 6 tys. 637 złotych wyniesie 
koszt budowy parkingu w Golczowi-
cach. Sołectwo to przeznaczyło jeszcze 
4 tys. złotych na zakup karuzeli, 
a 2 tys. 500 złotych na organizację 
rocznicy Powstania Styczniowego. 
W Hucisku powstanie ogrodzenie 
wokół świetlicy za 10 tys. 293 złote. 
27 tys. 88 złotych przeznaczono na 
kontynuację przebudowy boiska wie-
lofunkcyjnego w Jaroszowcu.

W funduszu sołeckim Klucz 
zapisano budowę siłowni na wolnym 
powietrzu (20 tys. złotych). Prawie 
19 tys. 400 złotych kosztować będzie 
poprawa terenu Skotnica i boiska 
sportowego w Kolbarku. W Krzywo-
płotach zaplanowano zakup wyposa-

żenia do budynku wielofunkcyjnego 
oraz zagospodarowanie pobliskiego 
terenu (19 tys. 800 złotych). W Kwa-
śniowie Dolnym za prawie 16 tys. 
400 złotych poprawie ulegnie infra-
struktura na placu zabaw, a za 5 tys. 
złotych zakupiony zostanie sprzęt do 
wozu bojowego OSP oraz strażacka 
odzież ochronna. Kwaśniów Górny 
przeznaczył 15 tys. 50 złotych na do-
posażenie świetlicy wiejskiej, w której 
zaplanowano też remont łazienki 
(3 tys. 500 złotych), a także 2 tys. 
złotych na doposażenie placu zabaw. 
W Rodakach ponad 2 tys. złotych 
zapisano na organizację uroczystości 
związanej z 650 - leciem wsi. Ryczó-
wek zainwestuje w budowę altany (13 
tys. złotych) oraz zagospodarowanie 
„Stoku” na ul. Górnej (4 tys. złotych) 
działki drogowej (nieco ponad 7 tys. 
złotych).

Inwestycje w gminie KluczeUlica pamięci
olkusz

Piotr�Kubiczek

Jeżeli wszystko pójdzie po 
myśli mieszkańców osiedli Słowi-
ki i Skalskie, od 12 lutego droga 
biegnąca tuż przy kościele pw. 
Dobrego Pasterza w Olkuszu będzie 
nosić nazwę Księdza Prałata Henry-
ka Januchty. Zmarły w lutym 2015 
r. kapłan, przy ul. Miłej spędził 
ćwierć wieku, będąc głównym bu-
downiczym tamtejszej parafii.

Nie tylko nazwa ulicy, ale także 
data oficjalnego jej ustanowienia 
są symboliczne. To właśnie w nocy 
12 lutego w swoim mieszkaniu na 
plebanii zmarł ówczesny olkuski 
dziekan i proboszcz Dobrego Pasterza. 
W pierwszą rocznicę śmierci parafia-
nie nie tylko uczczą pamięć o swoim 
duszpasterzu okolicznościowym 
koncertem, ale także będą mieli satys-
fakcję z uczczenia imieniem patrona 
ponad 300 metrowej drogi.

To właśnie mieszkańcy zabiegali 
o uhonorowanie ks. Januchty, który 
przez 25 lat z wojskowego namiotu 
wprowadził swoich parafian naj-
pierw do kaplicy, a później także do 

kościoła. W sprawę zaangażowały się 
zarządy obu osiedli oraz radni miejscy 
Józef Filas i Ryszard Ryza. Wspólnie 
zbierano podpisy pod wnioskiem 
o nadanie nazwy niedawno powstałej 
drodze.

W grudniu do magistratu trafiła 
uchwała Zarządu osiedla Skalskie, 
stanowiąca wniosek w sprawie popar-
cia inicjatywy nadania nazwy łączącej 
ul. Miłą z ul. Jasną imieniem Księdza 
Prałata Henryka Januchty. Wniosek 
swoim podpisem poparło 479 osób.

O tym, że droga będzie miała 
swojego patrona, tuż przed świętami 
Bożego Narodzenia zadecydowa-
li radni. Właścicielem gruntu, na 
którym znajduje się asfaltowa droga 
jest gmina, a burmistrz Roman Pia-
śnik wydał zgodę na nadanie nazwy 
ulicy w niezmienionej formie, przy-
chylając się jednocześnie do prośby 
mieszkańców.

Przypomnijmy, że zmarły 12 
lutego br. ks. Henryk Januchta z pa-
rafią pw. Dobrego Pasterza w Olkuszu 
był związany od 25 lat. Zasłynął 
głównie jako budowniczy, rozważny 
gospodarz i oddany pielgrzym. Po 
jego śmierci na czele parafii stanął 
ks. Grzegorz Gołuszka.

Rejestracja także 
w Wolbromiu

wolbrom
Ewa�Barczyk

Od nowego roku, a dokładniej 
od 4 stycznia 2016 r. mieszkańcy 
gminy Wolbrom nie będą musieli 
jeździć do olkuskiego Starostwa 
w sprawie rejestracji pojazdów. 
Dzięki porozumieniu pomiędzy 
władzami Powiatu i Gminy w wol-
bromskim magistracie znalazło się 
miejsce na biuro Zamiejscowego 
Referatu Rejestracji Pojazdów, 
którego funkcjonowanie będzie 
współfinansowane z budżetu Wol-
bromia.

Właściciele pojazdów odwiedzając 
pokój 110 (I piętro) budynku Urzędu 
Miasta i Gminy przy Krakowskiej 1 
załatwią sprawy związane z: rejestra-

cją pojazdów, wymianą dowodów reje-
stracyjnych z powodu braku miejsca 
na wpisy badań technicznych, wyreje-
strowaniem pojazdów (demontażem, 
kradzieżą, zgłoszeniem sprzedaży), 
wydaniem wtórników tablic rejestra-
cyjnych oraz wtórników nalepek na 
szybę, wydaniem dowodów rejestra-
cyjnych zatrzymanych przez Policję, 
wydaniem zaświadczeń, dopisaniem 
lub skreślaniem adnotacji w dowo-
dach rejestracyjnych (np. hak, gaz, 
L, taxi, VAT, współwłaściciel).

Nowy wydział zamiejscowy, który 
będą obsługiwały dwie urzędniczki, 
będzie pracował w godzinach urzę-
dowania wolbromskiego magistratu, 
czyli w: poniedziałek 10-17.30, wtorek 
7-14.30, środa 8-15.30, czwartek 7-
14.30, piątek 7-14.30.

Gdzie na łyżwy?
bolesław

Piotr�Kubiczek

W Bolesławiu na ul. Kopalnia-
nej, przy tamtejszym Orliku, funk-
cjonuje sztuczne lodowisko. Na 
jedynym takim obiekcie w całym 
powiecie, od 31 stycznia można 
pojeździć na łyżwach siedem dni 
w tygodniu.

„Biały Orlik” ruszył w Sylwestra, 
a na łyżwach w Bolesławiu będzie 
można jeździć pewnie przez dwa 
miesiące. Wszystko w „rękach” aury. 
Jeśli ta będzie sprzyjająca to i koń-
cówkę lutego będzie można spędzić na 
lodzie. Do 15 stycznia obiekt czynny 

jest codziennie w godzinach 13:00 
– 21:00. Przez okres ferii zimowych, 
czyli od 16 do 31 stycznia pierwsi 
chętni będą mogli wejść na lód już od 
godz. 10:00. Harmonogram otwarcia 
lodowiska w lutym nie jest jeszcze 
znany, ale pewnie nie będzie się 
zbytnio różnił od tego obowiązującego 
w tym miesiącu.

Wstęp na lodowisko jest bezpłat-
ny. Przy „Białym Orliku” funkcjonuje 
także wypożyczalnia łyżew – 4 zł za 
godzinę jazdy w ogólnodostępnym 
sprzęcie. Wybierając się do Bolesławia 
można również zabrać ze sobą swoje 
łyżwy. Lodowisko jest monitorowane, 
a wzorem ubiegłych lat ma także swo-
jego gospodarza, odpowiedzialnego za 
przygotowanie obiektu do użytku.

R E K L A M A
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400�euro�kieszonkowego�dla�ucznia,�
bezpłatny� transport,� pobyt,�wyżywienie�
oraz�28�dni�praktyki,�a�ponadto�możliwość�
nawiązania� kontaktów,� doskonalenia�
komunikacji�w� języku�niemieckim,�uzy-
skania� certyfikatu� i� Europassu�Mobility�
potwierdzającego� umiejętności� i� do-
świadczenie�to�tylko�niektóre�korzyści��dla��
wyjeżdżających�uczniów.�Na�miesięczne�
praktyki�udaje�się�młodzież�uczęszczająca�
do�technikum�budowlanego,�hotelarstwa,�
technikum� żywienia� i� usług� gastrono-
micznych� oraz� do� zasadniczej� szkoły�
zawodowej� (murarz-tynkarz,� monter�
suchej� zabudowy,� kucharz).�Do� tej�pory�
odbyły�się�wyjazdy�trzech�grup:�

�-�na�przełomie�października�i�listopa-
da�wyjazd�uczniów�z�branży�budowlanej�
do� Eisenach.� Praktyka� odbywała� się�
w�firmie�Innenausbau�,�która�jest�przed-
siębiorstwem�pracującym� na� zlecenie�
mieszkańców�Eisenach�oraz�okolicy.�Prze-

prowadza�prace�budowlane,� remontowe�
i�wykończeniowe.�Uczniowie�mieszkali�
w�Eisenach,� które�oferuje�bogatą�ofertę�
spędzania� czasu�wolnego� (basen,� krę-
gielnia,�muzeum�Bacha,�dom�Lutra,�zamek�
Wartburg,�muzeum�samochodów).

-�od�31�X�do�29�XI�2015�r.�wyjechało�
10�uczniów�z�branży�hotelarskiej�do�pięciu�
hoteli�na�terenie�Turyngii�i�Bawarii.�Wła-
ściciele�obiektów�zapewnili�praktykantom�
pełne�wyżywienie,�bardzo�dobre�warunki�
noclegowe,�miejsce� stażu� oraz� opiekę�
pedagogiczną�i�merytoryczną.�Uczniowie�
pracowali�w� restauracji,� kuchni� i�w�ob-
słudze� pięter� oraz� obserwowali� pracę�
na� recepcji,� a�wolnym�czasie�korzystali�
z�oferty�turystycznej�miejscowości.�Wła-
ściciele� hotelów�brali� udział�w�monito-
ringu�postępów�uczestników,� ewaluacji�
oraz�w� rozpowszechnianiu� informacji�
o�projekcie�i�jego�rezultatach.�

-� 3� stycznia� 2016� roku�wyjechała�
trzecia�grupa,�licząca�10�uczniów�z�branży�
hotelarskiej,�powrót�uczniów�przewidzia-
ny�jest�na�2�lutego.

Transport�praktykantów�wraz�z�ubez-
pieczeniem�zapewniany�jest�przez�szkołę.�

Młodzieży�podczas�podróży� towarzyszą�
opiekunowie,� nauczyciele� ze� szkoły,�
którzy�pozostają�na�miejscu,�a�następnie�
przywożą� grupę� bezpiecznie� do� kraju.�
Na�każdy�wyjazd�przewidziana�jest�kon-
trola� z� ramienia�szkoły,� czyli� tak� zwany�
monitoring.�Dyrektor�szkoły�Marida�Zoń�
była�na�monitoringu�każdej��grupy:��dwa�
dni� dla� grupy� budowlańców� i� trzy� dla�
hotelarzy.� Pobyt� dyrektora�w� Turyngii�
umożliwił�odwiedzanie�uczniów�w�miej-
scach� praktyk� (firmach� budowlanych,�
hotelach)� oraz� przeprowadzenie� indy-
widualnych� rozmów� na� temat� pobytu� 
i�oceny�warunków�życia�i�pracy.��Był�też�
dla�dyrektora�okazją�do�rozmowy�z�praco-
dawcami�na�temat�postawy�praktykantów,�
ich�zaangażowania�oraz�postępów�języ-
kowych.�Monitoring� jest� bardzo�ważny,�
daje�pewność,�że�warunki�umowy�zawarte�
między�stronami�przebiegają�prawidłowo,�
a�uczniowie�zdobywają�przydatne�umiejęt-
ności�i�doświadczenie,�nawiązują�kontakty�
oraz� rozwijają� kompetencje� językowe.�
Uczniowie�wracają� bardzo� zadowoleni,�
traktują�wyjazd�jako�przygodę,�ale�i�furtkę�
na�przyszłość.

erasmus+ tylko w budowlance
Zespół szkół Nr 4 im. Komisji edukacji Narodowej jest jedyną szkołą w powiecie 
olkuskim, która zakwalifikowała się do projektu unijnego erasmus+ otrzymując 150 
tysięcy euro na organizację miesięcznych praktyk zawodowych w Niemczech.

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

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały 
Nr XII/209/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w/s zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Olkusz – zmiana nr 20.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) informuję 
o przyjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu dokumentu pn. „Uchwała 
Nr XXXI/459/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w/s zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Olkusz – zmiana nr 20”

Z treścią w/w dokumentu, podsumowaniem wraz z uzasadnieniem, 
o których mowa w art. 55 ust. 3 i art. 42 pkt 2 przywołanej ustawy, można 
się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu. Treść w/w dokumentu opublikowana jest 
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz – w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Gmina Olkusz informuje, że usługi  
związane z administrowaniem lokalami 

stanowiącymi własność Gminy Olkusz we 
Wspólnotach Mieszkaniowych od 1.01.2016 r. 

do 31.12.2016 r. będzie wykonywać:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o.
adres siedziby: ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz

Tel./fax 32-6430313, e-mail: sekretariat@pgk.olkusz.pl
Biura obsługi najemców wraz z punktami kasowymi znajdują się:
- Siedziba Przedsiębiorstwa przy ul. Kluczewskiej 2 
- Oddział ul. Sławkowska 12A
- Oddział Aleja 1000-lecia 2B

Biura obsługi najemców wraz z punktami kasowymi umożliwiającymi 
przyjmowanie należności czynne będą w godzinach:
poniedziałek od 7.00 do 15.00
wtorek od 7.00 do 15.00
środa od 7.00 do 15.00 w tym Aleja 1000-lecia 2B od 7.00 do 15.30
czwartek od 7.00 do 15.00
piątek od 7.00 do 15.00

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o. będzie administro-
wało lokalami mieszkalnymi i socjalnymi usytuowanymi w budynkach 
wykazanych poniżej:

Aleja 1000-lecia 3, Aleja 1000-lecia 4, Aleja 1000-lecia 5, Aleja 1000-lecia 6, 
Aleja 1000-lecia7, Aleja 1000-lecia 8, Aleja 1000-lecia 10, Armii Krajowej 18, 
Armii Krajowej 20, Armii Krajowej 26, Augustiańska 5, Francesco Nullo 1, 
Francesco Nullo 3, Francesco Nullo 3A, Francesco Nullo 5A, Francesco Nullo 
23, Górnicza 32, Górnicza 32 A, Górnicza 32 B, Górnicza 32 C, Jana Kantego 1, 
Kościuszki 12, Nullo 2, Kościuszki 14, Kościuszki 15, Krakowskie Przedmieście 
12, Krakowskie Przedmieście 12 A, Krakowskie Przedmieście 12 B, Krakowskie 
Przedmieście 13, Krakowskie Przedmieście 14, Krakowskie Przedmieście 14A, 
Krasińskiego 4, Króla Kazimierza Wielkiego 19, Króla Kazimierza Wielkiego 
33A, Króla Kazimierza Wielkiego 44, Króla Kazimierza Wielkiego 53, Króla 
Kazimierza Wielkiego 55, Legionów Polskich 2, Legionów Polskich 4, Legionów 
Polskich 6, Legionów Polskich 8, Legionów Polskich 10, Legionów Polskich 18, 
Legionów Polskich 20, Legionów Polskich 30, Legionów Polskich 44, M.Bylicy 
3, M.C. – Skłodowskiej 43, Mickiewicza 1, Mickiewicza 3, Mickiewicza 3a, 
Mickiewicza 5, Nałkowskiej 5, Nowa 5, Skalska 6, Skalska 7, Skalska 8, Skalska 
10, Skalska 11, Skalska 12, Skalska 17, Skalska 18, Skalska 19, Skalska 21, 
Sławkowska 7, Sławkowska 7a, Sławkowska 7b, Sławkowska 7c, Sławkowska 
7d, Sławkowska 7e, Sławkowska 7f, Sławkowska 7g, Sosnowa 36, 38, 42, 
Staszica 4, Strzelców Olkuskich 1, Strzelców Olkuskich 1a, Strzelców Olkuskich 
5, Strzelców Olkuskich  5a, Strzelców Olkuskich 7, Strzelców Olkuskich 7a, 
Szkolna 5, Szpitalna 15, Szpitalna 24, Żuradzka 18, Żuradzka 20, 29 Listopada 
1, 29 Listopada 3, 29 Listopada 5.

oGłosZeNIe
Burmistrz� Miasta� i� Gminy� Olkusz� zaprasza� Wszystkich� Mieszkańców� Gminy� do� wypełnienia�
wstępnych� ankiet� dotyczących� wymiany� źródeł� ciepła� i/lub� dotyczących� odnawialnych� źródeł�
energii.� Zainteresowanych� informuję,� że� w� przyszłości� dofinansowaniem� mogą� zostać� objęte�
projekty�polegające�na:

I� –�budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury� (w� tym� zakup� niezbędnych� urządzeń)�
mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej.

W�szczególności�dofinansowanie�otrzymają�inwestycje�polegające�na��budowie/przebudowie:

instalacji�wykorzystujących�energię�słońca�(np.�kolektory�słoneczne,�fotowoltaika)1. 

pompy�ciepła2. 

instalacje�wykorzystujące�biomasę3. 

instalacje�wykorzystujące�biogaz4. 

II� –� likwidacji lub wymiany starych kotłów,�pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe� wraz�
z�wykonaniem�wewnętrznych�instalacji�w�budynku�niezbędnych�do�prawidłowego�funkcjonowania�
nowego� systemu� ogrzewania.� Wsparcie� finansowe� mogłoby� być� udzielone� na� inwestycje�
w�źródła�ciepła�spalające�biomasę, paliwa stałe lub�wykorzystujące�paliwa gazowe w�budynkach�
mieszkalnych.

wszystkich zainteresowanych mieszkańców  
proszę o wypełnienie ankiety.

Deklarację� wstępną�można� otrzymać� w� Punkcie� Informacyjno� –� Podawczym� (pok.� 100)� Urzędu�
Miasta�i�Gminy�w�Olkuszu�lub�też�pobrać�pod�adresem�internetowym�www.umig.olkusz.pl.�Wypełnione�
ankiety� można� przekazać� osobiście� lub� za� pośrednictwem� poczty� do� Punktu� Informacyjnego�
w�Urzędzie�Miasta�i�Gminy�w�terminie�do�dnia�29.01.2016r.

W�przypadku�problemów�z�wypełnieniem�ankiety� należy� kontaktować� się�pod�numerem� telefonu� 
32�626�01�84.

Od� treści� i� poprawności�wypełnionych� ankiet� zależeć� będzie� jakość� przygotowywanego� projektu�
o�dofinansowanie,�dlatego�należy�rzetelnie�podawać�wymagane�dane.�Wypełnione�ankiety�posłużą�
jedynie�pozyskaniu�informacji.�Nie�są�one�zobowiązujące�i�będą�traktowane�jedynie�jako�wstępna�
deklaracja.
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Pod interpelacją złożoną do bur-
mistrza Romana Piaśnika podpisało 
się sześcioro rajców: Józef Filas, 
Wojciech Panek, Michał Mrówka, 
Wojciech Ozdoba, Grzegorz Tomsia 
i Tomasz Zaborowski.

Radni w interpelacji wyrazili 
swoje zaniepokojenie sytuacją panu-
jącą w Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu. 
Chodzi przede wszystkim o wysokie 
ceny wody i ścieków (łącznie 15,25 zł 
za m3), o których często rozmawiają 
z nimi mieszkańcy. Dla porównania 
autorzy pisma podali łączne stawki za 
wodę i ścieki w regionie zamieszczone 
na stronie www.cenywody.pl (Niepo-
łomice 8,32 zł, Chrzanów 12,88 zł, 
Częstochowa 9,62 zł, Gliwice 11,41 
zł, Sosnowiec 10,46 zł).

Co szczególnie niepokoi radnych? 
- Pozorna oszczędność w tym roku 
spowodowana jest jedynie przesunię-
ciem rat spłaty i zobowiązań wobec 
banków przez PWiK na rok 2023. 
Brak jest naszym zdaniem w podej-
ściu zakładu PWiK zaangażowania 
w faktyczne obniżenie kosztów funk-
cjonowania przedsiębiorstwa. Brak 
skutecznych działań w nadchodzą-
cym roku 2015 może skutkować ko-
niecznością poniesienia w roku 2016 
przez Gminę Olkusz: kwoty dopłat do 
wody i ścieków ponad 5 mln złotych. 
Taka sytuacja może z kolei skutkować 
znaczącym ograniczeniem możliwości 
inwestycyjnych naszej gminy w przy-
szłości. Wieloletnie utrzymywanie 
się wysokich cen wody i ścieków 
nie tylko niekorzystnie wpływa na 
domowe budżety mieszkańców nasze-
go miasta, działa także odstraszająco 
na potencjalnych inwestorów i osoby 
rozważające zamieszkanie w Olkuszu 
– piszą radni do burmistrza, doma-
gając się przeprowadzenia audytu 
w „Wodociągach”. - Mieszkańcom 
naszego miasta należy się rzetelna 
i pełna informacja na temat poczynań 
tej spółki – dodają radni.

Sześcioro przedstawicieli miesz-
kańców zwróciło się też do włodarza 
miasta z szeregiem pytań dotyczących 
PWiK – u. Chodzi o przedstawienie: 
metod i wysokości stawek odpisu 
amortyzacyjnego majątku (w tym 
finansowanego z otrzymanej dotacji), 
wysokości majątku trwałego i wy-
sokości odpisu amortyzacyjnego na 
przestrzeni lat 2010 – 2015, sposo-
bu rozliczenia dotacji i jego wpływu 
na wynik finansowy,  struktury 
zatrudnienia i wysokość średniego 
wynagrodzenia w podziale na grupy 
zawodowe, zmiany wielkości za-
trudnienia i funduszu płac w latach 
2010 – 2015 w podziale na grupy 
zawodowe, struktury kosztów ogól-
nozakładowych, wysokosći nagród 
dla zarządu spółki oraz sposobu 
rozliczenia strat na przesyle wody 
i działań ograniczających powsta-
wanie strat. Radni chcą także, aby 
burmistrz opracował harmonogram 
spotkań na najbliższy rok z zarządem 
Wodociągów, aby prezentowano na 
nich poczynania oszczędnościowe 
spółki. Informacje z tych spotkań 
miałyby być publikowane w lokalnej 
prasie. – Panie Burmistrzu, apeluje-
my o zaangażowanie i determinację 
w działaniu. Mieszkańcy Olkusza 
zasługują na wodę, która nie może 
być dla nich dobrem luksusowym – 
dodają radni.

Na początek program 
oszczędnościowy

W odpowiedzi na interpelację 
burmistrz podkreślił, że radni zapro-
ponowali przeprowadzenie audytu, 
ale nie sprecyzowali jego zakresu. 
Włodarz miasta dodał, że co roku 
w PWiK – u przeprowadzany jest 
audyt finansowy, a w ubiegłym roku 
dodatkowo firma SID Szkolenia 
i Doradztwo Sp. z o. o. w Warszawie  
wykonała audyt wniosku taryfowego. 
Dlatego też ze strony burmistrza po-
jawiła się propozycja innego, skutecz-
niejszego rozwiązania. -Chciałbym na 

najbliższym Zgromadzeniu Wspólni-
ków Przedsiębiorstwa przedstawić 
i przekonać wspólników do przyjęcia 
uchwały zobowiązującej Zarząd 
Spółki do przygotowania komplekso-
wego programu oszczędnościowego 
i programu zwiększenia przychodów 
Spółki. Program ten winien zawierać 
katalog przedsięwzięć z określeniem 
terminu wdrożenia, wielkością ogra-
niczonych kosztów lub zwiększonych 
przychodów - twierdzi burmistrz Pia-
śnik. Wspomniany program miałby 
być przeanalizowany przez Radę 
Nadzorczą Spółki oraz Radę Miejską 
w Olkuszu, a następnie konse-
kwentnie wdrażany i monitorowany. 
Włodarz miasta zapewnia, że Zarząd 
Spółki zostanie zobowiązany do 
przedstawiania systematycznych 
raportów o przebiegu realizacji pro-
gramu i o osiągniętych efektach na 
cyklicznych spotkaniach z olkuską 
Radą Miejską.

Burmistrz nie wyklucza też zle-
cenia Radzie Nadzorczej wykonania 
audytu, aby w trakcie realizacji 
programu sprawdzić, jak Zarząd 
spółki wywiązuje się z programowych 
zadań. - Dziękuję Państwu radnym 
za zgłoszenie chęci uczestnictwa 
w spotkaniach dotyczących poczynań 
oszczędnościowych spółki. Niezwykle 
trafna jest także Państwa sugestia, by 
informacje u tych działaniach przeka-
zywać do wiadomości mieszkańców 
Miasta i Gminy Olkusz - dodaje 
Roman Piaśnik.

Radni pytają, PWiK  
odpowiada

Do odpowiedzi na interpelację 
zostały dołączone odpowiedzi zarządu 
Wodociągów na pytania zadanie przez 
radnych.

W naszym artykule skupiamy się 
przede wszystkim na tym, czego naj-
częściej dotyczą komentarze naszych 
Czytelników, czyli kwestii zatrudnie-
nia, wynagrodzeń oraz strat wody.

PWiK w swej odpowiedzi podkre-
śla, że na realizację unijnego projektu 
„Porządkowanie gospodarki ściekowej 
w zlewni Białej Przemszy na terenach 
gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, 
Klucze - etap I” zgodziły się wszystkie 
cztery gminy. Od 2008 roku włodarze 
gmin oraz rady miejskie i gminne 
były informowane o przełożeniu 
projektu na taryfę. Zarząd przypo-
mina jednocześnie, że każdy krok 
poczyniony przez Spółkę był także 
opiniowany przez Radę Nadzorczą 
Spółki, a następnie zatwierdzany 
przez Udziałowców. Wniosek taryfowy 
przedkładany Radzie Miasta i Gminy 
Olkusz jest poddawany kontroli 
audytora zewnętrznego pod kątem 
stosownych przepisów i wymagań 
Banku PeKaO S.A. związanych z wa-
runkami określonymi w Umowie 
Emisji Obligacji podjętej w 2012 roku. 
- Porównanie przez Radnych cen wody 
i ścieków w Olkuszu do cen w innych 
miastach powinno być dodatkowo 
porównane do stawek w miastach, 
które realizowały tak dużą inwestycję 
np. Dąbrowa Górnicza - 17,18 zł czy 
Krzeszowice - 16,42 zł. Są to ceny 
z roku 2015 – czytamy w odpowiedzi 
PWiK – u.

Jakim majątkiem  
dysponuje PWiK?

W ciągu minionych kilku lat 
majątek trwały Przedsiębiorstwa sys-
tematycznie wzrastał. Dla przykładu 
na koniec 2010 roku jego wartość 
brutto wynosiła 152.250.350,56 zł, 
a koszty amortyzacji 4.828.399,60 
zł. Trzy lata później wartości te wy-
nosiły odpowiednio 171.480.502,26 
zł i 5.085.619,38 zł, a na koniec listo-
pada ubiegłego roku 250.620.862,44 
zł i 5.915.738,83 zł.

Od końca ubiegłego roku do 
trwałego majątku zalicza się również 
oczyszczalnię ścieków w Olkuszu 
(około 40 mln zł), sieć wodociągową 
z przyłączami (około 12 mln zł) oraz 
pojazdy specjalistyczne (około 800 
tys. zł). W tym  roku majątek trwały 
ulegnie zwiększeniu o nowy system 
zaopatrzenia w wodę. Po zakoń-
czeniu realizacji unijnego projektu 
cały majątek PWiK –u zwiększy się 
dwukrotnie.

Etaty, pensje, nagrody
Wśród naszych internautów 

sporo emocji wzbudza skala za-
trudnienia w PWiK – u. Zarząd 
spółki twierdzi, że od 2007 roku 
zatrudnienie było optymalizowane 
i dostosowywane do nowych wyzwań. 
Chodzi o ogromny projekt realizo-
wany z udziałem unijnych środków. 
W Wodociągach powstała Jednostka 
Realizująca Projekt. - Wymagało to 
zatrudnienia wykwalifikowanej kadry 
z dziedziny inżynierii sanitarnej, 
finansów i zamówień publicznych. 
Wystąpiła również konieczność za-
trudnienia pracowników na stanowi-
skach robotniczych zajmujących się 
m. in. wykonaniem nowych przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
w ramach tej inwestycji celem osią-
gnięcia efektu ekologicznego. Jest to 
grupa pracowników zatrudnionych na 
czas wykonania określonego zadania. 
Spółka zwiększyła również realizację 
inwestycji poprzez wykorzystanie 
własnych zasobów kadrowych – pod-
kreśla zarząd spółki, zapowiadając, 
że polityka kadrowa ulegnie zmianie 
w ciągu najbliższych czterech lat. 
Wiąże się to z zakończeniem unij-
nej inwestycji oraz uruchomieniem 
nowego systemu zaopatrzenia w wodę. 
Krótko mówiąc, założono wzrost 
wydajności pracy oraz naturalne 
odejścia pracowników na emeryturę.

W 2010 roku łączna liczna etatów 
wynosiła 212,93, a osobowy fundusz 
płac 9 004 170,09 zł. W 2011 roku 
wartości te kształtowały się na pozio-
mie odpowiednio 218,5 etatu i 9 478 
923,92 zł, w 2012 – 220,9 etatu i 9 
983 555,03 zł, w 2013 – 228,64 etatu 
i 10 848 694,26 zł, a w 2014 – 231,22 
etatu i 11 522 964,88 zł. W ciągu 
11 miesięcy ubiegłego roku liczba 
etatów to 233,41. Osobowy fundusz 
płac łącznie wyniósł 10 245 972,24 
zł,  średnia płaca na stanowiskach 
robotniczych to 3 610,38 zł, a niero-
botniczych 4 754,84 zł.

PWiK podał też kwoty nagród 
przyznawanych dla zarządu spółki 
przez Zgromadzenie Wspólników na 
wniosek Rady Nadzorczej. Mogą one 
wynieść do dwukrotności przecięt-
nego wynagrodzenia zarządu w roku 
poprzedzającym przyznanie nagrody, 
w zależności od m. in. osiągnię-
tych wyników finansowych. W 2010 
roku nagroda dla zarządu spółki 
wyniosła 35.189,66 zł, w 2011 roku 
- 38.000,38 zł, w 2012 - 38.000,38 
zł, w 2013 - 41.468,14 zł, w 2014 - 
55.273,14 zł. W 2015 roku nagroda 
nie została przyznana.

PWiK: ograniczamy  
straty wody

Radni chcieli również poznać 
sposoby rozliczenia strat na przesyle 
wody i działania ograniczające ich 
powstawanie. Wodociągi wykonują 
zestawienia bilansu wody w systemie 
kwartalnym, półrocznym i rocznym. 
Zestawienia te zawierają wielkości 
wody wyprodukowanej, wtłoczonej do 
sieci, zużytej na cele technologiczne 
obiektów i sieci wodociągowej oraz 
sprzedanej do odbiorców z podziałem 

na gminy. - Poszczególne wartości 
obliczane są głównie w oparciu o mo-
nitoring przepływów na punktach 
produkcyjnych wody, punktach 
pomiarowych rozmieszczonych na 
sieci wodociągowej oraz bieżącą 
sprzedaż do odbiorców. Pozwala to na 
obliczenie strat wody na terenie dzia-
łalności Przedsiębiorstwa – tłumaczy 
zarząd PWiK – u, wskazując, że straty 
maleją. Są one wyliczane są jako war-
tość procentowa oraz w przeliczeniu 
na m3/ km sieci. W 2009 roku straty 
wynosiły 23,4 proc i 4,4, proc. na m3/
km, w 2012 roku 20 proc. i 3,6 proc. 
na m3/km, a w 2014 roku 19 proc. 
i 3,3 na m3/km.

Jak Wodociągi starają się ograni-
czać te straty? Przedsiębiorstwo wy-
jaśnia, że do głównych działań należą 
bieżące prace związane z eksploatacją 
sieci wodociągowej (usuwanie awarii, 
przegląd zasuw sieciowych, domo-
wych, kontrola hydrantów), bieżące 
remonty i przebudowy rurociągów 
stalowych wraz z przyłączami domo-
wymi zgodnie z planem inwestycyj-
nym; codzienna analiza przepływów 
wody na sieci wodociągowej z punk-
tów monitoringu sieci oraz natych-
miastowe reagowanie na zauważone 
nieprawidłowości. Kontroli podlega 
też sieć wodociągowa, prawidłowość 
poboru wody u odbiorców, zastoso-
wanie wodomierzy wysokiej klasy 
uniemożliwiających nielegalne pobory 
wody czy podnoszenie kwalifikacji 
pracowników obsługujących specjali-
styczny sprzęt. Na ograniczenie strat 
wody ma wpłynąć wymiana kilkudzie-
sięciu kilometrów sieci wodociągowej 
w ramach funduszy europejskich.

Jak Państwo oceniacie pomy-
sły radnych i burmistrza? Jak my-
ślicie, w których jeszcze jednost-
kach związanych z gminą powinna 
zostać przeprowadzona kontrola 
odnośnie zatrudnienia i kosztów 
funkcjonowania? Czekamy na 
opinie na www.przeglad.olkuski.pl!

Ciąg�dalszy�ze�strony 1 bal absolwentów i lo

olkusz
Jakub�Fita

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Kazimierza Wielkiego 
w Olkuszu ma już 100 lat! Z tej 
okazji w Restauracji Victoria odbył 
się kolejny w historii tej szkoły bal 
absolwentów. Spotkanie po latach 
było świetną okazją nie tylko do 
szampańskiej zabawy, ale także do 
wspomnień z minionych lat.

Rok szkolny 2015/2016 dla 
I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Króla Kazimierza Wielkiego w Olku-
szu to rok jubileuszowy. Najstarsze 
olkuskie liceum ogólnokształcące 
obchodzi okrągłą, setną rocznicę 
swojego istnienia. Z tej okazji grono 
pedagogiczne szkoły przygotowało aż 
szesnaście różnego rodzaju wydarzeń, 
które mają na celu uczcić stulecie 
istnienia tej placówki. Jednym z nich 
był bal absolwentów szkoły, który 
odbył się 2 stycznia br. w restauracji 
Victoria w Olkuszu.

O fenomenie spotkań po latach 
mówiła podczas swojej przemowy 
Dyrektor LO Irena Majda. Przesłanie 
wystąpienia było jasne: przyszłość 

nierozerwalnie łączy się z tym, co już 
za nami. W swoim wystąpieniu pod-
kreśliła, że I LO jest dumne ze wszyst-
kich swoich absolwentów. Nie brakuje 
wśród nich przedsiębiorców, lekarzy, 
prawników, pracowników naukowych 
i polityków. W trakcie wystąpienia 
nie zabrakło również podziękowań 
dla grona pedagogicznego i ludzi, 
którzy przez te wszystkie lata tworzyli 
niezapomnianą atmosferę tej szkoły.

Na przestrzeni stu lat I LO w Ol-
kuszu zmieniło się nie do poznania. 
Szkoła trzy razy zmieniała swoją 
siedzibę, a po niespełna wieku ma już 
ponad dziewięć tysięcy absolwentów. 
Ci, którzy wychowali się i zdobyli tutaj 
przyjaciół, mieli teraz okazję wrócić 
do swoich korzeni uczestnicząc w te-
gorocznym balu. Był on doskonałą 
okazją do odświeżenia, nieraz już 
mocno zakurzonych znajomości ze 
szkolnych czasów. 

W imprezie wzięło udział niespeł-
na 160 absolwentów szkoły. O dobrą 
zabawę podczas balu zadbał zespół 
„KOLEKTIVBAND” oraz wodzirej 
z Krakowa - Jacek Krąg. Kolejnym, 
uroczystym punktem obchodów 100-
lecia istnienia I LO będzie Zjazd Ab-
solwentów 18 czerwca bieżącego roku.
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RabsZTYN
Olgerd�Dziechciarz

Bonerowie (A. Boniecki pro-
testuje w swym herbarzu wobec 
mylnego, jego zdaniem, „przezwa-
nia” nazwy tej rodziny na Bone-
rów: „kiedy prawie we wszystkich 
aktach i przywilejach, w których 
o nich jest wzmianka, zwykle Bona-
rami są nazywani”) to niemiecka 
rodzina mieszczańska pochodząca 
z Landau (Palatynat), która do 
Polski przeniosła się w drugiej po-
łowie XV w. Miejscem jej osiedlenia 
był Kraków, z czasem Bonerowie 
spolonizowali się i wzbogacili.

Pełnili rolę bankierów królów 
polskich. Jeden z nich Izajasz (ur. 
ok. 1400 - zm. w 1471), został nawet 
ogłoszony błogosławionym zakonu 
eremitów św. Augustyna (biograf 
Bonerów J. Ptaśnik twierdzi, że po-
chodził on z innego rodu Bognerów 
albo Bogenerów, Bothnerów). Nie 
przeszkodziło to jego potomkom 
w dużej części zerwać z katolicyzmem 
i związać się z reformacją. 

JAN BONER
Najbardziej znanym z Bonerów 

to Jan (1462 -1523) kupiec, ban-
kier i żupnik krakowski, najpierw 
mieszczanin, potem szlachcic herbu 
Bonarowa. To właśnie on był twórcą 
potęgi rodu. Sprowadzony przez 
krewnego kupca Seweryna Betmana, 
do Krakowa założył wraz z nim spółkę 
do handlu ze Wschodem, Niemcami 
i Węgrami. W 1483 przyjął prawo 
miejskie. Około 1492 r., poprzez 
ożenek ze Szczęsną, córką rajcy 
krakowskiego Stanisława Morsztyna, 
związał się tą możną rodziną patrycju-
szowską (i wzbogacił, bo żona wniosła 
mu w wianie dom wart 2.000 zł). Po 
roku 1511 Rada Miejska przyznała 
mu kaplicę Świętego Ducha w ko-
ściele Mariackim (papież zatwierdził 
tę decyzję w 1513 r). Wzbogaciwszy 
się, uzyskał w 1514 indygenat. Pro-
wadził interesy finansowe królów 
Jana Olbrachta i Aleksandra. Był 
także głównym bankierem Zygmunta 
I Starego. Dostarczał srebra dla men-
nicy, tkaniny dla dworu. W zamian 
dostawał od zadłużonego króla coraz 
to nowe zabezpieczenia, m. in. w 1508 
r. w zastaw olborę olkuską (w 1504 

r. za dług 4500 florenów dostał je od 
króla inny kupiec krakowski Betman 
i to od niego Boner je odkupił). Po 
uzyskaniu indygenatu (szlachectwa) 
w 1514 r. „dochrapał” się tytułu 
burgrabiego zamku krakowskiego. 
W tym samym roku objął zarząd żup 
olkuskich, potem kopalni w Trzebini, 
a rok później starostwa rabsztyńskie 
i ojcowskie. Jan Boner finansował 
nawet ślub Zygmunta z Boną. Zresztą 
łączyła go z królem wielka zażyłość:

„Król /.../ był jego prawdziwym 
przyjacielem i w domu swoim <<an 
der Ecke>> często gościł Boner 
Zygmunta, który nigdy 24 czerwca 
jako w dzień imienin, nie zaniedbał 
nawiedzić tego bankiera. Korespon-
duje też z nim bardzo często /.../ 
jeżeli opuszcza Kraków, jego pieczy 
powierza królową i całą rodzinę” (J. 
Ptaśnik). 

W dużej części finansował też 
Boner wojnę pruską. W 1522 r. 
skarb królewski był winny Bonerowi 
150.000 zł. Co ciekawe choć nigdy nie 
miał tytułu podskarbiego królewskie-
go (szlachta mu pamiętała, że przybył 
zza granicy i że był jeszcze niedawno 
mieszczaninem), to przecie w istocie 
był podskarbim w 100 procentach. 
W roku 1522 został wielkorządcą 
krakowskim, powołano go też na 
jednego z czterech rajców dożywotnio 
zawiadujących majątkiem Krakowa. 
W roku swej śmierci (1523) zyskał 
jeszcze przywilej wyłączności w po-
szukiwaniach kruszców w Polsce. Nie 
pozostawił dzieci i przeżył swą żonę, 
toteż jego olbrzymim majątkiem, 
w którego skład wchodziły m. in. 
wielkie dobra ziemskie w Małopolsce, 
domy w: Krakowie, Lwowie, Poznaniu, 
Olkuszu (najprawdopodobniej stał 
w tym miejscu, gdzie obecnie jest 
Urząd Stanu Cywilnego), Wrocławiu 
i Norymberdze, zajęli się egzekutorzy 
- Jodoka Ludwik Decjusz i bratanek 
zmarłego - Seweryn Boner. Sprawy 
spadkowe ciągnęły się do 1531, 
a wszystkie dobra przypadły bratan-
kom Jana, synom Jakuba Bonera. 

O potędze Bonerów za Jana świadczyć 
może i to, że Magdalenę, córkę jego 
brata Jakuba pojął za żonę w 1527 
r. sam książę Stanisław Radziwiłł, 
starosta pieniński i weszpolski, 
syn Mikołaja, wojewody wileńskie-
go i kanclerza Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Całkiem nieźle jak na 
dopiero co mieszczańską rodzinę. Co 
prawda, jak pisze J. Ptaśnik: „/.../ 
nie wiadomo (czym skusił się książę 
Stanisław - dop. O.D.) pięknością czy 
posagiem panny Magdaleny, czy też 
jednem i drugim”. A posag ów był trzy 
razy większy, niż wówczas magnackie 
panny dostawały (12.000 florenów). 
Nie będę się jednak czepiał, załóżmy, 
że młodzi pobrali się z miłości, która 

- co z przykrością trzeba odnotować 
- trwała tylko trzy lata, gdyż w 1530 
r. Magdalena umarła.

SEWERYN BONER
Bratanek Jana, Seweryn Boner 

(1486-1549), skupił w swych rękach 
moc urzędów: był kasztelanem są-
deckim, żupnikiem, burgrabią i wiel-
korządcą krakowskim, starostą: 
oświęcimskim, zatorskim, bieckim, 
czchowskim i rabsztyńskim. Jan 
Boner, którego sylwetkę przedsta-
wiłem powyżej, był nie tylko jego 
stryjem, ale i wychowawcą. Seweryn 
poślubił w 1515 r. Zofię, córkę boga-
tego kupca krakowskiego Betmana 

(traf chce, że teść też Seweryn), tego, 
u którego jeszcze król Aleksander za-
pożyczony na 4500 florenów, zastawił 
w 1504 r. olkuskie żupy, potem od-
kupione przez Jana Bonera. Majątku 
jednak na początku na tym ślubie 
młody Seweryn nie zrobił, bo przypadł 
mu on dopiero dzięki spadkom po 
stryju Janie i teściu Sewerynie.

Po stryju dostał m. in. Ogro-
dzieniec, w którym zamek znacznie 
rozbudował („/.../ gdzie tablica mar-
murowa nad wjezdną bramą z nie-
gdyś złoconemi a teraz już zblakłemi 
literami, do dziś głosi przejezdnym, 
że zamek ten wskutek niedbalstwa 
spadkobierców przywiedziony do 
ostatecznej prawie ruiny, niegdyś 
wielkim kosztem przez Seweryna 
Bonera był restaurowany, prawie wy-
budowany” (cyt. ze Słownika Geogr., 
t. 7) oraz starostwa rabsztyńskie i oj-
cowskie, choć to ostatnie musiał od-
stąpić królowej Bonie. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że choć Seweryn zamek 
w Ogrodzieńcu remontował (przyda-
jąc mu nieco renesansowy wygląd), 
to jednak przebywał tam z rzadka, 
przedkładając nad niego inną swą 
rezydencje w Balicach. (Z czasem 
stała się gniazdem rodowym senator-
skiej linii Bonerów). Także po Janie 
otrzymał w 1525 r. tytuł wielkorządcy 
krakowskiego.

Miał Seweryn głowę do interesu, 
toteż majątek szybko pomnożył. 
Z zysków z działalności bankowej 
zakupił, np. w 1528 r. od Katarzyny 
wdowy po Janie Brabi dobra ziem-
skie: Paczółtowice, Dubie i Żary, a od 
Kromołowskiego nabył miasteczko 
Kromołów oraz Zawiercie, Pepówkę 
i Nosalówkę (za 3600 fl). W sumie 
władał ponoć aż 47 wsiami (Ptaśnik 
tyle mu wyliczył). Nie brakowało 
mu też domów. W samym Krakowie 
miał kilkanaście kamienic. Prócz 
działalności bankowej zajmował się 
też wieloma innymi dziedzinami. 
W okolicach wspomnianych Paczółto-
wic, Dubia i Żar, włoscy kamieniarze 
wysłani przez Seweryna Bonera na 

poszukiwania marmuru na budowę 
zamku krakowskiego (słusznie uwa-
żając, że miast sprowadzać ten cenny 
kamień z Węgier, lepiej pozyskiwać 
go w kraju), znaleźli marmur czarny 
i czerwony. Z tego to marmuru miał 
Seweryn zbudować w 1530 r. ko-
ściół paczółtowicki. Różnokolorowy 
marmur miał on wydobywać również 
w okolicach Domaniewic, a z „gór 
wapiennych i skał do budowy” ko-
rzystał Boner w okolicach Włodowic 
i Lgoty Wielkiej. J. Ptaśnik doszukuje 
się zasług Bonerów także w rozwoju 
sukiennictwa (m. in. w Kromołowie). 
Tak jak u Jana, tak i u Sewery-
na zapożyczał się król Zygmunt I. 
„Odziedziczył” bowiem Seweryn po 
Janie funkcję nadwornego bankiera. 
Zresztą pożyczali od niego pieniądze 
i inni, np. w 1529 r. Marcyan Chełm-
ski (właściciel Bolesławia) pożyczył od 
Seweryna 900 florenów na zakup wsi 
Bielany i Chełm.

W roku 1532 został Seweryn 
kasztelanem żarnowskim, w 1535 
zamienił tę kasztelanię na biecką, by 
w 1547 r. dojść do kasztelani sądec-
kiej. W 1532 r. zmarła jego pierwsza 
żona (pozostawiając mu dwóch synów 
Jana i Stanisława), chyżo pojął więc 
drugą - Jadwigę pochodzącą z moż-
nego rodu Kościeleckich. Urodziła 
mu Jadwiga kolejnych dwóch synów: 
Seweryna i Fryderyka.

Zmarł Seweryn Boner w 1549 
r., gdy wracał z wesela swego syna 
Jana z wojewodzianką sandomierską 
Katarzyną Tęczyńską, która wniosła 
w wianie prócz zamku Tęczyn a także 
inne znaczne dobra. Jak wspomina-
łem, Seweryn Boner do śmierci pozo-
stał głuchy na reformację, inaczej się 
jednak miała sprawa z jego synami... 
Dla nas Seweryn Boner pozostawił 
bardzo cenne źródło do dziejów re-
gionu olkuskiego, czyli pochodzący 
z 1534 r. „Wypis z ksiąg starostwa 
Rabsztyńskiego”, zawarty w dużo 
późniejszej kronice profesora Uni-
wersytetu Krakowskiego i olkuskiego 
proboszcza, ks. Wawrzyńca Strzeżow-
skiego (1605 - 1677). Ów „Wypis...” 
Bonera przedrukowuje też w swym 
„Historycznym Opisie Kościołów, 
Miast i Zabytków, Pamiątek w Olku-
skiem” ks. Jan Wiśniewski.

O kolejnych Bonerach, staro-
stach rabsztyńskich, właścicielach 
wielu wsi na Ziemi Olkuskiej w ko-
lejnych odcinkach cyklu.

Bonerowie

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.

Jan�Boner�na�znaczku�z�czasów�okupacji�niemieckiej�(Poczta�
Generalnego�Gubernatorstwa).�

W POWIECIE OLKUSKIM

 woŚP olkusz
Miejski�Ośrodek�Kultury,� 

ul.�F.�Nullo
8:30�–�odprawa�wolontariuszy
16:00�–�program�artystyczny:
-�Ognisko�Muzyczne�„Żaczek”
-�Olkuska�Szkółka�Baletowa
-�Szkoła�Suzuki
-�Ognisko�muzyczne�DodiART
-�Sekcja�instrumentalna�
i�wokalna�MOK
-�Koncert�zespołu�„Wotum”
20:00�–�„Światełko�do�nieba”�
–�pokaz�sztucznych�ogni,�a�po�
nim�koncert�zespołu�„Tajna�
Lista”
dodatkowo:�aukcje�i�licytacje

 woŚP bukowno
Centrum�Kultury,�ul.�Kolejowa
14:00�–�otwarcie�24.�Finału�
WOŚP
14:15�–�połączony�blok�
występów�artystycznych�dzieci�
z�Miejskiego�Przedszkola�
w�Bukownie�wspólnie�z�sekcją�
wokalną�MOK
16:00�–�jubileuszowy�tort�
WOŚP�Sztabu�Bukowno�„Gramy�

z�Orkiestrą�już�16�lat”�oraz�ciąg�
dalszy�występów:�„Wesołe�
Przedszkolaki”�i�sekcja�
wokalna�MOK�Bukowno
17:00�–�RUR:�Ratujemy�Uczymy�
Ratować�–�prezentacja�dzieci�
i�młodzieży�ZS�nr�1
17:30�–�prezentacja�programu�
uczniów�z�ZS�nr�2
18:00�–�występ�kapeli�„Buko-
wiacy”�z�MOK�Bukowno
19:30�–�koncert�Orkiestry�Dętej�
ZGH�Bolesław
20:00�–�„Światełko�do�nieba”�-�
pokaz�sztucznych�ogni
20:30�–�koncert�zespołów�
„Banda�Edwarda”�i�„Niby�nic”

21:30�–�rozliczenie�24.�Finału�
WOŚP
dodatkowo:�aukcje,�licytacje�
i�wiele�innych�atrakcji

 woŚP bolesław 
Dwór�w�Bolesławiu,�ul.�Główna
15:00�–�otwarcie�24.�Finału�WOŚP
-�występ�dzieci�z�Przedszkola�
w�Bolesławiu
-�„ZIMA�WITA�NAS”�-�Szkoła�
Podstawowa�w�Bolesławiu
-�występ�przedszkolaków�
z�Krzykawy
-�pierwsza�pomoc�w�praktyce�–�
OSP�Podlipie�i�Bolesław

-�„Round�Christmas”�-�występ�
uczniów�z�ZS�w�Krzykawie
-�pokaz�robotyki�–�uczniowie�
z�Gimnazjum�w�Bolesławiu
-�występy�uczniów�z�ZPSG�
w�Podlipiu�i�Gimnazjum�w�Bole-
sławiu

-�Centrum�Kultury�i�Agencja�La�
Cultura�–�wokalnie:�„kropka.
pl”,�„Psotki”�oraz�tanecznie:�
formacja�„The�9th�avenue�style�
Dance�Company”�i�„Maluszki”

20:00�–�„Światełko�do�nieba”�-�
pokaz�sztucznych�ogni

dodatkowo:�aukcje�i�licytacje,�
samochody�ciężarowe,�pierw-
sza�pomoc,�Taxi�Bajera

 woŚP Klucze
Stadion,�ul.�Rudnicka

10:00-16:00�–�Off�Road�Pilotaż�
Pustynia�Błędowska�–�tor�
Niegowoniczki
12:00�–�start�Biegu�Pustynnego

Basen�przy�Gimnazjum� 
w�Kluczach,�ul.�Zawierciańska
13:00-19:00�–�nurkowanie�
z�aparatem�tlenowym�i�nauka�
pływania

Dom�Kultury�„Papiernik”,� 
ul.�Rudnicka

16:00-18:00�–�koncert�finałowy,�
licytacja,�„kramik�różności”

 woŚP Jangrot
Zespół�Szkół,�Jangrot�83

14:00�–�występy�artystyczne�
uczniów�Niepublicznej�Szkoły�
Podstawowej�w�Trzyciążu,�
Zespołu�Szkół�w�Suchej�
i�Zespołu�Szkół�z�Zadroża,�
Przemka�Żaby�i�zespołu�
„Imagine”
-�pokazy�judo�w�wykonaniu�
UKS�Judo�Wolbrom
-�wystawa�prac�uczniowskich
-�prezentacja�kulinarno-ar-
tystyczna�Koła�Gospodyń�
Wiejskich�z�Jangrota�i�Klubu�
Aktywnych�Kobiet�z�Trzyciąża
-�licytacje�i�aukcje
-�„Światełko�do�nieba”�-�pokaz�
sztucznych�ogni.

W�ubiegłym�roku�w�całym�powie-
cie�udało�się�zebrać�127�tysięcy�
złotych.�Czy�uda�się�przebić�ten�
wynik?�Okaże� się�w�niedzielę.�
Jednak� już� teraz�można� być�
pewnym,� że�charakterystyczne�
czerwone� serduszka� pojawią�
się�w�wielu� domach,� bo� co�by�
o�Orkiestrze�Jurka�Owsiaka�nie�
mówić,� to� dzięki� niej� zostało�
już�uratowane�niejedno�ludzkie�
życie,� które�ma�wartość� nad-
rzędną.

Już w najbliższą niedzielę 10 stycznia, na ulice całego świata wyjdzie ponad 120 tysięcy wolontariuszy 24. Finału wielkiej  
orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka owsiaka, która nieprzerwanie od prawie ćwierć wieku gra w na rzecz chorych dzieci  

i pozbawionych podstawowej opieki seniorów. orkiestra da koncert w kilkudziesięciu krajach. Jak zwykle do wspólnej puli dołoży  
się też powiat olkuski. od świtu do późnej nocy pracować będzie pięć sztabów.

Podczas�tegorocznego�finału�Orkiestra�zagra�„na�zakup�urządzeń�medycznych�dla�oddziałów�pediatrycznych�oraz�dla�zapewnienia�
godnej�opieki�medycznej�seniorów.�Organizatorzy�w�myśl�swojego�hasła�mierzą�wysoko.
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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 oGólny
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgi i  ogólnej .  Wt.  17.00 –  19.00.  
Tel. 604 410 240.

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, 
specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, ul.  
kr. K Wielkiego 28. Center-Med. Czw. od 17.00. 
Rejestracja tel. 604 979 399, 32 645 54 97.

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.

Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Laser - usuwanie zmian skór-
nych, leczenie wrastających paznokci, zamykanie 
naczyń.  Olkusz,  u l .  Krakowskie Przed- 
mieście 11/18. Czw. od 17.30. Rejestracja, tel. 
530 88 16 13 po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl

CHIRURG oRtopEdA
Krzysztof Dziurowicz, specjalista chirurgii  
urazowej i ortopedycznej. Olkusz, al. 1000-lecia 
16,  wtorek,  piątek.  Rejestracja 10-18.  
Tel. 32 645 12 21.

Robert Kubat, specjalista ortopeda traumatolog. 
Olkusz, al. 1000-lecia 16, tel. 602 639 497,  
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.

Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji 
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., pt. 
Od 17.00. Tel. 32 643 32 12.

Manfred Zappa dr n. med. specjalista II st. chi-
rurgii ortopedycznej. Leczenie schorzeń układu 
kostno-stawowego, leczenie: fala uderzeniowa, 
laser. Olkusz, ul. Piłsudskiego 18. Wt-pt. 14-17. 
Rejestracja godz.10-17. Tel.786 866 820.

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

Klaudia Parcz, mgr dietetyk - programy odchu-
dzające i regeneracyjne, diety specjalistyczne w 
jednostkach chorobowych, programy żywie-
niowe dla sportowców oraz żywienie kobiet 
planujących ciążę. Olkusz, ul. Nowa 13 tel.  
795 638 226, www.poradniametabo.pl

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

lek.med. Anna Wasyliszyn-Nowak specjalista 
chorób wewnętrznych , specjalista endokrynolog 
przyjmuje w pon. i śr. po wcześniejszej rej. tel: 
32-645-44-70, K. K. Wielkiego 64, Olkusz.

Lek. Aneta Zasada – Jajkiewicz, endokrynolog. 
Przyjmuje w NZOZ PRO FAMILIA, ul. Jana Kantego 
28. Rejestracja pod nr telefonu: 32 754 35 22.

Dr n. med. Agnieszka Żak-Gołąb, endokrynolog. 
NEUROKARD, ul. Pocztowa 3, Bukowno, tel.  
668 127 238.

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

GInEKoloG
Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wt., pt 17-19.  
Tel. 514 288 668 (po 15.).

Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.  
Ul. Nowa 13, pon. i czw. 17-18. Tel. dom.  
32 754 88 08, tel. 607 276 753, 695 942 182.

Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A, 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• 
Lek. Sebastian Mosiej. Diagnostyka i leczenie 
chorób piersi i tarczycy (usg, biopsje cienkoigłowe, 
mammotomia). Zabiegi ambulatoryjne. Konsulta-
cje. Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa od 16.00 
rejestracja tel. 32 754 34 64, 608 681 422.

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.

KARdIoloG
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kar-
diolog, specjalista chorób wewnętrznych. EKG, 
echo serca, konsultacje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. 
K.K. Wielkiego 64 (Gabinety Specjalistyczne). Rej. 
32 6454470 pn-pt 10-19.

Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 
USG, DOPPLER. Rejestracja tel. 796 797 112, 
wt.16-18, pt.16-18.

Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista 
kardiolog. Diagnostyka i  leczenie nadciśnienia 
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń 
rytmu serca. EKG, Echo serca, Holter EKG, Holter 
ciśnieniowy. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28  
(I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.

Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsul-
tacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG. Pt. od 
g.16. Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. 32 6454470, 
602 489 648. www.kardiolog-olkusz.pl

Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog. 
Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzol-
kusz.pl Rejestracja telefoniczna. Tel. 604 052 
027.

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
Beata Bryzik neurologopeda, pedagog, nauka 
czytania, terapia metodą Tomatisa i Warnkego 
Tel. 505130586. Gabinet edukacyjno-logope-
dyczny: Nauczę się mówić ul. Augustiańska 8 
Olkusz.

Gabinet Logopedyczny mgr Ewa Kania, pedagog, 
logopeda. Tel. 512 301 127.

Agnieszka Kowal, logopeda dyplomowany. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 29 (budynek byłego OPB), 
I piętro, pok. 21. Rejestracja tel. 606 262 291.

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.

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny ORATIO 
Anna Szotek  -  logopeda dyplomowany,  
specjalista neurologopeda-surdopedagog. 
Olkusz, ul. F. Chopina 2 Tel. 698679254.  
www.logopeda.olkusz.pl

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

mEdyCynA EstEtyCZnA
Medesto, szeroki zakres zabiegów medycyny 
estetycznej. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, wt. 
8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.

Studio Venus, dr n. med. Joanna Sułowicz, 
dermatolog, wenerolog, lekarz medycyny este-
tycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny este-
tycznej. Olkusz, Krakowskie Przedmieście 7, tel. 
501 310 050.

Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów medy-
cyny estetycznej. Laser. Rejestracja tel. 530 88 16 
13. www.chirurgiaolkusz.pl

mEdyCynA nAtURAlnA
BIO-TERAPIE – Testy obciążeń organizmu (drob-
noustroje, alergia, toksyny). Terapia biorezonan-
sowa (egzogenna, indukcyjna, BRT adaptacyjna). 
www.bio-terapie.pl Rejestracja telefoniczna  
606 371 592.

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.

nEURoloG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. Tel. 603 166 862.

Renata Mędrek - Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Reje-
stracja telefoniczna: 501 760 436.

Przemysław Puz, dr n. med. specjalista neurolog. 
NEUROKARD, Bukowno, ul. Pocztowa 3. Rejestracja 
telefoniczna: 668 127 238.

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.

onKoloG
Tomasz Muszalski, lek. med. specjalista onkoli-
gii klinicznej. Przyjmuje w poniedziałki od godz. 
16.00. NZOZ Profamilia, Olkusz, ul. J. Kantego 28. 
Tel. 32 754 35 22.

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.

Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63. Przy-
jęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. USG, EKG, 
HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 602 776 052.

Jarosław Szczurek, lek. med. Spec. chorób 
noworodków. USG stawów biodrowych, mózgu, 
jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego 
14 A, Rejestracja tel. 503 706 119.

Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista 
medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921

psyCHIAtRIA  
/ psyCHotERApIA
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.

Janusz Morasiewicz, dr med., spec. psychiatra, 
certyfikat psychoterapeuty Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, (nad apteką). Czw. 15-20. Rejestra-
cja tel.: 603 852 092, 12 419 13 89. Kraków, ul. 
Konarskiego 42/2 (boczna Lea), wt. 15-20, czw. 
9-13, pt. 15-20. www.psychoterapeuta-krakow.com.pl 
e-mail: psyche@psychoterapeuta-krakow.com.pl

Agnieszka Szotek - psycholog, terapeuta - dzieci, 
dorośli. Diagnoza, terapia, rozwój. Tel. 795581519. 
Gabinety Psychologiczne Krakowska 3.

Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.

REHABIlItACjA
Dominika Dudek, mgr fizjoterapii, dziecięcy 
terapeuta NDT-Bobath. Olkusz, ul. Dworska  
19 a, www.reha-bobas.pl Tel.606626902.

EWA - MED Miejskie Centrum Rehabilitacji 
w Olkuszu. Mózgowe porażenie dziecięce. Wady 
postawy. Bóle kręgosłupa. Rwa kulszowa 
i barkowa, schorzenia neurologiczno-ortopedy-
czne, masaż lecznicy.  Wizyty domowe. 
Tel.884337112.

Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii.„FIZJOMED” 
masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok Skarbka)  
Tel. 600 585 055. www.fizjomed-olkusz.pl

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

Mgr Anna Małecka-Włoch. Rehabilitacja po 
udarach mózgu, SM, SLA, polineuropatia, nerw 
twarzowy, powypadkowa, onkologiczna, ortope-
dyczna. Wizyty domowe kom. 505 503 249.

CENTRUM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE  
MARLIBO-MEDICA w Olkuszu. Ortopeda,  
neurolog, pediatra, neonatolog, pulmonolog, 
neurologopeda, psycholog, fizjoterapeuci.  
Leczenie bólu kręgosłupa i stawów, rehabilitacja 
specjalistyczna dorosłych, dzieci i niemowląt, 
szkoła  rodzenia ,  f i z jo-f i tness ,  zumba.  
www.marlibo-medica.pl, tel. 32 626 17 31.

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Profesjo-
nalna fizjoterapia neurologiczna i ortopedyczna. 
Terapia manualna, kinesiotaping, masaż leczniczy 
i relaksacyjny. Wizyty domowe. Tel.:508 451 924.

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

stomAtoloGIA
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.

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

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.

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

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.

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

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

Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia 
stomatologiczna. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, 
wt. 8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.

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.

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

Zimowscy  Stomatologia. Olkusz, ul. F. Nullo  
35 b, tel.: 32 754 25 18. Poniedziałek - Piątek:  
9 - 19, Sobota: 9 - 13.

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, 
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt. 
9.00-19.00, sob. 9.00-13.00. Rejestracja w gabi-
necie oraz pod nr tel. 606 64 44 54. www.kucha-
rzewscy.pl

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.

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
Zbigniew Krempicki - Certyfikowany Specjalista 
Terapii Uzależnień. Diagnoza, terapia, pomoc 
rodzinie w problemie narkotykowym. Przyjmuje 
od 12.10.2015 (poniedziałek) godz. 10.00, Przy-
chodnia Profamilia, Olkusz, ul. Jana Kantego 28 
Tel. 32 754 35 22.

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
Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa, zamykanie naczy-
nek, fotoodmładzanie, mezoterapia igłowa, 
makijaż permanentny, zabiegi dermokosme-
tyczne. Olkusz ul. K.K Wielkiego 60, III piętro 
windą (budynek Silver). Tel. 570 691 681.

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, depilacja laserowe, zabiegi pielę-
gnacyjne, zamykanie naczynek, zabiegi złuszcza-
jące. Zimowy Hit - zabieg uszczelniający naczynka 
+ mezoterapia –50%. Olkusz, ul. Krakowskie 
Przedmieście 7. Tel. 501 310 050.

URoLoG
Ryszard Satalecki - specjalista urolog. Przyjmuje 
w poniedziałki 16.00-18.00, ul. Jana Pawła II 30, 
Olkusz. Choroby nerek, prostaty, kamica 
moczowa. Rej. 9.00-15.00. Tel. 32 643 30 19.

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

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.

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. 
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OGŁOSZENIA DROBNE

www.inwestlokum.pl  
- biuro nieruchomości  

- pośrednictwo w zakresie 
kupna - sprzedaży, wynajmu: 

- lokali, 
- domów, 

- magazynów, 
- gruntów 

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

(32)3071234.

ZDROWIE i URODA

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

08-01-2016 Piątek ul. Piłsudskiego  22

09-01-2016 Sobota ul. K. K. Wielkiego 14

10-01-2016 Niedziela ul. Mickiewicza 7

11-01-2016 Poniedziałek ul. K. K. Wielkiego 14

12-01-2016 Wtorek ul. K. K. Wielkiego 14

13-01-2016 Środa ul. K. K. Wielkiego 14

14-01-2016 Czwartek ul. Konopnickiej 4

TYGODNIK REGIONALNY 

„PRZEGLĄD OLKUSKI”
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OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

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

KuPiê - SPRzeDAM
Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, tanie 

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

=Komis narciarski, serwis rtv 
agd, lombard, telewizory led. Plac 
Targowy. Tel.(502)261113.

uSŁugi
=FiRMA iNTROLigATORSKA 
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewicza 
19 (naprzeciwko „Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (du¿a iloœæ kol-
orów), bindowanie, termobindow-
anie, bigowanie, z³ocenie metod¹ 
termodruku.
=Autoskup, ca³e, rozbite, skoro-
dowane, z³omowanie, gotówka, 
w³asny transport.  
Tel. (508)760255, (600)507385.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

=Zwy¿ka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i us³ugi rêbakiem do 
ga³êzi, elektyczne itp.  
Tel.(512)373245.
=Schody, drzwi, balustrady,  
meble Tel. (508)473318  
www.schodydrzwi.com.pl

BuDOWLANe
=Kompleksowe wykoñczenia 
wnêtrz, ³azienki, adaptacje pod-
daszy. Tel.(530)932223.

FiNANSOWO - PRAWNe
Lombard, po¿yczka na 5%- 

gotówka od rêki (z³oto 18 k- 96 z³ / 
14 k 75 z³/g, rtv, tel. komórkowe). 

Olkusz, ul. Szpitalna 16.  
Tel.(32)6454746.

Potrzebujesz gotówki? Zadzwoñ. 
Tel.(506)396132. 

=Nowa oferta pozabankowa do 
40000, 20000 ju¿ od 396 z³, bez 
BIK. Tel.(32)2642876.
=Do 3000 z³. z komornikiem.  
Tel.(32)2642876.
=Po¿yczka prywatna do 7000 z³. 
Tel.(32)2642876.
=Darmowa porada prawna, pon. 
godz. 12-13. Kancelaria Lex Novum 
Olkusz, ul. Biema 5b.  
Tel.(513)761029, (530)369200.

PO¯YCZKA DLA KA¯DEGO.  
Tel.(500)869330.

MOTORyzACyJNe
=Autoskup, ca³e, rozbite,  
skorodowane, 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 komuni-
jne. Tel.(600)057912.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

=POMOC DROgOWA.  
Tel.(695)634005.

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

=VW Passat kombi, 1996,  
el. lusterka, AC. Tel.(793)929399.
=SERWIS KLIMATYZACJI. 
Przegl¹dy - dezynfekcja- naprawa. 
Olkusz, Al.1000lecia 1b,  
Tel.(695)634005.
=Autoskup ka¿de.  
Tel.(886)601143.

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

PRACA
=40 lat wykszta³cenie wy¿sze 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.
=Pracuj jako Opiekun/ka osób 
starszych w Niemczech i Anglii. 
Organizujemy kursy jêzykowe 
i szkolenia przedwyjazdowe. 
Oferujemy wysokie zarobki. Pro-
medica24, Kraków ul. Basztowa 3. 
Tel.(506)289107 albo (502)626569.
=Poszukujemy pracowników 
do prac ogólnobudowlanych 
(wykoñczenie wnêtrz, monta¿ 
okien). Wymagane doœwiadc-
zenie, mobilnoœæ -baza firmy: 
Tenczynek -mo¿liwe zakwaterow-
anie. Kontakt: Tel.(602)607794, 
(12)2826463.
=Podejmê lekk¹ pracê w zamian za 
pokoik, Olkusz. Tel.(516)380292.
=zatrudnimy studentów 
zaocznych do "Piekarni Pod 
Telegrafem" w Kluczach i Olkuszu, 
na stanowisko sprzedawcy.  
Tel.(664)728888.

Poszukujemy pracowników  
do sprzedaży przez telefon  

materiałów stomatologicznych.  
CV ze zdjęciem na e-mail:  

marketingolkusz@gmail.com


