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130 mandatów w jeden dzień — to efekt 
policyjnej akcji „Prędkość”, przeprowa-
dzonej na drodze krajowej nr 94.
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Co dalej z ul. Krakowską w Olkuszu? 
Przedstawiamy wyniki urzędowej ankiety,  
w której wypowiedziało się 606 mieszkańców.
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W tym roku po raz pierwszy w Olkuszu 
najlepsi przedsiębiorcy zostaną nagrodzeni 
„Trojakiem Olkuskim”.
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Dawne starostwo: 
koncepcja  

i wniosek o dotację
� Więcej�na�stronie 2

Olkusz
Wiola�Woźniczko

Latem ubiegłego roku pisaliśmy 
o planach władz miasta dotyczą-
cych budynku dawnego starostwa 
i całego kwartału królewskiego. Radni 
dali wówczas burmistrzowi zielone 
światło do przygotowania niezbęd-
nej dokumentacji, aby aplikować 
o środki zewnętrzne na przywrócenie 
nieruchomości jej dawnej świetności. 
Wstępna koncepcja zagospodarowa-
nia kwartału królewskiego jest już 
gotowa.
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Przypomnijmy, że w sierpniu 
2006 roku gmina przekazała połowę 
nieruchomości powiatowi. Na zlecenie 
powiatu została przygotowana doku-
mentacja do aplikowania o środki 
z Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Wniosek został 
jednak odrzucony na etapie oceny 
technicznej. Alternatywnie gmina 
Olkusz rozważała w partnerstwo 
publiczno – prywatne, ale zmiana 
przepisów spowodowała, że pomysł 
nie został zrealizowany. Pojawiła się 
również koncepcja sprzedaży. Woje-

wódzki konserwator zabytków wydał 
wytyczne, podkreślając, że najlepiej 
byłoby, gdyby zabytek miał jednego 
właściciela. W tym czasie wielokrotnie 
dyskutowano na temat przyszłości bu-
dynku. W czerwcu 2014 roku powiat 
przekazał swoją część nieruchomości 
gminie Olkusz. Rok później podjęto 
decyzje o remoncie obiektu przy 
wsparciu funduszy zewnętrznych.

W czerwcu ubiegłego roku pisa-
liśmy, że gmina dysponuje spójnym 
programem funkcjonalno - użyt-
kowym (z 2009 roku) całego tzw. 
kwartału królewskiego, na terenie 
którego stoi dawne starostwo. Na 
bazie programu sprzed lat przygoto-
wano nowa koncepcję, której autorem 
jest dr Grzegorz Nawrot. Jak zatem 

zagospodarowana zostanie nierucho-
mość? Na parterze wstępnie zapla-
nowano restaurację. W pozostałych 
pomieszczeniach mogłyby mieścić 
się lokale o charakterze komercyjnym 
oraz związane z obsługą ruchu tury-
stycznego (szatnie, sklepik z pamiąt-
kami, toalety). Przebudowie uległby 
układ komunikacyjny. W koncepcji 
przewidziano przeszkloną windę, 
łączącą wszystkie kondygnacje, od 
piwnic po poddasze. Sale znajdujące 
się na pietrze mogłyby mieć charakter 
komercyjny, jak też zostać przezna-
czone na różnego rodzaju spotkania 
czy warsztaty. Niewątpliwie w części 
z nich swoją działalność prowadzić 
będzie Miejski Ośrodek Kultury.

Na poddaszu zaplanowano pokoje 
gościnne z węzłami sanitarnymi oraz 
salkę konferencyjną. Ważne jest 
również przystosowanie budynku do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

W części piwnic dawnego staro-
stwa powstałyby pomieszczenia mu-
zealne. Zwiedzający mogliby poznać 
tam historię olkuskiego górnictwa 
oraz mennicy, która kiedyś mieściła 
się w tym budynku. Wszystko to 
z wykorzystaniem technik multi-
medialnych. Do koncepcji włączono 
także planowaną trasę muzealną 
w podziemiach ratusza.

-To wypadkowa tego, co możemy 
zawrzeć w projekcie, biorąc pod uwagę 
nasze możliwości finansowe i zalece-
nia wojewódzkiego konserwatora za-

bytków. Chcemy pokazać historyczne 
wartości kwartału królewskiego, który 
przecież jest wpisany do rejestru 
zabytków. Szacujemy też koszty 
utrzymania obiektu, bo musimy je 
przedstawić we wniosku aplikacyj-
nym. Część środków z komercyjnych 
pomieszczeń będzie przeznaczona na 
bieżące utrzymanie obiektu – wyja-
śnia Agnieszka Kaczmarczyk, naczel-
nik Wydziału Urbanistyki i Ochrony 
Zabytków olkuskiego magistratu.

Gmina ma zamiar ubiegać się 
o unijną dotację z Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014 – 2020. Dofinansowa-
nie może wynieść do 8 mln złotych. 
Szacunkowe wyliczenia dotyczące 
realizacji zaplanowanych prac dla 
samego budynku wyniosą około 12 
mln złotych. Do tego dochodzą jeszcze 
prace na dziedzińcu. Dokładny koszt 
inwestycji będzie znany, gdy z kon-
cepcji powstanie projekt.

Burmistrz Roman Piaśnik zapo-
wiada, że gdyby nie udało się pozyskać 
dotacji, gmina ma alternatywny plan. 
- Wtedy prace zostaną podzielone na 
etapy. Obydwa warianty zmierzają do 
tego samego celu – uczynienia kwar-
tału królewskiego perełką miasta. To 
jest ostatni moment na konkretne 
i zdecydowane działania – uważa 
włodarz miasta.

Renowacja zabytkowego bu-
dynku starostwa zapewne potrwa 
kilka lat. Jeśli się uda, wówczas 
obiekt odzyska dawny blask, wy-
różniając się na tle zrewitalizowa-
nego rynku. Patrząc na podobne 
inwestycje u naszych sąsiadów, jak 
Bolesław czy Trzebinia, widać, że 
warto inwestować w historię. Róż-
nica polega na tym, że wymienione 
samorządy o swoim dziedzictwie 
pomyślały odpowiednio wcześniej, 
co niewątpliwie przełożyło się na 
mniejsze wydatki. Lepiej jednak 
późno niż wcale. Ważne, że jest 
realna szansa, by zabytek zmienił 
się w wizytówkę miasta.
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Przystanek w drodze  
po nowy dom

Bolesław
Piotr�Kubiczek

Zwierzęta to nie zabawki. Po-
dobnie jak ludzie: czują, cierpią 
i tęsknią za swoimi rodzinami. 
Niestety, nie każdy z czworonogów 
ma to szczęście, że żyje u boku do-
brych ludzi. Część psów po prostu 
się nudzi swoim właścicielom. 
Wtedy w wielu przypadkach trafiają 
one do schronisk, gdzie czekają na 
nowy dom. 

Od ubiegłego roku w powiecie 
olkuskim funkcjonuje schronisko 
z prawdziwego zdarzenia, które zbiera 
pochlebne opinie nie tylko od rodzin 
chcących adoptować porzucone psy 
i koty, ale także od organizacji zaj-
mujących się ochroną praw zwierząt 
takich jak np. Fundacja Pro Animals, 
czy Olkuskie Stowarzyszenie Przyja-
ciół Zwierząt.

Obecnie w bolesławskim schroni-
sku dla bezdomnych zwierząt „Rafik” 
znajduje się ponad setka niechcia-
nych psów. Ich historie są bardzo 
różne, podobnie jak stan w jakim 
trafiają do kojców. - Po przyjeździe 
do schroniska, psy i koty przechodzą 
niezbędne zabiegi. Są odrobaczane, 
sterylizowane i szczepione. Każdemu 
zwierzęciu zakładana jest również 
książeczka zdrowia. Przez pierwsze 
dwa tygodnie podlegają kwarantan-
nie. Po tym okresie są gotowe do 
adopcji - mówi Rafał Pałka, jeden 
z właścicieli obiektu, który powstał 
przed kilkunastoma miesiącami 
i ciągle się powiększa.

Wszystko przez zapotrzebowanie. 

„Rafikowi” prowadzonemu przez 
spółkę JUKO zaufało już ponad 30 
gmin, w tym także Olkusz. Umowa 
na przewożenie bezdomnych zwie-
rząt do Bolesławia z terenu miasta 
i okolicznych miejscowości obowią-
zuje od 1 stycznia 2016 roku. Do 
schroniska trafiają też bezpańskie 
psy z Bukowna i Wolbromia, a także 
ze Sławkowa, Pszczyny, Liszek czy 
nawet Limanowej.

Obecnie „Rafik” dysponuje 105 
kojcami. Większość z nich znaj-
duje się na otwartym powietrzu, 
jednak specjalne miejsca pod dachem 
i z ogrzewaniem czekają na młode 
i schorowane zwierzęta. Wszystkie 
czworonogi mogą liczyć na codzienne 
sprzątanie, wyścielone słomą budy, 
a także systematyczne żywienie. Na 
miejscu jest też weterynarz i chłodnia, 
w której przechowywane jest jedzenie. 
Właściciele zadbali też o wybieg dla 
zwierząt i myślą o budowie następ-
nych kojców.

W ubiegłym roku do „Rafika” 

przywieziono około 500 psów. Zde-
cydowana większość z nich znalazła 
swój nowy dom. Są jednak też i takie, 
które ciągle czekają na ludzką miłość. 
Jak na razie wystarczyć musi im 
życzliwość blisko 50 wolontariuszy, 
którzy wyprowadzają czworonogi na 
spacery, bawią się z nimi i karmią. 
- Zapraszamy kolejne osoby do 
pomocy. Zwierzęta czekają – zachęca 
Rafał Pałka.

Oprócz psów na ul. Parkową 60 
do Bolesławia trafiają też bezpańskie 
koty. One zdecydowanie szybciej 
znajdują nowych właścicieli. Gotowe 
do adopcji zwierzęta można zobaczyć 
od pod adresami: http://www.schro-
niskoboleslaw.pl/ oraz na Facebooku 
Schroniska.

Schronisko czynne jest od ponie-
działku do soboty w godzinach 9:00 – 
18:00 w dni powszednie i 9:00 – 15:00 
w soboty. W razie braku możliwości 
przyjazdu po zwierzę, właściciele 
schroniska zapewniają transport 
czworonogów.

Będą mogli  
odpracować dług

wolBrom
Ewa�Barczyk

Dłużnicy, zalegający z opłata-
mi czynszowymi oraz innymi na-
leżnościami wynikającymi z użyt-
kowania lokali mieszkalnych 
znajdujących się w zasobach gminy 
Wolbrom np. opłatami za wodę, 
będą mogli odpracować swoje 
należności. Umożliwia im to nowe 
zarządzenie wydane przez burmi-
strza MiG Wolbrom, nad realizacją 
którego będzie czuwać Wolbromski 
Zakład Wodociągów, Kanalizacji, 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej.

Polski Kodeks Cywilny dopuszcza 
możliwość odpracowania długów na 
rzecz gminy przez jej dłużników. Tę 
szansę na odzyskanie rosnących co 
roku w setki tysięcy złotych długów 
lokatorów mieszkań socjalnych 
i innych lokali czynszowych będących 
własnością gminy Wolbrom posta-
nowiono wykorzystać w Wolbromiu. 
Powstał program, zgodnie z zasadami 
którego osoby chętne do wykonywa-
nia pracy na rzecz gminy, będą mogły 
w ten sposób wyrównać niezapłacone 
rachunki za czynsz i inne opłaty, 
z którymi zalegają niejednokrotnie od 
miesięcy, a nawet lat.

Zasada będzie bardzo prosta – 
osoby zamieszkujące w gminnym 
lokalu, które nie płacą swoich bieżą-
cych zobowiązań, otrzymają od za-
rządcy lokalu propozycję wykonania 
określonych i odpowiednio wycenio-
nych prac społecznie użytecznych. 
Najczęściej będą to prace porządkowe. 

Udział w programie będzie dobrowol-
ny, a jego podstawowym założeniem 
ma być elastyczna pomoc w wyj-
ściu z zadłużenia. Jak zapowiadają 
władze Wolbromia, wszyscy mający 
możliwość odpracowania zaległości 
płatniczych dłużnicy, którzy nie będą 
zainteresowani tego typu współpracą 
z gminą, będą traktowani z całą sta-
nowczością, a ich zobowiązania będą 
egzekwowane na drodze sądowej.

Każda zainteresowana odpraco-
waniem swojego zadłużenia osoba po-
winna złożyć kompletny wniosek wraz 
z załącznikami, które dostępne są na 
stronie internetowej gminy (www.wol-
brom.pl), w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Wolbromiu oraz w Wolbromskim 
Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji, 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej. We wniosku dłużnik określi 
jakie czynności, w jakich godzinach 
oraz w jakim okresie jest gotowy 
wykonywać. Każdy złożony w sekre-

tariacie WZWKGKiM w Wolbromiu, 
przy ul. Wrzosowej 18 wniosek będzie 
rozpatrywany indywidualnie, a osta-
teczną zgodę na przestąpienie dłuż-
nika do programu wyda burmistrz 
MiG Wolbrom. W przypadku pozytyw-
nego rozpatrzenia wniosku, zostanie 
przygotowany projekt porozumienia, 
w którym strony uzgodnią rodzaj, 
czas i miejsce pracy do wykonania 
oraz jej wycenę. Burmistrz dopuścił 
możliwość negatywnego rozpatrzenia 
wniosku, co zakończy procedurę.

Zlecone dłużnikom prace będą 
wykonywane na terenie miasta lub 
sołectw leżących w obszarze ad-
ministracyjnym gminy Wolbrom. 
Narzędzia, materiały, sprzęt, worki 
na śmieci oraz niezbędne środki 
czystości do wykonywania zadań wy-
znaczonych w porozumieniu zapewni 
zadłużonym WZWKGKiM.
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Nagrania z sesji  
już w marcu?

Olkusz
Jakub�Fita

Grupa sześciu radnych wysto-
sowała do burmistrza Romana Pia-
śnika interpelację dotyczącą trans-
misji online z obrad rady miasta. 
Radni pytają w niej o szczegóły 
i termin wdrożenia takiego rozwią-
zania. Jak wynika z odpowiedzi, 
transmisje w Internecie mogą 
zostać wprowadzone już w marcu.

Przypomnijmy, że według obowią-
zującego prawa posiedzenia organów 
stanowiących, pochodzących z po-
wszechnych wyborów są jawne i do-
stępne. Wstęp na sesję rady miasta, 
gminy czy powiatu jest więc wolny 
dla każdego. Nie wszyscy jednak mają 
możliwość przyjść w wyznaczone 
miejsce o danej porze. Dlatego część 
urzędów transmituje obrady swoich 
radnych przez Internet. 

Dzięki transmisjom interneto-
wym każdy mieszkaniec posiadający 
dostęp do sieci może bez wychodzenia 
z domu śledzić poczynania swoich 
radnych. Ponadto, jeśli ktoś przeoczy 
transmisję lub z jakichś przyczyn 
nie może jej obejrzeć - zawsze ma 
możliwość ją później odtworzyć. Jak 
wynika z badań przeprowadzonych 
przez Fundację Centrum Inicjatyw 
na Rzecz Społeczeństwa tylko 10% 
samorządów prowadzi transmisje 
obrad online.

Takie rozwiązania funkcjonują 
w sąsiednich samorządach: powia-
towym, miejskim w Bukownie oraz w  
Wolbromiu. Radni Józef Filas, Michał 
Mrówka, Wojciech Ozdoba, Wojciech 
Panek, Grzegorz Tomsia oraz Tomasz 
Zaborowski postanowili spytać bur-

mistrza, kiedy zamierza wprowadzić 
takie rozwiązanie w Olkuszu.

- Ze względu na brak informacji 
na stronie magistratu z pracy rad-
nych, jak również niewystarczającej 
relacji z tego, co się dzieje na sesji 
w lokalnych mediach, wnosimy 
o umożliwienie dostępu obywateli do 
interesujących ich treści i informacji. 
Wyborcy mają prawo wiedzieć, jak 
aktywni są ich radni i jakie mają 
poglądy w wielu nurtujących spo-
łeczeństwo kwestiach. Olkuszanie 
chcieliby również poznać, jakie zdanie 
posiada ich burmistrz, szczególnie 
w kontrowersyjnych sprawach – piszą 
w swojej interpelacji radni.

Jak możemy przeczytać w odpo-
wiedzi na interpelację, wraz z wpro-
wadzeniem elektronicznego systemu 
głosowania radnych, zmodernizowa-
no także system rejestracji dźwię-
ku. Dzięki temu już w niedalekiej 
przyszłości na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy pojawi się 
możliwość odsłuchu nagrań z sesji. 
Wdrożenie takiego rozwiązania nie 
będzie się wiązało z dodatkowymi 
kosztami.- System jest już niemal 
gotowy do stałego wdrożenia. Trwają 
jego ostatnie testy. Liczę, że nagranie 
marcowej sesji zostanie już opu-
blikowane na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu – 
pisze w swojej odpowiedzi burmistrz 
Roman Piaśnik.

Głównym argumentem autorów 
interpelacji jest teza, że mieszkańcy 
dzięki takiemu rozwiązaniu mogą 
w prosty sposób podejrzeć aktywność 
radnych w sieci. A jakie jest zdanie 
Czytelników? Czy chcielibyście słu-
chać obrad swoich rajców w Inter-
necie?  Zapraszamy do dyskusji na  
www.przeglad.olkuski.pl

Kto otrzyma 
„Trojaka 

Olkuskiego”?
Olkusz

Wiola�Woźniczko

W tym roku po raz pierwszy 
w Olkuszu najlepsi przedsiębiorcy 
zostaną nagrodzeni „Trojakiem 
Olkuskim”. Kandydatów można 
zgłaszać do 15. kwietnia 2016 r.

Nagrody będą przyznawane 
w dwóch kategoriach: Przedsiębior-
ca Roku i Mikroprzedsiębiorca Roku. 
„Trojak Olkuski” ma promować naj-
lepszych przedsiębiorców działających 
na terenie Gminy Olkusz pod wzglę-
dem m. in. postaw proinwestycyjnych 
czy tworzenia przyjaznego klimatu dla 
miejscowych przedsiębiorców oraz 
inwestorów zewnętrznych.

Kandydatów do 15. kwietnia 
mogą zgłaszać organizacje, instytucje 
i członkowie kapituły oraz właściciele 
i pracownicy firm. Karty zgłoszeniowe 
(do pobrania ze stron: www.umig.
olkusz.pl oraz inwestuj-olkusz.eu) 
należy składać w biurze podawczym 
UMiG Olkusz.

W regulaminie określono warun-
ki, jakie musi spełniać kandydat do 
nagrody. Zgłoszeni przedsiębiorcy 
muszą: produkować wyroby lub ofe-
rować usługi cieszące się uznaniem 
konsumentów, stosować nowoczesne 
technologie produkcji oraz metody 
zarządzania i marketingu zapewnia-
jące sukces rynkowy, posiadać dobrą 

sytuację finansową i osiągać ren-
towność działalności gospodarczej, 
inwestować w rozwój firmy, miasta 
i regionu, stwarzać dobre warunki 
pracy i płacy pracownikom, a także 
podejmować działania promujące 
i kreujące pozytywny wizerunek 
Olkusza.

Kto będzie wybierał laureatów? 
W skład kapituły konkursowej wejdą: 
zastępca burmistrza, trzej pracownicy 
olkuskiego magistratu oraz repre-
zentant środowiska naukowego (to 
osoby wskazane przez burmistrza), 
przewodniczący Rady Gospodarczej 
przy Burmistrzu Miasta i Gminy 
Olkusz oraz dwie osoby desygnowane 
przez Radę Gospodarczą, przed-
stawiciel olkuskiego oddziału Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Kra-
kowie, jeden z olkuskich radnych 
miejskich, przedstawiciel Małopol-
skiego Centrum Przedsiębiorczości. 
Zgodnie z regulaminem, burmistrz 
może przyznać instytucji lub osobie 
nagrodę o charakterze specjalnym - 
„Srebrnego Trojaka Olkuskiego” za 
szczególne osiągnięcia gospodarcze 
związane z Gminą Olkusz.

Laureaci otrzymują statuetki 
i okolicznościowe dyplomy podczas 
specjalnej gali. Nagroda nie wiąże 
się z żadnymi gratyfikacjami finan-
sowymi, ulgami podatkowymi czy 
innymi ułatwieniami w prowadzeniu 
działalności gospodarczej.

130 mandatów 
w jeden dzień

Olkusz
Piotr�Kubiczek

W poniedziałek, 29 lutego 
olkuscy policjanci na drodze kra-
jowej nr 94 przeprowadzili akcję 
„Prędkość”. Skontrolowano 141 
pojazdów. Mimo trudnych warun-
ków atmosferycznych i śliskiej 
nawierzchni, aż 137 kierujących 
przekroczyło dozwoloną pręd-
kość.

W poniedziałek od wczesnych 
godzin porannych prędkość samocho-
dów jadących krajówką kontrolowało 
14 funkcjonariuszy. Policjanci z dro-
gówki korzystali z ręcznych mierni-
ków, a także poruszali się radiowozem 
wyposażonym w wideorejestrator. 
Łącznie kontroli poddano 141 po-
jazdów, w 130 przypadkach na kie-
rujących przekraczających prędkość 

nałożono mandaty karne.
Przy każdej kontoli sprawdza-

na była też trzeźwość kierowców. 
W tym przypadku nikt nie zawinił. 
Stwierdzono jednak pięć przypadków, 
kiedy za kierownicą siadały osoby 
z decyzjami o cofnięciu uprawnień do 
kierowania pojazdami wydane przez 
organy administracyjne.

Niedawna akcja olkuskich poli-
cjantów to nie pierwsza i z pewnością 
nie ostatnia taka „niespodzianka” dla 
kierowców. Podobnych wzmożonych 
kontroli należy spodziewać się więcej, 
w szczególności teraz, gdy warunki na 
drogach są trudne, a mimo to kierow-
cy notorycznie łamią przepisy.

Niedostosowanie prędkości do 
warunków ruchu na drogach Mało-
polski w 2015 roku, było przyczyną 
powstania 772 wypadków drogowych, 
w których zginęły 42 osoby, a 1020 
zostało rannych. Te liczby powinny 
działać na wyobraźnię.
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BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

ZARZĄDZENIE NR 0050.1084.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ Z DNIA 22.02.2016.

w sprawie: przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie 
Gminy Olkusz w terminie wiosennym.

 
Na podstawie § 16 Uchwały Nr XXI/300/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz - zarządzam co następuje:

§ 1
Osoby będące właścicielami, administratorami, zarządcami i najemcami budynków mieszkalnych, użytkowych, 
produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie Gminy Olkusz 
zobowiązane są w okresie od dnia 14 marca 2016 roku do dnia 27 marca 2016 roku przystąpić na swoim 
terenie do deratyzacji. Tępienie szczurów odbywa się poprzez wyłożenie na swoim terenie trutek.

§ 2
Osoby zobowiązane do deratyzacji winny zakupić truciznę na własny koszt. Stosowanie środków trujących 
przeciwko szczurom powinno być zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniu.

§ 3
Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych. Miejsce 
wyłożenia trutki winno być oznakowane napisem „Uwaga trucizna”. Przez cały okres przeprowadzania dera-
tyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. 
Po zakończeniu akcji należy bezwzględnie usunąć resztki wyłożonej trutki. W przypadku inwazji gryzoni należy 
się stosować do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

§ 4
Właściciele, administratorzy, zarządcy i najemcy nieruchomości są zobowiązani do umożliwienia 
przeprowadzenia kontroli w zakresie sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych.
Nadzór nad deratyzacją prowadzi Straż Miejska.

§ 5
Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji, które nie zastosują się do powyższych wskazań i nakazów, 
podlegają karze grzywny określonej w art.117 Kodeksu Wykroczeń.

§ 6
Zarządzenie rozwiesza się na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Olkusz, ogłasza w lokalnej prasie 
i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz oraz rozsyła do sołectw i administratorów domów 
mieszkalnych.

§ 7
Zarządzenie niniejsze obowiązuje w okresie od dnia 14 marca 2016 roku do dnia 27 marca 2016 roku.

rusza I edycja Budżetu obywatelskiego 
miasta Bukowno

W� tym� roku�Mieszkańcy� Bukowna� po� raz� pierwszy�mogą�
samodzielnie�zdecydować�o�realizowanych�w�ich�najbliższym�
otoczeniu� inwestycjach.�Wystarczy�być�stałym�Mieszkańcem�
Bukowna�i�mieć�ukończone�16�lat.�
Nowy�plac�zabaw,�ławeczki,�skwer,�a�może�stojaki�na�rowery,�hot-
spot�internetowy�albo�kolejna�siłownia�zewnętrzna?�O�tym�na�co�
przeznaczymy�zarezerwowane�środki�budżetu�obywatelskiego�
zadecydujemy�sami�w�bezpośrednim�głosowaniu�już�w�drugiej�
połowie�kwietnia.�Zanim� jednak�do� tego�dojdzie�Mieszkańcy�
Bukowna�najpierw�będą�zgłaszać�projekty�zadań.�Każde�z�tych�
zadań�musi�być�poparte�podpisami�co�najmniej�10�Mieszkańców�
Bukowna.�a termin zgłaszania zadań upływa 18 marca br.

Kto może być uczestnikiem konsultacji w ramach 
budżetu obywatelskiego?
Aby�być�uprawnionym�do�uczestniczenia�w�budżecie�obywatel-
skim�wystarczy�mieć�ukończone�16�lat�oraz�stale�zamieszkiwać�
na�terenie�Bukowna.�Osoby�uprawnione�do�głosowania�mogą�
również�uczestniczyć�w�procesie�zgłaszania�projektów�i�udzie-
lania�im�poparcia.

Jak zorganizowany jest budżet obywatelski 
w naszym mieście?
Budżet�Obywatelski�Miasta�Bukowno�obejmuje� następujące�
etapy:

• zgłaszanie zadań i udzielanie im poparcia,  
(22 lutego – 18 marca 2016r.)

• głosowanie nad zadaniami,  
(18 kwietnia – 29 kwietnia 2016r.)

• realizację zadań, (czerwiec – grudzień 2016r.)
• rozliczenie edycji (styczeń 2017r.).

Podział terytorialny miasta na okręgi 
głosowania.
Teren�całego�Miasta�Bukowno�został�podzielony�na�6�okręgów�
głosowania:

(1)�Podlesie,�(2)�Bór�z�Przeniem, (3)�Centrum�Południe,�(4) Cen-
trum�Północ,�(5)�Wodąca,�(6)�Stare�Bukowno�z�Przymiarkami.

Jakie zadania mogą być zgłaszane do budżetu 
obywatelskiego?
Zadania�zgłaszane�przez�Mieszkańców�muszą�stanowić�zadania�
własne�gminy�w�rozumieniu�ustawy�o�samorządzie�gminnym�
i�muszą� być�możliwe� do� realizacji�w� obrębie� jednego� roku�
budżetowego.
Zgłaszane�przez�Mieszkańców�zadania�muszą�być�jednoznacz-
nie� określone� jako�okręgowe� (niewykraczające� poza� teren�
danego�okręgu)�lub�ogólnomiejskie�(realizowane�w�więcej�niż�
jednym�okręgu).

Kto może zgłaszać zadania do budżetu 
obywatelskiego?
Propozycje�zadań�okręgowych�mogą�składać�wyłącznie�upraw-
nieni�Mieszkańcy�stale�zamieszkali�w�danym�okręgu,�natomiast�
zadania� ogólnomiejskie�mogą� składać�wszyscy� uprawnieni�
Mieszkańcy�Bukowna.
Każdemu� uprawnionemu�Mieszkańcowi� przysługuje� prawo�
złożenia�wniosków�dotyczących�jednego�zadania�okręgowego�
i�jednego�zadania�ogólnomiejskiego.

Kto może udzielać poparcia zgłoszonych  
do budżetu obywatelskiego zadań?
Propozycja�zadania�okręgowego�wymaga�uzyskania�poparcia�
grupy,� co� najmniej� 10� uprawnionych�Mieszkańców� danego�
okręgu�dla�zadania�okręgowego.�
Zadanie� ogólnomiejskie�musi� również� uzyskać� poparcie� co�
najmniej�10�uprawnionych�Mieszkańców�Bukowna.

Jaką kwotę rada miejska przekazała  
do bezpośredniego podziału w ramach budżetu 
obywatelskiego?

W�2016�roku�na�edycję�Budżetu�Obywatelskiego�Miasta�Bukowno�
przeznaczono�220.000�zł,�a�w�latach�kolejnych�kwota�na�każdą�
kolejną�edycję�nie�powinna�być�większa�niż�1%�wydatków�bieżą-
cych�planowanych�w�projekcie�uchwały�budżetowej.
Kwotę�10.000�zł�przeznaczono�na�wydatki�związane�z�organiza-
cją,�obsługą�i�promocją�budżetu�obywatelskiego.
Na�realizację�zadań�ogólnomiejskich,�czyli� takich,�które�będą�
realizowane�w�więcej�niż�jednym�okręgu�przeznaczono�kwotę�
70.000�zł.�Wartość�minimalna�zadań�ogólnomiejskich�wyniesie�
5.000�zł�i�nie�może�przekroczyć�kwoty�70.000�zł.
Pozostała� kwota� 140.000� zł� została� rozdzielona� pomiędzy�
wszystkie� okręgi� głosowania� na� zadania� okręgowe�według�
następujących�zasad:

•� 30%�środków�dzieli�się�po�równo�na�każdy�z�okręgów;
•� 70%�środków�dzieli�się�na�okręgi�proporcjonalnie�do�

liczby�Mieszkańców�zameldowanych�w�nich�na�pobyt�
stały�wg�stanu�na�dzień�31�grudnia�roku�poprzedzające-
go�edycję�budżetu�obywatelskiego.

Jakie środki na zadania okręgowe przypadają na 
każdy z okręgów głosowania?
Stosując� powyższe� zasady�przydziału� środków�na�poszcze-
gólne�okręgi�głosowania�przypadły�poniższe�kwoty�na�zadania�
okręgowe:

• okręg nr 1 „Podlesie” – 10.660 zł,
• okręg nr 2 „Bór z Przeniem” – 12.240 zł,
• okręg nr 3 „Centrum Południe” – 25.880 zł,
• okręg nr 4 „Centrum Północ” – 54.950 zł,
• okręg nr 5 „wodąca” – 14.060 zł,
• okręg nr 6 „stare Bukowno z Przymiarkami” – 22.210 zł.

Wartość� zadania� okręgowego� realizowanego�w� ramach�BO�
nie�może�być�mniejsza�niż�2.000�zł�i�nie�powinna�przekraczać�
kwoty�do�30.000�zł.

Jak odbywać się będzie głosowanie nad 
zgłoszonymi projektami?
Wyboru�zadań�dokonuje�się�na�podstawie�głosowania�jawnego,�
bezpośredniego�oraz�powszechnego.
Każdemu� uprawnionemu�Mieszkańcowi� przysługuje� prawo�
oddania� głosu� na� dwa� zadania� okręgowe,� finansowane�
w�ramach�BO�zgłoszone�i�dopuszczone�do�głosowania�w�okręgu,�
w�którym�stale�zamieszkuje�oraz�na�jedno�zadanie�finansowane�
w� ramach�BO�zgłoszone� i� dopuszczone�do�głosowania� jako�
ogólnomiejskie.
Głosowanie�nad�zadaniami�przeprowadzone�zostanie�w�okresie�
od�18�kwietnia�2016�r.�do�29�kwietnia�2016�r.��i�odbywać�się�będzie�
w�jednej�z�dopuszczalnych�form:
a)� w�formie�pisemnej,�z�wykorzystaniem�karty�do�głosowania�
dostępnej�w�budynku�Urzędu�Miejskiego�w�Bukownie,�Biuro�
Podawcze�(parter)�w�godzinach�pracy�urzędu,
b)� w� formie�elektronicznej�na� formularzu� interaktywnym�za�
pośrednictwem�portalu�dostępnego�pod�adresem�www.bukowno.
pl/budzetobywatelski do�29�kwietnia�2016�r.�do�godziny�24:00.
Wyniki�głosowania�są�jawne.�Publikacji�podlegać�będą�jedynie�
zbiorcze�wyniki�głosowania.
Do� realizacji�w� ramach�BO�przeznaczone�są�w�kolejności� te�
zadania,�które�uzyskały�największą�bezwzględną�ważną�ilość�
głosów� i� których� suma� zweryfikowanej�wartości�mieści� się�
w�środkach�przyznanych�w�ramach�BO�dla�danego�okręgu,�lub�
dla�puli�środków�ogólnomiejskich.

Gdzie szukać informacji na temat Budżetu 
obywatelskiego miasta Bukowno?
Jawność� realizacji� procedury� budżetu� obywatelskiego� na�
każdym� jej� etapie� zapewnia� się�w� szczególności� poprzez�
publikację�materiałów�na�portalu�www.bukowno.pl/budzeto-
bywatelski.
Portal�jest�również�dostępny�pod�adresami�bukowno.wybiera.pl 
lub www.budżetobywatelski.pl

mieszkańcy najpierw sami zgłaszają zadania, które powinny 
być wykonane, a potem sami – w bezpośrednim głosowaniu  
– decydują,  które z nich zostaną zrealizowane. Tak w większości 
miast realizowana jest idea budżetu obywatelskiego, który w 1989 
roku zapoczątkowano w brazylijskim Porto alegre.

www.bukowno.pl/budzetobywatelski           www.budżetobywatelski.pl            bukowno.wybiera.pl

INFORMACJA
Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniach 
04.03.2016 r. – 24.03.2016 r. na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Bukownie wywieszony 

będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w najem, stanowiących części działek o numerach: 550/20, 
277/269 i 904/15, obręb ewidencyjny Starczynów.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1
 

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 5489/1 o pow. 807 m2, położonej w Olkuszu 
przy ul. Wapiennej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00046361/6. W północnej 
części działki umieszczony wodociąg w 500, wybudowany w latach 80-tych ubiegłego wieku, ponadto przebiega 
naziemna i podziemna sieć telekomunikacyjna. Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej: woda, energia, gaz, 
kanalizacja.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 5489/1 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 
„C26MJ” – opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dopuszczalne: budynki mieszkalno-usługowe 
z usługami nieuciążliwymi) oraz w granicy terenu górniczego ZGH Bolesław. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 96.400,00 zł

(słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż 
opodatkowana podatkiem VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 19.280,00 zł 
do dnia 01.04.2016 r. na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016r. o godz. 11.00 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok.101.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 229, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale 
Nieruchomości , na portalu internetowym www.olkusz.otodom.pl oraz na stronie BIP www.bipmalopolska.pl/umigolkusz 
w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 237, telefon 32 626 02 37.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1
 

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 5489/2 o pow. 808 m2, położonej w Olkuszu 
przy ul. Wapiennej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00046361/6 . W północnej 
części działki umieszczony wodociąg w 500, wybudowany w latach 80-tych ubiegłego wieku, ponadto przebiega 
naziemna i podziemna sieć telekomunikacyjna. Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej: woda, energia, gaz,  
kanalizacja.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 5489/2 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 
„C26MJ” – opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dopuszczalne: budynki mieszkalno-usługowe  
z usługami nieuciążliwymi) oraz w granicy terenu górniczego ZGH Bolesław. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 96.500,00 zł

(słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż 
opodatkowana podatkiem VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 19.300,00 zł 
 do dnia 01.04.2016r. na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016r. o godz. 11.30 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok.101.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 229, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale 
Nieruchomości , na portalu internetowym www.olkusz.otodom.pl oraz na stronie BIP www.bipmalopolska.pl/umigolkusz 
w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 237, telefon 32 626 02 37.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1
 

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 5489/3 o pow. 816 m2, położonej w Olkuszu 
przy ul. Wapiennej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00046361/6. W północnej 
części działki umieszczony wodociąg w 500, wybudowany w latach 80-tych ubiegłego wieku, ponadto przebiega 
naziemna i podziemna sieć telekomunikacyjna. Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej: woda, energia, gaz, 
kanalizacja.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 5489/3 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 
„C26MJ” – opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dopuszczalne: budynki mieszkalno-usługowe 
z usługami nieuciążliwymi) oraz w granicy terenu górniczego ZGH Bolesław. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 97.500,00 zł

(słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż 
opodatkowana podatkiem VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 19.500,00 zł 
do dnia 01.04.2016r. na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016r. o godz. 12.00 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok.101.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 229, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale 
Nieruchomości , na portalu internetowym www.olkusz.otodom.pl oraz na stronie BIP www.bipmalopolska.pl/umigolkusz 
w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 237, telefon 32 626 02 37.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, 
informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 
229 w dniach od 04.03.2016 r. do 25.03.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy:

1. działki nr 306/1, 756, 761/1, 769, 567/2, 766/1 w Zedermanie w celu umieszczenia w nich urządzeń 
infrastruktury technicznej – linia telekomunikacyjna 

2. działka nr 1376/2 w Niesułowicach w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej – 
przyłącz gazu.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod 
numerem telefonu 32 626 01 58.  
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rusza I edycja Budżetu obywatelskiego 
miasta Bukowno

W� tym� roku�Mieszkańcy� Bukowna� po� raz� pierwszy�mogą�
samodzielnie�zdecydować�o�realizowanych�w�ich�najbliższym�
otoczeniu� inwestycjach.�Wystarczy�być�stałym�Mieszkańcem�
Bukowna�i�mieć�ukończone�16�lat.�
Nowy�plac�zabaw,�ławeczki,�skwer,�a�może�stojaki�na�rowery,�hot-
spot�internetowy�albo�kolejna�siłownia�zewnętrzna?�O�tym�na�co�
przeznaczymy�zarezerwowane�środki�budżetu�obywatelskiego�
zadecydujemy�sami�w�bezpośrednim�głosowaniu�już�w�drugiej�
połowie�kwietnia.�Zanim� jednak�do� tego�dojdzie�Mieszkańcy�
Bukowna�najpierw�będą�zgłaszać�projekty�zadań.�Każde�z�tych�
zadań�musi�być�poparte�podpisami�co�najmniej�10�Mieszkańców�
Bukowna.�a termin zgłaszania zadań upływa 18 marca br.

Kto może być uczestnikiem konsultacji w ramach 
budżetu obywatelskiego?
Aby�być�uprawnionym�do�uczestniczenia�w�budżecie�obywatel-
skim�wystarczy�mieć�ukończone�16�lat�oraz�stale�zamieszkiwać�
na�terenie�Bukowna.�Osoby�uprawnione�do�głosowania�mogą�
również�uczestniczyć�w�procesie�zgłaszania�projektów�i�udzie-
lania�im�poparcia.

Jak zorganizowany jest budżet obywatelski 
w naszym mieście?
Budżet�Obywatelski�Miasta�Bukowno�obejmuje� następujące�
etapy:

• zgłaszanie zadań i udzielanie im poparcia,  
(22 lutego – 18 marca 2016r.)

• głosowanie nad zadaniami,  
(18 kwietnia – 29 kwietnia 2016r.)

• realizację zadań, (czerwiec – grudzień 2016r.)
• rozliczenie edycji (styczeń 2017r.).

Podział terytorialny miasta na okręgi 
głosowania.
Teren�całego�Miasta�Bukowno�został�podzielony�na�6�okręgów�
głosowania:

(1)�Podlesie,�(2)�Bór�z�Przeniem, (3)�Centrum�Południe,�(4) Cen-
trum�Północ,�(5)�Wodąca,�(6)�Stare�Bukowno�z�Przymiarkami.

Jakie zadania mogą być zgłaszane do budżetu 
obywatelskiego?
Zadania�zgłaszane�przez�Mieszkańców�muszą�stanowić�zadania�
własne�gminy�w�rozumieniu�ustawy�o�samorządzie�gminnym�
i�muszą� być�możliwe� do� realizacji�w� obrębie� jednego� roku�
budżetowego.
Zgłaszane�przez�Mieszkańców�zadania�muszą�być�jednoznacz-
nie� określone� jako�okręgowe� (niewykraczające� poza� teren�
danego�okręgu)�lub�ogólnomiejskie�(realizowane�w�więcej�niż�
jednym�okręgu).

Kto może zgłaszać zadania do budżetu 
obywatelskiego?
Propozycje�zadań�okręgowych�mogą�składać�wyłącznie�upraw-
nieni�Mieszkańcy�stale�zamieszkali�w�danym�okręgu,�natomiast�
zadania� ogólnomiejskie�mogą� składać�wszyscy� uprawnieni�
Mieszkańcy�Bukowna.
Każdemu� uprawnionemu�Mieszkańcowi� przysługuje� prawo�
złożenia�wniosków�dotyczących�jednego�zadania�okręgowego�
i�jednego�zadania�ogólnomiejskiego.

Kto może udzielać poparcia zgłoszonych  
do budżetu obywatelskiego zadań?
Propozycja�zadania�okręgowego�wymaga�uzyskania�poparcia�
grupy,� co� najmniej� 10� uprawnionych�Mieszkańców� danego�
okręgu�dla�zadania�okręgowego.�
Zadanie� ogólnomiejskie�musi� również� uzyskać� poparcie� co�
najmniej�10�uprawnionych�Mieszkańców�Bukowna.

Jaką kwotę rada miejska przekazała  
do bezpośredniego podziału w ramach budżetu 
obywatelskiego?

W�2016�roku�na�edycję�Budżetu�Obywatelskiego�Miasta�Bukowno�
przeznaczono�220.000�zł,�a�w�latach�kolejnych�kwota�na�każdą�
kolejną�edycję�nie�powinna�być�większa�niż�1%�wydatków�bieżą-
cych�planowanych�w�projekcie�uchwały�budżetowej.
Kwotę�10.000�zł�przeznaczono�na�wydatki�związane�z�organiza-
cją,�obsługą�i�promocją�budżetu�obywatelskiego.
Na�realizację�zadań�ogólnomiejskich,�czyli� takich,�które�będą�
realizowane�w�więcej�niż�jednym�okręgu�przeznaczono�kwotę�
70.000�zł.�Wartość�minimalna�zadań�ogólnomiejskich�wyniesie�
5.000�zł�i�nie�może�przekroczyć�kwoty�70.000�zł.
Pozostała� kwota� 140.000� zł� została� rozdzielona� pomiędzy�
wszystkie� okręgi� głosowania� na� zadania� okręgowe�według�
następujących�zasad:

•� 30%�środków�dzieli�się�po�równo�na�każdy�z�okręgów;
•� 70%�środków�dzieli�się�na�okręgi�proporcjonalnie�do�

liczby�Mieszkańców�zameldowanych�w�nich�na�pobyt�
stały�wg�stanu�na�dzień�31�grudnia�roku�poprzedzające-
go�edycję�budżetu�obywatelskiego.

Jakie środki na zadania okręgowe przypadają na 
każdy z okręgów głosowania?
Stosując�powyższe� zasady�przydziału� środków�na�poszcze-
gólne�okręgi�głosowania�przypadły�poniższe�kwoty�na�zadania�
okręgowe:

• okręg nr 1 „Podlesie” – 10.660 zł,
• okręg nr 2 „Bór z Przeniem” – 12.240 zł,
• okręg nr 3 „Centrum Południe” – 25.880 zł,
• okręg nr 4 „Centrum Północ” – 54.950 zł,
• okręg nr 5 „wodąca” – 14.060 zł,
• okręg nr 6 „stare Bukowno z Przymiarkami” – 22.210 zł.

Wartość� zadania� okręgowego� realizowanego�w� ramach�BO�
nie�może�być�mniejsza�niż�2.000�zł�i�nie�powinna�przekraczać�
kwoty�do�30.000�zł.

Jak odbywać się będzie głosowanie nad 
zgłoszonymi projektami?
Wyboru�zadań�dokonuje�się�na�podstawie�głosowania�jawnego,�
bezpośredniego�oraz�powszechnego.
Każdemu� uprawnionemu�Mieszkańcowi� przysługuje� prawo�
oddania� głosu� na� dwa� zadania� okręgowe,� finansowane�
w�ramach�BO�zgłoszone�i�dopuszczone�do�głosowania�w�okręgu,�
w�którym�stale�zamieszkuje�oraz�na�jedno�zadanie�finansowane�
w� ramach�BO�zgłoszone� i� dopuszczone�do�głosowania� jako�
ogólnomiejskie.
Głosowanie�nad�zadaniami�przeprowadzone�zostanie�w�okresie�
od�18�kwietnia�2016�r.�do�29�kwietnia�2016�r.��i�odbywać�się�będzie�
w�jednej�z�dopuszczalnych�form:
a)� w�formie�pisemnej,�z�wykorzystaniem�karty�do�głosowania�
dostępnej�w�budynku�Urzędu�Miejskiego�w�Bukownie,�Biuro�
Podawcze�(parter)�w�godzinach�pracy�urzędu,
b)� w� formie�elektronicznej�na� formularzu� interaktywnym�za�
pośrednictwem�portalu�dostępnego�pod�adresem�www.bukowno.
pl/budzetobywatelski do�29�kwietnia�2016�r.�do�godziny�24:00.
Wyniki�głosowania�są�jawne.�Publikacji�podlegać�będą�jedynie�
zbiorcze�wyniki�głosowania.
Do� realizacji�w� ramach�BO�przeznaczone�są�w�kolejności� te�
zadania,�które�uzyskały�największą�bezwzględną�ważną�ilość�
głosów� i� których� suma� zweryfikowanej�wartości�mieści� się�
w�środkach�przyznanych�w�ramach�BO�dla�danego�okręgu,�lub�
dla�puli�środków�ogólnomiejskich.

Gdzie szukać informacji na temat Budżetu 
obywatelskiego miasta Bukowno?
Jawność� realizacji� procedury� budżetu� obywatelskiego� na�
każdym� jej� etapie� zapewnia� się�w� szczególności� poprzez�
publikację�materiałów�na�portalu�www.bukowno.pl/budzeto-
bywatelski.
Portal�jest�również�dostępny�pod�adresami�bukowno.wybiera.pl 
lub www.budżetobywatelski.pl

mieszkańcy najpierw sami zgłaszają zadania, które powinny 
być wykonane, a potem sami – w bezpośrednim głosowaniu  
– decydują,  które z nich zostaną zrealizowane. Tak w większości 
miast realizowana jest idea budżetu obywatelskiego, który w 1989 
roku zapoczątkowano w brazylijskim Porto alegre.

www.bukowno.pl/budzetobywatelski           www.budżetobywatelski.pl            bukowno.wybiera.pl

Ulica Krakowska zdaniem ankietowanych
Olkusz

Wiola�Woźniczko

Deptak, ulica dla wszystkich 
czy może ograniczony wjazd samo-
chodów dostawczych do sklepów – 
jaki charakter powinna mieć ulica 
Krakowska w Olkuszu? Niedawno 
władze miasta pytały o to miesz-
kańców w internetowej ankiecie. 
Przez dwa tygodnie wzięło w niej 
udział 606 internautów. Decyzja 
ma zapaść wczesną wiosną.

Pierwsze konsultacje z zainte-
resowanymi mieszkańcami odbyły 
się w listopadzie ubiegłego roku. 
Z początkiem lutego do magistra-
tu wpłynęło też pismo od zarządu 
osiedla Śródmieście z podpisami 
mieszkańców ul. Krakowskiej. Jak 
czytamy na stronie magistratu, chcą 
oni, by ul. Krakowska znów miała 
charakter rekreacyjny. – Parkujące 
na tej ulicy samochody utrudniają 
pieszym przejście na drugą stronę 
ulicy, a skorzystanie z ławeczek 
znajdujących się przy chodnikach 
jest niemożliwe. Biorąc pod uwagę 
różne sklepy mieszczące się przy tej 
ulicy, proponujemy, aby dostawa 
towarów odbywała się do godziny 
np. 10.00 – uważa przewodnicząca 
zarządu osiedla Teresa Jasińska oraz 
grupa podpisanych pod wnioskiem 
mieszkańców.   

Teraz mieszkańcy mieli moż-
liwość wypowiedzieć się w krótkiej 

ankiecie. Gdy pisaliśmy o jej uru-
chomieniu, zdania internautów były 
podzielone. „Powinno się wyłączyć 
z ruchu zarówno Krakowską jak i cały 
rynek! Po co był ten remont? Mamy 
teraz piękny parking w reprezenta-
cyjnym centrum miasta”; „Całkowite 
wyłączenie z ruchu ul. Krakowskiej 
i rynku z wyjątkiem pojazdów osób 
niepełnosprawnych, dostawców 
i obsługi technicznej. Również zakaz 
wjazdu radiowozów z wyjątkiem kiedy 
pojazdy te są podczas uzasadnionego 
statusu uprzywilejowanego, czyli 
podczas akcji.”; „Oczywiście - po-
zamykajcie wszystkie ulice. Olkuski 
rynek to martwe miejsce - w ogóle to 
miasto z dnia na dzień przymiera.  
Kiedyś rynek żył - knajpy, sklepy, 
ludzie na ławkach, a teraz?” – to 
niektóre komentarza naszych Czy-
telników. 

Jak wyglądają wyniki ankiety? 
Na pierwsze pytanie: „Czy jesteś za 
całkowitym wyłączeniem ul. Kra-
kowskiej z ruchu samochodowego?” 
73 proc. osób odpowiedziało „tak”, 
a 27 proc. „nie”. Czy jesteś za do-
puszczeniem ruchu samochodowego 
dostarczającego towar do lokali 
przy ul. Krakowskiej w określonych 
godzinach (np. 8.00-10.00 oraz 
16.00-18.00)? - tak brzmiało drugie 
pytanie. 58 proc. uczestników ankiety 
poparło taką propozycję, 42 proc. się 
jej sprzeciwiło.

Przy drugim pytaniu była też 
opcja „inne”, gdzie ankietowani mogli 

szerzej opisać swoje pomysły. Z tej 
możliwości skorzystało 67 osób.

Co proponują ankietowani?
Mieszkańcy, którzy opisywali, 

jak powinien odbywać się ruch na ul. 
Krakowskiej mieli różne propozycje. 
Zdecydowana większość z nich chce, 
choć w różnym zakresie, by trakt był 
dopuszczony do ruchu. W odpowie-
dziach przewijały się różne pomysły: 

konkretne godziny (albo ich brak) 
wjazdu aut dostawczych, całodobo-
we dopuszczenie wszelkiego ruchu 
samochodowego, wydawanie przez 
burmistrza zezwoleń dla uprawnio-
nych samochodów z określeniem 
godzin wjazdu. Sporo ankietowanych 
podkreślało, że są przeciw parko-
waniu, ale możliwość wjazdu dla 
samochodów dostawczych musi być. 
Nie brakowało również głosów, aby 
ograniczyć do minimum godziny 

dostaw, tak, by ul. Krakowska stała 
się reprezentacyjnym deptakiem.

Przedsiębiorcy z kolei podkreślali, 
że nie są w stanie narzucić dostawcom 
sztywnych godzin dowozu towaru.  
Zaznaczali również, że tego typu 
ograniczenia mogą skutkować za-
mykaniem działalności handlowych.

Pojawiła się także propozycja, by 
na całej długości ulicy Krakowskiej 
po obu stronach oddzielić linią ciągłą 
pas dla pieszych i wprowadzić zakaz 
jazdy rowerami. Kilka osób uważa, że 
o losie ulicy powinni decydować jej 
mieszkańcy, a nie całe miasto.Część 
ankietowanych zauważyła, że przecież 
ul. Krakowska już jest zamknięta dla 
ruchu. Przed wjazdem na nią stoi 
bowiem znak zakazu zatrzymywania 
się, z tabliczką o treści: „nie dotyczy 
zaopatrzenia na czas załadunku 
i rozładunku (do 20 min.)”. Kilkoro 
internatów argumentowało, że wy-
starczy tylko, by kierowcy przestrze-
gali przepisów, a miejscy strażnicy 
odpowiednio je egzekwowali. Jeden 
z przedsiębiorców z takim samym po-
mysłem przyszedł do naszej redakcji. - 
Kilka lat temu to rozwiązanie świetnie 
funkcjonowało, a mandaty nakładane 
na kierowców przynosiły efekt. Po co 
odkrywać Amerykę, skoro rozwią-
zanie jest już gotowe? - to uwaga 
przedsiębiorcy z centrum miasta.

Przy okazji wypowiedzi o ul. 
Krakowskiej pojawiały się sugestie, 
by wreszcie uregulować kwestię par-
kowania na rynku.

Co na to magistrat?
Jak wynika z wypowiedzi burmi-

strza Romana Piaśnika opublikowa-
nej na oficjalnej stronie magistratu, 
jest on skłonny przychylić się do pro-
pozycji, aby ul. Krakowska stała się 
deptakiem z prawdziwego zdarzenia. 
- Jednocześnie rozumiem argumen-
ty właścicieli znajdujących się tam 
lokali, dlatego też zaproponowałem 
wyznaczenie godzin, w jakich będzie 
można dowozić towar. Szersze kon-
sultacje wydały się mieć uzasadnienie 
o tyle, że ulica Krakowska jest ulicą 
wyjątkową, której dalszy los powinien 
leżeć na sercu nam wszystkim. Jeśli 
ostatecznie stanie się deptakiem, 
chciałbym, aby pojawiło się tam 
więcej zieleni i kwiatów w donicach, 
co przyczyni się do polepszenia este-
tyki tego miejsca – uważa burmistrz 
Piaśnik.

Ankieta stanowi uzupełnienie 
konsultacji społecznych z mieszkań-
cami i przedsiębiorcami, jakie odbyły 
się w listopadzie. Każda z wypowiedzi 
zawartych w ankietowych odpowie-
dziach zostanie przeanalizowana. 
Dopiero wtedy zapadnie decyzja, 
jaki charakter będzie mieć ul. Kra-
kowska.

A jakie jest Wasze zdanie na 
ten temat? Jaką decyzję powinny 
podjąć miejskie władze? Zaprasza-
my do dyskusji na www.przeglad.
olkuski.pl!
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Jak z olkusza trafić  
za koło podbiegunowe?
Właśnie� tam,� za� kołem�podbie-
gunowym�w�Norwegii,�potem�na�
Cyprze�a�teraz�w�Holandii�mieszka�
Martyna� Flemming.� Pochodzi�
z�Olkusza.� Co� kilka� lat� zmienia�
kraj,�w�którym�mieszka.�Za�kilka�
miesięcy�pojawi�się� jej�pierwsza�
książka:�„Jak�być�pechową�emi-
grantką?”.� Swoją� książką� chce�
pokazać� ludziom� realia� życia�
w� krajach,�w� których� była.� Jak�
traktuje�się�Polaków�w�Holandii?�
W� jakich�mieszkają�warunkach?�
Jak�agencje�pracy�oszukują�na-
szych� rodaków�poza� granicami�
Polski?� Jesteś� ciekawy� jak� to�
wygląda?�Przeczytaj�ten�artykuł.

Skąd�pomysł�na�książkę?
Z�wielu�powodów,�ale�w�dużej�mierze�z�nerwów.�
Na�realia�życia�za�granicą.�Na�to�jak�bardzo�Polak�
potrafi�zgnębić�Polaka�za�granicami�naszego�kraju.�
Jak�bardzo�nie�potrafimy�być�razem�ze�sobą�–�jako�
społeczeństwo.�Również�ku�przestrodze�nowicju-
szy,�którzy�chcą�lub�muszą�wyjechać�do�pracy�poza�
Polskę.�Wielu�nie�wie,� co� ich�czeka?�Jakiś�czas�
temu�jechałam�z�mamą�w�olkuskim�busie.�Następ-
nego�dnia�wyjeżdżałam�z�powrotem�do�Holandii,�
gdzie�mieszkam�już�3,5�roku.�Pewna�Pani,�siedząca�
obok,�przeprosiła�i�z�paniką�w�oczach�zapytała:
-� Przepraszam,� podsłuchałam.�Mieszka� Pani�
w�Holandii?�Jak�tam�jest?�Bo�ja�jadę�w�najbliższą�

niedzielę,�pierwszy�raz.�Nie�wiem,�co�będzie?�Czy�
agencja,�która�mnie�zatrudniła�jest�uczciwa?
Takich� ludzi,� z� rozterkami� jest�wielu.�Ktoś�musi�
opowiedzieć�jakie�historie�„chodzą�po�ludziach”.�
Innym�razem�zamykałam�w�polskim�banku�konto�
osobiste.�Pani�w�okienku,�zapytała�jaki�jest�powód�
likwidacji� konta?�Gdy� usłyszała,� że�mieszkam�
w�Holandii,�że�go�nie�potrzebuję,�zamiast�dokoń-
czyć�procedurę�zamknięcia,�wyciągnęła�brudnopis�
i� zaczęła� notować.�Pytała� o�wszystko,� co�musi�
wiedzieć�jadąc�do�krainy�wiatraków.�Miała�dosyć�
swojej�pracy.�
Ilu�jest�ludzi,�którym�moja�książka�mogłaby�pomóc?�
Myślę,�że�wielu.

Czy�w�książce�będą�tylko�historie� 
z�Holandii?
Opowiada� również� o� emigracyjnych� rozterkach�
moich� znajomych�w� różnych� krajach:�Australii,�
Wielkiej� Brytanii,� jedna� historia� dotyczy� pracy�
w�Dubaju.�Historie�z�mojego�życia,�opisane�w�książ-
ce�dotyczą�życia�w�Bodo,�mieście�położonym�230�
km�za�kołem�podbiegunowym�w�Norwegii.�Opisuję�
jak�wyglądało�moje�życie,�wypełnione�pracą�w�la-
boratorium�na�uczelni,�wędkowaniu� i�samotnych�
włóczęgach�po�górach.�Mieszkałam� również�na�
Cyprze,�kraju�zepsutym�do�cna.�Piszę�o�kontaktach�
z� podejrzewanym� towarzystwem,� o� nielegalnej�
pracy� na�Cyprze.�O� rosyjskich� bossach,� którzy�

w�tym�kraju�prali�brudne�pieniądze.�Przestrzegam�
na�stronach�książki�kobiety�przed�lekkomyślnym�
włóczeniem�się�po�nocach.�Sama� tak� zrobiłam.�
Zostałam�napadnięta�po�wyjściu�z�pracy�w�kasynie.�
Wylądowałam�w�szpitalu.�Nieciekawe�przeżycie.

Wątek�szpitala�często�występuje�w�książ-
ce.�Spędziła�w�nim�Pani�dużo�czasu.
Będąc�na�Cyprze� trzy� razy� trafiłam�do� szpitalu.�
Pierwszy� raz� po� napadzie,�miałam� tomografię�
głowy.�Drugi� po� zatruciu� źle� oczyszczoną� rybą�
w� restauracji.� Trzeci,� gdy�wycieńczona� pracą�
w�kasynie�(brak�snu,�stres,�złe�odżywianie,�mob-
bing)�nabawiłam�się�hipotermii.�Byłam�zdziwiona,�
gdyż�do�tamtego�momentu�myślałam,�że�dopada�
ona�w� przypadku� zbyt� szybkiego� ochłodzenia�
organizmu.�Lekarz�wyjaśnił,�że�w�moim�przypadku�
głównym�powodem�było�zahamowanie�procesów�
przemiany�materii.
W�ostatnim�roku�w�holenderskich�szpitalach�byłam�
dziesiątki� razy.� Tutaj� prowadzono�moją� ciążę.�
W�czwartym�miesiącu�ciąży�dowiedziałam�się,�że�
moja�córka�jest�chora.�5�miesięcy�walki�o�dziecko,�
trudny�poród�w�Holandii�i�3�miesiące�spędzone�na�
intensywnej� terapii�w� szpitalu�w�Leiden.�O� tym�
piszę�w� swojej� książce.� Po� trzech�miesiącach�
walki�o�moją�córkę�niestety�przegrałam.�Zmarła�
na�moich�rękach.�

Czy�pisanie�przynosi�ulgę?�Tyle�tych�
strasznych�momentów�w�Pani�życiu?�
Pisanie�samo�w�sobie�nie�przynosi�ulgi.�Przynosi�
ją� to,� że� na�moment�moje�myśli� „lecą�w� innym�
kierunku”.�Powiem�więcej,� po� ciężkich�momen-
tach�w�moim�życiu� trudno�skupić�myśli.�Ciężko�
normalnie�egzystować,�zająć�się�codziennymi�spra-
wami,�a�co�dopiero�pisać.�Prowadzę�bloga,�bardzo�
popularnego:�www.producentkapasji.blog.pl 
Ja�mam�od�dawna�w�swojej�głowie�pewien�przycisk.�
Bez� tego�przycisku� ciężko�byłoby� żyć,�walczyć�
z�przeciwnościami�losu.�Kiedy�zmarła�moja�córka�
(urodziła� się� z� jednym�płucem� i� chorym�sercem�
po�prawej� stronie)� świat� zatrzymał� się.�Po�kilku�
dniach�odkryłam,�że�to�nie�on,�to�ja�zatrzymałam�się�
w�świecie.�Siłę�znalazłam�w�tym�moim�przycisku.�
Po�jego�wciśnięciu�jest�tylko�ciało.�Ja�jako�ja�nie�
istnieję.�Przeczekuję.�Czekam�na�lepszy�moment,�
na�lepszy�dzień.�Póki�co�przycisk�wciśnięty�jest�do�
połowy.�Wróciłam�do�świata�na�50�procent.�

Gdzie�można�kupić�Pani�książkę?� 
Zapowiada�się�kawałek�ciekawych,�
inspirujących�historii.

Książka�jest�gotowa�do�druku.�Kilka�wydawnictw�
wyraziło�chęć�wydania�mojej�książki.�Niestety,�po-
nieważ�nie�mam�znanego�nazwiska,�w�grę�wchodzi�
współfinansowanie.�Wydawnictwo�zajmuje�się�dru-
kiem,�promocją,�dystrybucją�książki�do�księgarni.�
Część�kwoty�sama�muszę�zapłacić.�19� lutego�na�
znanym�portalu�PolakPotrafi.pl� znalazł� się�mój�
projekt�dotyczący�pozyskiwania� funduszy�na� jej�
wydanie.�Na�dzień�dzisiejszy,�po� 10�dniach�akcji�
(całość�trwa�45�dni)�mam�30�procent�potrzebnych�
pieniędzy�na�wydanie�książki.�Wsparło�mnie� już�
ponad� 50� osób.�Wpłacają� różne� kwoty,� każda�
złotówka� się� liczy,� pomaga.�Każdy� kto�wesprze�
mój�projekt� dostanie�nagrodę.� Jest� nią� również�
moja�książka,� którą�wyślę�drogą�pocztową�do�2�
tygodni�od�wydania.
Jak�można�wesprzeć�projekt?
1.� Wejdź�na�PolakPotrafi.pl
2.� W�górnym,�prawym�rogu�znajdź�pomarańczo-

wy�napis:�Logowanie/Rejestracja.
3.� W�polach:� pierwszy� raz� na�PolakPotrafi.pl�

wpisz� swój� email� i� hasło� (potrzebuję� tych�
danych,�by�móc�poinformować�Cię�o�nagro-
dzie.�Wiedzieć,� komu�przesłać� książkę� lub�
inne�nagrody).

4.� Po�zalogowaniu�na�stronie�wejdź�ponownie�na�
stronę�główną,�wybierz�podstronę:�książki/pu-
blikacje.�Wśród�13�projektów�znajdź�mój:�A�tak�
se�napisałam�(jak�być�pechową�emigrantką?).�
Kliknij�na�mój�projekt.�Będziesz�mógł/a�zo-
baczyć�film�reklamujący�książkę,�przeczytać�
o� całej� akcji,� zobaczyć�osoby�wspierające,�
media,� które�nagłaśniają�mój�projekt� (m.in.�
dwa�tygodnie�temu�miałam�wywiad�w�poznań-
skiej� telewizji�–� link�do�wywiadu�na�stronie�
projektu�w�aktualnościach).

5.� Po�prawej�stronie� jest� lista�nagród�i�przypi-
sana�do�nich�kwota.�Np.� jeśli� chcesz�kupić�
książkę,�musisz�wpłacić�minimum�50�zł.

6.� Zaznaczasz� interesującą� Cię� nagrodę.�
Podświetli�się�na�zielono.�Po�prawej�stronie�
nagród�jest�zielony�przycisk:�wesprzyj�projekt.

7.� Kliknij� na�niego,� zostaniesz�odesłany/a�na�
kolejną�stronę,�by�potwierdzić�swój�wybór.

8.� Ponownie�wciśnij�wesprzyj.�Zostaniesz�ode-
słany/a�do�swojego�banku.�

9.� Po�wykonaniu�płatności�(przelewem�lub�Pay�
Pal)�możesz�znaleźć�nazwę�swojego�emaila�
wśród�wspierających.�Czekaj�na�emaila�ode�
mnie.�Zostaniesz�poinformowany�o�nagrodach.�

Więcej�na�moim�blogu:�
www.producentkapasji.blog.pl

SPR: Różnica 
klasy

SPR Olkusz – SPR Sambor Tczew 36:20 (18:12)

P O D Z I Ę K O W A N I A

Olkusz
Piotr�Kubiczek

Historia dotychczasowych po-
jedynków SPR-u z Samborem naka-
zywała dużą powściągliwość w ty-
powaniu faworyta do zwycięstwa. 
Tym bardziej, że w poprzedniej 
rundzie to tczewianki były górą, 
wygrywając na początku paździer-
nika ubiegłego roku 28:25.

Mobilizacja w szeregach Lwic 
była więc podwójna – chęć rewanżu 
za porażkę na Pomorzu oraz zdobycie 
premierowych w tym roku ligowych 
punktów.Tylko w pierwszych czterech 
minutach kibice gospodyń mogli 
mieć wątpliwości, kto w tym meczu 
jest lepszy. Gdy na bramkę Justyny 
Domnik odpowiedziała Katarzyna 
Nowak, Lwicom szło już zdecydowanie 
łatwiej. Duża w tym zasługa kapital-
nie broniącej Dagmary Knapik i ciągle 
najskuteczniejszej zawodniczki na 
parkietach I ligi Alicji Zacharskiej. Na 
następne trafienie przyjezdne musiały 
czekać aż do 12. min, kiedy to na listę 
strzelczyń wpisała się Joanna Celiń-
ska. Było to jednak przy stanie 6:1 dla 
olkuszanek, więc ten gol niczego nie 
zmienił, tym bardziej że zawodniczki 
trenera Marcina Księżyka ani my-
ślały zwalniać tempa. Na 10:5 trafiła 
bardzo skuteczna w sobotę Klaudia 
Wójcicka, a po dwóch rzutach Pauli 
Przytuły miejscowe prowadziły 14:8. 
W 27. min bramka Agaty Wcześniak 
zapewniła prowadzenie Lwicom 16:9, 
a ostatnie trafienie w tej części gry 
było dziełem Wójcickiej. Do przerwy 

18:12 dla SPR-u.
Druga połowa dla Samboru za-

częła się od 40. min, bowiem dopiero 
wtedy Magdalena Krajewska znalazła 
sposób na Knapik. Jak się później 
okazało, był to jedyny gol zdobyty 
przez tczewianki, przez 17 minut. 
Bilans tego okresu – 8:1 dla Lwic 
nie pozostawiał złudzeń kto sięgnie 
po komplet punktów. Jedyną nie-
wiadomą były rozmiary zwycięstwa 
olkuszanek, które w 55. min. prowa-
dziły 33:16 i gdyby nie lekka dekon-
centracja w ostatnich momentach 
spotkania, to wygrana miejscowych 
byłaby jeszcze bardziej efektowna. 
Ostatecznie po dwóch kolejnych 
bramkach rozgrywającej bodajże 
najlepsze w tym sezonie zawody Wój-
cickiej, SPR pokonał Sambor 36:20, 
będąc zespołem lepszym od rywalek 
w każdym elemencie sportowego 
i mentalnego rzemiosła.

W tabeli olkuszanki zajmują 3. 
miejsce. Wyprzedzają je ekipy Korony 
Handball Kielce i KPR Kobierzyce. 
Najskuteczniejsza w I lidze Alicja 
Zacharska ma na swoim koncie już 
90 bramek.

sPr olkusz – sPr sambor Tczew  
36:20 (18:12)

sPr:�Knapik,�Staś�–�Zacharska�(7),�
Wójcicka�(6),�Nowak�(5),�Przytuła�(5),�
Wcześniak�(4),�Frączek�(3),�Basiak�(2),�

Latała�(1).

sambor:�Skonieczna,�Frankowska�–�
Krajewska�(8),�Domnik�(5),�Szprengier�
(2),�Radzikowska�(2),�Celińska�(1),� 
Muller�(1),�Maszota�(1),�Orzłowska.

Nowe zasady 
wywozu śmieci
wolBrom

Ewa�Barczyk

Rada Miejska w Wolbromiu 
przyjęła ostatnio kolejny pakiet 
uchwał związanych z zasadami 
gospodarki odpadami w gminie. 
Zasadnicza zmiana dotyczy włą-
czenia do systemu wytwarzających 
odpady komunalne podmiotów 
prowadzących działalność gospo-
darczą. Zarówno indywidualni 
mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy 
powinni uiszczać zadeklarowane 
kwoty za wywóz śmieci do końca 
każdego miesiąca bez wezwania, co 
ma zabezpieczyć płynność finanso-
wania systemu.

Na poprzedzających sesje posie-
dzeniach komisji radni dopytywali 
o wątpliwości dotyczące nowego spo-
sobu odbioru i wywozu odpadów ko-
munalnych wytwarzanych w firmach 
i sklepach. Każdy z tych podmiotów 
został indywidualnie poinformowany 
o konieczności wypowiedzenia do-
tychczasowej umowy na wywóz śmieci 
i obowiązku złożenia deklaracji, za-
wierającej dane o ilości i koniecznej 
częstotliwości wywozu śmieci z ich 
siedziby. W przypadku małych firm 
lub sklepów mieszczących się pod 
jednym adresem istnieje możliwość 
złożenia jednej wspólnej deklaracji 
przez właściciela posesji, pod warun-
kiem, że wszyscy przedsiębiorcy się na 
to zgodzą i że odpowiada im wspólny 
termin odbioru odpadów. Jeżeli na-
tomiast nie dojdzie do porozumienia 
lub któraś z firm wymaga częstszego 
wywozu śmieci, każdy z przedsiębior-

ców powinien złożyć osobną dekla-
rację i wrzucać odpady do osobnego 
pojemnika. Przedsiębiorcy, którzy 
zdecydują się segregować odpady 
zapłacą mniejszą opłatę. Podobnie jak 
to było w przypadku indywidualnych 
gospodarstw domowych przedsię-
biorcy w ramach opłaty otrzymają też 
odpowiednie pojemniki, a także worki 
do selektywnej zbiórki odpadów.

Właściciele nieruchomości nie-
zamieszkałych, w których prowa-
dzona jest działalność gospodarcza 
i są wytwarzane odpady komunalne 
zostaną włączeni do rozszerzone-
go gminnego systemu z dniem 1 
czerwca br. i do końca czerwca 
będą zobowiązani uiścić pierwszą 
miesięczną ratę opłaty za wywóz 
wytworzonych przez siebie śmieci.

Kolejną nowością jest objęcie zry-
czałtowaną opłatą za wywóz odpadów 
komunalnych właścicieli domków 
letniskowych, którzy powinni złożyć 
w urzędzie stosowna deklarację i za-
płacić zadeklarowaną kwotę do końca 
lipca każdego roku. Opłata wyniesie 
10 zł rocznie, jeżeli odpady zbierane 
są selektywnie, a za odbiór śmieci 
zmieszanych – 15 zł rocznie.

Wszyscy, którzy złożyli i jeszcze 
złożą deklaracje „śmieciowe” są zo-
bowiązani do wniesienia opłaty na 
indywidualny rachunek, który jest 
podany na dostarczonych przez UMiG 
drukach. Wpłat można dokonywać 
zarówno w kasie urzędu, jak i za 
pomocą przelewu bankowego.
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

BydlIn
Olgerd�Dziechciarz,�fot.�autor

Bydlin to atrakcyjna, tury-
stycznie, pięknie zlokalizowana 
wieś, o dawnym rodowodzie. W naj-
starszych dokumentach spotyka-
my Bidlin. To nazwa dzierżawcza 
od nazwy osobowej Bydla. Pierwsza 
wzmianka o Bydlinie pochodzi 
z 1120 r. Był on na owy czas 
jednym z ważniejszych punktów 
obronnych na Wyżynie Krakow-
sko-Częstochowskiej. Miejscowość 
znajdowała się przy trakcie handlo-
wym z Krakowa do Wielkopolski 
(przebiegał on m.in. przez Skałę 
i Częstochowę).

Mało kto wie, że wieś ta była nie-
gdyś miastem, które prawa miejskie 
otrzymało między 1375 a 1404 r. (co 
ciekawe prawdopodobnie do 1375 r. 
nie istniała jeszcze parafia w Bydlinie, 
nie ma w każdym razie jej w wykazie 
świętopietrza). Bydlin lokowany był 
obok Starej Wsi, miejscowości, która 
później występuje tylko jako nazwa 
roli. Nie wiadomo jednak, kiedy przy-
wilej ten Bydlin utracił. Nastąpiło to 
najprawdopodobniej z powodu kon-
kurencji innych, sąsiadujących z nim 
ośrodków miejskich w Olkuszu, Pilicy 
i Wolbromiu, w połowie XVI stulecia. 
Nazwę Bydlin wymienia Jan Długosz. 
Miasto Bydlin za czasów kasztelana 
krakowskiego Jana z Pilczy (zm. 1476) 
należało do klucza pileckiego. Jako 
miasto wymieniany jest Bydlin w re-
jestrze poborowym z 1490 r. Ostatnia 
informacja o miejskości Bydlina po-
chodzi z 1530 r. (w dokumencie kró-
lewskim z wykazem miast należących 
do Seweryna Bonera). 

Przed 1388 r. miejscowość 
należała do niejakiego Niemieży, 
który pisał się z Bydlina, oraz Gałki 
z Galowa. W latach 1389-1419 była 
to włość Pełki z Bydlina herbu Strzała 
oraz Zbigniewa z Łapanowa, który 
z Pełką procesował się o tutejszy 
zameczek. W 1432 r. gdy biskup 
krakowski Zbigniew Oleśnicki doko-
nywał erekcji fundacji mansjonarskiej 
w Pilicy, w przyznanym jej uposażeniu 
była m. in. dziesięcina z Bydlina. 
Przed 1490 r. stał się Bydlin włością 
królewską (w ręce szlacheckie prze-
szedł ponownie w XVIII w.).

Zamek. Z XIV w. pochodzą po-
czątki istnienia tutejszego zameczku 
myśliwskiego, który później przebu-
dowano na kościół. Zamek zbudowali 
Toporczykowie. XIV w. początki bu-
dowli poświadczyły odkrycia arche-
ologiczne z 1989 r., w trakcie których 
odkopano fundamenty kamiennej 
budowli bramnej i muru. Odkryto 
wówczas, że zamek powstał na wa-

piennym ostańcu, który splantowano. 
Nie odnaleziono śladów wcześniejszej 
budowli. Prawdopodobnie na ówcze-
sny zamek składały się wieża, dom 
mieszkalny i mury. Dom mieszkalny 
był prawdopodobnie trzy kondygna-
cyjny. Parter pełnił rolę piwnicy, która 
miała trzy okienka od strony dziedziń-
ca (jedno z nich odkryto w trakcie 
wykopalisk). Piętro miało najmniej 
dwa pomieszczenia. Powstała nieco 
później wieża miała wymiary 13 na 11 
m., przylegał do niej wspomniany oto-
czony murem półkolisty dziedziniec. 
Od strony płd. zach. na odcinku 11 m 
mur ma grubość 2,3 m. Jest to ściana 
właśnie budynku mieszkalnego. 
Mury obwodowe mają ok. 2 m. gru-
bości. Północno. zach. ściana, z racji 
umiejscowienia na stromym stoku, 
wzmocniona jest dwoma przypora-
mi. Wokół zameczku (poza stromym 
stokiem) był rów, częściowo wykuty 
w skale oraz wał kamienno-ziemny. 
Legendy mówią, że w XIV w. miał on 
należeć do jednego z nieślubnych 
synów króla Kazimierza Wielkiego. 
W trakcie badań w 1989 r. odkryto 
w łuku ściany tęczowej częściowo 
wykutą w skale i obmurowaną kamie-
niem kryptę grobową (okradzioną). 
Po obu stronach krypty, już w nawie, 
odsłonięto wykute w skale dwa groby, 
w których jednak prócz szczątków 
kości i ozdobnej nakładki na gwóźdź 
trumienny, nie uzyskano materiału 
archeologicznego. Prawdopodobnie 
zostały one okradzione lub zniszczone 
w trakcie przebudowy kościoła.  

W innych miejscach odkryto 
jednak sporo materiału archeolo-
gicznego, niestety warstwy kulturowe 
z wieków XVI-XVIII były przemiesza-
ne. Wśród najstarszych znalezisk 
na uwagę zasługuje denar Ludwika 
Węgierskiego z ok. 1370 r., który od-
kopano w bezpośrednim sąsiedztwie 
murów obronnych, co może wskazów-
ką co do daty ich powstania. Znale-
ziono także inne monety: solidy Zyg-
munta III z mennicy w Rydze i solid 
Jana Kazimierza. Wydobyto również 
znaczne ilości ceramiki naczyniowej, 
kafli piecowych itp. z końca XV i pocz. 

XVI w. Badania stratygraficzne wy-
kazały, że obiekt uległ co najmniej 
dwóm pożarom (w XVII i XVIII w.), 
a być może także w XVI w.  

Z XVI w. mamy informacje o funk-
cjonującej tu karczmie i młynie. 
Działał też jakiś rzemieślnik, o czym 
donoszą regestry poborowe. Wieś 
liczyły wtenczas 4,5 łanów kmiecych 
i 3 zagrody z rolą. Jak wylicza F. 
Kiryk parafia Bydlin liczyła 3 wsie, 
zamieszkałe przez 175 rodzin, z czego 
13 było kmiecych, 14 zagrodniczych, 
1 komornicza i 3 rzemieślnicze. 
O kontaktach Bydlina z Olkuszem 
w tamtym okresie świadczy choćby 

i to, że od połowy XVI stosowano 
w tej miejscowości olkuską miarę 
zbożową.

Bydlinem wchodzącym w skład 
dóbr smoleńskich władali później 
Bonerowie. Po bezdzietnej śmierci 
w 1562 r. najstarszego z rodu - Jana 
Bonera, dobra rozdzielono na jego 
braci Seweryna i Fryderyka i sio-
strę Zofię. Bydlin jak i część dóbr 
ogrodzienieckich przeszedł wów-
czas w ręce wojewody krakowskiego 
i marszałka wielkiego koronnego 
Jana Firleja, którego pierwszą żoną 

była właśnie Zofia. Ponoć to on miał 
zamienić kościół na zbór ariański, 
co jest nieprawdą, gdyż Jan Firlej do 
końca życia pozostał wierny kalwini-
zmowi. Może więc był to li tylko zbór 
kalwiński? Zbór na kościół katolicki 
zamienił syn Jana Firleja Mikołaj, 
którego w tajemnicy przed ojcem na 
wiernego syna kościoła katolickiego 
wychowała matka Elżbieta Ligięzian-
ka. Jan Przemsza Zieliński pisze, że 
dokonał tego w 1594 r., świadczyłoby 
to o jego opieszałości, skoro ojciec 
zmarł w 1574 r. Ta więc datę można 
przyjąć za ewentualny czas zamiany 
zboru na kościół. Jest tylko jeden 

szkopuł, żadne źródła nie prócz podań 
ludowych nie poświadczają, że w By-
dlinie był zbór! F. Kiryk podaje tylko, 
że wojewoda krakowski Mikołaj Firlej 
z Dąbrowicy, w związku z rozpadnię-
ciem się ze starości kościoła św. Mał-
gorzaty w Bydlinie, wzniósł w oparciu 
o ruiny zameczku na tamtejszym 
wzgórzu kościółek pod wezwaniem 
św. Krzyża. Prawdopodobnie właśnie 
wtedy rozebrano do fundamentów 
mury obronne dawnego zameczku 
oraz wieżę bramną, zaś w dawnym 
domu mieszkalnym zamurowano 

pierwotne okna i przebudowano 
wnętrze. Jednoprzestrzenne wnętrze 
podzielono na trzy pomieszczenia, 
pośrodku wzniesiono ścianę tęczową 
wydzielając w ten sposób nawę i pre-
zbiterium. Odkryto posadzki kamien-
ne. Nawę od zachodniej strony ogra-
niczono murkiem, tworząc być może 
na piętrze emporę. Wykuto też nowe 
wejście od strony dziedzińca oraz 
również wychodzące na dziedziniec 
trzy okna. (Nie można jednak wyklu-
czyć, że część przebudowy dokonano 
przy okazji ewentualnej adaptacji 
budowli na ów zbór ariański). Kościół 
był bez ołtarzy i sprzętów. Co zasta-
nawiające ludzie nie zaakceptowali 
tej świątyni i zbudowali na miejscu 
dawnego kościoła św. Małgorzaty 
własną kaplicę z bali dębowych pod 
tym samym wezwaniem. Może wybu-
dowali własną świątynie, bo obawiali 
się modlić w kościele powstałym na 
gruzach zboru? Oba kościoły nie 
miały plebanów jeszcze w latach 
1601-1602. Summa summarum 
parafia powstała przy kościele św. 
Małgorzaty (na przełomie XVII i XVIII 
wieku był on kościołem filialnym ko-
legiaty pilickiej), a kościół św. Krzyża 
pozostał kaplicą.  

Z 1613 r.  mamy pierwszą 
wzmiankę o istnieniu w Bydlinie 
szkoły wiejskiej. Jej rektorem był 
Grzegorz Żarnowita (nie mylić ze 
słynnym postyllografem Grzegorzem 
z Żarnowca, zmarłym w 1601 r.). 
Z 1614 r. mamy informację o miejsco-
wym bakałarzu Grzegorzu Śniegule, 
być może także uczniu tej szkoły. 
F. Kiryk przypuszcza, że szkółka ta 
musiała istnieć już w II połowie XV w., 
gdyż w roku 1494 wśród absolwentów 
Uniwersytetu w Krakowie spotykamy 
niejakiego Jana Alberta z Bydlina 
(Johannes Alberti de Bidlin), który 
„prawdopodobnie” musiał do niej 
uczęszczać. W 1624 r. nauczycielem 
w tejże szkółce był niejaki Bartłomiej. 
Kolejna wzmianka o niej pochodzi 
z 1690 r. oraz z 1747, z której dowia-
dujemy się, że jej rektorem i kantorem 
jest rolnik miejscowy dzielący się 
wiedzą z 6 uczniami.  

Po Mikołaju Firleju władali By-
dlinem jego syn Jan, następnie brat 
stryjeczny kasztelan lubelski Andrzej, 
znany z bohaterstwa w bitwie pod 
Chocimiem. Potem dobra te kupił 
słynny kasztelan krakowski i dziedzic 
Dankowa Stanisław Warszycki. To za 
jego czasów miał miejsce szwedzki 
potop i spalenie w 1655 r. kościoła św. 
Krzyża przez zdążającego na Często-
chowę gen. Mullera (który wcześniej 
uprowadził z Olkusza górników, żeby 
kopali tunele na miny pod Jasną 
Górą). Po Stanisławie dobra odzie-
dziczył miecznik koronny i wojewoda 
sandomierski Michał Warszycki. 
Jego zaś córka Barbara, po śmierci 
ojca, wyszła za hrabiego Kazimierza 
Męcińskiego herbu Poraj. Tak Bydlin 
dostał się w ręce Męcińskich. To być 
może z ich inicjatywy odbudowano 
w XVIII w. kościółek św. Krzyża. Naj-
słynniejszym dziedzicem z tego rodu 
był zapewne Walenty z Kurozwęk Mę-
ciński, generał, adiutant J. Kr. Mości, 
w którego rękach Bydlin znajdował się 
w II połowie XVIII w.

Z rejestrów komory celnej w Bę-
dzinie (z 1765 r.) mamy informację 
o kontaktach handlowych tego miasta 
m.in. z Bydlinem. Nieznany nam 
kupiec z Bydlina wysłał do Będzina aż 
4 transporty mąki (4 wozy ciągnięte 
przez 8 koni). Dwóch kupców z By-
dlina występuje w rejestrach celnych 
komory w Koziegłowach. Wysłali oni 
w 1765 r. dwa transporty kaszy drob-
nej tatarczanej, składające się łącznie 
z 6 wozów i 12 koni. Trzech kupców 
bydlińskich w tym samym roku wid-
nieje w rejestrach celnych komory sie-
wierskiej. Wysłali oni 12 transportów 
z krupkami drobnymi tatarczanymi 
i mąką pszenną, na które składało się 
15 wozów i 30 koni. Także z 1765 r., 
dzięki generalnemu spisowi ludności 
żydowskiej w Rzeczypospolitej, dowia-
dujemy się, ze w Bydlinie (z karczmą) 
mieszkało wtenczas 11 osób wyznania 
mojżeszowego. Tutejsi Żydzi należeli 
do kahału pilickiego.

Lustracja z 1783 r. wymienia 
w Bydlinie dwór, austerię (karczmę), 
browar, piec wapienny, tartak i 2 
młyny. Znamy też liczbę ludności 
w 1787 r. – 395 osób, w tym 18 Żydów 
(ok. 60 domów0. Grunta – jak wtedy 
pisano – były tu mało urodzajne 
i piaszczyste. Na pn. od wsi staw 
opuszczony i zamieniony na pastwi-
sko, długi 500, szeroki 300 kroków; 
tamże rzeka „Sączenica”. Wspomina 
się też, ze gdzieniegdzie we wsi był 
ołów i kamień zdatny na wapno, z któ-
rego miejscowi kamieniarze wyrabiali 
posadzki do kościołów, stoły stolik. 
Pod wzgórzem, gdzie był kościół św. 
Krzyża „biją źródła, których woda 
leczy diarję (biegunka)”.

Dzieje Bydlina do końca XVIII wieku

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.

Ruiny zameczku, późniejszego kościoła św. Krzyża, na wzgórzu w Bydlinie.

Kolejny� raz� udowodniliśmy,� że�warto� robić� coś� dla�
innych…�To�już�nasz�drugi�sukces�z�Budżetem�Obywatelskim.�
Pierwsza� edycja�Budżetu�Obywatelskiego�była�dla�naszej�
szkoły� bardzo� udana� .� Dzięki� projektom� zrealizowanym�
z� Budżetu� Obywatelskiego� każda� pracownia� w� Szkole�
Podstawowej�nr�10�w�Olkuszu�przy�ul.�Żeromskiego�została�
wyposażona�w� � tablicę�multimedialną,� rzutnik� i� laptop.�
wprowadziliśmy w ten sposób nowoczesną technologię 
do edukacji szkolnej, a uczniów, nauczycieli i seniorów 
na pozytywną drogę rozwoju. wszyscy zyskali motywację 
i zdobywają nowe doświadczenia.

Powstało� także� w� pełni� wyposażone,� trawiaste�
boisko.�Będą�na�nim�prowadzone�zabawy,�gry� i� �ćwiczenia�
o�wysokiej�aktywności.�Ta�przestrzeń�na�otwartym� terenie�
stworzy�większe�możliwości�poznawcze� i�pobudzi�bardziej�
do� działania� nasze� dzieci� niż� zajęcia� w� zamkniętych�
pomieszczeniach.� Stanie� się� dla� wszystkich�miejscem�
różnych� imprez�o� charakterze� sportowym� i� rekreacyjnym. 
Poniedziałek�22�lutego�2016�r.�okazał�się�naszym�kolejnym�
wspólnym�sukcesem!�Jeszcze�raz�udowodniliśmy,�że�możemy�
wiele,�a�nasze�pomysły�są�dobre.�W�tym�roku�kolejne�zwy-
cięstwo�-�dwa�zaproponowane�zadania�zostały�przyjęte�do�
realizacji�w�2016r.�Dzięki�głosom�mieszkańców�Olkusza�uda�
nam�się�zorganizować�w�szkole�zajęcia�językowo-ruchowe�dla�
najmłodszych�uczniów�naszej�placówki,�a�dla�nieco�starszych�
i� dorosłych�mieszkańców�będzie�można�stworzyć�miejsce�
sprzyjające�rozwojowi�fizycznemu-�siłownię�plenerową.

W� ramach�pierwszego�zadania:�Językowe i ruchowe 
wygibasy,�będą�realizowane�w�naszej�szkole�zajęcia�poza-
lekcyjne�z�gimnastyki�korekcyjnej�oraz�zajęcia�z�logorytmiki.�
Celem�tych�zajęć�będzie�stymulowanie�rozwoju�ruchu�i�mowy�
dzieci,�tak�by�ich�rozwój�przebiegał�harmonijnie.�Zakupiony�
zostanie�specjalistyczny�sprzęt,�który�będzie�można�wyko-
rzystywać�podczas�terapii.�Będzie�to�m.in.�program�kompu-
terowy�Logorytmika� (jego�głównym�celem� jest� stymulacja�
najważniejszych�czynności�leżących�u�podstaw�umiejętności�
mowy�–�motoryki�i�słuchu),�dywan�interaktywny,�gry�logope-
dyczne�oraz�pomoce�do�terapii�Integracji�Sensorycznej,�której�
elementy�będą�również�stosowane�podczas�zajęć.

Na�zajęciach�wykorzystywane�będą�ćwiczenia�muzycz-
no-ruchowe�określane�mianem�ćwiczeń� logorytmicznych.�
Są�one�integralną�częścią�terapii�logopedycznej,�poszerzają�
i�wzbogacają�możliwości� jej�oddziaływania.� �Muzyka,� jako�
naturalny� stymulator� ruchu,�wpływa�korzystnie�na�proces�
rozwoju�psychomotorycznego�dziecka,� stymuluje� funkcje�
poznawcze,� ułatwia� komunikacje� z� dzieckiem.�Ćwiczenia�
wokalne�rozwijają�sprawności�oddechowe,�fonacyjne�i�arty-
kulacyjne�oraz�przyczyniają�się�do�poprawy�ich�koordynacji.� 
Niezaprzeczalnym�atutem�ćwiczeń�z�wykorzystaniem�muzyki�
jest� ich� atrakcyjność.� Pozwalają� one� na� zaangażowanie�
emocjonalne�i�estetyczne,�gwarantują�różnorodność�bodźców�
słuchowych,�wzrokowych�i�ruchowych.�Ze�względu�na�formę�
grupową� dają�możliwość�współpracy� oraz�motywują� do�
podjęcia�wysiłku.�Zajęcia�będą�prowadzone�przez�wykwalifi-

kowanych�specjalistów.�
W�ramach�realizacji�drugiego�zadania�powstanie�przy�

Szkole�Podstawowej�nr�10�oraz�w��Dolince�Św.�Maksymiliana�
na�Osiedlu�Młodych�siłownia na świeżym powietrzu.

Życie�we�współczesnym�świecie� tak� ciekawym,� lecz�
również� pełnym� pośpiechu,� stresu� i� nieustannej� walki�
o� lepsze� jutro�oraz�walki�o�szczęście,�niekorzystnie�odbija�
się�na�naszym�zdrowiu.�Dołączając�do�tego�siedzącą�pracę,�
pełne�tłuszczu,�cukrów�i�mocno�przetworzonych�składników�
jedzenie,�łatwiej�zrozumieć�przyczyny�wpływające�na�coraz�
gorszą�kondycję�psychiczną�i�fizyczną.�Nowoczesna�siłownia�
na�powietrzu�pozwali�korzystać�z�wielu�urządzeń,�pozytywnie�
wpływających�i�na�psychikę�oraz�na�partie�mięśniowe�ćwiczą-
cego.�Bez�trudu�można�będzie�znaleźć�optymalne�rozwiązanie�
dla�każdego,�niezależnie�od�wieku�i�kondycji.�

Wszyscy� z� niecierpliwością� czekamy� na� realizację�
zadań.� Dziękujemy�wszystkim,� którzy� przyczynili� się� do�
naszego�sukcesu�a�szczególnie�rodzicom�i�seniorom�z�Klubu�
„Radość”.� I�oczywiście�zapraszamy�do�nas.�Dzięki�nowym�
inwestycjom�oferta� szkoły� bardzo� się� rozszerzyła.�Mamy�
dodatkowe�zajęcia,� które�wpłyną�na� rozwój� i� umiejętności�
dzieci.� Już�9�marca�2016r.� o� godzinie� 18.00�odbędzie� się�
w� naszej� szkole�Dzień�Otwarty,� na� który� serdecznie� za-
praszamy� rodziców� z� dziećmi� klas� „O”.�Przygotowaliśmy�
mnóstwo�atrakcji.
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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 nACzynIowy
Piotr Kulig, dr n. med. – spec. chirurgii ogólnej, 
w trakcie spec. z chirurgii naczyniowej.  Konsul-
tacje. Usg kończyn dolnych, jamy brzusznej, 
tarczycy, piersi. Olkusz, ul. Sławkowska 4, (“GAL-
MED”).  Pt. od 16. Tel. 32 754 34 64, 506 312 032.

Łukasz Nowarski dr, diagnostyka i leczenie 
chorób żył i tętnic. USG dopler, leczenie owrzo-
dzeń podudzi. Olkusz PRO FAMILIA ul. J. Kantego 
28, rej. 32 754 35 22, 793 346 033.

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, spec. chorób wewnętrznych. EKG, echo 
serca, Holter ciśnieniowy, Holter EKG. Konsulta-
cje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 64 
(Gabinety Spec.). 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: 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.

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.
Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog, 
spec. chorób wewnętrznych. Leczenie chorób 
nerek, układu moczowego, nadciśnienia tętni-
czego. Olkusz Krakowskie Przedmieście 11/18. 
Rejestracja tel. 575 602 802

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” Diagnostyka i chirurgia oka pod 
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty 
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. kr. K. Wiel-
kiego 28 (budynek Apteki). Rejestracja tel.  
32 643 25 85, godz. 9-16. www.okotest.pl

„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
SPECJALISTA ONKOLOGII KLINICZNEJ. Przyj-
muje w poniedziałki od godz. 16.00. NZOZ  
Profamilia, Olkusz, ul. Jana 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., pt. 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 n.med. psychiatra,  
psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 28. 
Czw.: 15-20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 89. 
Kraków, ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, czw. 8-13,  
pt. 15-20. www.opoczynska-morasiewicz.pl

Maria Suchodolska – Wójcicka. Psycholog,  
psychoterapeutka. Olkusz, ul. Krakowska 3. Tel.  
693 697 592.

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

Renata Świerczek lekarz – porady w zakresie 
psychiatrii. Ośrodek Zdrowia w Bukownie, ul. 
Zwycięstwa 9, środy 16.00-18.00.

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

REHABILItACjA
Mgr Elżbieta Curyło. Rehabilitacja dzieci  
i niemowląt, z dojazdem. Terapia neurorozwo-
jowa (NDT-BOBATH), wady postawy, masaż.  
Tel. 513 326 890. www.el-reha.pl

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-ortope-
dyczne, 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.

Fizjoterapeuta mgr Anna Małecka-Włoch. 
Udary, wylewy, porażenia, niedowłady. SM, SLA, 
endoprotezy, stany po nowotworach, operacjach, 
wypadkach. Rehabilitacja w gabinecie lub wizyty 
domowe. Tel. 505 503 249.

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Udary, 
zespoły bólowe kręgosłupa i kończyn, rwa kul-
szowa, zwyrodnienia, dolegliwości neurologiczne, 
ortopedyczne, reumatoidalne, krążeniowo-od-
dechowe. Kompleksowa i profesjonalna fizjote-
rapia, masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty dom. 
Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.olkusz.pl

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.

Ewa Haberka, lek. dent. Olkusz, ul. Witosa 14. 
Telefon: 668 178 832.

Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz, 
ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.- czw. 10.00-17.00, pt. 
9.00-15.00, rejestracja w godzinach pracy gabi-
netu lub telefonicznie 32 643 27 37 wew. 37.

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.

Z I M O W S C Y  S T O M AT O L O G I A  O l ku sz ,  
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek - Piątek: 9 - 19, 
Sobota: 9 - 13. Tel. 32 754 25 18.

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
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  
www.kosmetyka-olkusz.pl

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. Bomba witaminowa –50%, lipodermology 
–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

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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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

04-03-2016	 Piątek	 Al.	1000-lecia	2B

05-03-2016	 Sobota	 ul.	Buchowieckiego	15a

06-03-2016	 Niedziela	 ul.	Skwer	6

07-03-2016	 Poniedziałek	 ul.	Nullo	2

08-03-2016	 Wtorek	 Al.	1000-lecia	16

09-03-2016	 Środa	 Al.	1000-lecia	17

10-03-2016	 Czwartek	 ul.	Konopnickiej	4

TYGODNIK REGIONALNY 

„PRZEGLĄD OLKUSKI”

W przypadku publikacji materia³ów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega siê prawo do adjustacji i opatrzenia nades³anych 
materia³ów tytu³em. Nie publikujemy listów niepodpisanych nazwiskiem i adresem - mo¿na zastrzec nazwisko i adres do wiadomoœci 
redakcji. Materia³ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Pogl¹dy redakcji wyra¿aj¹ jedynie teksty podpisane „Redakcja”.  
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŒÆ ZAMIESZCZANYCH OG£OSZEÑ. 

Kolportaż: Przegl¹d Olkuski kolportowany jest do wszystkich mieszkañ i firm w Olkuszu (tak¿e na Pomorzanach) oraz do: Klucz,  
Bogucina Du¿ego, Bogucina Ma³ego, Boles³awia, Braciejówki, Bukowna, Bydlina, Che³ma, Chech³a, Cieœlina, Czubrowic, Golczowic, 
Go³aczew Nadm³ynia, Gorenic, Hutek, Gór Bydliñskich, Jangrota, Jaroszowca, Klucz, Klucz Osady, Kolbarku, Kosmolowa, Kr¹¿ka, Krza, 
Krzykawy, Krzykawki, Krzywop³ot, Kwaœniowa, Lasek, Osieka, Micha³ówki, Pazurka, Podlipia, Przegini, Rabsztyna, Rac³awic, Rodak, 
Ryczówka, Sieniczna, Starego Bukowna, Su³oszowej, Troksa, Trzyci¹¿a, Ujkowa Nowego, Witeradowa, Wod¹cej, Wolbromia, Zarzecza, 
Zawady, Zimnodo³u, Zedermana, ¯urady.

Adres	redakcji:	
32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 15, 
tel./fax 32 754 44 77, 504 178 786
Internet: www.przeglad.olkuski.pl
e-mail: redakcja@przeglad.olkuski.pl
Przyjmowanie	og³oszeñ: Olkusz, ul. Żuradzka 15. 
Wydawca:	„AB MEDIA” Sp. z o.o., 
32-500 Chrzanów, ul. Sienkiewicza 11.
Sk³ad:	„AB MEDIA” Sp. z o.o.
Druk:	Polskapresse Sp. z o.o.

Redaktor	naczelny:		 Dariusz Krawczyk

Redaktorzy:
Wiola Woźniczko wiola.wozniczko@przeglad.olkuski.pl
Piotr Kubiczek piotr.kubiczek@przeglad.olkuski.pl

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:

ZDROWIE i URODA
R E K L A M A
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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

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

p³acê najlepiej. Tel.(512)898278.

uSŁugi
=FIRMA INTROLIgATORSKA	
"Jupiter"
Olkusz, ul. Mickiewicza 19 
(naprzeciwko „Victorii”).  
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (du¿a iloœæ 
kolorów), bindowanie, termo-
bindowanie, bigowanie, z³ocenie 
metod¹ termodruku.

=Schody, drzwi, balustrady, 
meble Tel. (508)473318  
www.schodydrzwi.com.pl

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

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

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

p³acê najlepiej. Tel.(793)001819.

FiNANSOWO	-	PRAWNe

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

=Chwilówki	oraz	zastaw.	 
Tel.(796)435370.

=Pozabankowa po¿yczka  
do 40000 z³ na 120 rat.  
Tel.(32)2642876. 

=Konsolidacja chwilówek  
do 7000 z³. Tel.(32)2642878.

=Prywatna po¿yczka do 20000 
z³. Tel.(32)2642876 .

=Pieni¹dze na termin  
Tel.(727)911861.

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 komu-
nijne. Tel.(600)057912.
=WESELA- obsluga muzyczna
-DJ, prezenter- imprezy oko-
licznosciowe- zawodowo. www.
pbmuzyka.pl Tel.(501)384356.

mOTORyzACJA
=OleJe,	FilTRy,	AKCeSORiA	
i	PROFeSJONAlNe	NARzêDziA	
SAmOCHODOWe
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz,  
ul. Sikorka 21. Tel.(32)6450660, 
czynne: 8-19.

=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.

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

=Autoskup ka¿de.  
Tel.(886)601143.

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

p³acê najlepiej. Tel.(793)001819.

=AUTO SKUP GOTÓWKA, 
OSOBOWE I DOSTAWCZE, 
WSZYSTKIE MARKI I ROCZNIKI, 
NAJLEPSZE CENY DOJAZD.  
TEL.(515)274430, (602)871305.

=POmOC	DROgOWA.	 
Tel.(695)634005.

NieRuCHOmOœCi

lOKAle	uŻyTKOWe

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

=Do wynajêcia hala pod 
dzia³alnoœæ przemys³owo-
produkcyjno-us³ugow¹ o pow. 
200 m2 w Olkuszu przy Al. 1000-
lecia. Tel.(608)327438.

PRACA
=Pracuj jako Opiekun/ka osób 
starszych w Niemczech i Anglii. 
Organizujemy kursy jêzykowe 
i szkolenia przedwyjazdowe. 
Zarób do 7 tys. za wyjazd.  
Promedica24, Kraków ul. Basz-
towa 3. Tel.(506)289107  
albo (502)626569.

="Hotel £okietek" poszukuje 
kucharza/ kucharki na sta³e 
i dorywczo, oraz osób do obs³ugi 
imprez okolicznoœciowych. Praca 
w Jerzmanowicach. Dodatkowe 
informacje: Tel.(882)810829.

=40 lat wykszta³cenie wy¿sze 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.

=Umyjê okna, posprz¹tam.  
Tel.(698)994735.

=Cieœla -murarz szuka pracy. 
Tel.(795)216540

Poszukujemy pracowników  
do sprzedaży przez telefon  

materiałów stomatologicznych.  
CV ze zdjęciem na e-mail:  

marketingolkusz@gmail.com

RóŻNe
=Masz sprawdzone przepisy 
na œwi¹teczne wypieki? PrzyjdŸ 
i podziel siê nimi. Promedica24 
zaprasza wszystkie osoby zain-
teresowane 8.03 o godz. 11:00. 
Dla uczestników gwarantowane 
upominki. Promedica24, Kraków, 
ul. Basztowa 3. Tel.(506)289107, 
(502)626569.


