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Kowal i „Gluty” 
– laureaci ONA 

za rok 2015
� Więcej�na�stronie 3

olkusz
Piotr�Kubiczek

Jacek Włodarczyk, Agnieszka 
Grabowska i Maciej Nabiałek to lau-
reaci Olkuskiej Nagrody Artystycznej 
2015. Pamiątkowe statuetki, a także 
moc gratulacji za swoją dotychcza-
sową działalność odebrali podczas 
sobotniej gali w sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury.

- To szczególne spotkanie tych, 
którzy kochają piękno, z tymi, którzy 
to piękno tworzą – rozpoczęła Halina 
Barańska-Flak, przewodnicząca  
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P O D Z I Ę K O W A N I A

Seryjny podpalacz 
w areszcie

olkusz
Piotr�Kubiczek

Płonące śmietniki, samochody 
i słupy wysokiego napięcia – tym 
przez ostatni rok żyła społeczność 
osiedla Młodych. Początkowe 
przypuszczenia o samozapłonach 
okazały się nieprawdziwe. Po kilku 
miesiącach śledztwa wiadomo już, 
że pożary były celowym działaniem 
32-letniego mieszkańca Olkusza.

W wyniku szeregu podpaleń, 
których początki sięgają stycznia 
ubiegłego roku, straty instytucji i pry-
watnych właścicieli sięgają 70 tysięcy 
złotych. To efekt kilkunastu podpaleń 
dokonanych pod przykrywką nocy. 
Łącznie spłonęło sześć samochodów, 
dziewięć kontenerów na śmieci, trzy 
słupy wysokiego napięcia oraz szatnia 
przy Orliku na ul. Kochanowskiego.

- Policjanci sprawę tych podpaleń 
traktowali priorytetowo. Pracowało 
nad nią kilkunastu funkcjonariuszy 
z KKP w Olkuszu i Komendy Woje-
wódzkiej w Krakowie. Każdorazowo 
przeprowadzane były oględziny tych 

miejsc, zabezpieczano ślady, przeglą-
dano monitoring, a także przesłuchi-
wano świadków – zaznacza aspirant 
Katarzyna Matras, oficer prasowy 
olkuskiej komendy.

W końcu jednak śledczy ustalili 
osobę mogącą mieć związek z pod-
paleniami. W ubiegłym tygodniu 
dokonano zatrzymania 32-letniego 
mężczyzny. Mundurowi zapukali do 
mieszkania podejrzanego. Ten był 
mocno zaskoczony ich wizytą, lecz 
nie stawiał oporu podczas areszto-
wania.

Na podstawie obszernego mate-
riału dowodowego policjanci przed-
stawili mężczyźnie 14 zarzutów 
podpaleń. Olkuszanin przyznał się 
do wszystkich z nich i dobrowolnie 
poddał się karze. Teraz o jego losie 
zadecyduje sąd.

Sprawa zatrzymania seryjnego 
podpalacza ma charakter rozwojowy. 
Być może to właśnie on ma również 
związek z kolejnymi podpaleniami w 
innych rejonach miasta, jak chociaż-
by na terenie osiedla Centrum, gdzie 
w czerwcu spłonęły śmietniki, a ogień 
strawił też dwa samochody.

Rozkład jazdy autobusów  
w twoim telefonie

olkusz
Jakub�Fita

Kolejna z lokalnych instytucji 
postanowiła wdrożyć mobilne roz-
wiązanie dla mieszkańców naszego 
powiatu. Związek Komunalny Gmin 
„Komunikacja Międzygminna” 
uruchomił właśnie na swojej stro-
nie internetowej nową funkcję. 
Mowa tutaj o aplikacji kiedyprzy-
jedzie.pl, dzięki której pasażerowie 
mogą sprawdzić, za ile minut na 
przystanku pojawi się autobus, na 
który czekają.

Idąc z duchem czasu władze 
Związku kontynuują wdrażanie no-
woczesnych technologii służących 
pasażerom olkuskich autobusów. 
W celu poprawienia kontroli nad prze-
woźnikami, a co za tym idzie jakości 
usług, autobusy ZKM KM pod koniec 
zeszłego roku zostały wyposażone 
w nadajniki GPS. Funkcja ta umoż-
liwiła teraz wdrożenie dodatkowych 
udogodnień dla pasażerów.

Niespełna kilkanaście dni temu 
pojawiła się nowa strona interneto-

wa Związku, teraz zaś w ZKG”KM” 
zakończyło się wdrażanie aplikacji 
kiedyprzyjedzie.pl. Jest to innowa-
cyjny system dynamicznej infor-
macji pasażerskiej, który zapewnia 
mieszkańcom dostęp do informacji 
o rzeczywistych godzinach przyjazdu 
ich środków transportu, a przewoź-
nikom daje możliwość nadzoru nad 
realizacją rozkładów jazdy. 

Już niebawem olkuscy pasażero-
wie będą mogli sprawdzić na swoich 
smartfonach, za ile minut w czasie 
rzeczywistym przyjedzie dany auto-
bus. Nowa usługa dostępna będzie 
dla posiadaczy telefonów pracują-
cych zarówno na systemie Android 
jak i Windows. Jak zapewniają 
władze ZKG KM, aplikacja ta stano-
wi bardzo bogate źródło informacji 

dla samego Związku. Dzięki niemu 
można optymalnie budować rozkład 
jazdy uwzględniając porę dnia, natę-
żenie ruchu itp. W przyszłości system 
będzie mógł być podpięty do elektro-
nicznych tablic umieszczonych na 
przystankach. Warto przypomnieć, 
że od września ubiegłego roku wszy-
scy użytkownicy smartfonów, którzy 
pobrali aplikację SISMS,  otrzymują 
komunikaty z ostrzeżeniami i alar-
mami dla całego powiatu. W ich 
telefonach pojawią się m.in. infor-
macje o zbliżających się gwałtownych 
burzach, wichurach, katastrofach 
ekologicznych i skażeniach. Dodatko-
wo, posiadacze aplikacji mogą szybko 
dowiedzieć się o poważnych awariach 
prądu czy gazu, a także o utrudnie-
niach w ruchu komunikacyjnym. 
Administratorem systemu jest Zespół 
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Informacji Niejawnych działający 
w olkuskim Starostwie. 

Jakie Waszym zdaniem insty-
tucje powinny przygotować swoją 
aplikacje na telefon? Czekamy na 
propozycje i zapraszamy do dysku-
sji na www.przeglad.olkuski.pl

W kwietniu rusza BO Małopolski
powiat

Wiola�Woźniczko

6 mln złotych - to pula prze-
znaczona na Budżet Obywatel-
ski Województwa Małopolskiego. 
Władze województwa zatwierdziły 
właśnie jego harmonogram. Miesz-
kańcy mogą zgłaszać swoje propo-
zycje od 15. kwietnia.

Budżetowe zadania, w szczegól-
ności o charakterze: prospołecznym, 
kulturalnym, edukacyjnym, sporto-
wym, turystycznym i ekologicznym, 
powinny przyczyniać się do rozwoju 
Małopolski. Inicjatywy muszą mieścić 
się w granicach zadań i kompetencji 
samorządu województwa oraz być 
zgodne ze Strategią Rozwoju Wo-
jewództwa Małopolskiego na lata 
2011-2020.

- Budżet Obywatelski Wojewódz-
twa Małopolskiego to pierwszy budżet 

partycypacyjny wprowadzany na taką 
skalę w Polsce. Jesteśmy pionierami, 
a oddając do dyspozycji mieszkańców 
aż 6 mln złotych chcemy umacniać 
społeczeństwo obywatelskie i jed-
nocześnie włączyć jeszcze więcej 
mieszkańców we współtworzenie 
Małopolski, regionu, który fascynuje! 
– wyjaśnia Grzegorz Lipiec z Zarządu 
Województwa.

Projekty mogą mieć zasięg powia-
towy lub subregionalny (obejmujący 
co najmniej dwa powiaty położone w 
danym subregionie). Wartość zadań 
powiatowych może wynosić od 50 tys. 
złotych do 100 tys. złotych, natomiast 
subregionalnych od 100 tys. złotych 
do 300 tys. złotych. Pisząc wnioski 
warto pamiętać, że ewentualne koszty 
rocznego utrzymania zrealizowanego 
zadania nie będą mogły przekraczać 
10 proc. kwoty przeznaczonej na jego 
realizację.

Jak informuje Biuro Prasowe 
UMWM, Budżet Obywatelski będzie 

prowadzony odrębnie dla subre-
gionów:

-tarnowskiego (miasto Tarnów 
oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, 
tarnowski),

-sądeckiego (miasto Nowy Sącz 
oraz powiaty: gorlicki, limanowski, 
nowosądecki),

-podhalańskiego (powiaty: nowo-
tarski, suski oraz tatrzański),

-Małopolski Zachodniej (powiaty: 
chrzanowski, olkuski, oświęcimski, 
wadowicki),

-krakowskiego Obszaru Metro-
politalnego, z wyłączeniem miasta 
Kraków (powiaty: bocheński, kra-
kowski, miechowski, myślenicki, 
proszowicki i wielicki),

-miasta Kraków (na zasadach 
przewidzianych dla zadań o zasięgu 
powiatowym).

Zgłaszać zadania i głosować może 
każdy mieszkaniec Małopolski, który 
ma ukończone 16 lat. Przewidziano 
trzy metody głosowania: przez formu-

larz internetowy, korespondencyjnie 
lub oddając głos do urny w agendach 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego.

Zgodnie z przyjętym harmonogra-
mem do 29. kwietnia będą odbywać 
się spotkania z mieszkańcami woje-
wództwa. Mieszkańcy mogą zgłaszać 
projekty od 15. kwietnia do 6. maja. 
Po ogłoszeniu listy zadań (16. maja), 
departamenty Urzędu Marszałkow-
skiego będą je weryfikować do 3. 
czerwca. Gdy Zarząd Województwa 
Małopolskiego podejmie uchwały ws. 
przyjęcia listy zadań dopuszczonych 
do głosowania oraz listy zadań odrzu-
conych, zostaną one podane do pu-
blicznej wiadomości. Od 18. czerwca 
do 6. lipca zaplanowano głosowanie 
mieszkańców. Wyniki mają być opu-
blikowane 31. lipca.

Formularze zgłoszenia projektów 
dostępne są na stronie internetowej 
UMWM.

Reforma oświaty bez dyplomacji
wolbrom

Ewa�Barczyk

Zgodnie z zapowiedziami 
władz, w Wolbromiu rozpoczął 
się proces wprowadzania zmian 
w funkcjonowaniu gminnych pla-
cówek oświatowych. Burmistrz 
zapowiada oszczędności kosztem 
zmniejszania zatrudnienia, zapew-
nia jednak, że nikt nie ucierpi… Na-
uczyciele mają co do tego poważne 
wątpliwości, a oświatowe związki 
zawodowe oceniają pomysły burmi-
strza zdecydowanie negatywnie.

 Na stronie internetowej Wolbro-
mia ukazał się ostatnio tekst rela-
cjonujący spotkanie przedstawicieli 
organu prowadzącego szkoły i przed-
szkola w gminie z dyrektorami szkół 
i radymi z Komisji Oświaty. Zamiesz-
czone tam wypowiedzi burmistrza są 
ostre i pozbawione dyplomatycznych 
zabiegów: - Doszliśmy do ściany. Póki 
się dało tego trupa pudrować, to był 
pudrowany. Teraz niestety się nie 
da i trzeba jakieś działania lecznicze 

podjąć – oświadcza Adam Zielnik, nie 
pozostawiając złudzeń co do swoich 
intencji i planowanych zdecydowa-
nych działań.

Przybyli na spotkanie dowie-
dzieli się, że przygotowując arkusze 
organizacyjne na nadchodzący rok 
szkolny, dyrektorzy powinni wziąć na 
poważnie zalecenia wprowadzające 
oszczędności na kosztach osobo-
wych. Zasada ma być podobna, jak 
zastosowana wcześniej w urzędzie i 
podległych burmistrzowi jednostkach 
organizacyjnych gminy: emeryci, 
wcześniejsi emeryci - dostaną „gorącą 
sugestię”, aby odeszli pracy. - Nikt nie 
wyląduje na bruku i bardzo proszę 
nie posługiwać się taką terminologią 
– przekonywał burmistrz dodając, że 
trudno nazwać „brukiem” nauczyciel-
skie świadczenia kompensacyjne, na 
które może odejść około 17. zatrud-
nionych obecnie nauczycieli.

Według Zielnika sposobem na 
przetrwanie dla „odchodzących na 
zasłużone świadczenia” nauczycieli, 
ma być wzorowany na amerykań-
skim projekcie „Superwizja” pomysł, 
aby pedagodzy z najbogatszym do-

świadczeniem prowadzili szkolenia 
dla młodych kolegów i koleżanek, 
zarówno w zakresie merytorycznym, 
jak i w kwestiach wychowawczych 
oraz relacjach z rodzicami. Program 
miałby być prowadzony przy pełnej 
poufności i odpłatnie, w wysokości 
jaką stosuje się na rynku korepetycji. 
Źródła finansowania tego programu 
niestety nie zostały podane, a na-
uczyciele odnieśli się do niego bardzo 
sceptycznie. Podczas spotkania 
burmistrz Wolbromia podkreślał, że 
wygenerowane na obniżeniu kosztów 
osobowych oszczędności zostaną 
przeznaczone na inwestycje i podwyż-
ki dla nauczycieli, którzy  zostaną, 
aby „zarabiali na tyle przyzwoicie, aby 
nie musieli uganiać się za dodatko-
wym zarobkiem”.

Adam Zielnik zaznacza, że każdy 
przypadek pozbawiania nauczycieli 
godzin przy tablicy będzie rozważa-
ny indywidualnie, a dyrektorzy, od 
których teoretycznie zależą decyzje 
personalne, będą przez burmistrza 
wspierani w ich podejmowaniu. 
- Macie państwo świadomość, że 
aby nasza oświata przetrwała i się 

rozwijała, pewne ruchy, w tym te nie-
przyjemne, czyli kadrowe, muszą być 
wykonane.  Będę rozmawiał z każdym 
dyrektorem osobno. Jedziemy na 
jednym wózku i będziecie mieli moje 
pełne wsparcie – zapewniał dyrekto-
rów ich zwierzchnik. 

Do projektu nowej organizacji 
pracy i zasad opracowania arkuszy 
organizacyjnych bardzo krytycznie 
odnieśli  się obecni na spotkaniu 
przedstawiciele nauczycielskich 
związków zawodowych, uznając go 
za zbyt rewolucyjny i nie do końca 
zgodny z Kartą Nauczyciela. W od-
powiedzi usłyszeli od burmistrza: 
- Czasy się zmieniają, wiatr historii 
wieje,  zmiany mentalne następują 
i trzeba się do tego dostosować. Jak 
uczy historia: organizmy, które się 
nie dostosowują do zmian po prostu 
giną. - Jestem skromnym człowie-
kiem, ale uważam, że kwestie oświaty 
rozwiązuję o wiele mądrzej niż moi 
poprzednicy - podkreślał burmistrz, 
dodając, że odwrotu od decyzji, które 
zaczną funkcjonować od 1 września 
nie ma.
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Kapituły Olkuskiej Nagrody Arty-
stycznej za rok ubiegły. To właśnie dy-
rektor Państwowej Szkoły Muzycznej 
I Stopnia przypadł w udziale zaszczyt 
ogłoszenia laureatów ONA. Za cało-
kształt twórczości nagrodzono Jacka 
Włodarczyka, animatorem kultury 
wybrano Macieja Nabiałka, a wśród 
młodych twórców najlepiej wypadła 
Agnieszka Grabowska.

- Przyznanie nagrody jest dla 
mnie ogromną nobilitacją. Błędy 
młodości i zawirowania życiowe nie 
pozwoliły mi ukończyć żadnej uczel-
ni plastycznej. Żałuję trochę tego. 
Jestem kowalem samoukiem. To 
z duszy wypływają moje lepsze i gorsze 
działa. Mozolnie pracuję, ale i uwiel-
biam to, co robię. Tę iskrę bożego daru 
próbuję jak najlepiej wykorzystać. Ta 
nagroda to mój dyplom. Zastąpi mi 

ten uczelniany. Dziękuję Kapitule, 
a także moim najbliższym – mówił 
jako pierwszy, najstarszy z laureatów, 
metaloplastyk Jacek Włodarczyk.

Następnie na scenie z rąk burmi-
strza Romana Piaśnika pamiątkowe 
statuetki odebrali Maciej Nabiałek 
oraz Agnieszka Grabowska, reżyserzy 
teatralni oraz inicjatorzy wielu arty-
stycznych przedsięwzięć, od lat zwią-
zani z grupą „Glutaminian Sodu”. 
Oboje wychowali się pod skrzydłami 
sekcji teatralnej działającej przy 
MOK-u i teraz ze swoimi przyjaciół-
mi, to właśnie tam kontynuują swoje 
pasje. Założyciele „Glutów” podzię-
kowali nie tylko za zaufanie swoim 
nauczycielom i dyrekcji, ale także 
swoim współpracownikom.

Wzorem ubiegłych lat, w trakcie 
prezentacji sylwetek tegorocznych 
laureatów nagród ONA, powstawały 
karykatury głównych bohaterów wie-
czoru. Talentem i poczuciem humoru 
znowu błysnął Jacek Majcherkiewicz. 

Galę uzupełniły występy grupy bęb-
niarskiej „uataHA! Drums”, Teatru 
Tańca „Actus Animi” z Wolbromia, 
a także zespół wokalno-instrumen-
talny w składzie: Dorota Stacho-
wicz-Mączka (śpiew, gitara), Michał 
Mączka (skrzypce) i Marcin Wiercioch 
(akordeon). Dobór repertuaru nie 
był przypadkowy. Każdy z nagrodzo-
nych wysłuchał swojego ulubionego 
utworu. Sobotni wieczór zakończył 
skromny bankiet, na którym nie 
mogło zabraknąć okazjonalnego 
tortu i ogromnej dawki pozytywnych 
emocji. Były też kwiaty, serdeczności 
i łzy wzruszenia, a także możliwość 
obejrzenia prac laureatów.

Prawo zgłaszania kandydatów 
do Olkuskiej Nagrody Artystycznej 
przysługuje: radnym Rady Miejskiej 
w Olkuszu, stowarzyszeniom, insty-
tucjom kultury, szkołom artystycz-
nym, środowisku twórczemu lub 
grupom osób z danego środowiska 
twórczego.
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R E K L A M A

Powiat jedzie 
autostradą oszczędności
powiat

Wiola�Woźniczko

7 mln 722 tys. 829 złotych 
– to kwota zadłużenia powiatu ol-
kuskiego, która zostanie spłacona 
w tym roku. Do tego należy dodać 
1 mln 200 tys. złotych odsetek. 
Oznacza to mniej środków na 
inwestycje, ale najważniejsze jest 
regulowanie starych zobowiązań – 
uważa olkuski starosta.

Jeśli powyższe kwoty zostaną 
spłacone, na koniec tego roku zadłu-
żenie będzie wynosić niespełna 26 
mln złotych. Zgodnie z założeniami, 
zobowiązania powinny być uregulo-
wane do 2019 roku. 

Starosta na swoim fejsbukowym 
profilu wylicza, co można by zrobić za 
kwotę przeznaczoną do tego-
rocznej spłaty. Wymienione 
inwestycje to: przebudowa 
(przy udziale gmin) około 
20 km dróg, budowa kil-
kudziesięciu kilometrów 
chodników, powstanie 
siedmiu boisk wielo-
funkcyjnych i kilku 
kortów, budowa kry-
tego basenu albo hali 
sportowej, wyposażenie 
Zarządu Drogowego w najno-
wocześniejszy sprzęt do bieżą-
cego utrzymania dróg, zakup14 
nowych średnich samochodów dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych albo 
prawie 200 radiowozów policyjnych. 

W związku z wprowadzonym dwa lata 
temu programem oszczędnościowym, 
przygotowany w starostwie budżet 
zatwierdza nie Rada Powiatu, ale Re-
gionalna Izba Obrachunkowa. Tak też 
było i w tym roku. - Mamy satysfakcję, 
bo nic z budżetu nie zostało „wycięte”. 
Wiadomo, że w związku z konieczną 
spłatą zadłużenia, środków na inwe-
stycje jest mało. Jednak najważniej-
sze, to spłacić długi z poprzednich 
lat – uważa Paweł Piasny.

W tegorocznym budżecie zapisa-
no prawie 1 mln 500 tys. złotych na 
na „schetynówkę”, o ile powiat otrzy-
ma rządowe dofinansowanie. Chodzi 
o remont odcinków dróg:Kąpiele 
Wielkie - Dłużec do drogi nr 794 oraz 
Kąpiołki - Poręba Dzierżna. Całkowita 
wartość kosztorysowa tego zadania 
wynosi 5 mln 787 tys. złotych, z czego 

zgodnie z zasadami 
programu 50 

proc. miałoby pochodzić z budżetu 
państwa, 25 proc. z budżetu Powiatu 
oraz zgodnie z podjętą w sierpniu 
przez Radę Miejską w Wolbromiu 
uchwałą intencyjną 25 proc. z bu-
dżetu Gminy Wolbrom. W projekcie 
założono m. in. odnowę nawierzchni, 
budowę chodników przy przystan-
kach oraz parkingów, modernizację 
oświetlenia i montaż nowych wiat 
przystankowych.

Kolejnym zadaniem powiatu jest 
dokończenie i oddanie nowej siedziby 
Wydziału Komunikacji i Transportu. 
Mieścić się on będzie w budynku 
przy al. 1000-lecia, w którym kiedyś 
znajdował się oddział Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Budynek został przekazany powiatowi 
przez wojewodę. Na to zadanie prze-
znaczono na razie 500 tys. złotych, 
ale z uwagi na fakt, iż kosztorysowa 
wartość inwestycji wyniesie do 1 mln 
złotych, konieczne będzie przesu-
nięcie środków w budżecie.  W tym 

roku zakończy się również remont 
budynku starostwa.

Dwa lata temu Paweł 
Piasny, jako ówczesny wi-
cestarosta, zapowiadał, że 

w 2014 roku powiat chce wejść 
na ścieżkę, która doprowadzi 
go do autostrady oszczędności. 

W czerwcu ubiegłego roku, już 
jako starosta, zapewniał, że ta 
autostrada jest coraz bliżej. 

Podoba Wam się taka trasa? 
Piszcie na www.przeglad.
olkuski.pl!
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Niepokonani 
koszykarze z I LO

olkusz
I�Liceum�Ogólnokształcące

Z ogromną satysfakcją infor-
mujemy o kolejnym zwycięstwie 
drużyny koszykarzy z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Króla Kazi-
mierza Wielkiego w Olkuszu.

 
2 marca 2016 roku w hali Miej-

skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Olkuszu odbyła się Rejonowa Lice-
aliada Młodzieży w Piłce Koszykowej 
Chłopców. Po sukcesie w etapie po-
wiatowym nasze miasto oraz powiat 
w rozgrywkach rejonowych repre-
zentował zespół z I LO. W zawodach 
brały udział 4 najlepsze drużyny: 

z Andrychowa, Libiąża, Olkusza 
oraz Oświęcimia. Młodzi sportowcy 
z „Kazika” pokonali swoich rówie-
śników we wszystkich rozgrywanych 
meczach i stanęli na najwyższym 
stopniu podium. 1 kwietnia tego 
roku będą reprezentować nasz rejon 
w finale wojewódzkim, który odbędzie 
się w Bochni.

Zespół wystąpił w składzie: 
Jakub Żaba, Jakub Macek, Jakub 
Szafraniak, Michał Cieślik, Maciej 
Styczeń, Jakub Polanek, Jan Sarecki, 
Damian Sadzawicki, Szymon Ka-
sprzyk, Jakub Szymonek. Opiekun: 
Damian Banyś

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy  
Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach 
od 18.03.2016 r. do 29.04.2016 r. wywieszony będzie  
wykaz nieruchomości tj.

- działki nr 1490/6 o pow. 25 m2, położonej przy ul. J. Kantego w  
Olkuszu, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgą 
wieczystą KR1O/00059865/3, przeznaczonej do bezprzetargowej 
sprzedaży w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami

- działki nr 1490/7 o pow. 160 m2, położonej przy ul. Budowlanych 
w Olkuszu, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgą 
wieczystą KR1O/00059865/3, przeznaczonej do bezprzetargowej 
sprzedaży w trybie art. 151 k.c. w związku z art. 37 ust. 2 pkt.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Mieniem w godz. 7.00-15.00 w pok. 237 lub pod numerem telefonu 
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 18.03.2016r. do 08.04.2016r. wywieszony będzie  
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- części działki nr 1067/1 położonej w Olkuszu przy ul. Jasnej prze-
znaczeniem pod zieleń przydomową;

- działkę nr 1129 i części działek nrnr 1127/1, 1130/1 położone w Ol-
kuszu przy ul. Rabsztyńskiej z przeznaczeniem pod ogród przydo-
mowy warzywno- owocowy;

- część działki nr 2341/1 położonej w Olkuszu przy ul. Świętokrzyskiej 
z przeznaczeniem pod działalność handlową;

- część działki nr 1376 położonej w Olkuszu przy ul. Kruszcowej 
z przeznaczeniem pod działalność handlową;

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodar-
ki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 226) lub pod numerem telefonu  
32 626 02 26.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, 
na tablicy ogłoszeń obok pok. 229 w dniach 18.03.2016 r. 
do 29.04.2016 r. wywieszony będzie wykaz nierucho-

mości tj.
- działka nr 776/46 o pow. 2 362 m2, położona w Olkuszu przy ul. Gło-

wackiego, przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 
na rzecz jej użytkownika wieczystego;

- działka nr 776/47 o pow. 2 908 m2, położona w Olkuszu przy ul. Gło-
wackiego, przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 
na rzecz jej użytkownika wieczystego;

- działka nr 776/49 o pow. 62 m2, położona w Olkuszu przy ul. Gło-
wackiego, przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 
na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodar-
ki Mieniem w godz. 700 – 1500 w pok. 237 lub pod numerem telefonu 
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 18.03.2016 r. do  
08.04.2016 r. wywieszony będzie wykaz nie-
ruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

1. działki nr ew. gr. 1860/1, 1861/6, 1862/4, 1864/1, 
1865/1, 1866/1 stanowiące ul. W. Witosa w Olkuszu,  
w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury 
technicznej – przyłącz gazowy 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogo-
wo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod  
numerem telefonu 32 626 01 58.

,,Fotograficy Olkuscy” szósty raz
olkusz

Jakub�Fita

Wystawa „Fotograficy Olku-
scy”, której organizatorem jest 
olkuski MOK i działająca w nim 
Sekcja Fotograficzna, od początku 
swego istnienia cieszy się sporym 
zainteresowaniem. W miniony 
piątek w Centrum Kultury przy ul. 
Szpitalnej miała miejsce inaugura-
cja wystawy stanowiącej przekrój 
dokonań lokalnych artystów.

 Wystawa pod tytułem „Fotogra-
ficy Olkuscy” organizowana jest już 
od 6 lat i z roku na rok budzi coraz 
większe zainteresowanie olkuszan. 
Nie inaczej było 11 marca 2016. 
Otwarcia wystawy tradycyjnie doko-
nali dyrektor MOK Grażyna Prasze-
lik-Kocjan, kurator wystawy Antoni 
Kreis, oraz Adam Sowula, instruktor 
Sekcji Fotograficznej MOK.

Dokonania olkuskich fotografów 
z każdym kolejnym rokiem są coraz 
większe.  Jak podkreślał Antoni Kreis, 
ogromnie podniósł się zwłaszcza 
poziom techniczny prezentowanych 
zdjęć. Spotkanie, na które tłumnie 

przybyli mieszkańcy naszego miasta, 
przybrało serdeczny i kameralny 
charakter. Gospodarze wystawy nie 
szczędzili ciepłych słów pod adresem 
lokalnych twórców. 

Wszystkie zgromadzone prace 
prezentowały wysoki poziom, ale w 
opinii kuratora wystawy na szczegól-
ne wyróżnienie zasłużyli jednak Anna 
Niewiadomska i Adam Sowula. Zdję-
cia Anny Niewiadomskiej znalazły się 
na honorowym miejscu w pawilonie 
Centrum Kultury.

W trakcie inauguracji kierownik 

działu wystawienniczo-muzealnego 
Grażyna Praszelik-Kocjan wręczyła 
autorom zakwalifikowanych do tego-
rocznej wystawy pamiątkowe foldery.

Autorzy prac zgromadzonych 
na wystawie „Fotograficy Olkuscy 
2016”:

Adam Sowula, Agnieszka No-
wakowska, Agnieszka Piktas, Alek-
sandra Kotuła, Andrzej Karoń, Anita 
Kania, Anna Kostulska, Anna Ko-
ścielniak, Anna Niewiadomska, Artur 
Odrobiński, Barbara Sygulińska, 

Dominik Garus, Dominika Musialik, 
Elżbieta Barczyk, Elżbieta Walas, 
Emilia Kotnis-Górka, Ewa Matyszko-
wicz, Franciszek Rozmus, Grzegorz 
Kłeczek, Gabriela Knechciak, Grzegorz 
Morawski, Grzegorz Przetakiewicz, 
Irena Włodarczyk, Jakub Nabiałek, 
Jan Górka, Katarzyna Karoń, Kata-
rzyna Kluczewska, Katarzyna Oruba, 
Janusz Mucha, Justyna Wadas, Ka-
tarzyna Leszczyńska-Kaszuba, Kata-
rzyna Szojda, Katarzyna Zawada-Pę-
giel, Klaudia Zub-Piechowicz, Konrad 
Wnuk, Krzysztof Pietruszka, Łukasz 
Dwornik, Łukasz Ćmiel, Magdalena 
Piórkowska, Magdalena Żurek, Marcin 
Andrukowicz, Marek Petlic, Marek 
Turlej, Michalina Warska, Michał 
Maślanka, Mirosław Lis, Natalia 
Mlaskawa, Patrycjusz Zajega, Piotr 
Drozdowski, Piotr Kajda, Piotr Łaś, 
Piotr Sowula, Piotr Szpejna, Przemy-
sław Reinfus, Róża Działach, Sandra 
Zając, Tadeusz Barczyk, Tadeusz 
Zabawski, Tomasz Kędzior, Weronika 
Kajda, Weronika Sowula-Maciejczyk, 
Wojciech Dyrda, Wojciech Sochański, 
Wojciech Sopniewski, Zdzisław Maj-
cherkiewicz, Zofia Węglarz, Zuzanna 
Jochemczyk.
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R E K L A M A

powiat
Olgerd�Dziechciarz

Nasz region słynie z lotników, in-
żynierów i konstruktorów lotniczych. 
W Olkuszu chyba każdy zna nazwisko 
inż. Antoniego Kocjana, konstrukto-
ra, bohatera II wojny światowej, który 
rozpracowywał słynną niemiecką 
Wunderwaffe: V-1 i V-2, albo pilotów 
Karola Lubańskiego czy Arkadiusza 
Protasiuka, warto jednak wspomnieć 
jeszcze jedną wybitną, a ciut chyba 
u nas mało znaną postać, jaką był 
Ryszard Bartel, ceniony konstruktor 
lotniczy, jeden z pionierów lotnictwa 
w Polsce, który pochodził z naszego 
powiatu…

Ryszard Bartel urodził się 22 
marca 1897 w Sławniowie k. Pilicy, 
w ówczesnym nader rozległym Powie-
cie Olkuskim. Sławniów nie był już 
wtedy – jak to się mówiło – wiochą 
zabitą dechami, bo do drugiej połowy 
XIX wieku działała tu założona przez 
pochodzącego z Niemiec fabrykanta 
Augusta Moesa fabryka sukna i kortu 
(tkanina wełniana o skośnym splocie), 
zatrudniająca w 1875 r. 224 pracow-
ników; był to podówczas jeden z trzech 
największych zakładów przemysłowych 
Ziemi Olkuskiej. W Sławniowie upły-
nęło przyszłemu inżynierowi wczesne 
dzieciństwo. Od młodości interesował 
się Bartel lotnictwem. Już jako uczeń, 
podczas nauki w szkole w Sosnowcu 
w 1910 r. (wg innych w 1911), zainspi-
rowany słynnym przelotem Bleriota nad 
Kanałem La Manche (1908 r.), zbudował 
dwa modele latające. W jednym z nich 
zastosował ruchome skrzydła żalu-
zjowe i mechaniczne śmigło ciągnące 
ze statecznikiem przypominającym 
ptasi ogon. Model jednak nie poleciał. 
Skonstruował również ornitopter o tra-
pezowych żaluzjowych skrzydłach, które 
miały prawie sześć i pół metra rozpięto-
ści. Bartel poruszał nimi trzymając za 
uchwyty, ale nie udało mu się wznieść 
w powietrze, bo wykonanych dzięki 
nim skoków za lot uznać nie można. 
Kolejnym model - skonstruowany na 
bazie projektu lotni pioniera polskiego 
lotnictwa Czesława Tańskiego z 1895 
r. – był na tyle obiecujący, że młody 
konstruktor stworzył w 1911 r. kolejny 
szybowiec, a następnie jednopłat, na 

którym – po pierwszych nieudanych 
próbach - wreszcie wykonał kilka kil-
kunastometrowych przelotów.

W 1916 zdał Bartel egzamin ma-
turalny w Szkole Realnej im. Wróblew-
skiego w Warszawie i podjął studia na 
wydziale mechanicznym Politechniki 
Warszawskiej. Był jednym z organiza-
torów sekcji lotniczej Koła Mechaników 
Studentów na tej uczelni. Wtedy też 
zbudował model latający o automa-
tycznym sterowaniu. W 1917 ukończył 
pierwsze kursy lotnicze w Warszawie. 
Rok później zaprojektował samolot 
sportowy, którego budowę przerwała 
jednak sytuacja polityczna, czyli od-
zyskanie przez Polskę niepodległości, 
w czym Bartel, jako członek Konspi-
racyjnego Tajnego Związku Lotników, 
brał bezpośredni udział. Między innymi 
w listopadzie 1918 rozbrajał żołnierzy 
niemieckich na lotnisku w Mokotowie. 
Następnie wstąpił do Wojska Polskiego, 
gdzie służył najpierw jako mechanik 
lotniczy, a po ukończeniu kursów pilo-
tażu w Warszawie i w Poznaniu walczył 
na samolocie Breguet 14 w wojnie 
polsko-bolszewickiej, w stopniu pluto-
nowego, a następnie sierżanta pilota, 
w 16 Eskadrze Wywiadowczej. Zaliczył 
też wówczas epizod w Eskadrze Wojska 
Litwy Środkowej w Wilnie.

W grudniu 1920 przeniesiono go do 
rezerwy. Bartel postanowił wtedy konty-
nuować przerwane studia na Politech-
nice Warszawskiej, gdzie reaktywował 
sekcję lotniczą (został jej prezesem). 
Wrócił wówczas do działalności kon-
strukcyjnej. To on w 1922 r. opracował 
pierwsze polskie profile lotnicze. W tym 
samym roku odbył półroczną praktykę 
we francuskich zakładach lotniczych 
Breguet. W 1923, na szybowcu SL-1 
Akar zdobył II miejsce w pierwszym 

polskim konkursie szybowców w Białce 
pod Nowym Targiem (jego lot trwał 2 
minuty i 8 sekund, zwycięzcy – Tade-
usza Karpińskiego, zresztą też w SL-1 
Akar: 3 minuty i 6 sekund). Rok później 
skończył studia politechniczne, wień-
cząc je tytułem inżyniera-mechanika. 
W tymże 1924 r. był członkiem misji 
wojskowej, która odbierała z zakładów 
lotniczych we Francji zamówione przez 
polskie lotnictwo samoloty Potez i Paz. 
Podczas pobytu we Francji w 1925 r. 
w Instytucie Aerodynamicznym w St. 
Cyr pod Paryżem zbadał swoje profile 
lotnicze. Zostały potem wykorzystane 
w projektowanych przez Bartela samo-
lotach myśliwskich PZL Z. Puławskiego 
i RWD-5. W 1925 Bartel zaprojektował 
samolot myśliwski BM-1 Maryla. Projekt 
ten znalazł się wśród siedmiu nagrodzo-
nych w konkursie na pierwszy polski sa-
molot wojskowy (1 tys. zł). Konstrukcja 

nie weszła jednak do produkcji. Od 1926 
r. był głównym konstruktorem Wielko-
polskiej Wytwórni Samolotów „Samolot” 
w Poznaniu, gdzie na początek zaprojek-
tował wersję sanitarną licencyjnego sa-
molotu Hanriot H.28 (wyprodukowano 
ich krótką serię). W tym samym roku, 
właśnie w wytwórni w Poznaniu, opra-
cował konstrukcje samolotów: szkol-
nego BM-2 , w 1927 dwupłatowy BM-4 
(pierwszy seryjnie produkowany samolot 
polskiej konstrukcji), treningowy BM-5 
(1928 r.) i treningowo-akrobacyjny, wg 
innych źródeł szkolno-myśliwski BM-6 
(1930 r.), który jednak nie wszedł do 
seryjnej produkcji.

Po likwidacji zakładów „Samolot” 
w 1930, pracował w Departamencie 
Aeronautyki Ministerstwa Spraw Woj-
skowych. Następnie w latach 1932-
1937 pracował w PZL w Warszawie, 
gdzie kierował m.in. jako szef wydziału 

przygotowawczego przygotowaniem 
produkcji seryjnej nowych samolotów 
i przekazywaniem licencji do Rumunii 
i Turcji. Dodajmy, że skrót BM pocho-
dzi od nazwiska konstruktora i imienia 
jego zony, Maryli. W konstrukcjach 
Bartela ceniono to, że bardzo prosta 
była technologia ich produkcji. Niestety, 
w 1930 r. zakłady „Samolot” spłonęły 
i wytwórnia splajtowała. Od 1930 do 
32 r. Bartel pracował w Kierownictwie 
Zaopatrzenia Lotnictwa Ministerstwa 
Spraw Wojskowych, gdzie opracowywał 
przepisy, jakimi kierowano się przy od-
biorze samolotów seryjnych i pr4ototy-
pów. W kolejnych latach -1932-37 - jako 
szef wydziału przygotowania produkcji 
w wytwórni płatowców w Państwowych 
Zakładach Lotniczych w Warszawie, 
zawiadował pracami przy produkcji 
samolotów myśliwskich PZL (P-7, P-11 
i P-24), rozpoznawczo-myśliwskiego 
PZL-23 „Karaś”, bombowców: śred-
niego PZL-37 „Łoś” i lekkiego PZL 46 
„Sum” (w 1939 r. powstały tylko trzy 
prototypy „Suma’). Jednocześnie od 
1934 był oficerem rezerwy 1 Pułku 
Lotniczego, w stopniu podporucznika 
(ze starszeństwem z 1 lipca 1925) 
w korpusie oficerów aeronautyki. 
W tym czasie jeździł do Włoch, gdzie 
w do fabryce Savoia-Marchetti pozna-
wał zasady punktowego spawaniem 
stali nierdzewnej. Opracował wtedy 
np. sposób nitowania łączącego blachy 
pokrycia ze szkieletem. Wprowadził też 
usprawnienia przy montażu kadłubów 
z dwóch symetrycznych połówek, które 
łączono w końcowej fazie, niczym „dwie 
połówki orzecha”. W latach 1935-36 
udzielał się w pracach przy licencji na 
produkcję samolotów myśliwskich PZL 
P-11 w Braszow (Rumunia) i PZL P-24 
w Kaiserie (Turcja). Od 1937 do 1939 

pełnił funkcję dyrektora technicznego 
w Lubelskiej Wytwórni Samolotów, gdzie 
zaczęto produkcję samolotów: średniego 
bombowa LWS-3 „Żubr” (z założenia 
tradycyjna konstrukcja, która miała być 
zabezpieczeniem na wypadek kłopotów 
z nowoczesnym projektem bombow-
ca PZL „Łoś”), oraz obserwacyjnych 
RWD-14 „Czapla” i LWS-3 „Mewa”.

II wojnę światową spędził w kraju, 
pracując jako nauczyciel w szkołach 
technicznych w Warszawie, a także jako 
rzemieślnik.

W 1945 mianowany został Bartel 
naczelnikiem wydziału technicznego 
w Departamencie Lotnictwa Cywilne-
go Ministerstwa Komunikacji, gdzie 
nadzorował produkcję szybowców 
i samolotów sportowych. W tym czasie 
wykładał też w Szkole Inżynierskiej 
im. Wawelberga w Warszawie. W 1948 
(w innych źródłach - w 1949) jak wielu 
przedwojennych inżynierów został od-
sunięty od pracy w lotnictwie. Od 1951 
do 1969 r. był wykładowcą na Politech-
nice Warszawskiej. Pracował też m.in. 
w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 
i Biurze Konstrukcyjno-Technologicz-
nym Maszyn i Urządzeń Budowlanych. 
Od 1966 Ryszard Bartel był na emerytu-
rze, ale nie znalazł wtedy kolejną pasję 
- zajął się historią polskiego lotnictwa. 
W 1978 r. ukazała się praca „Z dziejów 
polskiego lotnictwa wojskowego 1918-
1939”, której był współautorem.

Był współzałożycielem Związku 
Polskich Inżynierów Lotniczych (w 1928 
r.) i dwa razy piastował w tym stowarzy-
szeniu funkcję prezesa. Ryszard Bartel 
to również jeden z działaczy społecznych 
w organizacjach lotniczych i technicz-
nych; od 1955 r. działał w Lotniczej 
Komisji Historycznej (przewodniczył jej 
w latach 1971-1975), a w1956 współza-
łożył Klub Seniorów Lotnictwa, w którym 
był wiceprezesem. Do końca jednak nie 
zapomniał o tym, co go interesowało naj-
bardziej i w czym bez wątpienia osiągnął 
najwięcej, o konstruowaniu samolotów; 
w latach siedemdziesiątych opracował 
jeszcze jedną konstrukcję, samolot 
akrobacyjny Bartel BM-7.

Zmarł 3 kwietnia 1982 r. w Warsza-
wie; pochowany został na Służewie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym (1948) 
i Srebrnym (1927) Krzyżem Zasługi, oraz 
Polową Odznaką Pilota (1922

Konstruktor Ryszard Bartel

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.

Ryszard�Bartel,�pierwszy�z�lewej,�obok�samolotu�BM-4d.�Źr.�Internet.
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Mistrzostwa z medalami
olkusz

Piotr�Kubiczek

10 medali (1 złoty, 6 srebrnych 
i 3 brązowe) zdobyli podopieczni 
sensei Kazimierza Skalniaka z Ju-
rajskiego Klubu Oyama Karate 
podczas sobotnich Mistrzostw 
Polski Oyama PFK w Kata, pod ho-
norowym patronatem burmistrza 
Romana Piaśnika, jakie odbyły się 
w hali Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Olkuszu.

Na najważniejsze krajowe zawody 
2016 roku w kata zjechało się 224 za-
wodników z 28 klubów z całej Polski. 
Byli to nie tylko młodzi zawodnicy 
karate, ale także i dorośli. Wszyscy 
walczyli o krajowy czempionat i w nie-
których przypadkach także kwalifi-
kację do reprezentacji na zawody Mi-
strzostw Europy. Na tle najlepszych 
zawodników w kraju świetnie wypadli 
olkuszanie, którzy aż dziesięciokrot-
nie stawali na podium.

Medal z najcenniejszego krusz-
cu zdobyła w najmłodszej grupie 
wiekowej Amelia Grzanka. Tuż za 
nią uplasował się kolejny z zawod-
ników JKO w Olkuszu - Janek 
Tracz. Drugie srebro trafiło na szyję 
Natalii Stach, trzecie do Karoliny 
Szwagierczyk. Równie udane starty 
w zawodach zaliczyli nieco starsi 
podopieczni sensei Skalniaka. Wśród 
juniorów młodszych drugi był Miłosz 
Milej, a trzeci Grzegorz Furgaliński. 
W wielkim finale kategorii juniorek 
przegrała Kinga Kowal, ale i srebrny 
krążek w tej kategorii to duże wyróż-
nienie. Brązowy medal w kata wśród 
juniorek starszych wywalczyła Kinga 
Skalniak.

Ostatnie dwa medale olkusza-
nie, a właściwie olkuszanki zdoby-
wali w konkurencji kobudo (walka 
z wyimaginowanych przeciwnikiem 

z bronią). Drugie srebro w tym dniu 
trafiło do Kingi Kowal, a w tej samej 
kategorii juniorek, trzecie miejsce 
zajęła Weronika Furman.

Mistrzostwa Polski w Kata zostały 
rozegrane w trzynastu kategoriach 
wiekowych. Zawody stały na wysokim 
i  wyrównanym poziomie. - Tradycyj-
nie, ton współzawodnictwu nadawały 
ekipy z Olkusza, Katowic, Rzeszowa 
i Piotrkowa Trybunalskiego. W przy-
padku półfinalistów powyżej 14 lat, 
w konkurencjach kata i kobudo, 
dodatkową premią było zakwalifi-
kowanie się do udziału w listopa-
dowych Otwartych Mistrzostwach 
Europy Kyokushin Tezuka Group 
w Wałbrzychu – zaznacza Kazimierz 
Skalniak 4 dan.

Olkuskie MP w zgodnej opinii tre-

nerów i delegatów Polskiej Federacji 
Karate zostały przygotowane i prze-
prowadzone perfekcyjnie. Oprócz 
gratulacji dla organizatorów i zawod-
ników, była także chwila zadumy. 
Podczas ceremonii wręczenia nagród 
symboliczną minutą ciszy uczczono 
pamięć zmarłego 14 lutego Soshu 
Shigeru 10 dan, współtwórcę Świato-
wej Organizacji Kyokushinkai.

Młodzi olkuscy karatecy nie 
mają zbyt wiele czasu na odpoczy-
nek, bowiem już w najbliższą sobotę, 
19 marca pojadą do Oświęcimia 
na Mistrzostwa Polski Południo-
wej Oyama PFK w kumite. Znając 
możliwości podopiecznych sensei 
Skalniaka, również i stamtąd nasza 
reprezentacja powinna przywieźć 
worek medali.

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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Komu przekażesz 1 % podatku?
Do końca kwietnia rozliczamy się z fiskusem. Wypełniając zeznanie podatkowe warto pomyśleć, komu chcemy przekazać 1 procent podatku.  

Organizacji i osób potrzebujących naszej pomocy jest wiele. Dzieląc się pieniędzmi, wspieramy w leczeniu i rehabilitacji, pomagamy kontynuować i rozwijać 
działalność różnorodnych stowarzyszeń czy fundacji. Podpowiadamy, jakie organizacje pożytku publicznego z terenu powiatu olkuskiego można wesprzeć.

Nie bądźmy obojętni na los potrzebujących! To bardzo proste - wystarczy tylko zdecydować, na jaki cel chcemy przekazać nasze pieniądze.

g STOWARZYSZENIE OTWARTYCH SERC AKTYWNYCH KOBIET 
(S.O.S.) W OLKUSZU
Stowarzyszenie pomaga osobom niepełnosprawnym aktywnie 
uczestniczyć w życiu społeczności, promuje ich osiągnięcia, wspiera je 
w znalezieniu pracy. Prowadzi także Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet (S.O.S.) w Olkuszu 
KRS 0000016137

g OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OLKUSZU
Olkuska OSP należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Technicznego 
i Drogowego. Strażacy zajmują się również zabezpieczaniem 
szlaków komunikacyjnych. Uczestniczą w akcjach poszukiwawczych 
i porządkowych, organizują konkursy dla uczniów.
Ochotnicza Straż Pożarna w Olkuszu KRS 0000037823

g STOWARZYSZENIE „ZIEMIA KLUCZEWSKA” W KLUCZACH
Stowarzyszenie pomaga osobom niepełnosprawnym, współpracuje 
również z placówkami oświatowymi z gminy Klucze.
Stowarzyszenie „Ziemia Kluczewska” w Kluczach. KRS 0000056335

g POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE 
W OLKUSZU
Organizacja zrzesza kluby sportowe z powiatu olkuskiego. Środki 
pozyskane z odpisów podatkowych przeznaczane są na działalność 
ludowych zespołów sportowych, m. in. na organizację zawodów.
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olkuszu
KRS 0000075550

g CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE
W głównej siedzibie Stowarzyszenia w Kluczach działa schronisko 
dla osób bezdomnych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób 
niepełnosprawnych. Organizacja angażuje się w akcje charytatywne, 
wspiera bezrobotnych. 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne KRS 0000087073

g STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO „KLUCZ”
Stowarzyszenie działa głównie w sferze pomocy społecznej, 
przeciwdziała ubóstwu, patologiom i wykluczeniu społecznemu. 
Zajmuje się szeroko rozumianą profilaktykę środowiskową, działa na 
rzecz zwalczania bezrobocia, promuje ideę wolontariatu. Prowadzi 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbarku.
Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno - 
Gospodarczego „Klucz” KRS 0000160271

g STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE „RES SACRA MISER” 
W OLKUSZU
Stowarzyszenie prowadzi świetlicę opiekuńczo - wychowawczą oraz 
Centrum Wolontariatu. Pomaga rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi. 
Organizuje akcje charytatywne, zajmuje się również wydawaniem 
żywności potrzebującym.
Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu
KRS 0000171499

g STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI WITERADÓW „RAZEM”
Głównym celem Stowarzyszenia jest m. in. wspieranie wszechstronnego 
rozwoju Witeradowa i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 
Organizacja zabiega o środki na rzecz pomocy osobom 
niepełnosprawnym. Promuje też aktywny wypoczynek.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Witeradów „Razem” KRS 0000216240

g STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY, KULTURY I POMOCY 
SPOŁECZNEJ „WSZYSCY DLA WSZYSTKICH”
Wspieranie rozwoju nauki, wychowania, upowszechnianie kultury, 
integracja osób niepełnosprawnych z młodzieżą z różnych środowisk – 
tym przede wszystkim zajmuje się Stowarzyszenie. Prowadzi również 
Osiedlowy Klub „Przyjaźń”. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 
„Wszyscy dla Wszystkich” KRS 0000219768

g STOWARZYSZENIE NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA 
HUMMLA W OLKUSZU
Głównym celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana opieka 
nad olkuskimi organami. Organizacja angażuje się w ich promocję 
organizując koncerty organowe, konferencje oraz wyjazdy studyjne. 
Pozyskuje również fundusze na renowację organów.
Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla 
w Olkuszu KRS 0000240900

g STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ IMBRAMOWIC „DŁUBNIA 
U ŹRÓDEŁ”
Organizacja działa na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich. Zajmuje się m. in. aktywizacją mieszkańców wsi,  
ochroną przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz promocją zdrowego 
stylu życia. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Imbramowic „Dłubnia u źródeł”
KRS 0000265998

g POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM 
UMYSŁOWYM KOŁO W WOLBROMIU
Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim integracją osób 
niepełnosprawnych z lokalną społecznością. Przy wsparciu miejscowego 
samorządu prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - 
Wychowawczy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Wolbromiu KRS 0000323834

g MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ WALKI Z GRUŹLICĄ, 
MYKOBAKTERIOZĄ I CHOROBAMI PŁUC – NIKIFOR
Stowarzyszenie poprzez profilaktykę i wsparcie dla osób chorych, a także 
znajdujących się w obszarach podwyższonego ryzyka wspiera działalność 
na rzecz walki z gruźlicą, mykobakteriozą, chorobami płuc.
Małopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Gruźlicą, Mykobakteriozą 
i Chorobami Płuc - NIKIFOR KRS 0000332723

g POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM 
UMYSŁOWYM KOŁO W OLKUSZU
Stowarzyszenie działa na rzecz i w imieniu osób z upośledzeniem 
umysłowym, ich rodzin oraz opiekunów prawnych. Planuje otwarcie 
otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Olkuszu KRS 0000371992

g ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC OLKUSZ
W rubryce cel szczegółowy należy wpisać ZHP Hufiec Olkusz (Urząd 
Skarbowy przekazuje kwotę 1 proc. na konto Chorągwi Krakowskiej ZHP, 
a Chorągiew przesyła ją dalej do Hufca Olkusz i jego jednostek. Można 
również wskazać konkretną drużynę. 
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Olkusz KRS 0000273492

g POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO POWIATOWE OLKUSZ
Organizacja działa na rzecz osób całkowicie niewidomych, niewidomych 
z dodatkową niepełnosprawnością oraz słabowidzących.
Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe Olkusz
KRS 0000088851 

Jak przekazać  
To bardzo proste!

Wybierz�organizację�pożytku�publicznego.1.�
W�rocznym�zeznaniu�podatkowym�w�rubryce�„Wniosek�o�przekazanie�1%�podatku�2.�
należnego�na�rzecz�organizacji�pożytku�publicznego�OPP”�wpisz�nazwę�i�numer�
Krajowego�Rejestru�Sądowego�wybranej�przez�siebie�organizacji.�Wpisz�rów-
nież�w�odpowiedniej� rubryce�kwotę�1�procenta�podatku.�Pieniądze�na�konto�
wskazanej�organizacji�przekaże�Urząd�Skarbowy.
�Złóż�zeznanie�podatkowe�i�zapłać�podatek.3.�
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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

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  Ol 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. 



9Przegląd Olkuski | 18 marca 2016 |www.przeglad.olkuski.pl

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

18-03-2016 Piątek ul. K. K. Wielkiego 64 B

19-03-2016 Sobota Al. 1000-lecia 2B

20-03-2016 Niedziela ul. Mickiewicza 7

21-03-2016 Poniedziałek ul. Buchowieckiego 15 a

22-03-2016 Wtorek ul. K. K. Wielkiego 14

23-03-2016 Środa ul. Skwer 6

24-03-2016 Czwartek ul. K. K. Wielkiego 24

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, 
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ZDROWIE i URODA
T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

Reaktywacja Oddziału Rejonowego  
Polskiego Czerwonego Krzyża w Olkuszu
olkusz

O.�R.�PCK�w�Olkuszu

W dniu 27.01.2016 roku 
z inicjatywy członków Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Olkuszu: 
Andrzeja Smucza, Andrzeja Solec-
kiego, Franciszka Płonki, Mariana 
Lewandowskiego, Michała Masłow-
skiego, przy pełnym zaangażowa-
niu i wsparciu naszych działań, 
pomógł pan Starosta Paweł Piasny, 
który nieodpłatnie udostępnił na 
zebranie grupy inicjatywnej salę 
konferencyjną. 

Do wsparcia naszych działań 
reaktywacji Zarządu Rejonowego 
PCK została oddelegowana przez 
starostę pani Bożena Bodyra. Pan 
Jerzy Kornaus Przewodniczący Okrę-
gowej Rady HDK PCK, który swoim 

doświadczeniem i wsparciem dążył 
do aktywowania Oddziału Rejono-
wego PCK w Olkuszu, był obecny na 
zebraniu w dniu 27.01.2016 r. Rów-
nocześnie z panem Przewodniczącym 
przybyła na zebranie Pani Dyrektor 
Zarządu Okręgowego PCK w Krakowie 
Małgorzata Pyka. Na zebraniu ustalo-
no termin spotkania delegatów w celu 
wyboru Z.O.R.PCK w Olkuszu. Takie 
zebranie odbyło się w sali konferen-
cyjnej PSS SPOŁEM w Olkuszu, dzięki 
uprzejmości pani Prezes Zarządu mgr 
Grażynie Kulig. Zaznaczyć należy, 
że salę konferencyjną wynajęto nam 
nieodpłatnie. Prawdopodobnie biuro 
ZOR PCK będzie znajdowało się w bu-
dynku PSS SPOŁEM w Olkuszu, przy 
ul. Kr. K. Wielkiego 12. Po załatwieniu 
wszystkich formalności poinformu-
jemy członków PCK i HDK. Myślimy, 
że wszyscy nasi członkowie będą 
załatwiać wszelkie formalności w Ol-

kuszu, a nie w Krakowie. Na zebraniu 
delegatów w dniu 5-go marca 2016 
r. delegaci wybrali Oddział Rejonowy 
PCK w Olkuszu 

Zarząd O. R. PCK w Olkuszu:
Prezes Franiszek Płonka

wiceprezes Marian Lewandowski
Sekretarz Andrzej Solecki

Skarbnik Michał Masłowski
z-ca Prezesa do spraw HDK PCK 

Andrzej Smucz
Delegaci wybrali również Komisję 

Rewizyjną:
Przewodniczący Andrzej Banyś

wiceprzewodniczący  
Witold Konieczny

członek K. R. Krzysztof Sikora 
Delegatem na Zjazd Okręgowy HDK 

PCK został Dariusz Szczygieł.

Pan Przewodniczący Okręgowej 
Rady HDK PCK Jerzy Kornaus i Pani 
Dyrektor Zarządu Okręgowego PCK 

podziękowali i pogratulowali nowo 
wybranemu O.R. PCK w Olkuszu 
zaznaczając że przed oddziałem dużo 
pracy. Przewodniczący Jerzy Kornaus 
poinformował również że w dniu 06 
sierpnia odbędzie się pielgrzymka 
HDK PCK w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
W imieniu Zarządu O.R  PCK za 
zaufanie i wybór podziękował nowo 
wybrany prezes O.R. PCK w Olkuszu 
Franciszek Płonka, zaznaczając, że 
odział będzie robił wszystko, żeby 
zarówno Krwiodawcy, jak również  
mieszkańcy Powiatu Olkuskiego 
byli zadowoleni z pracy i wyników. 
Jeszcze raz dziękujemy panu Staro-
ście Pawłowi Piasnemu i pani Prezes 
Zarządu PSS SPOŁEM Grażynie Kulig 
za pomoc w zorganizowaniu naszych 
spotkań.

Telefony kontaktowe: 728 918 
807 (Franciszek Płonka), 798 933 103 
(Andrzej Smucz).

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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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.

=Komis rowerowy wielobran¿owy, 
rtv-agd, skup-sprzeda¿, Plac Targowy. 
Tel.(502)261113.

USŁUGI
=FIRMA INTROLIGATORSKA 
"Jupiter"
Olkusz, ul. Mickiewicza 19 (naprzeci-
wko „Victorii”). Tel.(32)6413433, 
(643)0987, (606)306841, oferuje: 
oprawy tradycyjne - twarde 
(du¿a iloœæ kolorów), bindowanie, 
termobindowanie, bigowanie, z³ocenie 
metod¹ termodruku.
=Autoskup, ca³e, rozbite, skoro-
dowane, 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.
=Po¿yczki bez BIK. Tel.(728)658439.
=Kredyt bez BIK. Tel.(516)525565.

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

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

MOTORYZACJA
=OLEJE, FILTRY, AKCESORIA 
I PROFESJONALNE NARZêDZIA 
SAMOCHODOWE
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz, ul. Sikorka 
21. Tel.(32)6450660, czynne: 8-19.

=AUTO-PLAST sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bie¿¹ce
- czêœci i akcesoria
- lakiery samochodowe  
ju¿ od 17 z³/100 ml
- lakiery spray do wszytkich 
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysi¹clecia 1B, Tel.
(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.
=AUTO-SZYBY: markowe szyby 
samochodowe, sprzeda¿, monta¿, 
naprawa, przyciemnianie.  
Bogucin Du¿y 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.

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

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

=AUTO SKUP GOTÓWKA, 
OSOBOWE I DOSTAWCZE, WSZYST-
KIE MARKI I ROCZNIKI, NAJLEPSZE 
CENY DOJAZD. TEL.(515)274430, 
(602)871305.
=POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.
=SERWIS KLIMATYZACJI. Przegl¹dy 
- dezynfekcja- naprawa. Olkusz, 
Al.1000lecia 1b, Tel.(695)634005.
=Autoskup ka¿de. Tel.(886)601143.

NIERUCHOMOœCI
LOKALE UŻYTKOWE
=Lokal do wynajêcia przy  
ul. K. K. Wielkiego, wejœcie od 
ulicy. Tel.(519)192879.
=Do wynajêcia hala pod dzia³alnoœæ 
przemys³owo-produkcyjno-us³ugow¹ 
o pow. 200 m2 w Olkuszu przy  
Al. 1000-lecia. Tel.(608)327438.

PRACA
=40 lat wykszta³cenie wy¿sze eko-
nomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.

=Pracuj jako Opiekun/ka osób star-
szych w Niemczech i Anglii.  
Organizujemy kursy jêzykowe i szko-
lenia przedwyjazdowe. Oferujemy 
wysokie zarobki. Promedica24, 
Kraków ul. Basztowa 3. Kontakt:  
Tel.(506)289107 albo (502)626569.
=Umyjê okna, posprz¹tam.  
Tel.(698)994735.
=Cieœla - murarz szuka pracy.  
Tel.(795)216540
=Poszukujemy m³odej i ambitnej 
osoby z wykszta³ceniem gastro-
nomicznym, na stanowisko kucharz/ 
pomocnik szefa kuchni. Praca 
przewa¿nie od po³owy tygodnia 
i w weekendy, w domu przyjêæ 
weselnych i okolicznoœciowych 
w okolicach Olkusza. CV prosimy 
przesy³aæ na adres email:  
recepcja@dworekprzylesie.pl  
Kontakt: Tel.(512)266520.
=Poszukujemy m³odych osób na 
stanowisko kelner, z doœwiadczeniem 
lub do przyuczenia, do pracy w domu 
przyjêæ weselnych i okolicznoœcio-
wych w okolicach Olkusza.  
Praca przewa¿nie weekendowa.  
CV prosimy przesy³aæ na adres email:  
recepcja@dworekprzylesie.pl  
Kontakt: Tel.(531)649930.
=Firma budowlana przyjmie do pracy 
pracownika do 30 lat.  
Tel.(602)438844.

RÓŻNE
=Przywitaj wiosnê w spodniach 
ze Stoiska nr 3! Spodnie d¿insowe 
-nowe modele, kolorowe, bawe³niane, 
rozmiary do 145. Polscy producenci. 
Czekamy, Targowisko,  
ul. S³awkowska, wt., pi¹tek i sobota 
do 14.00.


