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Mała, wielka bohaterka. Lenka Rogalska 
razem z rodzicami walczą zarówno  
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Wkrótce powinniśmy poznać nazwisko 
nowego szefa ZKG „KM”. Olkuski burmistrz 
ma już swojego kandydata.
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Wszystko wskazuje na to, że 
jeszcze tej jesieni rozpoczną się 
prace budowlane związane z po-
wstaniem w Olkuszu Quick Parku. 
W magistracie z mieszkańcami 
miasta, a także przedstawicielami 
władzy samorządowej spotkali się 
projektanci i inwestorzy galerii 
handlowej, która w następnych 
miesiącach ma stanąć na cztero-
hektarowej działce przy ul. Sław-
kowskiej.
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Kto zostanie szefem miejskiej 
komunikacji?

powiat
Wiola�Woźniczko

W środę powinniśmy poznać 
nazwisko nowego szefa Związku 
Komunalnego Gmin „Komunikacja 
Międzygminna” w Olkuszu. Na 
13. kwietnia zaplanowano bowiem 
posiedzenie Zgromadzenia ZKG, 
czyli przedstawicieli czterech gmin 
tworzących Związek.

Przypomnijmy, że na począt-
ku lutego przewodniczący zarządu 
Łukasz Kmita zrezygnował ze stano-
wiska, zmieniając miejsce pracy na 
krakowski oddział Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, gdzie 
pełni funkcję dyrektora. Do dziś 
zarząd pozostaje dwuosobowy: wi-

ceprzewodniczącym jest Józef Kacz-
marczyk, a członkiem Jerzy Preiss. 
W skład Zgromadzenia wchodzą: 
przewodniczący Roman Piaśnik, 
Stanisław Łydka i Jacek Imielski 
(Olkusz), Norbert Bień i Józef Kacz-
marczyk (Klucze), Józef Paluch i Jerzy 
Preiss (Bukowno), wiceprzewodni-
czący Krzysztof Dudziński i Joanna 
Wróbel (Bolesław). To właśnie oni 
w tajnym głosowaniu wskażą, kto 
pokieruje Związkiem.

Z oficjalnego urzędowego komu-
nikatu wynika, że olkuski burmistrz 
ma już swojego kandydata. - Wszyst-
kim powinno zależeć na tym, aby 
przewodniczącym zarządu Związku 
była osoba ciesząca się zaufaniem 
mieszkańców Gminy Olkusz, która 
przeznacza największą kwotę na 
bieżące funkcjonowanie komunika-

cji zbiorowej. Proponowany przeze 
mnie kandydat – Stanisław Łydka 
– nie tylko zyskał uznanie w oczach 
mieszkańców w wyborach do Rady 
Miejskiej, ale także w oczach samej 
Rady, która wskazała go do repre-
zentowania Gminy Olkusz w Zgroma-
dzeniu. Liczę, że pozostali członkowie 
Zgromadzenia poprą tę kandydaturę 
– mówi burmistrz Roman Piaśnik.

Jak czytamy w informacji nade-
słanej z magistratu, „(...) w przypadku 
dwóch ostatnich przewodniczą-
cych to burmistrz Olkusza propo-
nował kandydata, co miało swoje 
uzasadnienie w tym, że to Gmina 
Olkusz ponosiła największe wydatki 
w związku z transportem publicznym 
(w 2016 wpłaci 3 417 708 zł, Bukow-
no przekaże do wspólnego budżetu  
541 019 zł, Bolesław – 710 051 zł, 

Klucze – 766 506 zł)”.
Gdy prawie rok temu na szefa 

ZKG wybierano Łukasza Kmitę i pozo-
stałych członków zarządu, posiedze-
nie Zgromadzenia odbyło się w dwóch 
turach. Czy teraz przedstawiciele 
czterech gmin szybciej dokonają 
wyboru? Czy poza kandydatem 
wskazanym przez burmistrza Olku-
sza pojawią się też inne nazwiska? 
Okaże się już za kilka dni. Gdy tylko 
poznamy nazwisko nowego przewod-
niczącego, poinformujemy o tym na 
naszych łamach. Przedstawimy też 
naszym Czytelnikom plany szefa 
Związku dotyczące miejskiej komu-
nikacji oraz dalszego funkcjonowania 
tej instytucji.

BO w Bukownie: wkrótce lista 
zadań do głosowania

Bukowno
Wiola�Woźniczko

18. kwietnia rusza głosowanie 
na zadania w premierowej edycji 
Budżetu Obywatelskiego Bukowna. 
Mieszkańcy zgłosili 28 propozycji. 
Powoli dobiega końca ich wery-
fikacja.

Wnioski złożone do bukowień-
skiego BO dotyczą całego miasta oraz 
sześciu okręgów. W ramach zadań 
okręgowych zgłoszono 21 propozycji. 
Na dzień dzisiejszy wiadomo, że do 
kolejnego etapu, czyli głosowania, 
przyjęto następujące wnioski: do-
posażenie świetlicy MOK i Biblioteki 
- Filie Podlesie (okręg nr 1 Podlesie), 
ogrodzenie kompleksu rekreacyjno-
sportowego, zakup sprzętu kom-
puterowego i audio-wizualnego dla 
Świetlicy Miejskiego Domu Kultury 
Filia Bór (okręg nr 2 Bór z Przeniem), 
budowa chodnika łączącego ul. Kra-
sickiego z ul. Ks. Zelka (okręg nr 3 
Centrum Południe), modernizacja 
monitoringu w Zespole Szkół nr 1 
(klasy1-3), modernizacja monitorin-
gu z Zespole Szkół nr 1 w Bukownie 
(część sportowa), modernizacja szatni 
basenu krytego przy Zespole Szkół nr 
1 w Bukownie, wyposażenie świetlicy 
w Zespole Szkół nr 1 w sprzęt kompu-
terowy (okręg nr 4 Centrum Północ), 
plac odpoczynku i rekreacji (okręg 
nr 5 Wodąca) oraz zakup sprzętu 

pomagającego ratować życie przez 
strażaków (okręg nr 6 Stare Bukowno 
z Przymiarkami).

Komisja weryfikuje kolejnych 9  
propozycji. Chodzi o: budowę placu 
zabaw na terenie szkoły (okręg nr 
2), wykonanie projektu oświetlenia 
skweru przy ul. J.Słowackiego i ul. 
H.Sawickiej i jego realizację, mo-
dernizację placu zabaw - wykonanie 
bezpiecznej nawierzchni, remont 
boiska przy Przedszkolu nr 4, pakiet 
zajęć z języka angielskiego dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, montaż wiaty 
śmietnikowej, wymianę nawierzchni 
na boisku przy przedszkolu, zakup i 
montaż piaskownicy na terenie Ze-
społu Szkół nr 1 w Bukownie (okręg 
nr 4) oraz budowę szatni dla korzysta-
jących z boiska sportowego przy ulicy 
E. Puza w Bukownie (okręg nr 6).

Dwa zadania zostały odrzucone: 
modernizacja ogrodu przedszkolnego 
w Miejskim Przedszkolu w Bukownie 

(nie dopuszcza się zgłaszania zadań 
wieloletnich, podzielonych na etapy) 
oraz wymiana okien w salce kateche-
tycznej Kościoła Parafialnego w Borze 
Biskupim (zadanie nie mieści się w 
katalogu zadań własnych gminy).

W kategorii zadań ogólnomiej-
skich wpłynęło 7 propozycji. Na razie 
komisja pozytywnie zweryfikowała 
jedną z nich - wzbogacenie bazy 
kulturalnej MOK Bukowno (rewi-
talizacja amfiteatru letniego wraz 
z pomieszczeniem zaplecza) oraz 
zakup wyposażenia do filii Wodąca 
(TV + konsola playstation4 wraz z 
peryferiami). Trwa ocena kolejnych 
pięciu wniosków: poczujmy magię 
Świąt – zakup ozdób świątecznych,  
pozwól strażakom pomagać! Zakup 
syreny alarmowej, promocja twór-
czości zespołu „Po Burzy” poprzez 
realizację profesjonalnego teledysku, 
Rowerowe Bukowno – rekreacja na 
dwóch kółkach, a także zadanie pn. 

„Sieć wsparcia dla dziecka niepeł-
nosprawnego i jego rodziny poprzez 
utworzenie punktu terapeutyczno – 
edukacyjnego w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej oraz cykl spotkań integra-
cyjno-terapeutycznych w przestrzeni 
publicznej. Wniosek „Polana dobrej 
energii” (powstanie obszaru rekre-
acji i wypoczynku od końca ulicy 
Wiśniowej do polany obok pętli au-
tobusowej) został odrzucony z uwagi 
na niewłaściwą kwalifikację zadania 
przez wnioskodawcę jako „zadanie 
ogólnomiejskie” oraz niezgodność 
tego projektu z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego.

Do realizacji w ramach BO prze-
znaczone będą te zadania, które 
uzyskają największą bezwzględną 
ważną ilość głosów. Suma ich zwe-
ryfikowanej wartości musi mieścić 
się w środkach przyznanych dla 
danego okręgu lub dla puli środków 
ogólnomiejskich. Jeśli po realiza-
cji wygranych wniosków zostaną 
oszczędności, wówczas w danym 
okręgu możliwe będzie wykonanie 
dodatkowego zadania. Warunkiem 
jest, aby otrzymało ono nie mniej niż 
10 proc. ważnych oddanych głosów. 
Zwycięskie zadania będą realizowane 
od czerwca do końca roku.

Aktualności na temat BO 
można śledzić na stronie www.
bukowno.wybiera.pl

Jeśli chcesz pozbyć się azbestu...
powiat

Wiola�Woźniczko

Niektórzy mieszkańcy Bukow-
na, Klucz i Wolbromia mogą sko-
rzystać z pomocy samorządów przy 
usuwaniu azbestu. Nabór wniosków 
już trwa.

Wsparcie w usuwaniu szkodli-
wych dla zdrowia pokryć dachowych 
finansowane jest z programu „De-
montaż i bezpieczne składowanie 
wyrobów zawierających azbest z 
obszaru województwa małopolskiego” 
w ramach Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy.

Refundacją objęte zostaną koszty 
związane z zakupem nowego pokrycia 

dachowego dla najuboższych miesz-
kańców oraz dostarczenie do benefi-
cjenta blachy stalowej. Dofinansowa-
nie wynosi do 85 proc. kosztów kwa-
lifikowanych. Z takiej pomocy mogą 
skorzystać osoby fizyczne będące 
właścicielami lub użytkownikami 
wieczystymi nieruchomości.

Zgodnie z regulaminem, wsparcie 
rzeczowe przeznaczone jest dla miesz-
kańców, których dochody miesięczne 
na osobę w rodzinie nie przekraczają 
456 zł netto, a w przypadku osób 
samotnych 542 zł netto. Ze wsparcia 
rzeczowego mogą korzystać również 
osoby znajdujące się w szczególnej 
sytuacji życiowej ze względu na: 
niepełnosprawność, długotrwałą lub 
ciężką chorobę, potrzebę ochrony 
macierzyństwa, wielodzietności lub 

niepełnosprawności w rodzinie albo 
sytuację kryzysową.

Wnioski rozpatrywane są według 
kolejności zgłoszeń. Wsparcie dla 
najuboższych polega na przyznaniu 
standardowej blachy pokryciowej w 
ilości zgodnej z powierzchnią dachu 
zawierającego azbest. Maksymalna 
ilość przyznanej blachy nie może 
przekroczyć 200 mkw. Zakres pomocy 
nie przewiduje przyznania innych 
dodatkowych elementów przy nowym 
pokryciu dachowym m. in. rynien, 
okuć kominowych, podkładek, wkrę-
tów itp. oraz opłacenia wykonania 
nowego pokrycia. 

Z przyznanej pomocy należy się 
rozliczyć.

Koordynatorką projektu w Urzę-
dzie Miejskim w Bukownie, która 

udziela niezbędnych informacji, jest 
Marzena Lato (pok. nr 23, tel. 32 626 
18 45). Wnioski można składać do 
21. kwietnia.

W Kluczach wszelkie informacje 
można uzyskać u koordynatorki 
projektu Marzeny Maj w Urzędzie 
Gminy Klucze (pok. nr 308 oraz pod 
numerem telefonu 32 6428 508 wew. 
57). Tam też dostępne są formularze 
wniosków. Termin składania wnio-
sków mija 29. kwietnia.

Mieszkańcy gminy Wolbrom po 
szczegółowe informacje i formularze 
powinni udać się koordynatora pro-
jektu Tadeusza Ramsa (Urząd Miasta 
i Gminy, pok. nr 107, tel. 32 644 23 
04 wew.307). 29. kwietnia to ostatni 
dzień przyjmowania wniosków.

Bracia  
na „podwójnym 

gazie”
Braciejówka

Piotr�Kubiczek

W poniedziałek 4. kwietnia 
doszło do niecodziennego zatrzy-
mania. W ręce olkuskich policjan-
tów wpadli bracia, którzy prowadzi-
li samochód będąc pod wpływem 
alkoholu. Obaj mężczyźni wkrótce 
odpowiedzą za przed sądem za 
swoje naganne zachowanie.

Do zatrzymania młodszego 
z braci – 47-latka, doszło w Bracie-
jówce ok. godz. 16:30. Funkcjona-
riusze Zespołu Ruchu Drogowego 
KPP w Olkuszu zatrzymali do kontroli 
drogowej opla vectrę. Kierowcą okazał 
się mieszkaniec tej miejscowości. Nie 
było wątpliwości, że mężczyzna usiadł 
za kierownicą po spożyciu alkoholu co 
potwierdził wynik badania. 47-latek 
miał w organizmie ponad 3 promile 
alkoholu. Ponadto kierował autem nie 
mając do tego uprawnień. Wszystko 
przez to, że w przeszłości stracił 

dokumenty za… jazdę po alkoholu. 
Nietrzeźwego mężczyznę oddano pod 
opiekę rodziny, a pojazd przekazano 
osobie wskazanej przez kierującego.

To nie koniec tej historii. Ma 
ona swój ciąg dalszy. Ci sami po-
licjanci zatrzymali tę samą vectrę 
nieco później, tym razem na terenie 
Michałówki. Sposób jazdy kierowcy 
szybko zwrócił uwagę mundurowych, 
którzy po raz drugi zatrzymali znany 
już sobie samochód do kontroli 
drogowej. I tym razem za kierownicą 
usiadł pijany kierowca, którym okazał 
się starszy brat zatrzymanego kilka-
dziesiąt minut wcześniej mężczyzny. 
W organizmie 55-latka stwierdzono 
obecność blisko 3 promili alkoholu. 
W tym przypadku kierowca również 
nie posiadał uprawnień do kierowania 
pojazdami mechanicznymi i został 
odstawiony do domu.

Teraz przed braćmi rozprawa 
sądowa i zasłużona kara w postaci 
grzywny, a być może i także pozba-
wienia wolności.

Prima Aprilis!
Drodzy Czytelnicy! Nasz arty-

kuł „Program Plus500 w Olkuszu” 
jest primaaprilisowym żartem. 
Wymyślony przez nas lokalny 
program Plus500 niewątpliwie 
przyczyniłby się do wszechstron-
nego rozwoju naszego powiatu. 

Nasi samorządowcy na razie nie 

mają jednak takich planów. Ale 

być może to, co teraz jest „kaczką 

dziennikarską”, w przyszłości 

stanie się faktem :) 

 Redakcja
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Na całe przedsięwzięcie ma się 
złożyć kilka elementów. Po pierwsze 
planowane jest powstanie trzech 
budynków – jednego głównego oraz 
dwóch mniejszych z przeznaczeniem 
m.in. na magazyny. W planach jest 
też budowa ponad pół tysiąca miejsc 
parkingowych, z których większość 
ma się znaleźć pod ziemią. Centrum 
handlowo-rozrywkowe będzie miało 
łącznie blisko 14 tysięcy metrów 
kwadratowych. Wedle planów znaj-
dzie się w nim ponad 60 markowych 
sklepów, punkty gastronomiczne oraz 
czterosalowe kino.

Ponadto na skrzyżowaniu drogi 
krajowej nr 94 z ul. Długą i ul. 
Kruszcową ma powstać dwupasmo-
we rondo o średnicy 47 metrów. Za 
rondem w kierunku Krakowa zostanie 
również wykonany pas ruchu łączący 
„krajówkę” z ul. Sławkowską, stano-
wiący główny wjazd na teren nowej 
galerii. Zgodę na budowę ronda ze 
zjazdami pozytywnie zaopiniowała 
już GDDKiA, co w zgodnej opinii 
projektantów należy rozpatrywać 
w kategoriach ogromnego sukcesu. 
Powstanie ronda bez sygnalizacji 
świetlnej w całości ma sfinansować 
inwestor centrum handlowego. Do-
datkowo przebudowana zostanie 
ulica Sławkowska, powstać mają 
także elementy łącznikowe – chodni-
ki, ścieżka rowerowa, tereny zielone 
i akweny wodne w miejscu obecnego, 
niemal w całości wyschniętego stawu. 
Ma to być miejsce relaksu i odpoczyn-
ku głównie dla klientów galerii. Zgoda 
na budowę centrum handlowego jest 
już od kilku miesięcy, ale jak przyznał 
przedstawiciel projektanta inwestycji, 
proces zakupu terenu od jego prywat-
nego właściciela, na którym ma zostać 
zrealizowana inwestycja, znajduje się 
na półmetku.

Zarówno projektanci jak i przed-

stawiciel inwestora przedstawili 
również inne szczegóły dotyczące 
budowy centrum i związanymi z tym 
utrudnianiami dla mieszkańców. Ci, 
których parcele bezpośrednio sąsia-
dują z terenem inwestycyjnym, już 
na samym wstępie mają sporo uwag 
do projektu. Chodzi o ograniczenie 
hałasu związanego z funkcjonowa-
niem galerii, a także o wzmożonym 
ruchu na ul. Sławkowskiej. Domo-
stwa w sąsiedztwie Quick Parku mają 
zyskać podwójne ogrodzenie w posta-
ci żywego i betonowego płotu. Stanąć 
mają również ekrany tłumiące hałas 
związany z przejazdem samochodów 
ciężarowych odpowiedzialnych za do-
stawę towaru. Z takim rozwiązaniem 
nie zgadza się część mieszkańców, 
czego przejawem jest złożone do 
magistratu pismo z dezaprobatą dla 
planowych rozwiązań, wskazujące na 
fakt, że budynki zlokalizowane tuż 
przy granicy, wzdłuż której ma biec 
droga dostaw, są popękane i narażo-
ne zostaną na kolejne uszkodzenia.

Autor pisma, jak niemal wszyscy 
zgromadzeni na sali konferencyjnej 
w urzędzie, nie jest przeciwny budo-
wie centrum handlowego, tylko wnosi 
o zastosowanie innych rozwiązań 
dotyczących rozlokowania dróg do-
jazdowych. Zaproponował także inne 

usytuowanie strefy rozładunku w po-
bliżu kolektora burzowego oddalone-
go od zabudowań lub z zupełnie innej 
strony budynku, by ta nie kolidowała 
z domami prywatnymi.

Sporo roszczeń w sprawie za-
stosowanych rozwiązań drogowych 
wnosili też inni uczestnicy spotkania. 
Mieszkańcom niespecjalnie do gustu 
przypadła koncepcja nawracania od 
strony Krakowa na nowym rondzie 
w celu zjazdu z „krajówki” w ul. Sław-
kowską i dalej na parking przy galerii. 
Mieszkańcy obawiają się też sytuacji, 
że kierowcy jadący od strony stolicy 
Małopolski zaczną skracać sobie 
drogę, korzystając ze skrętu w lewo 
na wcześniejszym skrzyżowaniu z ul. 
Mickiewicza, co jeszcze mocniej spo-
tęgowałoby ruch w centrum miasta. 
Projektanci i inwestor mają w tej 
kwestii odmienne zdanie. Zakładają, 
że rondo i dodatkowe zjazdy bezpo-
średnio z DK 94 odciążą ruch w oko-
licach rynku. Wyjazd z Quick Parku 
również ma się odbywać bezpośrednio 
na „krajówkę” bez korkowania ulic 
miejskich.

- Jako gmina ciągle mamy wąt-
pliwości dotyczące zaproponowanego 
przez inwestora układu komunika-
cyjnego, dlatego też wystąpiliśmy 
o przygotowanie niezależnej analizy 

komunikacyjnej dla tego obszaru. 
Szukamy najlepszych rozwiązań 
– zapewnia Jolanta Motyczyńska, 
wiceburmistrz Olkusza.

Niedawne spotkanie w magistra-
cie było pierwszym oficjalnym takim 
spotkaniem, w którym udział wzięły 
wszystkie zainteresowane strony. 
Będą kolejne, a wszystko po to, aby 
dojść do porozumienia w każdej 
spornej kwestii. - Chcemy działać 
na zasadach partnerskich, nie szu-
kamy problemów – zapewniał Rafał 
Mielniczek przedstawiciel inwestora, 
firmy Real 2B.

Przypomnijmy, że decyzja doty-
cząca budowy nowego centrum han-
dlowego w Olkuszu została ogłoszona 
pod koniec ubiegłego roku. Inwestycję 
realizuje konsorcjum, w skład którego 
wchodzą firmy: Real 2B, Retail Deve-
lopment Management oraz fundusz 
Retail Parks Fund. Quick Park we 
wstępnych założeniach miał zostać 
otwarty już w 2017 roku, choć na 
razie ta data wydaje się być wirtual-
nym terminem. Jeśli przedstawiciele 
konsorcjum uporają się ze wszystkimi 
formalnościami i zaspokoją potrzeby 
swoich nowych sąsiadów, to być może 
jeszcze jesienią ruszą prace związane 
z budową największego w okolicy cen-
trum handlowo-rozrywkowego.

Ciąg�dalszy�ze�strony 1 Czytasz? 
Zwiedzisz Olkusz 

ze zniżkami
olkusz

Piotr�Kubiczek

Przez trzy kolejne miesiące 
od 1 kwietnia do ostatniego dnia 
czerwca, czytelnicy przeszło 40 
bibliotek publicznych nie tylko 
z powiatu olkuskiego, będą mogli 
zwiedzać miejskie muzea oraz 
zamek w Rabsztynie z biletami 
ulgowymi. To główny punkt pro-
gramu „Czytasz. Zwiedzasz. Zapra-
szamy do Olkusza”.

Akcja przygotowana przez ol-
kuski magistrat skierowana jest do 
wszystkich czytelników bez wzglę-
du na ich wiek, korzystających 
z bibliotek publicznych na terenie 
powiatu olkuskiego, ale także tych 
ościennych z terenu Małopolski, 
Zagłębia i Śląska. Głównym celem 
programu jest ściągnięcie do Olkusza 
większej liczby turystów i pokazanie 
im, że Srebrne Miasto ma się czym 
pochwalić.

- Czasami nie znamy ciekawych 
miejsc w swojej najbliższej okolicy, 
dlatego zapraszamy do Olkusza. Mam 
wielką nadzieję, że wolne popołudnie 
lub weekend nasi sąsiedzi zechcą spę-
dzić w naszym mieście i lepiej poznać 
jego bogatą historię oraz atrakcje 
turystyczne – komentuje burmistrz 
Roman Piaśnik.

W ramach akcji będzie można 

zwiedzić osiem olkuskich muzeów 
i galerii, wśród nich: Muzeum Afryka-
nistyczne, Muzeum Regionalne PTTK, 
Muzeum Twórczości Władysława 
Wołkowskiego, Kolekcję Minerałów 
Ziemi Olkuskiej i Skamieniałości 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olku-
skiej, Galerię Sztuki Współczesnej 
BWA, Chatę Kocjana, a także rabsz-
tyńską warownię.

Aby móc zwiedzić i poznać hi-
storię ww. miejsc przy zakupie biletu 
ulgowego trzeba okazać kartę biblio-
teczną lub specjalną zakładkę do 
książki wydaną w ramach ruszającej 
akcji. Zakładki te dostępne są w bi-
bliotekach.

Dodatkowo, na weekend 15 – 17 
kwietnia zaplanowano gminne rozpo-
częcie sezonu turystycznego, podczas 
którego odbędą się konferencje, 
prelekcje oraz warsztaty artystycz-
ne z myślą głównie o najmłodszych 
mieszkańcach i turystach. 

Organizatorem akcji „Czytasz. 
Zwiedzasz. Zapraszamy do Olkusza” 
jest Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 
(Biuro Promocji i Informacji Publicz-
nej) w partnerstwie z Miejskim Ośrod-
kiem Kultury w Olkuszu, olkuskim 
oddziałem PTTK, Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Olkuszu oraz Galerią 
Sztuki Współczesnej Biurem Wystaw 
Artystycznych w Olkuszu.
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OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ograniczonym zakresie.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., 
poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku. 

Ponownym wyłożeniem objęta jest część planu obejmująca:
fragment terenu położonego po północnej stronie drogi krajowej Nr 94, ograniczony od północy i zachodu projektowaną drogą 16.KDD, od • 
strony wschodniej granicą obszaru objętego planem a od strony południowej drogą krajową nr DK 94, w zakresie fragmentów działek nr 
ew.: 150/1, 153/1, 158/1, 161/1, 164/1, 167/1;
fragment terenu po północnej stronie drogi krajowej nr DK 94 w sąsiedztwie drogi o nr ew. 755/1 w zakresie fragmentów działek nr ew.:•   
46/2, 47/1, 50/1, 51/1.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ww. Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach  
od 18 kwietnia 2016 r. do 17 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków 
pokój nr 219, w godzinach od 9.00 do 13.00 – (od wtorku do piątku) oraz w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 do 13.00 i od 15.00  
do 16.30. Ponowna dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Planu rozwiązaniami wyłącznie w zakresie dotyczącym ustaleń dla obszaru 
będącego przedmiotem tego wyłożenia odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w sali narad  
(nr 112) o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 oraz art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, w tym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu Planu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2016r. włącznie. 
Uwagi należy składać:

na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz bądź drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz; • 
drogą elektroniczną - opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem • 
zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres: poczta@umig.olkusz.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1235, 
z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane o następujących dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie:

o projekcie •	 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku,
o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. •	 Planu. 

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt ww. Planu podlega 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego 
wglądu.

Wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 31 maja 2016r. włącznie w formie:
pisemnej, na adres: Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabytków,•	
ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz,•	
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: •	 poczta@umig.olkusz.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. Sposób ich rozpatrzenia będzie opublikowany w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/. Ponadto projekt planu 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, w związku z Ustawą o rewitalizacji  
z dnia 9. października 2015 r., informuje o zakończeniu konsultacji społecz-
nych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz. 

Przedmiotem konsultacji było wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obsza-

ru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz, który znajdzie się w projekcie uchwa-

ły Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz. Konsultacje miały na celu zebra-

nie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego na 

podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz 

uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonal-

nej oraz technicznej. 

Konsultacje prowadzone były od dnia 3 marca 2016 r. do dnia 4 kwietnia 2016 r . 

W związku z powyższym serdecznie zapraszam mieszkańców i osoby zainte-

resowane na spotkanie w dniu 14.04.2016 na godzinę 18.00 do Urzędu Miasta 

i Gminy Olkusz (Sala Narad), na którym Instytut Rozwoju Miast (wykonawca 

Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza) przedstawi obszar zdegradowany 

i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Olkusz – uwzględniający zasadne uwagi 

zgłoszone podczas prowadzonych konsultacji społecznych. 

Ponadto na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz w BIP Urzędu  

w dniu 14.04.2016 r. zostaną zamieszczone informacje na temat wyznaczonych 

obszarów.
BURMISTRZ 

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na 
tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 08.04.2016 r. 
do 29.04.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy:

1. działki nr ew. gr. 5478/20, 5478/22, ul. Ks. Kan. S. Gajewskiego w Olkuszu, 
w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej – kabel 
elektroenergetyczny

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym 
w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.

O G Ł O S Z E N I E 
BURMISTRZA MIASTA  

I GMINY OLKUSZ

Stosownie do podjętej przez Radę Miejską 
w Olkuszu Uchwały Nr XV/237/2016 z dnia 
9 marca 2016 r. w sprawie: określenia zasad 
udzielania dotacji na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, informuję, iż wnioski o dotację można 
składać do dnia 05.05.2016 r. do godz. 1500, 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, 
Rynek 1, 32-300  Olkusz w punkcie informacyjno-
podawczym.

Podstawowym warunkiem udzielenia dotacji na 
prace przy zabytku ruchomym bądź nieruchomym 
jest jego wpis do rejestru zabytków. Ponadto 
koniecznym będzie na etapie składania wniosku 
posiadanie decyzji właściwego organu ochrony 
zabytków, zezwalającej na przeprowadzenie 
prac lub robót budowlanych przy zabytku 
oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy 
wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych 
przy zabytku nieruchomym lub program prac 
konsewatorskich, gdy wniosek dotyczy prac 
przy zabytku ruchomym.  

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie 
interenetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik
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URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE
UL. KOLEJOWA 16, 32-332 BUKOWNO

OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTOR 
W REFERACIE FINANSOWO – KSIĘGOWYM

PEŁNY WYMIAR CZASU PRACY

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie,
b) profil wykształcenia: studia w obszarze kształcenia nauk społecznych (dziedzina nauk 

społecznych, nauk ekonomicznych i nauk prawnych) zgodnie z wykazem określonym 
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 179 poz. 1065), 

c) posiadanie obywatelstwa polskiego,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) minimum sześciomiesięczny okres zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego,
f) znajomość przepisów prawa z zakresu:
 - ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 - ustawy o podatku rolnym i leśnym,
 - ustawy Ordynacja podatkowa,
 - ustawy o samorządzie gminnym i  ustawy o pracownikach samorządowych,
g) umiejętność interpretacji w/w przepisów.

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
b) umiejętności komunikatywne, zaangażowanie i dyspozycyjność,
c) dobra znajomość obsługi komputera, w tym umiejętność na poziomie co najmniej 

podstawowym korzystania z edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych,
d) mile  widziane doświadczenie w pracy na stanowisku w zakresie dochodów gminy 

z tytułu podatków lokalnych.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) wymiar zobowiązań podatkowych od osób fizycznych i osób prawnych oraz innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej,

b) dokonywanie wstępnej kontroli informacji podatkowych od osób fizycznych i deklaracji 
podatkowych od osób prawnych,

c) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
d) przygotowywanie decyzji zmieniających wymiar podatku od nieruchomości, podatku 

rolnym, podatku leśnym od osób fizycznych,
e) przeprowadzanie czynności kontrolnych budynków, lokali oraz gruntów, 
f) przygotowywanie danych do sprawozdań kwartalnych i rocznych z planu wykonania 

dochodów budżetowych oraz z tytułu udzielania ulg w podatkach (Rb – 27S),
g) sporządzanie sprawozdań do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o udzielonej 

pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sprawozdań o zaległych należnościach 
od przedsiębiorców (Rb-N).

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) stanowisko urzędnicze,
b) miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Bukownie przy ul. Kolejowej 16,  budynek 

nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych,
c) praca w pozycji siedzącej,
d) warunki szkodliwe nie występują.

5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys - /Curriculum Vitae/ zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na prze-

twarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2135 z późn. zm.), 

c) kserokopie świadectw pracy  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem 
lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

d) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) 
potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

e) kwestionariusz osobowy,
f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe,

g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego 
stanowiska,

h) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku gdy kandydat 
jest osobą niepełnosprawną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach  opatrzonych 
dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora w  Referacie Finansowo - Księgowym” 
w sekretariacie Urzędu lub wysłać pocztą  na adres: 

Urząd Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16, 32- 332 Bukowno

w terminie do dnia 18.04.2016 roku. O zachowaniu terminu w przypadku przesyłania 
dokumentów pocztą, decyduje data wpływu do adresata.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie  przy 
ul. Kolejowej 16. 
Urząd Miejski w Bukownie informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze 
wynosił 0 %.

Burmistrz Miasta Bukowno
(-) Mirosław Gajdziszewski

Nie wygrasz potworze!
klucze

Piotr�Kubiczek,�fot.�arch.�prywatne

Uzbierać milion dwieście tysię-
cy złotych w miesiąc. To możliwe? 
Jak najbardziej! Mając wsparcie 
tysięcy osób mała Lenka Rogal-
ska dzielnie walczy z potworem 
jaki zaatakował jej oczko. Dziew-
czynka i jej rodzice toczą batalię 
nie tylko z siatkówczakiem, ale 
przede wszystkim z czasem. Do 
poniedziałku 11 kwietnia muszą 
zebrać kwotę wystarczającą im na 
wyjazd do Stanów Zjednoczonych 
na leczenie do doktora Davida 
Abramsona.

„Czarodziej” - tak o amerykań-
skim lekarzu mówią Państwo Rogal-
scy. Ten przydomek nie jest jednak 
przypadkowy, bowiem dr Abramson 
uratował niejedno dziecięce oko. Jego 
skuteczność jest niezwykła. Sięga 
95%, a dzieci z „wyrokiem” dorastają 
zdrowe i najważniejsze – dorastają 
widząc.

To, co w ostatnich tygodniach 
przeżywa rodzina Rogalskich, trudno 
opisać. Z jednej strony bezsilność 
i złość, ale z drugiej poczucie szansy 
i ogromnego wsparcia właściwie 
z każdej strony. Efekt? To co przed 
kilkoma dniami zakrawało jeszcze 
na cud, teraz jest na wyciągnięcie 
ręki. Kwota znajdująca się na funda-
cyjnym koncie Lenki rośnie z każdą 
minutą, a w akcję pomocy włączają 

się nie tylko przyjaciele rodziny, ale 
także gwiazdy ze świata muzyki, 
filmu i sportu. O dziewczynce i jej 
najbliższych powstał także reportaż 
wyemitowany w TVP 3 Katowice.

Lena Rogalska jest podopieczną 
fundacji „SiePomaga”, która uratowa-
ła już niejedno życie. Ale nawet tam, 
gdzie pomaga się na ogromną skalę 
są zafascynowani przebiegiem akcji 
prowadzonej na rzecz dziewczynki 

z Klucz. Na czwartek 7 kwietnia, 
z potrzebnych 1.200.000 zł udało się 
zebrać blisko 70% niezbędnych na 
leczenie środków. Do pełni szczęścia 
brakuje jeszcze blisko 400 tysięcy zł. 
Biorąc jednak pod uwagę zaanga-
żowanie wielu osób, do 11 kwietnia 
powinno się udać zebrać potrzebne 
pieniądze. O przepraszam... musi 
się udać! I uda się na pewno. Wierzą 
w to wszyscy ci, którzy już teraz do-

łożyli się do wyjazdu małej bohaterki 
za Ocean.

Siła mediów i portali społecz-
nościowych jest wielka. Najbardziej 
popularnym sposobem pomagania 
dziewczynce w ostatnich dniach zaraz 
po wpłatach bezpośrednio na konto 
jest „Lenka Challenge”, czyli pomoc 
w akcji poprzez wysyłanie wiadomości 
sms i nominowanie kolejnych osób do 
wpisania w swój telefon specjalnego 
kodu S3856 i wysłania go na numer 
72365 za 2,49 zł. Z tej formy pomocy 
skorzystały już setki osób.

Wiarę rodziców dziewczynki w to, 
że się uda wygrać z siatkówczakiem, 
potęguje historia małego Piotrusia, 
któremu w wyjeździe do Stanów 
pomogli piłkarze Realu Madryt, do-
kładając do leczenia chłopca z Gry-
fina brakującą sumę pieniędzy. 
- Z rodziną Piotrusia poznaliśmy 
się w Centrum Zdrowia Dziecka. 
W dniu, w którym dowiedziałem się, 
że mają wszystko, odebrali wizy i lecą, 
uśmiechałem się bardzo długo. To 
motywuje i daje pewność, że można, 
że się da – mówi Sebastian Rogalski, 
tata Lenki. - Wierzę, że nasza praca, 
działania naszych przyjaciół i wszyst-
kich innych osób nie pójdą na marne, 
bo naprawdę robimy co możemy, 
aby pomóc naszej córeczce. Wierzę 
z całych sił, że polecimy, nie może 
być inaczej! - przekonuje Justyna 
Rogalska, mama dziewczynki.

Lenka! Wierzymy i my!

Niezbędne linki z historią dziewczynki oraz propozycjami pomocy:
Fundacja „SiePomaga”: www.siepomaga.pl/lenarogalska

Strona www: pomagamlence.pl
Facebook: www.facebook.com/PomagamLence

Lenka Challenge: treść S3856 na nr 72365
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Wolbromski 
„management”  

dał sobie podwyżkę
wolBrom

Ewa�Barczyk

Burmistrz Miasta i Gminy 
Wolbrom jest bardzo zadowolo-
ny ze swoich dotychczasowych 
osiągnięć. – Jak w każdej dobrze 
zarządzanej firmie management 
zasługuje na uznanie efektów 
swojej pracy – uzasadniał złożony 
przez siebie wniosek o podwyżkę 
własnej pensji, do którego przy-
chylili się niemal wszyscy obecni 
na sesji radni. Oni też mają powody 
do satysfakcji – doceniając ich 
wkład w intensywny rozwój gminy 
burmistrz i dla nich skutecznie 
wnioskował o zwiększenie wy-
nagrodzenia, podając podobne 
argumenty.

- Pozwoliłem sobie wejść w kom-
petencje przewodniczącego rady 
i zgodnie z wcześniejszymi zapowie-
dziami proszę radę o podwyżkę mojego 
wynagrodzenia za pracę, ponieważ 
przez ostatni rok udowodniłem, że na 
nią zasłużyłem – przekonywał na sesji 
Adam Zielnik, informując, że w roku 
2015 dokonał znacznej poprawy 
stanu finansów publicznych. Takich 
samych argumentów użył składając 
podobny wniosek o podwyżkę diet 
dla radnych. – Jedziemy na jednym 
wózku, bez waszego wsparcia nie 
mógłbym tyle osiągnąć, dlatego nie 
bójcie się głosować za tymi pod-
wyżkami – przekonywał burmistrz 
wahających się członków rady, twier-
dząc, że złożona pod koniec grudnia 
ubiegłego roku podobna propozycja 
Dariusza Gorgonia, zdecydowanie 
potępiona przez większość radnych, 
była przedwczesna.

Na początku obecnej kadencji 

Rada Miejska ustaliła stawkę wy-
nagrodzenia burmistrza, również na 
wniosek Adama Zielnika, na kwotę 
9 488 zł brutto. Nowa pensja burmi-
strza Wolbromia od 1 kwietnia 2016 
r. będzie wynosiła 11 054 zł brutto. 
Radny Stanisław Kołodziej na posie-
dzeniu swojej komisji przekonywał, 
że wzrost pensji burmistrza to wła-
ściwie nie podwyżka, tylko powrót do 
wcześniejszego stanu, bo Jan Łaksa 
(pod koniec swojej 8-letniej kadencji) 
zarabiał podobnie.

Zgodnie z propozycją burmistrza 
Rada Miejska w Wolbromiu zdecydo-
wała też o podwyższeniu i zmianie 
zasad obliczania diet dla radnych. 
Uchwałę poparło 16 z nich, 3 wstrzy-
mało się od głosu, a przewodniczący, 
który uznał, że nie chce decydować 
we własnej sprawie (jako, że przewod-

niczący jest jeden), nie wziął udziału 
w głosowaniu. Wcześniej osoby peł-
niące różne funkcje w radzie otrzy-
mywały ustalone uchwałą konkretne 
kwoty: przewodniczący rady 1400 zł, 
wiceprzewodniczący rady 1000 zł, 
przewodniczący komisji stałej 900 
zł, wiceprzewodniczący komisji oraz 
radni pracujący w dwóch komisjach 
- 750 zł i szeregowy radny 700 zł. Od 
1 kwietnia stawki będą ryczałtowe 
i będą zależne nie tylko od funkcji, 
ale także od wysokości półtorakrot-
ności stawki bazowej określonej 
corocznie w ustawie budżetowej dla 
osób zajmujących kierownicze sta-
nowiska państwowe na podstawie 
przepisów z ustawy o kształtowaniu 
wynagrodzeń w państwowej służbie 
budżetowej – w roku 2016 jest to 
kwota 1887,27 zł. Nowe diety dla 
poszczególnych radnych wyniosą 
zatem w roku bieżącym: dla przewod-
niczącego RM – 80% tej kwoty (czyli 

w roku bieżącym 1589,82 zł), dla wi-
ceprzewodniczącego – 60% (1192,36 
zł), dla przewodniczącego komisji 
stałej – 55% (1093 zł), wiceprze-
wodniczącego komisji 47% (934 zł) 
i szeregowego radnego – 45% (894,27 
zł). Dodatkowe wynagrodzenie w wy-
sokości 2,1% półtorakrotności kwoty 
bazowej (czyli 41,73 zł), związane 
z – jak to określono w uzasadnie-
niu „wyjątkową intensywnością jej 
pracy oraz ciężarem gatunkowym 
przedsiębranych kontroli”, będzie 
przysługiwało przewodniczącemu 
i członkom komisji rewizyjnej. Diety 
będą obniżane w razie nieobecności 
na sesji RM o 20% i na posiedzeniu 
komisji o 10%. Osobno radni będą 
otrzymywali zwrot kosztów podróży 
służbowych.

Lokalna społeczność będzie miała 
możliwość ocenić pracę samorządu tej 
kadencji dopiero przy następnych 
wyborach. Oczekiwania rozbudzone 
wieloma obietnicami przedwyborczy-
mi, a także inicjatywami zapowiada-
nymi i już rozpoczętymi są wysokie. 
Ludzie, obok czynionych na bieżąco 
mniejszych działań, widzą także wiele 
nierozwiązanych bardzo poważnych 
problemów: przeciągające się z mie-
siąca na miesiąc oczekiwanie na 
modernizację zagrażającej katastrofą 
ekologiczną oczyszczalni ścieków, 
wciąż niepewną budowę obwodnicy, 
potrzebę remontów dziesiątek kilo-
metrów lokalnych dróg i mnóstwo 
innych. W przyjętych na tej samej 
sesji zmianach do budżetu burmistrz 
zapowiada przygotowanie kilku kolej-
nych projektów technicznych dużych 
przedsięwzięć, na samodzielną re-
alizację których gminy nie stać, bez 
pozyskania potężnych środków ze-
wnętrznych, co z pewnością nie będzie 
proste. Ambitne plany burmistrza 
w różnych dziedzinach mogą cieszyć 
mieszkańców, jednak czas biegnie, 
a uważny obserwator łatwo stwierdzi, 
że nawet z ubiegłorocznej listy zadań 
wybranych przez burmistrza do reali-
zacji w pierwszej kolejności, z różnych 
przyczyn udało się wykonać tylko 
część. W tym roku powstała kolejna 
lista planów, która systematycznie 
rośnie. Choć na terenie gminy sporo 
się dzieje, a według zapewnień władz 
budżet ma się dobrze, faktem jest, że 
na razie ogłaszane medialnie duże 
działania w większości są w fazie 
planów i projektów. Oby na ich reali-
zację starczyło samorządowcom tej 
kadencji czasu, a zwłaszcza skutecz-
ności w pozyskiwaniu niezbędnych 
środków pozabudżetowych.

Małopolski BO – znamy 
pierwsze propozycje

powiat
Wiola�Woźniczko

Znamy już kilkanaście zadań, 
które mogłyby zostać zrealizowane 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Małopolski. Wnioski będą przyjmo-
wane od połowy kwietnia, ale już 
teraz mieszkańcy wspólnie debatu-
ją nad różnymi propozycjami.

Do wykorzystania jest 6 mln 
złotych. Województwo podzielono na 
sześć subregionów. Na każdy z nich 
przypadnie po 1 mln złotych. Powiaty: 
olkuski, chrzanowski, oświęcimski 
i wadowicki tworzą subregion Mało-
polski Zachodniej. Do zrealizowania 
będzie jedno zadanie subregionalne 
(dotyczące obszaru co najmniej 
dwóch lub więcej powiatów) o warto-
ści do 300 tys. złotych i co najmniej 
7 zadań powiatowych o wartości do 
100 tys. złotych.

W ubiegłym tygodniu zaintereso-
wani mieszkańcy rozmawiali o BO na 
spotkaniu w olkuskim magistracie, 
na które zaprosił burmistrz Roman 
Piaśnik. Pojawiło się już kilkanaście 
propozycji, które niewątpliwie zostaną 
jeszcze szczegółowo omówione (lista 
zadań na końcu tekstu). - Wierzę 
w mobilizację oraz w sukces naszych 
mieszkańców w I edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Mało-
polskiego. Ze swojej strony deklaruję 
wszelką możliwą pomoc – mówi olku-
ski burmistrz Roman Piaśnik.

Przypominamy, że 19. kwiet-
nia, na spotkanie informacyjne 
zaprasza samorząd województwa. 
O godz. 16.30 o BO będzie można 
porozmawiać w olkuskim Centrum 
Kultury przy ul. Szpitalnej 32. Tam 
zainteresowani mieszkańcy dowie-
dzą się od przedstawicieli urzędu 
marszałkowskiego m. in. jak zgłosić 
zadanie w ramach BO, czy wypełnić 
wniosek. To jedno z 21. spotkań, 
jakie zaplanowano w całej Małopol-
sce. W ich trakcie mieszkańcy będą 

mieli szansę uzyskania odpowiedzi 
na każde pytanie dotyczące Budżetu 
Obywatelskiego. – Będziemy do dys-
pozycji Małopolan w każdym powie-
cie, bo pieniądze w ramach budżetu 
obywatelskiego są przecież dla nich. 
Zależy nam na tym, by przy udziale 
mieszkańców rozwijać nasz region – 
uważa członek Zarządu Województwa 
Małopolskiego Grzegorz Lipiec.

Wnioski do BO będzie można 
składać od 15 kwietnia. Lista zgło-
szeń zostanie zamknięta 6 maja, 
a głosowanie nad zweryfikowanymi 
projektami rozpocznie się 18 czerwca 
i potrwa do 6 lipca. W ostatnim dniu 
lipca poznamy zwycięskie projekty 
wybrane przez mieszkańców. Naj-
bliższe spotkania mają pomóc w jak 
najlepszym opracowaniu wniosków.

Przedstawiamy listę propozycji, 
jakie zostały zgłoszone  

do tej pory:

Zadania o zasięgu powiatowym  
– 100 tys. złotych:

1.Zajęcia dla dzieci ze szkół pod-
stawowych (klasy 1-3) dotyczące 
programowania, ewentualne po-
łączenie z zajęciami np. logopedii, 
gimnastyki korekcyjnej (autorka 
Anna Dela)

2.Korygowanie wad postawy i wymowy 
dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym (logopedia, 
gimnastyka korekcyjna), również 
szkoły podstawowe i ewentual-
nie gimnazja. (autorka Barbara 
Piekarz)

3.Zajęcia dla młodzieży i seniorów, 
bazujące na systemie nonformal 
education, np. języki, postawa 
obywatelska, fotografia, podróże 
(autor Mateusz Kamionka)

4.Spotkania z historią – turniej 
na zamku w Rabsztynie, Rajd 
Hardego, Bitwa pod Krzywopło-
tami (Gmina Klucze), Powstanie 
Styczniowe (Krzykawa, Imbra-
mowice, Glanów) - autor Michał 
Masłowski

5.Międzypokoleniowa wymiana do-
świadczeń (autor Ryszard Ryza)

6.Opracowanie strategii promocji tu-
rystyki w Powiecie Olkuskim (autor 
Tomasz Witecki)

7. Zakup tabletów i tablic multime-
dialnych dla gimnazjów (autor 
Wojciech Panek)

8.Olkuskie Dni Dziedzictwa Kulturo-
wego – projekt dotyczący wszyst-
kich gmin powiatu olkuskiego: 
zwiedzanie zabytków, „obiektów 
przyrodniczych”, przybliżenie 
historii przemysłu, imprezy to-
warzyszące (autorka Agnieszka 
Lis – Olkuska Grupa Turystyczna 
Amonit)

9.Małopolska dla małego i dużego – 
każdy znajdzie coś fajnego. Około 
20 otwartych wycieczek po różnych 
zakątkach Małopolski (autorka 
Agnieszka Lis – Olkuska Grupa 
Turystyczna Amonit)

Zadania o zasięgu subregionalne 
– 300 tys. złotych

Leśny kompleks promocyjny • 
w Puszczy Trzebińsko-Olkuskiej 
(autor Tomasz Witecki)
Olkusz – Bukowno – Trzebinia • 
– Sosnowiec – Szlak Kordonów 
Granicznych Galicji i Kongre-
sówki, Zagospodarowanie szlaku 
rowerowego do Trójkąta Trzech 
Cesarzy
Olkusz – Wadowice – poznajemy • 
swoje „małe ojczyzny” – orga-
nizacja wycieczek dla olkuszan 
i wadowiczan (młodzież, seniorzy, 
delegacje miast partnerskich obu 
regionów)
3 zamki – 3 festiwale (Rabsztyn, • 
Oświęcim, Lipowiec) – autor MOK 
Olkusz

Zgłoszone propozycje to dopiero 
początek. Jeśli macie ciekawe pomy-
sły, wpisujące się w BO, nadsyłajcie je 
na adres: m.latos@umig.olkusz.pl lub 
osobiście do Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz (pok. 312).Więcej informacji 
na temat BO możecie znaleźć na 
stronie www.bo.malopolska.pl.
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R E K L A M A

NOWY KIERUNEK

ojców
Olgerd�Dziechciarz

Wiele z ruin jurajskich zamków 
to fragmenty kamiennych murów. 
Dziś, gdy niektóre z nich się re-
konstruuje, albo częściowo czy 
całkowicie odbudowuje, zapomina-
jąc o tym, że kiedyś w większości 
były otynkowane. Co się stało, że 
tynki się nie zachowały? Wiado-
mo, poodpadały m.in. w wyniku 
działania sił natury (deszcz, mróz), 
czy naturalnego procesu starzenia 
się budynków. Częściowo jednak 
zostały ich pozbawione celowo, 
w związku z zapotrzebowaniem 
…na proch, którego potrzebowali 
powstańcy listopadowi.

29 listopada 1830 r. wybuchło 
Powstanie Listopadowe. I prawie od 
razu, bo już w grudniu, Prusy i wnet 
także Austria, zakazały wywozu broni 
i amunicji do Królestwa Polskiego. 
Trochę saletry przemycano, trochę 
uzyskiwano z kwasu saletrzanego, 
który jakiś czas jeszcze można było 
sprowadzać, ale przede wszyst-
kim saletrę, czyli główny kompo-
nent prochu, wytwarzano z gruzów, 
tynków, ziemi stajennej i piwnicznej. 
Dolina Prądnika miała długie tradycje 
w produkcji prochu. Pierwszy młyn 
prochowy, w Prądniku Czajowskim, 
wspomina się już w 1580 r., a działał 
on - z przerwą po szwedzkim potopie 
- aż do Insurekcji Kościuszkowskiej. 
Pierwsza informacja o prochowni 
w Prądniku Ojcowskim – należała do 
Krzysztofa Kopcia (przedstawiał się 
też jako Kopciński) - pochodzi z 1721 
r. (działała do ok. 1772 r.). Kontrakt 
zakupny dla Fryderyka Komarka, na 
budowę nowego młyna prochowego, 
który wystawiła starościna ojcowska 
Marianna Załuska, pochodził z 1783 
r. (produkcja ustała w 1794 r.). 
Kolejnymi, którzy uruchomili w nim 
produkcję, byli Derychowie (w 1807 
r.). W końcu lat 70-tych XVIII w. 
działał też druga prochownia w Prąd-
niku Ojcowskim, krakowskiego 
mieszczanina Franciszka Moczygęby 
(nieco później, gdy udawał szlachcica, 
zmienił nazwisko na Moczyński). Do-
dajmy, że były w owym czasie jeszcze 

dwie inne prochownie w tej okolicy, 
ale wszystkie te zakłady przestały 
produkować w czasie Powstania Ko-
ściuszkowskiego. 

W latach dwudziestych XIX w. 
działa jeden młyn prochowy, Józefa 
Derycha, który po wybuchu po-
wstania podpisał umowę z rządem 
na dostawy prochu armatniego, 
karabinowego i strzeleckiego (po 4 
tys. funtów co dwa tygodnie – zdołał 
wysłać najpierw trzy transporty, 
w sumie ważyły 22 510 funtów, i do 
czerwca 1831 r. jeszcze kolejne, 
o podobnej wielkości - łącznie 45 
490 funtów, z których można było 
wyprodukować 1 728 620 sztuk naboi 
karabinowych). Wszelako problemem 
był brak saletry. W tym czasie wójt oj-
cowski Chrzanowski, uruchomił dwa 
kolejne młyny prochowe. W marcu 
1831 r., w związku z planami, by 
działania wojenne przenieść w Góry 
Świętokrzyskie, powołano Dyrekcję 
Materiałów Artylerii – Dyrekcja 
Fabryk w Ojcowie. Dyrekcja nadzo-
rowała produkcję i miała zapewniać 
surowce. Proch i amunicję składo-
wano na zamku w Pieskowej Skale. 
Uruchomiono wnet kolejne dwie 
prochownie, nad Prądnikiem, pod 
zamkiem Pieskowa Skała. W pracy 
„Ojców z dziejach i legendzie” Alicji 
Falniowskiej-Gradowskiej czytamy na 
str. 187: „Dyrekcja Fabryk w Ojcowie, 
pod energicznym kierownictwem kpt. 
Wincentego Nieszkocia (powinno być 
Nieszokocia – dop. OD), już w marcu 
rozpoczęła produkcję, nie czekając na 
wyniki przeciągających się doświad-
czeń, prowadzonych przez profesorów 
Uniwersytetu Krakowskiego. Fabryki 
rządowe założono w Olkuszu, Pie-
skowej Skale, Szydłowie, Rabsztynie 
(i Stopnicy – dop. OD), wykorzystując 
dla potrzeb produkcji budynki i na-
czynia browarów i gorzelni dworskich. 
Poza tym prywatną wytwórnię saletry 
uruchomił w Ojcowie wójt Chrza-
nowski, a w Tenczynku pełnomocnik 

właścicieli dóbr, Potockich.
W okolicy znajdowało się jeszcze 

wiele zamków i klasztorów, z których 
można było czerpać gruz i tynki. 
Wydajność fabryk przewidywano na 
2000 funtów saletry tygodniowo. 
W rzeczywistości była ona znacznie 
mniejsza. Brak było rąk do pracy 
i podwód do zwózki surowca”. Fa-
bryki w Ojcowe czynne były jeszcze 
we wrześniu 1931 r. W marcu 1832 
r. zostały opieczętowane, a w 11 lat 
później ostatecznie zlikwidowane 
i zrujnowane. Ocenia się, że podczas 
Powstania Listopadowego wypro-
dukowano 200 tys. funtów prochu. 
Z tego prawie 87 tys. funtów dały 
prochownie w prądnickie (43 proc.). 
Z tej ilości można było wytworzyć 3 
281 934 naboje karabinowe. 

Kim był ów energiczny kapitan 

Nieszokoć? Wincenty Nieszokoć 
był szlachcicem (herbu Lubicz), ur. 
21 stycznia 1792 r. w Pokopurnie 
k. Rosienia, w guberni kowieńska 
(Żmudź). Był artylerzystą, podporucz-
nikiem 4 kompanii artylerii lekkiej 
w armii Królestwa Kongresowego, 
który karierę wojskową rozpoczął 
jeszcze w Księstwie Warszawskim. 
Właśnie jako artylerzysta brał udział 
Nieszokoć w kampanii napoleońskich 
1813–14, m.in. walcząc w bitwie pod 
Lipskiem (1813), a w następnym roku 
w działaniach wojennych we Francji. 
Od 1823 r. był porucznikiem artylerii 
w armii Królestwa Polskiego (tzw. 
Kongresówka). Od 1830 r. instruował 
elewów w Szkole Bombardierów, oraz 
wykładał chemię w Zimowej Szkole 
Artylerii. Wziął udział w Powstaniu 
Listopadowym. Na początku powsta-

nia spotkał się z Piotrem Wysockim, 
który spytał Nieszokocia: „Dokąd 
idziesz? Nieszokoć odparł: „Do obozu, 
po armaty”. Wysocki na to: „Spiesz 
się, Ojczyzna na ciebie czeka”. Nie-
szokoć ruszył na Wolę. Na Lesznie 
agitował Warszawiaków, by uwolnili 
więźniów politycznych. Kapitan Nie-
szokoć uczestniczył m.in. bitwie pod 
Grochowem, gdzie dowodził 6 baterią 
pozycyjną, która wytrwała w boju do 
końca walk. Od marca 1831 r. w Dy-
rekcję Materiałów Artylerii – Dyrekcja 
Fabryk w Ojcowie, gdzie – jak już 
opisane zostało wcześniej - organi-
zował prochownie i składy amunicji. 
To wówczas właśnie zamki na Ziemi 
Olkuskiej obito z tynków, w celu po-
zyskania saletry. 

Potem wszedł Nieszokoć do rady 
technicznej „Komitetu do zakładania 
fabryk saletry po kraju”. W ramach 
jego obowiązków było kierowanie 
działającymi w Warszawie ludwisar-
nią i wiertarniami armat. We wrze-
śniu 1831 r. został odznaczony złotym 
krzyżem Virtuti Militari. Po powstaniu 
przebywał w Prusach, a następnie 
we Francji. 

Na emigracji we Francji prowadził 
wykłady, publikował książki (dwie 
w Mont-de-Marsan, a jedną w Paryżu: 
„O systemie wojny partyzanckiéj 
wzniesionym w śród emigracyi. Przez 
Wincentego Nieszokoć, Paryż 1835 
r., s. 40, wydawca: U A. Jełowickiego 
i Społki”.), artykuły i tłumaczenia 
z dziedziny wojskowości.

Uważany jest za jednego z pre-
kursorów polskiej logistyki: „Nie-
szokoć podjął się przetłumaczenia 
i upowszechnienia pracy, którą napi-
sał, ceniony przez Napoleona, generał 
baron A. H. de Jomini. Dzięki temu, 
rozmaite zagadnienia sztuki wojennej 
miały stać się przystępne dla każdego 
Polaka. Terminy dotąd nie używane 
w języku polskim usiłował spolszczyć, 
a jeśli zaproponowane słowa budziły 
wątpliwości, zamieścił również przy 

nich oryginalne słowa francuskie. 
W przekładzie W. Nieszokocia, <<Lo-
gistyka (Logistique) jest sztuką roz-
rządzenia dobrze pochodami wojsk, 
sztuką skombinowania dobrze po-
rządku wojsk w kolumnach, czasu ich 
wyjścia w podróż i środków komuni-
kacji potrzebnych dla zapewnienia ich 
przybycia na punkt oznaczony; jest 
ona zasadą wiadomości i obowiązków 
oficerów sztabu głównego>>.Marsze 
wojsk traktowano jako dział sztuki 
wojennej. Te, które prowadziły do po-
bicia przeciwnika, zaliczano nie do lo-
gistyki, lecz do strategii. Zasadniczym 
celem właściwie zorganizowanego 
marszu było przemieszczenie określo-
nych sił i środków do zaplanowanego 
rejonu. Sprawne przewozy i łączność 
warunkowała istniejąca na danym 
obszarze infrastruktura komunika-
cyjna, dlatego zadaniem pododdzia-
łów inżynieryjnych było utrzymanie 
oraz budowa dróg i mostów. Dużą 
rolę przypisywano kalkulacjom cza-
sowo - przestrzennym. Poszczególne 
kolumny wojsk musiały rozpoczynać 
marsz w różnym czasie, aby osiągnąć 
terminowo planowany rejon. W kal-
kulacjach należało więc uwzględnić 
skład kolumn, szybkość poruszania 
się oddziałów i taborów, odległość, 
ukształtowanie terenu, zniszczenia 
dokonane przez przeciwnika, zamiar 
działań dowódcy itd.” (cyt. Skarżyń-
ski Mirosław „Wincenty Nieszokoć - 
polski prekursor logistyki” – fragment 
artykułu z czasopisma „Logistyka” 
4/2009).

Na emigracji wsiąkł w politykę - 
należał do organizacji Wolna Polska. 
Sprzeciwiał się wysyłaniu polskich 
emigrantów do Algierii, współpraco-
wał z „Narodem Polskim” organem 
emigracyjnej Konfederacji Narodu 
Polskiego. Z Paryża przeniósł się 
do Tarbes (departament Hautes 
Pyrenees), a następnie do Tuluzy. 
Co najmniej od 1841 r. pracował 
jako inżynier w Senegalu (trzeba 
pamiętać, że ten kraj został zajęty 
przez Francuzów dopiero w 1886 r.), 
ale o afrykańskim okresie jego życia 
nic więcej nie wiadomo. Nawet data 
śmierci jest podawana ze znakiem 
zapytania - 1865 r. 

Prochownie prądnickie  
i Wincenty Nieszokoć

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.

Zygmunt�Vogel,�zamek�Pieskowa�Skala�i�Prądnik,�1787�r.
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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, ul. Jana Pawła 
II 30 (RTG), wtorek, piątek. Rejestracja 10-18.  
Tel. 32 645 12 21.

Robert Kubat, specjalista ortopeda traumatolog. 
Olkusz, ul. Jana Pawła II 30 (RTG), 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.

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, masaż leczniczy kręgosłupa. Reha-
bilitacja w przychodni GAL-MED lub wizyty 
domowe. Tel. 505 503 249. www.an-medic.pl

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 laser LightSheer, 
fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezo-
terapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi 
dermokosmetyczne. 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, depilacje laserowe, zabiegi pielę-
gnacyjne, zamykanie naczynek, zabiegi złuszcza-
jące. Mikrodermabrazja -50%, lipodermologia 
-50%, depilacja laserowa -50%. Olkusz, ul. Kra-
kowskie 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. 

Pracownia USG. Artroskop Centrum Medyczne 
Bogdan Wziętek. USG Ortopedyczne: kolan, 
bioder, barków, kostek, mięśni, ścięgien, bioderek 
niemowląt, punkcje, iniekcje pod kontrolą USG, 
codziennie. Chrzanów, Wyszyńskiego 17A,  
rejestracja: 32 223 61 77 www.wzietek.pl
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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

08-04-2016	 Piątek	 ul.	Piłsudskiego	22

09-04-2016	 Sobota	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

10-04-2016	 Niedziela	 ul.	K.	K.	Wielkiego	60

11-04-2016	 Poniedziałek	 ul.	Nullo	2

12-04-2016	 Wtorek	 ul.	Orzeszkowej	22

13-04-2016	 Środa	 ul.	K.	K.	Wielkiego	28

14-04-2016	 Czwartek	 Al.	1000-lecia	17

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

ZDROWIE i URODA

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

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:

res sacra miser zaprasza na  
zajęcia terapeutyczne

Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser 
w Olkuszu informuje, że w ramach swoich dzia-
łań na rzecz dzieci niepełnosprawnych prowadzi 
nieodpłatnie grupowe zajęcia terapeutyczne 
w Sali Doświadczania Świata.

Szczegóły nr tel. 660 246 386

Stowarzyszenie�prowadzi�Centrum�Wolontariatu.�
Pomaga� rodzinom� z� niepełnosprawnymi� dzieć-
mi.� Organizuje� akcje� charytatywne,� zajmuje� się�

również� wydawaniem� żywności� potrzebującym.�
Pomóż�nam�pomagać,�przekazując�1�proc.�podat-
ku.�Wystarczy�w�rocznym�zeznaniu�podatkowym�
w� rubryce� „Wniosek� o� przekazanie� 1%� podatku�
należnego�na�rzecz�organizacji�pożytku�publicz-
nego�OPP”�wpisać�Stowarzyszenie�Dobroczynne�
„res sacra miser”�w�Olkuszu�KRS 0000171499.�

Stowarzyszenie Dobroczynne  
Res Sacra Miser w Olkuszu

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y
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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, art. satelitarne,  
skup-sprzeda¿, Plac Targowy.  
Tel.(502)261113.

uSŁugi
=FiRmA	iNTROLigATORSKA	
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 19 (naprzeciwko „Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy trady-
cyjne - twarde (du¿a iloœæ kolorów), 
bindowanie, termobindowanie, bigo-
wanie, z³ocenie metod¹ termodruku.
=Autoskup,	ca³e,	rozbite,	skoro-
dowane,	z³omowanie,	gotówka,	
w³asny	transport.	Tel.	(508)760255,	
(600)507385.
=Schody, drzwi, balustrady,  
meble Tel. (508)473318  
www.schodydrzwi.com.pl

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

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

FiNANSOWO	-	PRAWNe
=Chwilówki	oraz	zastaw.	 
Tel.(796)435370.
=Po¿yczki	bez	BiK.	Tel.(728)658439.
=Prywatna po¿yczka do 20000 z³. 
Tel.(32)2642876 .
=Konsolidacja chwilówek do 7000 z³. 
Tel.(32)2642878.
=Pozabankowa do 40000 z³ bez 
zdolnoœci. Tel.(32)2642876.

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

OKOLiCzNOœCiOWe
=ATELIER Olkusz, ¯uradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjêcia 

do dokumentów (drobny retusz 
gratis, mo¿liwoœæ wykonania w domu 
u klienta), zdjêcia komunijne. 
Tel.(600)057912.
=WESELA - obs³uga muzyczna-DJ, 
prezenter - imprezy okolicznoœciowe- 
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 pojaz-
dów!!!
- 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. Bogu-
cin Du¿y 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.

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

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

=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.

=POmOC	DROgOWA.	 
Tel.(695)634005.

NieRuCHOmOœCi
=Sprzedam lub zamieniê na miesz-
kanie piêtro domu w Olkuszu, 70 m2. 
Tel.(669)152399.

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

PrAcA
=Poszukujemy	pracowników	
do	prac	ogólnobudowlanych	
(wykoñczenie	wnêtrz,	monta¿	
okien).	Wymagane	doœwiadczenie,	
mobilnoœæ	-	baza	firmy:	Tenczynek	
-	mo¿liwe	zakwaterowanie.	Kontakt:	
Tel.(602)607794,	(12)2826463.

=40 lat wykszta³cenie wy¿sze ekono-
miczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.
=Profesjonalna opiekunka zaopiekuje 
siê osob¹ starsz¹. Tel.(660)437933.
=Kierowca z grup¹ inwalidzk¹ szuka 
pracy. Tel.(789)187255.
=Przyjmê do pracy operatora 
koparko-³adowarki, pracowników 
budowlanych, wodno-kanalizacyjnych, 
z mo¿liwoœci¹ zakwaterowania.  
Tel.(604)292970.
=Firma dekarska zatrudni dekarzy, 
pomocników dekarzy. Gotowoœæ do 
pracy w delegacji na terenie ca³ej 
Polski. Umowa  o pracê. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. Mo¿liwoœæ zdobycia 
doœwiadczenia w rozwijaj¹cej siê 
firmie. Osoby zainteresowane prosimy 
o przesy³anie aplikacji na:  
biuro@pold-plast.com.pl lub o kon-
takt telefoniczny: Tel.(12)6431690 
oraz (600)205120.
=Firma Aspen zatrudni osoby 
do pracy w obiekcie wielkopo-
wierzchniowym przy ul. Conrada 
w Krakowie. System dwuzmianowy. 
Mile widziane osoby z orzeczeniem 
o niepe³nosprawnoœci.  
Tel.(661)991470.
=Umyjê okna, posprz¹tam, pomogê 
na weselach i uroczystoœciach 
okolicznoœciowych. Tel.(698)994735.
=Przyjmê kierowcê na autobus 
z okolic Wolbromia lub Ska³y.  
Tel.(791)527766.

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


