
R E K L A M A

 strona 5

W poniedziałek na ul. Krakowskiej doszło 
do zuchwałego napadu na sklep jubilerski. 
Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
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Książka Łukasza Jarosza ponownie na liście 
nominacji do NIKE i w 10-tce kandydatów  
do Nagrody Orfeusza.
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Otwarcie sezonu letniego na olkuskim 
kąpielisku zaplanowano na koniec czerwca. 
Obecnie baseny i boiska są w remoncie.
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Olkusz opuszcza 
ZKG „KM”

� Więcej�na�stronie 3

OLKUSZ
Wiola�Woźniczko

Dwunastu miejskich radnych 
za, dziewięciu przeciw – to wynik 
wtorkowego głosowania miejskich 
radnych nad uchwałą o wystąpieniu 
Olkusza ze Związku Komunalnego 
Gmin „Komunikacja Międzygminna”. 
Głosowanie poprzedziła dyskusja. 
Radni zapoznali się też z apelem 
przewodniczących rad miejskich 
i gminnych pozostałych samorządów 
tworzących Związek, czyli Bolesławia, 
Bukowna i Klucz.
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O G Ł O S Z E N I E  U M i G  O L K U S Z

Gmina Olkusz z własną komunikacją miejską
W czasie ostatniej sesji Rady Miej-

skiej w Olkuszu zapadła decyzja do-
tycząca wystąpienia Gminy Olkusz ze 
Związku Komunalnego Gmin „Ko-
munikacja Międzygminna”. Oznacza 
to w praktyce, że Gmina Olkusz od 
nowego roku zajmie się organizowa-
niem transportu zbiorowego na terenie 
miasta oraz sołectw. Wykonane analizy 
dowodzą, że dzięki tej decyzji komuni-
kacja miejska będzie nawet o 1 mln zł 
tańsza, zachowując jednocześnie przy-
najmniej obecną jakość usług.

Oczekiwane oszczędności nie były jedynym 
argumentem, który przekonał radnych do zagło-
sowania „za” opuszczeniem przez Gminę Olkusz 
Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja 
Międzygminna”. Od dłuższego czasu władze 
gminy podnosiły problem niewystarczającego 
zaangażowania zarządu Związku w kwestie do-
tyczące mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz. 
W ostatnich miesiącach Gmina Olkusz, mimo 
wyrażonego sprzeciwu i apelu o wypracowanie 
zadowalającego wszystkie strony kompromisu, 
głosami przedstawicieli pozostałych gmin: Bole-
sławia, Klucz oraz Bukowna, została zmuszona 
do zwiększenia dopłat na rzecz Związku. W pra-
wie dwudziestoletniej historii Związku nie zda-
rzyło się, aby głos którejkolwiek z gmin został 
w podobny sposób zlekceważony.

Ponadto, w Zarządzie ZKG „KM” swoich 
reprezentantów mają mieszkańcy Klucz oraz Bu-
kowna, a mieszkańcom Gminy Olkusz tego prawa 
odmówiono. Biorąc pod uwagę fakt, że przewod-
niczącym Komisji Rewizyjnej jest reprezentant 
Bolesławia, okazuje się, że tylko Gmina Olkusz 

nie ma swojej reprezentacji w najważniejszych 
strukturach administracyjnych Związku. Ten nie-
sprawiedliwy dla mieszkańców Gminy Olkusz 
układ znalazł swoje przełożenie na nową taryfę bi-
letową, zaproponowaną przez Zarząd ZKG „KM”. 
Zakładała ona, że mieszkańcy terenów wiejskich 
Gminy Olkusz będą mieli o 50% droższe bilety niż 
mieszkańcy pozostałych gmin i miasta Olkusza.

- Nie możemy pozwalać na to, aby mieszkań-
cy Miasta i Gminy Olkusz, w największym stop-
niu finansujący komunikację w ramach Związku, 
mieli najmniejszy wpływ na jej funkcjonowanie. 
Najpierw pozostałe gminy odmawiają Gminie 
Olkusz prawa decydowania o własnym budżecie, 
podnosząc nam wysokość wpłaty o 400 tys. zł, 
następnie odmawia się nam wskazania własnego 
przedstawiciela do Zarządu, mimo, że pozostałe 
gminy swoich przedstawicieli na najwyższych sta-
nowiskach ZKG „KM” mają, aby w końcu pro-
ponować taryfę biletową niekorzystną dla miesz-
kańców sołectw Gminy Olkusz. Niestety, obecne 
zapisy statutu dają takie prawo pozostałym gmi-
nom, które nie muszą liczyć się z naszym głosem. 
Nie mogę godzić się na to, aby nasza rola ogra-
niczała się wyłącznie do finansowania Związku, 
bez prawa do decydowania, na co te pieniądze są 
przeznaczane – mówi burmistrz Roman Piaśnik.

O udostępnienie najważniejszych informacji 
dotyczących funkcjonowania Związku Komunal-
nego Gmin „Komunikacja Międzygminna” bur-
mistrz Roman Piaśnik wnioskował w Zarządzie 
Związku od marca. Odpowiedzi albo nie były 
udzielane, albo przekazywano informacje szcząt-
kowe, które nie pozwalały na rzetelną ocenę 
sposobu wydatkowania pieniędzy publicznych. 
Tym samym Zarząd postępował wbrew zapisom 
statutu Związku, mówiącym wprost, że „każda 
z Gmin członków Związku ma prawo kontrolo-

wania prowadzonej przez Związek działalności”. 
Odmawiając Gminie Olkusz prawa dostępu do 
podstawowych danych, ograniczana jest możli-
wość sprawowania przez Gminę Olkusz kontroli 
nad działalnością Związku.

Co dalej z komunikacją miejską  
w Olkuszu?

Organizowana przez Gminę Olkusz komuni-
kacja miejska będzie funkcjonować bez zakłóceń, 
a mieszkańcy nie muszą obawiać się pogorszenia 
jakości usług. Zostanie utrzymana obecna liczba 
kursów. Planowana jest jednak ich optymaliza-
cja poprzez maksymalne ograniczenie pustych 
przejazdów oraz dostosowanie wielkości pojaz-
dów do obciążenia linii. Bilety nie będą droższe, 
a wszystkie obecnie obowiązujące zniżki zostaną 
zachowane. Już teraz trwają rozmowy dotyczące 
rozszerzenia pakietu zniżek, m.in. dla posiadaczy 
Karty Seniora i Karty Dużej Rodziny .

- Gwarantuję wszystkim pasażerom, że jedy-
ne zmiany w komunikacji miejskiej, jakie odczują, 
będą zmianami na korzyść. Nie zamierzam likwi-
dować komunikacji, co jest absurdalnym argu-
mentem osób, którym obecne nadużycia wobec 
Gminy Olkusz nie przeszkadzają. Konieczne jest 
wprowadzenie pełnej jawności jej organizacji, 
optymalizacji kursów i likwidacji zbędnych kosz-
tów oraz przerostu zatrudnienia. Występując ze 
Związku przywracamy Gminie Olkusz prawo do 
samodzielnego decydowania o wprowadzaniu ko-
lejnych zniżek, bez konieczności pytania o zgodę 
pozostałych gmin. Chcę jednak z nimi współpra-
cować, aby utrzymać obecne kursy międzygmin-
ne. Jestem otwarty na propozycje i wierzę, że bę-
dzie wola wypracowania optymalnych rozwiązań. 
Dotychczas koszt przewozów międzygminnych nie 
był sprawiedliwy dla wszystkich i to również ma 
szansę się zmienić – komentuje burmistrz.

Trwają analizy różnych wariantów organiza-
cji transportu publicznego przez Gminę Olkusz. 
Możliwe jest np. utworzenie biura, które zajmie 
się wyłącznie kwestiami dotyczącymi publiczne-
go transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gmi-
ny Olkusz. Z uwagi na fakt, że obecni pracownicy 
Urzędu będą mogli zająć się obsługą administra-
cyjną, w tym prawną oraz dotyczącą kwestii za-
mówień publicznych, przewidywane są znaczne 
oszczędności w kosztach stałych funkcjonowania 
komunikacji – przede wszystkim w wynagrodze-
niach pracowników. Dotychczas ponad 60% tych 
kosztów finansowane było z budżetu Gminy Olkusz.

Najważniejszym zadaniem będzie wybór ope-
ratora lub operatorów poszczególnych kursów, 
jednak będzie to możliwe po stworzeniu podsta-
wowych struktur organizacyjnych komunikacji 
miejskiej w Urzędzie. Prace już trwają, dlatego 
dalsze kroki powinny zostać podjęte niebawem. 
Do rozwiązania pozostanie także kwestia placu 
przy Supersamie, który stanowi majątek ZKG 
„KM” i do którego – zgodnie z obecnymi zapisa-
mi w statucie – Gmina Olkusz nie ma praw. Jest 
to jednak punkt statutu Związku kwestionowany 
pod względem zgodności z aktualnie obowiązują-
cymi przepisami wyższego rzędu. 

Wystąpienie ze Związku Komunalnego Gmin 
„Komunikacja Międzygminna” przywróci Gminie 
Olkusz prawo do samodzielnego organizowania 
publicznego transportu zbiorowego, a tym samym 
możliwość kontroli wydatkowania pieniędzy pu-
blicznych oraz faktyczny wpływ na jakość usług 
związanych z transportem zbiorowym. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

Powiat chce większej 
kontroli nad szpitalem

OLKUSZ
Jakub�Fita

Władze powiatu olkuskiego 
domagają się większej kontroli nad 
olkuskim szpitalem. Ich zdaniem 
interes naszego samorządu nie 
jest wystarczająco reprezentowany 
w spółce Nowy Szpital w Olkuszu. 
Dlatego chcą, aby w Zarządzie 
spółki znalazło się miejsce dla 
członka wskazanego przez olkuskie 
Starostwo.

Na dzień dzisiejszy na czele spółki 
stoi dwuosobowy Zarząd, w skład 
którego wchodzą prezes Norbert Ku-
bański i Jadwiga Pięta – członek Za-
rządu. Rada nadzorcza spółki składa 
się z trzech osób. Jedną z nich jest 
przedstawiciel powiatu olkuskiego, 
Tadeusz Chwast. Władze powiatu 
chcą poszerzenia składu Zarządu 
szpitala tak, aby znalazła się w nim 
w osoba desygnowana przez nasz 
powiat.

Jest to kolejny krok władz po-
wiatu, mający na celu zwiększenie 
kontroli nad sytuacją w szpitalu. 
W Starostwie trwa analiza umów za-
wieranych przez Zarząd Spółki Nowy 
Szpital w Olkuszu z podmiotami 
zewnętrznymi na usługi pozamedycz-
ne, w tym z Grupą Nowy Szpital Sp.  
z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Zarząd 
powiatu zapoznał się także z analizą 
korzyści z przystąpienia olkuskiego 
szpitala do Grupy Nowy Szpital. 
Według przedstawicieli Starostwa 
analiza przygotowana przez pracow-
ników GNS nie wykazała uzasadnie-

nia korzyści finansowych wszystkich 
zawartych umów.

Władze powiatu wezwały więc 
Grupę Nowy Szpital do przekaza-
nia uzasadnienia merytorycznego 
i wskazania korzyści finansowych 
z zawartych umów na tzw. doradztwo. 
GNS ma także przedstawić Zarządowi 
powiatu koncepcję dostosowania 
szpitala do wymogów określonych 
przepisami prawa wraz z harmono-
gramem rzeczowym i finansowym 
niezbędnych inwestycji.

Władze powiatu zwróciły się także 
do Zarządu Spółki o udostępnienie 
umów, które były objęte kontrolą 
ZUS, a w rezultacie której szpital 
został obciążony karą finansową 
w wysokości ponad 2 mln 84 tys. zł. 
Wszelkie dokumenty nadesłane ze 

szpitala zostały opatrzone klauzulą 
poufności. W związku z powyższym 
wicestarosta Jan Orkisz zapropono-
wał, aby Zarząd powiatu zwrócił się 
do biura prawnego Starostwa powia-
towego o wydanie opinii prawnej do-
tyczącej skuteczności zastrzeganych 
jako poufne informacji.

Przypomnijmy, że powiat olkuski 
i Grupa Nowy Szpital w styczniu 2013 
r. zawarły aneks do umowy zawartej 
w 2009 r. dotyczący szczegółowych 
warunków dalszej współpracy. Po-
rozumienie to określa m.in. warunki 
i zakres prowadzenia inwestycji 
w Nowym Szpitalu w Olkuszu oraz 
zasady przekazywania powiatowi in-
formacji o działalności spółki. Według 
porozumienia klauzula uniemożli-
wiająca upowszechnianie informacji 
miała być stosowana tylko w wy-
jątkowych przypadkach, mogących 
spowodować naruszenie ustawy 
o ochronie danych osobowych lub 
gdy ujawnienie informacji mogłoby 
działać na szkodę Spółki. 

Ponadto na wniosek wicesta-
rosty Jana Orkisza Zarząd powiatu 
zdecydował, aby radcy prawni Sta-
rostwa przeanalizowali, czy problem 
nieodprowadzonych składek ZUS 
od pracowników, można uznać za 
działania na szkodę Spółki poprzez 
niedopełnienie obowiązków przez 
Zarząd szpitala. 

A jakie jest zdanie Czytelni-
ków? Czy Waszym zdaniem dzia-
łania władz powiatu przyczynią 
się do poprawy sytuacji w szpita-
lu? – Zapraszamy do dyskusji na  
www.przeglad.olkuski.pl

Baseny i boiska  
w remoncie

OLKUSZ
Piotr�Kubiczek

Jeszcze przez kilkanaście dni 
potrwa remont basenów i boisk na 
terenie Kompleksu Rekreacyjno-
Wypoczynkowego „Czarna Góra” 
w Olkuszu. Renowacja niecek oraz 
niewierzchni poliuretanowych nie 
opóźni rozpoczęcia sezonu letnie-
go, który został zaplanowany na 
ostatni weekend czerwca.

Remontu wymagał głównie duży 
basen i jego niecka, która przez 
ostatnie lata była jedynie odświeżana. 
Teraz przyszedł czas na jej gruntowne 
odnowienie. Prace obejmują również 
uszczelnienie szczelin dylatacyjnych, 
remont rynny przelewowej oraz 
wymianę części płytek. Także i bro-
dziki odzyskają swój dawny blask. 
Zmodernizowana zostanie „wyspa” 
oraz „rzeka”. Szacunkowo, wszystkie 

prace przy nieckach basenowych 
będą kosztowały ponad 106 tysięcy 
złotych. Całość inwestycji zostanie 
sfinansowana z budżetu gminy 
Olkusz.

Dobre wieści mamy również dla 
korzystających z boisk wielofunk-
cyjnych. Granie w siatkówkę czy 
w koszykówkę będzie tego lata dużo 
bardziej komfortowe i bezpieczne. 
Wykonawca zregeneruje bowiem 
podziurawioną nawierzchnię poli-
uretanową oraz oczyści i uzupełni 
braki na boisku do kosza. Te prace 
wyceniane są na 29,5 tys. zł. Także 
i w tym przypadku za renowację 
zapłaci gmina.

Część niezbędnych prac remon-
towych na OSW Czarna Góra jest 
systematycznie wykonywana przez 
pracowników MOSiR-u. Każdego dnia 
dbają o estetyczny wygląd terenów 
zielonych i innych obiektów zlokalizo-
wanych na terenie kompleksu.

Remont przy ul. 29-listopada 

trwa, jednak nie ma obaw, że przez 
renowację głównych atrakcji terenu, 
opóźniony zostanie początek sezonu 
basenowego. Ten wyznaczony został 
na weekend 25-26 czerwca, a więc tuż 
po zakończeniu roku szkolnego.

Odnowiony basen, brodziki oraz 
boiska, mają przyciągnąć do Olkusza 
liczne grono amatorów wakacyjnego 
odpoczynku nad wodą. W poprzed-
nim roku wpływy za bilety wyniosły 
blisko 365 tys. zł, co stanowiło 
ogromny wzrost w stosunku do roku 
2014 (ponad 80% więcej pieniędzy za 
wejściówki). Trudno mówić o dokład-
nej liczbie mieszkańców i gości z ze-
wnątrz, którzy odwiedzili w minionym 
roku olkuski kompleks basenowy 
(mnogość sprzedanych biletów ro-
dzinnych, na które wchodzi po kilka 
osób), jednak w wodzie znalazły się 
dziesiątki tysięcy ludzi. Jeśli tego-
roczne lato będzie równie upalne jak 
poprzednie, to możemy spodziewać 
się podobnych wyników.
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Dlaczego Olkusz miałby 
opuścić Związek?

W zaproponowanej radnym 
uchwale wymieniono cztery wydarze-
nia, z powodu których warto rozważyć 
opuszczenie Związku. Jako pierwszy 
przytoczono fakt, iż w tym roku po raz 
pierwszy w historii ZKG narzucono 
gminie Olkusz wpłatę większej dotacji 
o ponad 400 tys. złotych. Kolejnym 
powodem jest brak zgody ze strony 
Bukowna, Klucz i Bolesławia na 
powołanie w skład zarządu przedsta-
wiciela wskazanego przez olkuskiego 
burmistrza, chociaż to gmina Olkusz 
dokonuje najwyższych wpłat na rzecz 
Związku (ponad 60 proc). Trzecią 
przesłanką są negatywne skutki 
braku przedstawiciela Olkusza w za-
rządzie, widoczne w projekcie nowej 
taryfy biletowej.  - Dla mieszkańców 
gmin: Bukowno, Bolesław i Klucze 
przewidziano obniżkę cen opłat za 
bilety w komunikacji realizowanej 
przez Związek. Natomiast w przypad-
ku Miasta i Gminy Olkusz obniżka 

miałaby objąć tylko mieszkańców 
obszaru miejskiego Gminy Olkusz. 
Mieszkańcy terenów wiejskich Gminy 
Olkusz płaciliby jako jedyni opłaty 
o 50 proc. większe od mieszkańców 
pozostałych 3 gmin – członków Związ-
ku i mieszkańców terenów miejskich 
Gminy Olkusz – czytamy w uzasad-
nieniu uchwały.

Kolejnym problemem jest nie-
zmieniony statut ZKG. W uzasad-
nieniu podkreślono, że w 2014 roku 
ustalona została pierwsza zmiana 
statutu, ale mimo uzgodnień ze 
wszystkimi gminami nie weszła 
w życie, w związku z nie przyjęciem 
stosownej uchwały przez Radę Gminy 
Klucze.

Wystąpienie Gminy ze Związku 
może nastąpić z zachowaniem sze-
ściomiesięcznego okresu wypowie-
dzenia ze skutkiem na koniec roku 
kalendarzowego. Oznacza to, że po 
przyjęciu uchwały do końca czerwca, 
gmina Olkusz przestałaby być człon-
kiem ZKG od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący rad:  
najpierw analiza i publicz-
na debata

Szefowie rad miejskich i gmin-
nych Bolesławia, Bukowna i Klucz 
skierowali pismo do olkuskich rad-
nych o odstąpienie od tej decyzji 
lub odłożenie jej w czasie. Autorzy 

dokumentu apelują, by tak poważnej 
decyzji nie podejmować w pośpiechu, 
bez gruntownej analizy ustawy o pu-
blicznym transporcie zbiorowym oraz 
przepisów pokrewnych, szerokich 
konsultacji społecznych i szczegóło-
wej analizy zysków i strat. -Do dnia 
dzisiejszego ze strony przedstawicieli 
Gminy Olkusz na Zgromadzeniach 
ZKG KM, poza jednoznacznymi żąda-
niami zmian personalnych, nie padły 
dotąd żadne merytoryczne propozycje 
zmian funkcjonowania Związku, 
zmiany zapisanych w statucie zasad 
rozliczania kosztów itp. Należy pod-
kreślić, że do tej pory współpraca 
między gminami, członkami Związku 
przebiegała bardzo dobrze, a przyjmo-
wane rozwiązania akceptowane były 
przez wszystkich członków Związku 
na zasadach partnerskiego konsen-
susu. Ale trzeba to też powiedzieć 
jasno – partnerski konsensus nie 
może polegać na dyktacie jednej, 
choćby i największej gminy. Gmina 
Olkusz nie jest w żaden sposób 
dyskryminowana w Zgromadzeniu 
Związku. Ma w nim trzy głosy, tym-
czasem każda z pozostałych gmin ma 
po dwa głosy. Taki parytet podziału 
głosów jest zapisany w statucie i od 

lat doskonale się sprawdzał – czytamy 
w piśmie.

Przewodniczący trzech rad pod-
kreślają, że powołanie przez gminę 
Olkusz podmiotu konkurencyjnego 
wobec funkcjonującego obecnie 
Związku spowoduje ogromne pertur-
bacje m. in. w zakresie konieczności 
organizacji przesiadek pomiędzy 
liniami obsługiwanymi przez różne 
podmioty czy dystrybucji dwóch ro-
dzajów biletów komunikacji miejskiej 
na tym samym terenie. 

Nie bez znaczenia pozostaje rów-
nież fakt, że w Związku trwa procedu-
ra konkursowa dotycząca wyłonienia 
kandydata na Przewodniczącego 

Zarządu Związku. Z tego powodu 
warto byłoby odłożyć podjęcie decyzji 
do czasu rozstrzygnięcia konkursu, 
zwłaszcza, że o wyborze nowego 
przewodniczącego decydują również 
przedstawiciele Olkusza.

Szefowie rad opowiedzieli się rów-
nież za przeprowadzeniem publicz-
nej debaty włodarzy czterech gmin 
z udziałem radnych, mieszkańców 
i lokalnych mediów.

- Dotychczasowa współpraca 
Gmin w ramach Związku układała 
się bardzo dobrze. Mieszkańcy ko-
rzystający z komunikacji publicznej 
byli zadowoleni z podejmowanych 
w ostatnim okresie działań meryto-
rycznych i wizerunkowych Związku. 
Jesteśmy otwarci na doskonalenie 

formuły działania Związku, apelu-
jemy też o niepodejmowanie decyzji 
pod wpływem emocji – pisze troje 
przewodniczących: Ewa Dychtoń, 
Edmund Gmitruk i Bogusław Paś.

Radni PiS: powróćmy  
do stołu negocjacji

Głos w dyskusji zabrali także 
radni Prawa i Sprawiedliwości. Do 
olkuskiego burmistrza wpłynęła 
interpelacja podpisana przez Józefa 
Filasa, Michała Mrówkę, Wojciecha 
Ozdobę, Wojciecha Panka i Tomasza 
Zaborowskiego.

Radni zwrócili uwagę, że w ostat-
nich latach Związek podejmował 
szereg działań, które zachęcały po-
tencjalnych pasażerów do korzystania 
z komunikacji zbiorowej, takich jak 
akcja bezpłatnych przejazdów dla 
kierowców samochodów osobowych, 
rozbudowanie siatki połączeń (po-
wstanie nowych linii „M”, „PS” czy 
„SŁ” łączącej os. Skalskie i Słowiki 
z centrum naszego miasta, szpitalem 
i cmentarzem). Największym zainte-
resowaniem cieszy się miejska linia 
„M” czy wprowadzenie wyłącznie 
autobusów niskopodłogowych lub 
niskowejściowych.

Autorzy interpelacji uważają, że 
ZKG „KM” nie jest tworem doskona-
łym i wymaga pilnych zmian. - Ape-
lujemy do burmistrza oraz przed-
stawicieli w Zgromadzeniu Związku, 
aby powrócić do stołu negocjacji. 
W rozmowie z reprezentantami są-
siednich gmin należy szukać nowych 
rozwiązań i dążyć do wypracowania 
satysfakcjonującego wszystkich 
kompromisu. Słusznym pomysłem 
wydaje się być zaproszenie włodarzy 
i mieszkańców gmin, naszych są-
siadów, do uczestnictwa w debacie 
publicznej dotyczącej komunikacji. 
Być może warto w tej kwestii przepro-
wadzić szeroko zakrojone konsultacje 
społeczne. Jako samorządowcy nie 
powinniśmy przecież zapominać 
o zdaniu naszych mieszkańców. 
Dlatego zwracamy się z apelem, aby 
przed podjęciem ostatecznej decyzji 
Mieszkańcy dowiedzieli się szcze-
gółów dotyczących funkcjonowania 
komunikacji miejskiej w niedalekiej 
przyszłości. Być może i my poprzemy 
pomysł wyjścia ze ZKG „KM” jeśli 
okaże się, że ze strony pozostałych 
gmin nie ma zrozumienia, a Pan jako 
gospodarz miasta będzie w stanie 
zapewnić komunikację miejską w nie 
gorszym standardzie niż dotychczas 
i przy uzyskaniu oszczędności dla 
naszego budżetu – apelują radni.

W interpelacji zawarto 27 pytań 
do burmistrza, dotyczących głównie 
funkcjonowania komunikacji od 1 
stycznia przyszłego roku.

Co powiedzieli radni?
Zdania wśród olkuskich radnych 

na temat wystąpienia Olkusza ze 
Związku były podzielone. Poniżej pre-
zentujemy niektóre wypowiedzi. Cała 
dyskusja dostępna jest w naszym 
materiale filmowym.

Ryszard Ryza podkreślił, że radni 
nie dążą do rozbicia Związku. Chcą, 
by działał on prawidłowo, ale na 
zasadach, które mogą akceptować. 
-Możemy w dalszym ciągu prowadzić 
rozmowy, ale na zasadach partner-
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skich. Obowiązkiem samorządu jest 
zapewnienie komunikacji miejskiej. 
Myśmy się tego wyzbyli w pewien 
sposób cedując to uprawnienie na 
zarząd ZKG. Gdybyśmy do tego wró-
cili, to odzyskujemy swoje prawa. 
Nie może być mowy, że mieszkańcy 
na tym ucierpią, to jest demagogia 
i wprowadzanie opinii publicznej 
w błąd - uważa radny Ryza.

Janusz Dudkiewicz zaznaczył, 
że podjęcie dziś uchwały być może 
umożliwi pozostałym gminom na tyle 
refleksji w stosunku do Olkusza, że 
stanie się on podmiotem, a nie przed-
miotem. Dopiero wtedy można będzie 
rozmawiać jak partner z partnerem. 
Dodał również, że jeśli gmina Olkusz 
może wydać o 1 mln złotych mniej na 
nie gorszą niż obecnie komunikację, 
to warto się nad tym zastanowić. 
- Jak się płaci, to trzeba mieć swo-
jego przedstawiciela, żeby pilnował 
naszych interesów. Ale to nie tak, że 
my się będziemy gonić, kto pierwszy 
z łaski innych gmin zostanie szefem 
ZKG. Myśmy nie wyznaczali nikogo 
jako przedstawiciela do ZKG ani Bu-
kownu, ani Kluczom czy Bolesławowi. 
Prosimy łaskawie te gminy, aby się też 
nie kierowały tym, że zrobią nam kon-
kurs, ale sobie to żadna z tych gmin 
tego konkursu robić by nie chciała. 
Wszystko jeszcze przed nami. Jeśli 
dziś przyjmiemy tę uchwałę, to nie 
oznacza, że jutro wystąpimy. Mamy 
te pół roku, ale nie ostatni miesiąc, 

na rozmowy. Jeśli pozostałe gminy 
uznają, że jednak rola Olkusza jest 
wiodąca, że można zmienić statut na 
odzwierciedlający nasz wkład, być 
może nie wystąpimy ze Związku. Jeśli 
nadal pozostanie takie współdziała-
nie: my was przegłosujemy, a i tak 
wam nic nie uda się zrobić, to należy 
wystąpić i zorganizować komunikację 
dla gminy Olkusz. Nie jest to jedyne 
takie wystąpienie w ostatnich latach 
takiego miasta jak my, te miasta, 
które to zrobiły, zyskały - mówił 
Janusz Dudkiewicz.

Jan Kucharzyk powiedział, że 
jeśli dziś uchwała zostanie podjęta, 
to z dniem 31 grudnia gmina Olkusz 
ze Związku i wszelkie negocjacje będą 
dotyczyły okresu do 31 grudnia. Od 1 
stycznia Olkusz nie będzie członkiem 
Związku i gmina musi realizować te 
zadania we własnym zakresie.

Józef Filas podkreślił, że jako 
radny chce w stu procentach być 
pewien, że zagłosuje dobrze, czyli tak, 
aby nie narazić mieszkańców gminy 
Olkusz na poważne konsekwencje, 
które mogą wyniknąć, gdy gmina 
wystąpi z ZKG. Zauważył, że miesz-
kańcy mogą być narażeni na duże 
niedogodności związane z komuni-
kacją. Radny zapowiedział, że nie 
znając odpowiedzi na pytania zawarte 
w interpelacji będzie głosował przeciw 
wystąpieniu Olkusza. 

-Wychodzimy ze Związku, który 
wyraźnie się rozwija - mówił radny 

Wojciech Ozdoba. - Wzrasta sprzedaż 
biletów okresowych i jednorazo-
wych, przy czym maleje nam liczba 
mieszkańców gminy. Taryfa biletowa 
na terenie gminy Olkusz jest jedną 
z najniższych taryf w Polsce. Czy 
gdzieś znaleźliście komunikację za 
złotówkę? Oczywiście jest komu-
nikacja darmowa, ale to taka „na 
pół gwizdka”, bo ludzie nie szanują 
rzeczy darmowych. Komunikacja za 
złotówkę jest niesamowitym kompro-
misem, bo wydajemy zezwolenia jako 
gmina na konkurencyjne przewozy 
prywatne, a jednocześnie dopłacamy 
do wozokilometrów linii M, aby woziła 
pasazerów za złotówkę - dodał radny. 
Zwrócił też uwagę na pewne niedo-
mówienie,  że mieszkańcy olkuskich 
sołectw zapłacą za bilety więcej o 50 
proc. niż pozostałe gminy. Zgodnie 
z przedstawionym projektem, cena 
po prostu się nie zmieniła.

-Jeśli burmistrz uzna, że samo-
dzielna komunikacja będzie lepsza, 
to ja się bardzo cieszę, bo mieszkań-
com się należy. Ale jeśli nam coś nie 
wypali? Łatwiej jest zepsuć niż stwo-
rzyć coś od podstaw. Nie chciałbym, 
abyśmy popełnili błąd, podejmując 
decyzję na chybcika - uważa Wojciech 
Ozdoba.

Uchwała podjęta
W głosowaniu na stosowną 

uchwałą 12 radnych opowiedziało 
się za wystąpieniem Olkusza z ZKG. 
Byli to: Małgorzata Bień, Apolina-
ry Ćwięczek, Janusz Dudkiewicz, 
Jarosław Gałka, Henryk Gamrat, 
Dariusz Kasprzyk, Ewa Kiełtyka, 
Jerzy Kwaśniewski, Grzegorz Lipiń-
ski, Stanisław Łydka, Ryszard Ryza, 
Wojciech Wadas. Przeciw zagłosowali: 
Józef Filas, Jan Kucharzyk, Michał 
Masłowski, Michał Mrówka, Wojciech 
Ozdoba, Wojciech Panek, Małgorzata 
Postołek, Grzegorz Tomsia, Tomasz 
Zaborowski.

- Wychodzimy ze Związku, który wyraźnie się rozwija. 
Wzrasta sprzedaż biletów okresowych i jednorazo-
wych. Jeśli burmistrz uzna, że samodzielna komu-
nikacja będzie lepsza, to ja się bardzo cieszę, bo 
mieszkańcom się należy. Ale jeśli nam coś nie wypali? 
Łatwiej jest zepsuć niż stworzyć coś od podstaw. Nie 
chciałbym, abyśmy popełnili błąd, podejmując decyzję 
na chybcika - mówił radny Wojciech Ozdoba.

- Wszystko jeszcze przed nami. Jeśli dziś przyjmiemy tę 
uchwałę, to nie oznacza, że jutro wystąpimy. Mamy te pół 
roku, ale nie ostatni miesiąc, na rozmowy. Jeśli pozostałe 
gminy uznają, że jednak rola Olkusza jest wiodąca, że 
można zmienić statut na odzwierciedlający nasz wkład, być 
może nie wystąpimy ze Związku. Jeśli nadal pozostanie 
takie współdziałanie: my was przegłosujemy, a i tak wam 
nic nie uda się zrobić, to należy wystąpić i zorganizować 
komunikację dla gminy Olkusz - mówił Janusz Dudkiewicz.
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Burmistrz miasta i Gminy 
Olkusz 

informuje, że w związku z Dniami Olkusza, odbywającymi się  
4-5 czerwca 2016 r., należy spodziewać się następujących utrudnień 
ruchu samochodowego w rynku:

3-5.06.2016 r., piątek, sobota, niedziela – całkowite 
wyłączenie rynku z ruchu;

6.06.2016 r., poniedziałek – możliwe ograniczenia w ruchu.

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 03.06.2016r. 
do 24.06.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do  dzierżawy:

- część działki nr 1534 położonej w Olkuszu przy ul. Powstańców 
Śląskich z przeznaczeniem pod szafę teletechniczną;

- część działki nr 1135/1 położonej w Olkuszu przy ul. Rabsztyńskiej 
z przeznaczeniem pod zieleń przydomową;

- część działki nr 1659/10 położonej w Olkuszu przy ul. Kościuszki 
z przeznaczeniem pod działalność handlową;

- część działki nr 612/4 położonej w Troksie z przeznaczeniem pod 
ogród przydomowy;

- część działki nr 756/1 położonej w Olkuszu przy ul. Kruszcowej 
z przeznaczeniem po zieleń przydomową;

- części działek nrnr 2115/27, 2115/28, 2115/30, 2115/31, 2115/40, 
2115/36, 2115/37, 2115/38, 2115/29, 2115/34 położonych w Olkuszu 
(przy torach kolejowych) z przeznaczeniem pod garaże, działalności 
usługowe, parkingi, magazyny, place manewrowe, składowanie, 
kontenery do zbiórki odpadów komunalnych.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu  
(32) 626-02-10.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza miasta i Gminy 

Olkusz

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – 

Troks - Braciejówka – etap A (dotyczy projektowanego  
terenu infrastruktury technicznej wodociągów zlokalizowanego 
na działkach leśnych nr 301, 302 oraz działce drogowej nr 356 

w obrębie ewidencyjnym Podlesie)  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks - 
Braciejówka – etap A, obejmujący część obszaru gminy Olkusz, którego granice 
określa Uchwała Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XVI/269/2016 z dnia 26 kwietnia 
2016 r., oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do 
ww. zmiany planu. 

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 13 czerwca 2016 r. do 11 lipca 2016 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki 
i Ochrony Zabytków pokój nr 219, w godzinach:

poniedziałki: od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 16.30 • 
od wtorku do piątku od 9.00 do 13.00. • 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Planu rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 27 czerwca 2016 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz, w sali narad (nr 112) o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego może wnieś uwagi. Uwagi do projektu planu – zgodnie z art. 
18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska 

lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2016 r. włącznie, 
w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz lub na jego adres. Jako wniesione na piśmie 
uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy • 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia  
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,

opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu • 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne,

za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, na adres email:  • 
poczta@umig.olkusz.pl

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2016, poz.353), projekt ww. Planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone 
w terminie do dnia 25 lipca 2016 r. 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 Ochronie 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 

 Z up. Burmistrza
 Miasta i Gminy Olkusz

 
Jolanta Motyczyńska 

 Z-ca Burmistrza
BURMISTRZ 

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

KONSULTACJE
zasad organizacji III edycji 

Budżetu Obywatelskiego Miasta 
i Gminy Olkusz

W tym roku po raz trzeci mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz 
będą mogli zadecydować o przeznaczeniu części środków 
z budżetu Miasta i Gminy Olkusz, uczestnicząc w kolejnej edycji 
Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Olkusz.

Przed określeniem zasad realizacji III edycji Budżetu 
Obywatelskiego prosimy Państwa o zgłaszanie uwag i propo-
zycji zmian.

Swoje uwagi i propozycje zmian możecie Państwo zgłaszać 
za pośrednictwem ankiety internetowej dostępnej pod adresem 
www.obywatelski.umig.olkusz.pl

Zapraszamy także na spotkanie informacyjne w sprawie 
zasad realizacji III edycji budżetu obywatelskiego, na którym 
można będzie zaproponować zmiany i wnieść uwagi do 
procedury realizacji budżetu obywatelskiego.

Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2016 roku o godzinie 
17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Gorąco zapraszam wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy 
Olkusz do udziału w konsultacjach zasad organizacji III edycji 
Budżetu Obywatelskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje,  
że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tabli-
cy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 03.06.2016 r. 
do 24.06.2016 r. wywieszony będzie wykaz nierucho-

mości przeznaczonych do dzierżawy:

1. działki nr  ew. gr. 604 ul. Leśna w Osieku w celu umieszczenia w nich urzą-
dzeń  infrastruktury technicznej – linia kablowa nN w rurach ochronnych

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym  
w godz. 7-15 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (32) 626-01-58.
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K O N D O L E N C J E

Napad na sklep 
jubilerski

OLKUSZ
KPP�Olkusz

Policjanci z Komendy w Olku-
szu prowadzą działania zmierzające 
do ustalenia sprawcy rozboju na 
sklep jubilerski w Olkuszu. 

Do zdarzenia doszło w poniedzia-
łek  (tj. 30.05.br.)  około godziny 13. 
Do jednego ze sklepów jubilerskich na 
ulicy Krakowskiej w Olkuszu wszedł 
mężczyzna w wieku 30-35 lat, wzro-
stu około 180 cm, szczupłej budowy 
ciała. Ubrany  w koszulkę z krót-
kim rękawem koloru niebieskiego, 
spodnie koloru granatowego, jasne  
sportowe  buty, biała czapka z dasz-
kiem, ciemne okulary. Mężczyzna  

poprosił ekspedientkę, by ta pokazała 
palety ze złotą biżuterią. W pewnym 
momencie – z kieszeni spodni -  wy-
ciągnął przedmiot przypominający 
broń palną i wymierzył w jej kierunku. 
Następnie odepchnął kobietę, ukradł 
biżuterię  i oddalił się w kierunku 
ulicy Tadeusza Kościuszki. 

Na miejscu zdarzenia technik 
kryminalistyki przeprowadził oglę-
dziny i zabezpieczył ślady. Obecnie 
przesłuchiwani są świadkowie. Każda 
informacja docierająca do policjantów 
jest skrupulatnie sprawdzana i we-
ryfikowana. Cały czas prowadzone 
są czynności służbowe. Osoby, które 
posiadają informacje w tej sprawie 
proszone są o kontakt z najbliższą 
jednostką Policji lub telefon 997.

Kondolencje, Nekrologi
Podziękowania

już 
od 39,00 zł

Dzień Dziecka na rybach
KLUcZe

Wiola�Woźniczko

Miłośników wędkarstwa wśród 
najmłodszych nie brakuje. W Dniu 
Dziecka 46 zawodników rywali-
zowało w łowieniu ryb na stawie 
w Kluczach-Osadzie. Organizato-
rem imprezy było Stowarzyszenie 
Turystyczno-Wędkarskie „Biała 
Przemsza”.

Zawody rozpoczęto od losowania 
stanowisk. Uczestników gorąco do-
pingowały ich rodziny. Wędkarze zo-
stali podzieleni na dwie kategorie wie-
kowe: 5 - 9 lat oraz 10 - 14 lat. Wśród 

młodszych zawodników wygrała Lena 
Orlińska, a kolejne dwa miejsca zajęli: 
Maja Woźniak i Jakub Chwastek. 
W starszej grupie najlepszy okazał 
się Franciszek Sierka. Drugie miej-
sce przypadło Kamilowi Lachorowi, 
a trzecie Ninie Bednarz. Cała szóstka 
otrzymała dyplomy i okolicznościowe 
statuetki. Na wszystkich czekały 
atrakcyjne nagrody rzeczowe i słod-
kie upominki. Imprezę zakończono 
kiełbaską z grilla.

Fundatorami nagród i sponso-
rami zawodów byli: STW „Biała Prze-
msza”, Urząd Gminy Klucze, Velvet 
Care, Ampliz i sklep spożywczy M. 
Kołodziejczyk.

Przy „Ekonomiku” powstaje 
nowoczesne boisko sportowe

OLKUSZ
Jakub�Fita

Uczniowie Zespołu Szkół nr 
3 im. Antoniego Kocjana w Olku-
szu doczekają się wielofunkcyj-
nego boiska sportowego. Koszt 
budowy obiektu wyniesie około 
240 tys. zł. Realizacja inwestycji 
ma zostać zakończona w okresie 
wakacyjnym tak, aby od nowego 
roku szkolnego boisko było gotowe 
dla młodzieży.

Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu 
to jedna z największych placówek 
edukacyjnych na terenie naszego 
powiatu. Do realizacji zajęć z wycho-
wania fizycznego szkoła miała do tej 
pory jedynie salę gimnastyczną. Nowe 
boisko powstanie w miejscu, które 
pełniło funkcję placu manewrowego 
dla szkoły nauki jazdy i będzie ele-
mentem zagospodarowania przestrze-
ni wokół budynku. Jego powierzchnia 
wyniesie  niespełna 650 metrów kwa-
dratowych. Zaprojektowany system 

nawierzchni składa się z elastycznej 
maty gumowej prefabrykowanej po-
krytej warstwami żywicy akrylowej. 
Będzie to wielofunkcyjny obiekt, 
w którego skład wejdą boiska do: piłki 
ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej 
oraz tenisa ziemnego.

Wartość umowy z wykonawcą 
opiewa na 240 tys. zł brutto. Na re-
alizację tej inwestycji nie pozyskano 

środków zewnętrznych. Budowa 
obiektu możliwa jest dzięki oszczęd-
nościom, jakie powstały w wyniku 
powołania referatu ds. wspólnej 
obsługi finansowej jednostek orga-
nizacyjnych, dla których organem 
prowadzącym jest powiat olkuski.

Zgodnie z deklaracjami władz 
powiatu, środki zaoszczędzone na 
administracji przeznaczane są na 

modernizację szkolnej infrastruktury. 
Budowa pierwszego boiska ruszyła 
właśnie teraz. W kolejnych latach 
podobne obiekty mają powstać przy 
Zespole Szkół nr 1 (w 2017 roku) 
oraz przy Zespole Szkół w Wolbromiu 
(w 2018 roku). 

- Rok temu przekształciliśmy 
stare, nieużywane boisko przy Zespo-
le Szkół nr 3 na plac postojowy dla 
mieszkańców. Obiecaliśmy wtedy, że 
w zamian zbudujemy przy tej placów-
ce nowoczesne boisko. Teraz nadszedł 
czas na realizację tej obietnicy. Nie 
zamierzamy jednak na tym poprze-
stawać. Takich obiektów każdego 
roku będziemy budować jeden a może 
nawet dwa. Wszystko zależeć będzie 
od możliwości finansowych powiatu – 
tłumaczy starosta Paweł Piasny.

Zakończenie inwestycji i przeka-
zanie jej szkole do użytkowania plano-
wane jest na sierpień 2016 roku. Jeśli 
więc wszystkie prace pójdą zgodnie 
z harmonogramem, już od nowego 
roku szkolnego młodzież „Ekonomi-
ka” będzie mogła korzystać z nowo-
czesnego obiektu sportowego.

ZGK „Bolesław” zadba  
o środowisko

bOlesław
Jakub�Fita

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Bolesławiu kontynuuje działania 
związane z modernizacją infra-
struktury składowiska odpadów 
w Ujkowie Starym. Prace te mają 
na celu przeciwdziałania ewentual-
nemu negatywnemu wpływowi na 
środowisko naturalne.

Przypomnijmy, że 16 września 
2016 r., na terenie wysypiska śmieci 
w Bolesławiu odbyło się uroczy-
ste otwarcie nowoczesnej sortowni 
śmieci. Inwestycja warta około 28,6 
milionów złotych dofinansowana 
była ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Wspar-
cie wyniosło niespełna 70 % tej kwoty, 
czyli około 16 mln zł. Na nową sortow-
nię został zagospodarowany obszar 1 
hektara. Szacuje się, że bolesławskie 
wysypisko będzie działało jeszcze 
przynajmniej przez 25 lat. Rocznie 
trafia tam około 41 tysięcy ton odpa-
dów niesegregowanych. 

Na zlecenie ZGK „BOLESŁAW” 
Laboratorium Ochrony Środowiska 
Instytutu Odlewnictwa przeprowadzi-
ło szereg pomiarów z wykorzystaniem 
odpowiedniej aparatury i dokonało 
poboru próbek powietrza pod kątem 
określenia w nich obecności związków 
zapachowych.   

Oprócz prób pobieranych przez 
pracowników Instytutu, próbniki 
zostały również przekazane miesz-
kańcom i przedstawicielom ZGK 
„Bolesław”, wytypowanym przez 
zleceniodawcę, by pobór przepro-
wadzany był w czasie  najbardziej 
subiektywnie odczuwalnych przez 
nich stężeń odorów. Badania te były 
wykonywane we współpracy z wójtem 
Gminy Bolesław.

W przypadku zdecydowanej więk-
szości odorów ich próg zapachowy był 
wielokrotnie niższy od stężeń szkodli-
wych. Zidentyfikowane związki nie 
wykazywały właściwości toksycznych, 
jednak mogły być uciążliwe dla ludzi 
ze względów zapachowych. Badanie 
potwierdziły również, że emitorem 
nieprzyjemnych zapachów nie jest 
jeden, lecz większa ilość podmiotów, 
które w omawianym terenie prowadzą 

działalność gospodarczą.
- Współpraca z instytucjami 

badawczymi jest i będzie nadal kon-
tynuowana. Posiadamy użyczone 
urządzenia do poboru próbek po-
wietrza i  w przypadku wystąpienia 
uciążliwości zapachowych będziemy 
ich używać. Zauważyliśmy zresztą, 
że uciążliwości zapachowe pojawiły 
się kilkukrotnie w porze nocnej od go-
dziny 24 do 3  nad ranem. Nie wydaje 
się, aby taka regularność godzinowa 
mogła być wynikiem naszej działalno-
ści. Aby to zweryfikować wyposażymy 
osoby w odpowiednie urządzenia do 
poboru próbek powietrza, które będą 
mogły je pobrać  również w porze 
nocnej – komentuje Robert Nielaba, 
prezes ZGK „Bolesław”.

Władze spółki deklarują, że w  
dalszym ciągu będą podejmować 
działania w kierunku ograniczenia  
uciążliwości zapachowych w obszarze 
jej działalności. W celu przeciwdzia-
łania ewentualnemu negatywnemu 
wpływowi na środowisko naturalne 
obiektu składowiska odpadów w Uj-
kowie Starym, przeprowadzono na 
jego terenie szereg zabiegów napraw-
czych, obejmujących m.in. uszczel-

nienie folią oraz warstwą gliny wszyst-
kich studni biogazowych a także 
uszczelnienie skarpy składowiska 
po jego północnej stronie. Zabiegi te 
przyczyniły się do ograniczenia emisji 
do powietrza gazu składowiskowego.

- Naszej firmie jak również wła-
dzom samorządowym bardzo zależy 
na poprawie jakości powietrza. 
W związku z tym planujemy dalsze 
rozszerzenie współpracy z instytu-
cjami badawczymi. Chcemy być firmą 
o nowoczesnym obliczu prowadzącą 
transparentne działania. Dlatego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój chcemy pozyskać 
środki na duży projekt badawczo 
rozwojowy w zakresie rozszerzonych 
badań i monitoringu powietrza at-
mosferycznego w naszym terenie, 
być może nawet z wykorzystaniem 
dronów – dodaje Robert Nielaba.

A jakie jest zdanie Czytelni-
ków? Czy rzeczywiście problem 
przykrych zapachów, z którymi 
borykali się mieszkańcy Bolesła-
wia zaczyna znikać? Zapraszamy 
do dyskusji na www.przeglad.
olkuski.pl

Więcej zdjęć na: 
www.przeglad.olkuski.pl
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N EKalisiowie już w Nowym Jorku!
OLKUSZ

Piotr�Kubiczek

W niedzielę 29 maja o godz. 
17.25 z warszawskiego Okęcia, 
bezpośrednio do Nowego Jorku wy-
leciała rodzina Kalisiów. W miesiąc 
udało się zebrać ponad 1 330 000 zł 
i dzięki temu 2-letni Michałek już 
we wtorek miał pierwszą konsulta-
cję u doktora Davida Abramsona, 
uznawanego za najlepszego na 
świecie specjalistę w dziedzinie 
leczenia chorób nowotworowych 
u dzieci.

- Ciężko wyrazić to, co czujemy. 
Jeszcze kilka tygodni temu nawet 
o tym nie marzyliśmy, a teraz lecimy. 
To zasługa nie jednej, czy drugiej 
osoby, ale to wielki dar od ponad 50 
tysięcy „Aniołów”. Jesteśmy wdzięcz-
ni każdemu z osobna, bez wyjątku… - 
mówił tuż przed wylotem Maciej Kaliś, 
tata Michałka.

Wszystko dzieje się bardzo 
szybko. 20 kwietnia na portalu Fun-
dacji „SiePomaga” ruszyła ogólno-
polska zbiórka pieniędzy na leczenie 
chłopca, którego stan wymagał poda-
nia kolejnej dawki chemioterapii. Wy-
dawało się, że siatkówczak po raz ko-
lejny wyszedł na prowadzenie w tym 
nierównym pojedynku, ale wtedy 
do gry weszły „Anioły”, czyli często 
anonimowi ludzie dobrej woli, którzy 
w dokładnie 37 dni zebrali astrono-
miczną kwotę grubo ponad miliona 
złotych. Pieniądze te są niezbędne do 
zastosowania kompleksowej kuracji, 
która ma nie tylko uratować życie 
2-latka, ale także spowodować, że 
Michałek będzie widział.

Do tej pory wydawało się, że am-
putacja prawego oka będzie nieunik-
niona. Teraz wszystko się zmieniło. 
Obecność rodziny Kalisiów w klinice 
Memorial Sloan Kettering Cancer 
na Manhattanie daje uzasadnione 

nadzieje, że chłopiec w przyszłości 
będzie cieszył się dobrym zdrowiem 
i będzie w pełni sprawny. Wstępnie, 

Michałek ze swoimi rodzicami 
pozostanie w Stanach przynajmniej-
dwa miesiące, ale być może proces 
leczenia potrwa kilka tygodni dłużej. 
Przez ten czas na pewno dojdzie do 
spotkania Kalisiów z rodziną Rogal-
skich, którzy przebywają w tej samej 
klinice i są na bardzo dobrej drodze 

po zdrowie dla małej Lenki, o której 
od marca br. także dowiedziała się 
cała Polska.

- Pozostajemy w stałym kon-
takcie z rodziną Rogalskich. Od 
samego początku służą nam wspar-
ciem i pomocą, a teraz będzie nam 
dane spotkać się na drugim końcu 
świata – dodaje Maciej Kaliś. Hi-
storie Michałka i Lenki są bardzo 
podobne. Maluchy spotkały się już 
niejednokrotnie, a po raz pierwszy 
w warszawskim Centrum Zdrowia 

Dziecka, gdzie ich rodzice dowiedzieli 
się o chorobach swoich dzieci. Rak 
to nie wyrok, a przy wsparciu tysięcy 
osób, zdecydowanie łatwiej uwierzyć 
w powodzenie leczenia. Dr Abramson 
już nie raz udowodnił, że pseudonim 
„Czarodziej” pasuje do niego jak ulał. 
Gdy inni lekarze tylko bezradnie 
rozkładają ręce, on przekonuje, że 
będzie dobrze.

- Musi się udać. Wierzymy w to 

głęboko. Trzymajcie za nas kciuki 
i do zobaczenia za jakiś czas. Je-
steście dla nas Aniołami Stróżami 
i nimi już pozostaniecie do samego 
końca - mówi mocno wzruszony tata 
Michałka. Razem z nim i Michał-
kiem do USA wyleciała żona/mama 
Agata i córka/siostra Martynka. Co 
ważne, na miejscu na całą rodzinę 
czekała spora grupa Polaków na co 
dzień mieszkająca w Stanach. Wieść 
o problemach chłopca i jego przylocie 
szybko rozeszła się w Nowym Jorku. 

Rodzina Kalisiów za Oceanem nie jest 
więc pozostawiona sama sobie.

Tak naprawdę nigdy nie była, 
a przez ostatnie tygodnie jeszcze 
mocniej przekonała się o tym. W tylko 
37 dni akcji prowadzonej na portalu 
Fundacji „SiePomaga” udało się 
zebrać potrzebną kwotę, a warto też 
wiedzieć, że wirtualna skarbonka 
aktywna będzie jeszcze do 5 czerwca. 
1 330 000 zł to suma niezbędna do 
kompleksowego leczenia, jednak już 
nie od dzisiaj wiadomo, że Michałek 
będzie potrzebował też środków na 
kurację po powrocie do kraju. Cała 
nadwyżka zostanie przeznaczona wła-
śnie na kolejne etapy walki o pełną 
sprawność 2-latka.

Na ogromny sukces, jakim bez 
wątpienia jest zakończenie zbiórki 
pieniędzy w przeciągu raptem pięciu 
tygodni złożyło się wiele wydarzeń 
i stojących za nimi osób. W momen-
cie, gdy w nocy z czwartku na piątek 
26/27 maja pasek na koncie zazielenił 
się w całości i pojawiła się magiczna 
liczba 100%, w akcję zaangażowało 
się ponad 52 tysiące osób, często 
zupełnie anonimowych. Pieniądze 
płynęły także zza granicy, a o historii 
chłopca dowiedział się właściwie cały 
świat. Po raz kolejny okazało się, że 
siła internetu jest ogromna.

Olkusz również ochoczo włączył 
się w walkę Michałka z siatkówcza-
kiem. Właściwie wszystkie planowane 
imprezy zostały połączone z akcją 
charytatywną, przeprowadzono też 
szereg innych eventów, powstałych 
specjalnie na rzecz malucha, jak 
choćby jego niezwykłe przyjęcie uro-
dzinowe na rynku. Przez ponad mie-
siąc społeczność żyła życiem Michał-
ka i jego najbliższych, co pokazuje, że 
chcieć znaczy móc, a pomimo czasem 
trudniej codzienności, potrafimy po-
magać na wielką skalę.

Powodzenia Kalisiowie! Wszy-
scy czekamy na dobre wieści...

Kochane Anioły Michałka!
Nie jesteśmy w stanie wyrazić słowami naszej wdzięczności,  
bo słowa nie oddadzą w pełni tego, co czujemy. Ale tak, jak 

potrafimy, DZIĘKUJEMY WAM Z CAŁEGO SERCA za  ogromne 
zaangażowanie, za cenny czas, a przede wszystkim za Wasze 

ogromne serce włożone w całą akcję zbiórki tak ogromnej kwoty na 
leczenie naszego Synka. Udowodniliście, że razem można zdziałać 
naprawdę wiele i sprawy, które na pierwszy rzut oka wydają się 

nierealne, stają się rzeczywistością. 
Życzliwość i wsparcie, jakie otrzymaliśmy od mieszkańców powiatu 

olkuskiego, instytucji publicznych, firm, stowarzyszeń i szkół  
w tej trudnej walce o zdrowie Michałka dodaje nam  

siły i wiary w lepsze jutro. 
Życzymy Wam Kochane Anioły, aby dobro, które czynicie,  

powróciło do Was ze zdwojoną siłą!

Agata i Maciek Kalisiowie
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Najmłodsi wędkarze nad „Malinką”
KLUcZe

Piotr�Kubiczek

51 najmłodszych adeptów węd-
kowania spędziło ostatnią majową 
niedzielę na terenie zbiorników 
„Malinka” w Kluczach. Z okazji 
zbliżającego się Dnia Dziecka, 
dwa Koła Polskiego Związku Węd-
karskiego: nr 39 Olkusz – Miasto 
oraz nr 40 Leśnik – Olkusz zorga-
nizowały tam tradycyjne zawody 
spławikowe.

Wędkarskie spotkania dla naj-
młodszych organizowane są na Ma-
lince od wielu lat. Młodym wędka-
rzom jak zwykle towarzyszyli rodzice 
i dziadkowie. Nie jest bowiem żadną 
tajemnicą, że wędkarstwo to profesja 
przekazywana z pokolenia na pokole-
nie. Co prawda nad stawami zazwy-
czaj przeważają panowie, jednak nad 

Malinką siły były wyrównane. W za-

wodach udział wzięły 22 dziewczynki 

i 29 chłopców.

Po dwóch godzinach połowów sę-

dziowie zważyli wszystkie ryby, które 

potem wróciły do stawu. Po uroczy-

stym ogłoszeniu wyników przedstawi-

ciele organizatorów wręczyli dzieciom 

nagrody rzeczowe. Najlepsi otrzymali 
też pamiątkowe puchary. Do wszyst-
kich trafiło natomiast zaproszenie do 
Klucz na przyszły rok.

Wśród dziewcząt zwyciężyła 
Aleksandra Gęgotek, reprezentująca 
Koło nr 39 Olkusz – Miasto. Do jej 
sieci trafiło 1895 gram rybek. Nie-
wiele gorsza od niej była jej koleżanka 
z koła, Julia Talaga (1800 gram). 
Ubiegłoroczna triumfatorka Nadia 
Kruk z Koła nr 40 Leśnik tym razem 
była trzecia (1750 gram). U chłopców 
najlepiej wypadł Kacper Imielski z Le-
śnika (1755 gram), który wyprzedził 
zeszłorocznego zwycięzcę Mikołaja 
Śliwińskiego (1385 gram) oraz Alana 
Pietrasa (1085 gram). Obaj reprezen-
tują Koło nr 39.

Sędzią głównym zawodów był 
Wiesław Wieczorek. Jako sekretarz 
pomagał mu Ryszard Seroka.

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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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. 
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OLKUSZ
Olgerd�Dziechciarz

Zwana też ongiś Szczurada, 
Zdziuradow, Zwada, Zurada i Zdu-
rada. Dla językoznawców (m.in. K. 
Rymuta) pochodzenie nazwy tej 
wsi pozostaje niejasne. Jak można 
sądzić, wywodzi się ona od słowa 
żer (może było tu kiedyś jakieś 
duże żerowisko zwierząt?).

Pierwsza zachowana wzmianka 
z 1388 r. W 1402 r. rajcy olkuscy 
zakupili od Rafała z Miechowa trzy 
podolkuskie wsie, wśród nich Żuradę. 
Mieszkańców wsi obejmowało prawo 
miejskie Olkusza, a oni sami zwani 
byli suburbani („przedmieszcza-
nami”). Od XV w. wieś należała do 
okręgu parafialnego w Olkuszu. 
Jan Długosz w „Liber Beneficiorum” 
wymienia należącą do miasta ośmio-
łanową Żuradę z dworem jako dobro 
monarsze. Z końca XV wieku mamy 
więc potwierdzoną informację o fol-
warku w Żuradzie. Dziesięcinę wyno-
szącą 10 grzywien pobierał z Żurady 
kantor katedry krakowskiej. W 1490 
r. wieś miała 6,5 łanów. 

Sporo wiadomo na temat Żurady 
w wieku XVI. Danuta Molenda dotarła 
do inwentarzy z lat 1561 i 1577, z któ-
rych dowiadujemy się o wielkości ho-
dowli w tej wsi. Hodowano tu wówczas 
10 wołów, 100 owiec, około 30 kóz, 9 
krów, 2-4 cieląt, 4 jałówki, 1 byka, 2 
ciołków, 10 wieprzy, 8 świń i 20 kur. 
Prócz tego w sadzawkach hodowano 
karpie. W 1562 r. władze miejskie 
podniosły wysokość kmiecej pańsz-
czyzny z 1 do 2 dni tygodniowo.

W 1581 r. regestr poborowy po-
wiatu krakowskiego wyliczał ją jako 
jedną z trzech wsi (obok Witeradowa 
i Starczynowa) dzierżawionych przez 
Piotra Czarnego. Z 1590 r. mamy in-
formację, że w Żuradzie, największej 
z wsi należących do Olkusza, pobu-
dowano wiele nowych domów. Regestr 
poborowy z 1629 r., w którym Żurada 
(zapisana jako Dzdzurada) występuje 
łącznie z Witeradowem (Witarado-
wem) i Starczynowem (Starcinow) 
wylicza, że Walenty Drab oddał pobór 
z tych wsi od: 14 łanów, papiernika, 
towarzysza, koła dorocznego, 6 zagród 
bez ról, 3 zagród z rolą i piekarza - 
w sumie florenów 73 i 2 grosze.

W XVII stuleciu było znacznie 
gorzej niż w poprzednim. Obce wojska 
rujnowały wieś, okoliczna szlach-
ta podbierała przygraniczne pola. 

Żurada, jak i inne miejskie wsie, były 
w ciągłej zastawie dzierżawnej, na 
poczet m. in. kontrybucji nakłada-
nych na Olkusz przez różne wojska.

W 1767 r. mieszkali w Żuradzie, 
a przynajmniej określani byli jako 
„z Żurady” szlachetnie urodzeni 
Michał i Małgorzata Grabowscy; 
czyżby ówcześni dzierżawcy? W 1783 
r. włość królewska należąca do Ol-
kusza, którą dzierżawiła Rusocka, 
podstolina kijowska. W 1791 r. 
było tu 45 domów, w tym dwór, 4 
zabudowania dworskie, dom, w nim 
szlachta i należące do Żydów browar 
oraz karczma (w opisach z tego 
samego czasu można się też spotkać 
z informacją, ze byłą też tu karczma 
dworska). Mieszkało tu wtedy 268 
ludzi, w tym 5 Żydów przynależnych 
do kahału w Olkuszu. Mieszkało tu 
wtenczas 13 szlachetnie urodzonych 
osób. Z opisu do czasów Sejmu Wiel-
kiego 1788-1792: „We wsi uprawia 
się żyto, jęczmień, owies, tatarkę, 
natomiast bardzo mało pszenicy. Jest 
tu las bukowy. Wśród ludności kowal, 
szewc i rymarz”.

W 1809 r. Żurada, znajdowała 
się w trzyletniej dzierżawie u An-
drzeja Grąbczewskiego. Kolejnym 
dzierżawcą, i to za mniejsze pieniądze, 
był Franciszek Lelowski. Chciano 
wówczas oddać grunta w tych wsiach 
w dzierżawę tutejszym chłopom, ale 
tych na to nie było stać. Fakt, że dzier-
żawca wsi w 1839 r. płacił zań 9032 
złp i 12 groszy rocznie czyli mniej niż 
jeden z jego poprzedników w 1808 r. 
(wówczas 9431 złp) budzi rzeczywiście 
zdziwienie. Tym bardziej, że dzier-
żawcy nie inwestowali w wioskę, nie 
dziwi więc, że gospodarowano jak za 
przysłowiowego króla ćwieczka.

W 1827 r. było tu 71 domów 
i 518 mieszkańców. Od XIX w. na-
leżała Żurada do gminy Bolesław 
w powiecie olkuskim. Podlegała pa-
rafii w Olkuszu.

Od 1846 do 1852 r. dzierżawcą 
dóbr Żurada był Ignacy Widerakie-
wicz, który rocznie płacił miastu za to 
1005 rubli czynszu. W tym czasie wieś 
liczyła 997 mórg i 116 prętów. Było 

w niej 54 gospodarzy, 5 chałupni-
ków. Gospodarstwa obejmowały 5-10 
mórg. Pańszczyzna obejmowała m.in.: 
dzień pańszczyzny sprzężajnej tygo-
dniowo, 2 dni pieszej pomocy letniej 
w roku, 6 dni innej robocizny w lecie, 
3 dni innej w zimie i różnorakie dobra 
w naturze (owies, drób itp.). Wg pro-

tokołu organizacji gminnych z 1859 r. 
(w zasobach Arch. w Kielcach) Żurada 
liczyła podówczas 427 mieszkań-
ców, którzy zamieszkiwali 73 domy. 

W powstaniu 1863-1864 r. praw-
dopodobnie nie brał udziału nikt 
z terenów ówczesnej gminy Żurada, 
gdyż żadne nazwisko z tej wsi nie 
znalazło się w obowiązkowym wyka-
zie „przestępców politycznych”. Nie 
wykluczone jednak, że ktoś jednak 
maczał w powstaniu palce, gdyż 
wykaz nie obejmuje poległych i wcze-

śniej skazanych na katorgę.
Do czasu dekretu uwłaszcze-

niowego z 1864 r., wójtem gminy 
wiejskiej w Królestwie Polskim był 
z urzędu dziedzic lub dzierżawca. Gdy 
zniesiono władzę dziedzica potrzebne 
było zorganizowanie gmin wiejskich 
opartych o kryterium ludnościowym 

i gospodarczym. W miejsce licznych 
i małych gmin powołano nowe, także 
w Powiecie Olkuskim. Wśród nich 
znalazła się gmina Żurada. Jednak po 
kolejnych zmianach, w 1878 r., gmina 
Żurada już się nie pojawia. 

W 1895 r. było tu 68 domów. 
W 1908 r., czyli już w chwili doga-
sania rewolucji 1905 r., w Żuradzie 
doszło do starcia bojówkarzy socja-
listycznych z żandarmerią. W dwu-
dziestoleciu międzywojennym Żurada 
wciąż należała do gminy Bolesław (do 

1948 r.).
Zestrzelone bombowce. 1 wrze-

śnia 1939 r. o godz. 6. por. Władysław 
Gnyś zestrzelił nad wsią dwa niemiec-
kie bombowce Dornier, które wracały 
z bombardowania Krakowa. Obie ma-
szyny spadły na Żuradę. Wspomina-
no, że ludzi obudziło wycie lotniczych 
silników. Dwa dymiące samoloty wy-
padły zza lasu. Jeden Dornier spadł 
na podwórko Goców, drugi w środek 
wsi. „Benzyna chlusnęła i chałupa 
sąsiadów się spaliła” - opowiadała po 
latach dziennikarzom Zofia Kluczew-
ska z domu Goc. Okolicznej ludności 
części z wrażych maszyn służyły do 
różnych celów, jeden z gospodarzy 
z drzwiczek do kabiny pilotów zrobił 
drzwi do ustępu. W Muzeum Re-
gionalnym PTTK w Olkuszu do dziś 
przechowywana jest butla tlenowa 
z zestrzelonego samolotu. W opinii 
historyków zestrzelenie przez por. 
Gnysia bombowców nad Żuradą było 
pierwszym zestrzeleniem niemieckich 
samolotów przez pilota alianckiego 
w II wojnie światowej. Po kampanii 
wrześniowej por. Gnyś przedostał 
się do Francji, a następnie do Anglii. 
Walczył w obu kampaniach. Po wojnie 
osiadł w Kanadzie. Przez pewien czas 
myślano, że nie żyje. Informacja o jego 
śmierci w 1983 r. znalazła się nawet 
na obelisku wmurowanym w 1996 r. 
przed Szkołą Podstawową w Żuradzie; 
musiano ją potem skuwać. Płk Gnyś, 
któremu Rada Miasta przyznała Ho-
norowe Obywatelstwo Olkusza, był 
w Żuradzie w 1996 r. w trakcie nada-
wania jego imienia tejże Szkole Pod-
stawowej. Z tej okazji we wsi pojawiło 
się wielu gości, wśród nich gen. pil. 
Roman Paszkowski. Na łące, przed 
szkołą, wylądował śmigłowiec „Sokół”.

Podczas kampanii wrześniowej 
zginęli dwaj mieszkańcy wsi: Włady-
sław Feliksik i Józef Kajda. Według 
spisu z grudnia 1939 r. Żurada liczyła 
1339 mieszkańców, z czego 2 było 
narodowości niemieckiej. W czasie 
wojny zginęli dwaj nauczyciele ze 
Szkoły Powszechnej w Żuradzie: 
Stefan Czerwiński i Ludwik Kwiat-
kowski. W Oświęcimiu Niemcy za-

mordowali: Józefa Czarnotę (1942), 
Teodora Spyrę (1942), Franciszka 
Szczepanka (1942) i Józefa Wąsa 
(1942). S. Ząbczyński, wymienia te 
nazwiska jako rozstrzelanych we wsi, 
i dodaje jeszcze dwa: Stefana Spyrę 
i Ludwika Kwiatkowskiego. Wśród 
zamordowanych w Oświęcimiu wy-
mienia: Franciszka Króla. Pod Monte 
Cassino poległ Julian Kajda.

OSP. W 1952 r. powstała tu 
Ochotnicza Straż Pożarna, która 
w 2002 r. obchodziła uroczyście 50-
lecie istnienia. Z tej okazji pojawili 
się w Żuradzie strażacy ze wszystkich 
okolicznych jednostek. Na placu 
przed remizą mszę św. koncelebrował 
bp Piotr Skucha. Potem była defilada. 
Strażacy z Żurady na jubileusz dostali 
cenny dar - wóz bojowy Star.

Ciekawostka. W 1961 r. w lesie 
pod Żuradą znaleziono 9 srebrnych 
monet. Na skarb składały się półgro-
sze koronne wybite w latach 1399-
1414 czyli w czasach panowania 
Władysława Jagiełły. 

Dziś Żurada to wieś, w której 
bardzo chętnie budują domy majęt-
niejsi olkuszanie. Okoliczne bukowo-
sosnowe lasy od lat odwiedzane są 
przez grzybiarzy.

Zabytki i inne atrakcje tury-
styczne. Zabytków prawie w Żuradzie 
nie ma. Zwraca uwagę tylko kilka 
kapliczek. Jedna z nich, wzniesiona 
z kamienia i otynkowana, stoi przy 
drodze z Olkusza do Żurady. Ponie-
waż schowana jest w lesie, może być 
niezauważona. W ostatnich latach 
staraniem mieszkańców Żurady 
została odrestaurowana. Ponoć jest 
bardzo stara. Kiedyś zwana kaplicą 
św. Jana, potem św. Stanisława, 
dziś w jej wnętrzu znajduje się obraz 
Najświętszej Marii Panny. Stoi na 
kurhanie z gruzu, który według 
archeologów pochodzi z rozbiórki 
jakiegoś kościoła. 

Stara kapliczka domkowa stoi też 
przy drodze do Trzebini (tzw. Pierwsza 
Kolonia). Związane są z nią legendy. 
Ponoć w jej okolicy straszy.

W całej wsi ostało się jeszcze 
tylko kilka starych domów. Dawne 
czasy pamiętają zabytkowe lipy, za-
liczone do pomników przyrody, które 
rosną pod koniec wsi, już w pobliżu 
osiedla Nadleśnictwa Olkusz. 

Żurada

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.

Drewniany�dom�w�Żuradzie�I
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R E K L A M A

Łukasz Jarosz, nasz poeta!
żurada

Olgerd�Dziechciaż

Nie urodził się w wielkim mie-
ście, nie pochodzi z rodziny z wy-
bitnymi tradycjami literackimi, 
sam o sobie mawia „wieśniak”, 
a na zdjęciach paraduje z siekierą 
na ramieniu; gdy dzwoni do niego 
ważna, tak zwana wiodąca stacja 
telewizyjna i zaprasza do progra-
mu oglądanego przez miliony, on 
mówi, że jak bardzo chcą z nim 
porozmawiać, to proszę bardzo, 
ale będą się musieli pofatygować 
do niego, na prowincję. I oni, 
wyobraźcie to sobie, pakują się do 
wozów transmisyjnych i jadą do 
tej Żurady.

Stał się jednym z najbardziej roz-
poznawalnych polskich poetów swo-
jego pokolenia. Jeszcze zanim wydał 
pierwszy tomik, „Somę”, wygrał bo-
dajże wszystkie najbardziej liczące się 
konkursy poetyckie w Polsce (Gom-
browicza, Baczyńskiego, Wojaczka, 
Rilkego itd.), a „Soma” została uznana 
za najlepszą debiut poetycki 2007 
roku. Od czasu nagrodzenia „Pełnej 
krwi” laurem Nagrody Poetyckiej im. 
Wisławy Szymborskiej, jego kolejne 
książki dostają nominacje do najważ-
niejszych polskich nagród literackich; 
„Świat fizyczny” z 2014 nominowano 
do Nike. „Kardonia i Faber”, ostatnia 
wydana przez niego książka właśnie 

znalazła się w 20-tce najlepszych 
propozycji wydawniczych 2015 r., 
które znalazły się na liście tegorocz-
nych nominacji do NIKE i w 10-tce 
kandydatów do Nagrody Orfeusza. 
Trzymamy kciuki za naszego poetę, bo 
on przecież nasz, i nigdy tego, że jest 
stąd, się nie wstydził, więcej, Łukasz 
Jarosz jest z tego dumny!

Czy jest jakiś sposób na poetę? 
Jakie muszą zaistnieć warunki, by się 
urodził? Czy to jakaś inna wrażliwość, 
czy w ogóle inny gatunek człowieka? 
Platon w swoim idealnym państwie, 
nie widział miejsca dla poetów. Od-
noszę wrażenie, że obecne czasy to 
ziszczenie akurat tego elementu wizji 
starożytnego filozofa, wizji świata bez 
poetów czyli także bez poezji, świata, 
w którym króluje konkret, a najczę-
ściej pieniądze i władza. O pienią-
dzach nie ma co mówić, bo dżentelme-
ni o nich nie mówią. A władza? Jaką 
władzę ma poeta? U nas żadnej! Są 
jednak kraje, gdzie poeci są docenia-
ni, chyba nawet ponad miarę; Miłosz 
Biedrzycki opowiada czasem, jak to 
w krajach arabskich na spotkania 
poetyckie wynajmuje się stadiony! 
Wyobrażacie sobie wieczorek poetycki 
dla 40 tys. osób?! U nas jedna tysięcz-
na tego to już dziki tłum. Ale poezja, 
prawdziwa poezja, nie lubi tłoku i naj-
lepiej sprawdza się w indywidualnym 
użyciu, w samotnej lekturze, często 
nawet lepiej, gdy nie znamy autora. 
Choć akurat to, że autor jest pod ręką, 
obok nas, jest w jakimś stopniu nawet 

dla ludzi mało obcującym z poezją, 
okazuje się, pretekstem, żeby po 
poezję sięgnąć. Łukasz opowiadał mi 
o swoim uczniu, którego ojciec na 
wieść, że nauczyciel syna dostał tak 
wielką pieniężnie nagrodę, kupił jego 
tomik i przeczytał. – I co powiedział? 
– zainteresował się Łukasz. – Że on by 
lepsze napisał. – powiedział uczeń. – 
To niech napisze! – ripostował Jarosz. 
Jak dotąd nie napisał.

Łukasz z pozoru pisze wiersze 
proste, ale to pozorna prostota. 
W dobrym rysunku sztuka polega na 
tym, by oddać to, co chce się nary-
sować, za pomocą jak najmniejszej 
liczny kresek. Podobnie w poezji, 
takiej, jaką uprawia Jarosz, zaletą 
jest brak zbędnych słów. Z tych wier-
szy już nic więcej się nie da wycisnąć, 
ale i nic więcej nie można dołożyć; 
jak w muzyce Mozarta, nie można 
ani dodać, ani odjąć żadnej nuty, bo 
jest ich tyle, ile trzeba. Taka poetycka 
brzytwa Ockhama: nie mnożyć słów 
ponad konieczność. To wielki talent 
wiedzieć, jak zacząć, jak poprowadzić, 
a zwłaszcza gdzie skończyć wiersz, 
by go nie przegadać i w ten sposób 
nie zabić. Wiersze Łukasza Jarosza 
prezentują świat w całości akcepto-
walny, z jego zaletami i wadami, z jego 
zaskoczeniami i oczywistościami. 
Z tej konfrontacji tego, co piękne, 
jak miłość, z tym, co brzydkie, jak 
nienawiść, tego co żywe, z tym, co 
śmiertelne, a nawet już martwe, rodzą 
się teksty, z których mimo wszystko 

wyczytać można wielką miłość Jaro-
sza do świata.

Poznałem Łukasza Jarosza ponad 
dziesięć lat temu, a odnoszę wrażenie, 
że znam go od dziecka. On i jego przy-
jaciel, poeta Sławek Elsner, odnaleźli 
mnie w Galerii BWA i pokazali mi 
swoje wiersze. Czy były dobre? To 
się od razu wie i ja też to wiedziałem. 
Pamiętam, był u mnie wtedy literat 
Bogdan Dworak, który na poezji zna 
się jak nikt, więc korzystając z okazji 
pokazałem mu ich wiersze. Przeczytał, 
popatrzył na mnie znad okularów, 
potem je zdjął, przetarł i powiedział: 
– To jest prawdziwa poezja! 

Wkrótce ukaże się zebrana 
edycja dzieł Łukasza Jarosza, liczący 
ponad 500 stron wierszy tom „Święto 
żywych”, w którym znajdzie też ponad 
40 nowych tekstów. Dzieła zebrane 
38-letniego autora to rzadkość, a 
jednocześnie sygnał, że poeta ma już 
dorobek, jaki na takie uhonorowanie 
zasługuje. Nie wątpię, że kolejne lata 
przyniosą jeszcze wiele świetnych 
książek poetyckich Jarosza i ugrun-
tują jego znaczenie, jako najlepszego 
poety pokolenia. Tylko czy Olkusz 
potrafi wykorzystać atut, jakim jest 
Łukasz Jarosz, nauczyciel języka 
polskiego w Szkole Podstawowej nr 
1? Oby!

Ambasador 
Austrii w Olkuszu
OLKUSZ

Piotr�Kubiczek

Powoli kończący się rok szkol-
ny 2015/2016 jest dla społeczno-
ści I Liceum Ogólnokształcącego 
w Olkuszu wyjątkowy, bowiem 
upływa on pod znakiem jubileuszu 
100-lecia istnienia placówki. Od 
września w murach najstarszego 
w mieście ogólniaka odbywa się 
szereg uroczystości, podkreśla-
jących niecodzienną okazję do 
świętowania. W ostatnich dniach 
szkołę odwiedził Ambasador Austrii 
Thomas Buchsbaum.

Jego obecność w magistracie 
oraz w I LO nie była przypadkowa, 
bowiem Ambasador swoją obecno-
ścią uświetnił obchodzone co roku 
przy ul. Polnej Dni Austrii. Pomysł 
na coroczne zgłębianie wiedzy na 
temat tego niemieckojęzycznego kraju 
przed kilkoma laty poddała Zofia 
Krzysztoforska-Weisswasser, wybit-
na absolwentka szkoły, która mimo 
upływu lat nadal mocno związana 
jest z „Jedynką”. Pierwszym punktem 
wizyty Ambasadora była konferencja, 
w której obok gościa honorowego 
udział wzięli przedstawiciele władzy 
lokalnej z burmistrzem Piaśnikiem 
i starostą Piasnym na czele, a także 

nauczyciele, uczniowie i przedstawi-
ciele przyjaciół szkoły. Ambasador 
wspomniał, że przez 30 lat pobytu 
w Polsce, nasz kraj bardzo się zmienił, 
jednak edukacja ciągle znajduje się 
na niezmiennym, wysokim poziomie. 
W trakcie swojego wystąpienia Au-
striak wspomniał również o trudnej 
polskiej historii, współczesności, 
a także podkreślił kwestię obustron-
nej wymiany gospodarczej pomiędzy 
Austrią i Polską. W dalszej części 
wizyty, Ambasador chętnie odpowia-
dał na pytania młodzieży.

Gość specjalny wręczył też na-
grody w przeprowadzonym dzień 
wcześniej quizie o Austrii, wziął 
udział w okolicznościowej wystawie, 
a także złożył swój podpis w Księdze 
Jubileuszowej i Kronice Szkolnej. Za 
obecność niecodziennemu gościo-
wi dziękowała dyrektor I LO Irena 
Majda.

Popołudniem Thomas Buchs-
baum gościł w olkuskim magistra-
cie. Spotkał się tam z burmistrzem 
Piaśnikiem, przewodniczącym Rady 
Miejskiej Janem Kucharzykiem oraz 
innymi samorządowcami. Ambasador 
dodatkowo odwiedził Muzeum Afryka-
nistyczne oraz Muzeum Twórczości 
Władysława Wołkowskiego. Jak sam 
przyznał, była to jego pierwsza, ale ma 
gorącą nadzieję, że nie ostatnia taka 
wizyta w Olkuszu.
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ZDROWIE i URODA
alergolog
Ewa Liska-Markiel dr n. med. alergolog, larnyn-
golog. Testy pokarmowe, inhalacyjne, odczula-
nie. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. Środy w godz. 13-17.

CHIrUrg
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgi i  ogólnej .  Wt.  17.00 –  19.00.  
Tel. 604 410 240.
Sławomir Kaźmierczuk lek. med., chirurg ogólny, 
proktolog. Konsultacje, biopsje, USG jamy brzusz-
nej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów 
chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: II i IV PONIE-
DZIAŁEK 16:00 -18:00. Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00.
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, USG, zabiegi chirurgiczne, stulejka, 
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: SOBOTA 09:00–12:00. Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
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.
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa od 16.30  
rejestracja tel. 32 754 34 64, 608 681 422.  
www.gal-med.com
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 DZIECIĘCY
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, USG, zabiegi chirurgiczne, stulejka, 
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: SOBOTA 09:00–12:00. Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

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.

Krzysztof Lenkiewicz lek. med., chirurg naczy-
niowy. Konsultacje, badanie USG DOPPLER żył 
i tętnic, diagnostyka miażdżycy, skleroterapia, 
leczenie żylaków, leczenie ran. Przyjmuje: 
CZWARTEK 15.30–19.00. Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00.

CHIrUrg ortopeda
Wojciech Gołąb lek. med., ortopeda. Konsulta-
cje, USG narządu ruchu, blokady, osocze bogato-
płytkowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
WTOREK 18:00–19:00. Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00.

Grzegorz Jarosławski lek. med., ortopeda, lekarz 
sportowy. Konsultacje, USG narządu ruchu, 
blokady, osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: PONIEDZIAŁEK 09:00–
17:00. Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

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.

Kamil Zamarło lek. med., ortopeda. Konsultacje, 
USG narządu ruchu, blokady, osocze bogatopłyt-
kowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
WTOREK 16:00–19:00. Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00.

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.

Magdalena Sporek-Osołkowska lek. med., der-
matolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn. 
Przyjmuje: SOBOTA 09.00–12.00. Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 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.

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

Agnieszka Żak-Gołąb dr n. med., endokrynolog, 
internista. Konsultacje, USG tarczycy. Przyjmuje: 
II i IV WTOREK 15:30–18:00. Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00.

gastroenterolog
Paweł Kajfosz lek. med., gastroenterolog, inter-
nista. Konsultacje gastrologiczne, konsultacje 
hepatologiczne. Przyjmuje: SOBOTA 09.00–12.00. 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

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.).

Zuzanna Gierzyńska lek. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: SOBOTA 09:00–12:00. Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00.

Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: ŚRODA 14:00–16:00. Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00.

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• 
Sebastian Mosiej lek. med.  Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej . Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa  
od 16.30 rejestracja tel. 32 754 34 64, 608 681 422. 
www.gal-med.com

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.

ImmUnolog
Elżbieta Papuga-Szela immunolog kliniczny, 
spec. chorób wewnętrznych. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Piątki 
w godz 9-13.

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.
Szymon Mleczko, lek. med., specjalista chorób 
wewnętrznych, diagnostyka serca i naczyń, NZOZ 
Pro-Familia ul. J. Kantego 28, tel. 32 754 35 22, 
793 346 033
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
Janusz Rogóż lek. med., kardiolog, internista, 
lekarz medycyny pracy. Konsultacje, badania 
profilaktyczne, badania kierowców, EKG, ECHO 
serca, USG tętnic szyjnych. Przyjmuje: ŚRODA 
17.00–19.00. Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel.  
32 479 10 00.
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog. 
Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzol-
kusz.pl Rejestracja telefoniczna: 604 052 027.

KaRDIoloG DZIECIĘCY
Arkadiusz Wierzyk kardiolog dziecięcy, pediatra. 
Przyjmuje Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel.  
32 479 10 00. III czwartek miesiąca w godz. 
16-19.

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.
Lidia Liszczyk-Mania lek. med., laryngolog dzie-
cięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płukanie 
uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: SOBOTA 09.00–
13.00. Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
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

neUroCHIrUrg
Łukasz Janeczko lek. med., neurochirurg. Kon-
sultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów, 
leczenie bólu. Przyjmuje: SOBOTA 09:00–13:00. 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

neUrolog
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. Tel. 603 166 862.
Elżbieta Kulka lek. med., neurolog. Konsultacje. 
Przyjmuje: ŚRODA 10.00–13.00. Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00.
Lek. med. Maria Marciniak-Chmielewska.  
Gabinet Neurologiczny. Olkusz, ul. Nowowiejska 11 
(zielony dach), czynne: wt., śr., czw. 10-12, wt., czw. 
16-17. Tel. 696 024 735, 32 643 09 25.
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.
Przemysław Puz dr n. med., neurolog. Konsultacje, 
badanie USG DOPPLER naczyń wewnątrzczaszko-
wych, badanie USG DOPPLER tętnic szyjnych i krę-
gowych. Przyjmuje: WTOREK 16.00–18.00. Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.

oKUlIsta
Magdalena Kuchno lek. med., okulista. Konsul-
tacje, wady wzroku, komputerowe badanie 
wzroku i dobór soczewek, pomiar ciśnienia gałki 
ocznej,  leczenie zaćmy, medycyna pracy. Przyj-
muje: ŚRODA 15.00–17.00. Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00.
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.

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
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

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

Gabinet Psychoterapii Maria Suchodolska-Wój-
cicka. Konsultacje, diagnoza, psychoterapia psy-
chodynamiczna. Dzieci, młodzież, dorośli. Olkusz, 
ul. Krakowska 3. Tel. 693697592.

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.
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

reUmatolog
Ewa Starzyńska lek. med., reumatolog. Konsul-
tacje. Przyjmuje: ŚRODA 16.00–19.00. Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

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

stomatologIa
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzy-
ska 2. Tel. 32 643 32 12. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. 
od 10., sob. od 10.
Gabinet Stomatologiczny „CENTERDENT” 
Olkusz, ul. Kr. Kazimierza Wielkiego 14, tel. 32 
643 25 30, www.centerdent.pl
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Śr.-czw. 15-20, wt. 8.30-14, pt. 8-13. Tel. 32 726 28 87.
Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon.-czw. 14-20, pt. 9-13 sob. 11-13. Tel.  
32 726 28 87.
Gabinet Stomatologiczny„DUO-DENT” lek. dent. 
K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmist-
Wójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.  
Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10-13 i 15-18.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12-19. Tel.  
606 654 777.
Natalia Górnik lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt., pt. 15-20, czw. 9-14. Tel. 32 726 28 87.
Ewa Haberka, lek. dent. Olkusz, ul. Witosa 14. 
Telefon: 668 178 832.
Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz, 
ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.- czw. 10.00-17.00, pt. 
9.00-15.00, rejestracja w godzinach pracy gabi-
netu lub telefonicznie 32 643 27 37 wew. 37.
Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia 
stomatologiczna. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, 
wt. 8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.
Izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog.  
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśminowa 
4. Tel. dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524. 
Pon.-pt. 9-12 i 15-19.
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. 
Pon., śr., pt. 9-20, czw. 9-12. Tel. 606 305 405.
Z I M O W S C Y  S T O M AT O L O G I A  O l ku sz ,  
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek - Piątek: 9 - 19, 
Sobota: 9 - 13. Tel. 32 754 25 18.

chirurgia stomatologiczna• 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicz-
nej Barbara Kucharzewska - Malik, specjalista 
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8-14, śr. i pt. 12-18. 
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom. 
601 805 027. Umowa z NFZ. 
Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka, 
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt. 
9.00-19.00, sob. 9.00-13.00. Rejestracja w gabi-
necie oraz  pod nr  te l .  606 64 44 54.  
www.kucharzewscy.pl 
Wt, śr., pt. 15-19 przyjmuje lek. stom. Grażyna 
Batko.

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.
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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

03-06-2016 Piątek ul. Orzeszkowej 22

04-06-2016 Sobota ul. K. K. Wielkiego 60

05-06-2016 Niedziela ul. K. K. Wielkiego 14

06-06-2016 Poniedziałek ul. K. K. Wielkiego 28

07-06-2016 Wtorek ul. K. K. Wielkiego 14

08-06-2016 Środa ul. Piłsudskiego 22

09-06-2016 Czwartek ul. K. K. Wielkiego 64 B

ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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. Pn.-pt. 9-17, sobota 
9-12.

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. Czerwcowa promocja - Letnie Orzeźwienie 
-50%. Olkusz, ul. Krakowskie Przedmieście 7. Tel. 
501 310 050.

Urolog
Ewa Czapkowicz lek. med., urolog. Konsultacje, 
USG dróg moczowych, leczenie infekcji i nietrzy-
mania moczu. Przyjmuje: CZWARTEK 15.30–
19.00. Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

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

Usg
Leszek Albiniak – Indywidualna Praktyka Lekar-
ska doppler, USG: piersi, staw biodrowy niemow-
ląt, jamy brzusznej, tarczycy, przepływy nóg, 
szyja, staw kolanowy. Rej. pon.-sob. 8-20. Tel.  
32 645 26 09, 600 686 603. www.usgolkusz.pl

Janusz Izdebski, lek. med. Centrum Medyczne, 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 
(winda). Rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 
10-18, sob. 10-13.

Elżbieta Papuga-Szela lek. med., immunolog 
kliniczny, internista. Konsultacje, USG tarczycy, 
USG jamy brzusznej, USG węzłów chłonnych, 

badanie USG DOPPLER naczyń szyi, badanie USG 
DOPPLER żył i tętnic kończyn. Przyjmuje: PIĄTEK 
09:00–12:00. Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00.

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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POLECAMY

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.

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.
=Sprzedam ceg³ê silikatow¹ 
bia³¹ - 250x120x65, ok. 8000 szt., 
cena – 60 gr./szt. (do negocjacji). 
Tel.(796)177027.

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

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

eLeKTROTeChNiCzNe
=Naprawa telewizorów  
Tel.(535)871074

FiNANSOWO - PRAWNe

=Chwilówki oraz zastaw.  
Tel.(796)435370.
=Darmowa porada prawna,  
pon. godz. 12-13. Kancelaria Lex 
Novum Olkusz, ul. Biema 5b.  
Tel.(513)761029, (530)369200.
=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.
=Po¿yczki bez BiK.  
Tel.(728)658439.
=Chwilówki, dojazd gratis.  
Tel.(666)113117.

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

OKOLiCzNOœCiOWe

=WESELA - obs³uga muzyczna-DJ, 
prezenter- imprezy okolicznoœciowe 
- 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 komuni-
jne. Tel.(600)057912.

mOTORyzACyjNe
=OLeje, FiLTRy, AKCeSORiA 
i PROFeSjONALNe NARzêD-
ziA 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.
=AUTO SKUP GOTÓWKA, 
OSOBOWE I DOSTAWCZE, 
WSZYSTKIE MARKI I ROCZNIKI, 
NAJLEPSZE CENY DOJAZD. TEL.
(515)274430, (602)871305.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.
=POmOC DROgOWA.  
Tel.(695)634005.

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

=SERWIS KLIMATYZACJI. 
Przegl¹dy - dezynfekcja- naprawa. 
Olkusz, Al.1000lecia 1b,  
Tel.(695)634005.
=Autoskup ka¿de.  
Tel.(886)601143.

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

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

=Umyjê okna. Tel.(698)994735.

=Firma po¿yczkowa zatrudni 
doradców finansowych.  
Tel.(728)658439.

=Firma SARTECH, producent 
maszyn i urz¹dzeñ do produkcji 
aerozoli, poszukuje osoby na 
stanowisko TOKARZ / FREZER. 
Wymagamy:
- umiejêtnoœci obs³ugi konwenc-
jonalnej tokarki i frezarki
- umiejêtnoœci obróbki narzêdziowej 
(elementy niewielkich gabarytów 
g³ównie ze stali nierdzewnej)
- bieg³ej znajomoœci rysunku 
technicznego
- samodzielnoœci w doborze 
narzêdzi i technologii skrawania
- zaanga¿owania i fachowoœci 
w zakresie obrabianych elementów
Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia
- ciekaw¹ pracê wykluczaj¹c¹ 
system pracy akordowej
- zatrudnienie w oparciu o umowê 
o pracê
Praca w Jaworznie. CV proszê 
przesy³aæ na adres: biuro@sartech.pl

zguBiONO - zNALeziONO
=Pilne! 28 maja ko³o po³udnia 
zaginê³a chusta bia³a w niebieskie, 
pomarañczowe kwiaty z br¹zow¹ 
lamówk¹. Dla znalazcy nagroda 
pieniê¿na. Tel.(32)6454363.

Zginê³a w Olkuszu na  
ul. K. Wielkiego czerwona teczka  

w kratê z dokumentacj¹ spadkow¹. 
Na uczciwego znalazcê czeka 
nagroda. Tel.(511)700519.

Dnia 31.05.2016 r.  
przy przejeŸdzie kolejowym 
na ul. ¯uradzkiej znaleziono 
tablicê rejestracyjn¹ samo-

chodu osobowego. Wiadomoœæ 
w redakcji "Przegl¹du Olkuskiego" 

ul. ¯uradzka 15.

RóżNe
=Na majówkê i nie tylko w spodniach 
ze Stoiska nr 3. Polecamy: d¿insy 
polskich producentów kolorowe, 
bawe³niane, koszule, katany. 
Zapraszamy: Targowisko,  
ul. S³awkowska, wtorek,  pi¹tek  
i sobota do 14.00.
=Do Hiszpanii i na Cypr tylko w 
spodniach ze Stoiska nr 3! Pole-
camy: krótkie spodenki, bawe³niane 
letnie, d¿insy, polscy producenci.  
Zapraszamy: Targowisko, ul. 
S³awkowska, wt., pt., sob do 14.00.


