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Jak wypadła 
matura 2016?
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POWIAT
Jakub�Fita

Niedawno poznaliśmy 
wyniki tegorocznych matur. 
Egzamin dojrzałości zdało 
dokładnie 85,83% uczniów 
z powiatu olkuskiego. Pre-
zentujemy zestawienie, które 
otrzymaliśmy z Wydziału 
Edukacji olkuskiego staro-
stwa powiatowego.

� strona 3

Poznaj szczegóły pobytu pielgrzymów 
w Olkuszu i gminie Klucze. Dla gości i 
mieszkańców przygotowano szereg imprez.
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W Wolbromiu konieczna była interwencja, 
by bobry nie zagroziły bezpieczeństwu 
bloków mieszkalnych

� strona�3

W olkuskim magistracie odbędzie się kolejne 
spotkanie dotyczące budowy centrum 
handlowo-rozrywkowego.
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O G Ł O S Z E N I E  U M i G  O L K U S Z

Dlaczego woda i ścieki w Olkuszu 
są tak drogie?

21 czerwca Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu 
podjęła decyzję o przedłużeniu kadencji zarządu. 
Oznacza to, że w kolejnych latach Wodociągami 
pokieruje ten sam skład osobowy jak dotychczas. 
Sześciu przedstawicieli (dwóch reprezentantów 
pracowników PWiK oraz czterech delegatów gmin) 
zdecydowało o tym przy pięciu głosach „za” oraz 
jednym przeciwnym – Gminy Olkusz.

Mój apel do władz Bukowna, Klucz i Bolesławia 
o dokonanie zmian w zarządzie został zignorowa-
ny. Wielokrotnie zwracałem uwagę na to, że nowy 
kierunek zarządzania Wodociągami jest konieczny 
– oczekują tego sami mieszkańcy, których budżety 
domowe znacznie cierpią w wyniku rosnących cen 
wody oraz odbioru ścieków. Rozumiem ich frustra-
cję wynikającą z porównania cen i jakości tych 
samych usług w innych gminach. W mojej ocenie 
przedsiębiorstwo zarządzane jest nieprawidłowo, 
co przyczyniło się do wielu negatywnych zjawisk 
wyliczanych przez mieszkańców.

Przed głosowaniem decydującym o przy-
szłości zarządu PWiK sp. z o.o. proponowałem 
pozostałym udziałowcom udostępnienie danych 
dotyczących sposobu wydatkowania blisko 207 
milionów złotych w ramach inwestycji pod nazwą 
„Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni 
Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bu-
kowno, Bolesław, Klucze – etap I”. Panowie Wój-
towie Klucz i Bolesławia oraz Burmistrz Bukowna 

nie byli zainteresowani analizą poniesionych przez 
Wodociągi kosztów.

Budzi moje poważne wątpliwości przeznacze-
nie kwoty 5 665 806,44 zł na funkcjonowanie tzw. 
Jednostki Realizującej Projekt, która – według 
oficjalnej informacji PWiK sp. z o.o. – składała 
się z 10 pracowników Wodociągów. Ponadto, na 
usługi inżyniera kontraktu, inspektora nadzoru, 
pomoc techniczną i nadzór autorski wydano 
4 260 818,76 zł.

Okazuje się, że Jednostka Realizująca Projekt 
zlecała zadania własne do wykonania firmom 
zewnętrznym. Przykładowo, do jej obowiązków 
należał nadzór nad wyborem wykonawców. Jedno-
cześnie doradztwo m.in. z zakresu zamówień pu-
blicznych kosztowało ponad pół miliona złotych.

 „Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej, 
wykonanie i montaż tablic pamiątkowych, wy-
dawnictwa, publikacje oraz materiały promocyjne 

i audiowizualne w ramach Promocji Projektu” 
kosztowało 525 037,80 zł. Organizacja festynów 
ekologicznych, konferencji i spotkań informacyj-
nych z mieszkańcami to kolejny wydatek rzędu 
280 429,24 zł.

Sumując powyższe otrzymujemy kwotę 10 732 
092,24 zł. Tylko pobieżna analiza tych wydatków 
nakazuje zadać pytanie o zasadność ponoszenia 
ich wszystkich, zwłaszcza, że poprzednie władze 
Miasta i Gminy Olkusz w 2010 r. wyraziły zgodę 
na to, aby zabezpieczyć kredyt zaciągany przez 
Wodociągi hipoteką nieruchomości znajdujących 
się przy ul. Szpitalnej (Dworek Machnickich, Cen-
trum Kultury, Galeria Sztuki Współczesnej Biuro 
Wystaw Artystycznych). Zobowiązania PWiK sp. 
z o.o. w wyniku realizacji projektu są bardzo duże, 
dlatego konieczne są działania oszczędnościowe, 
aby nie dopuszczać do dalszego wzrostu cen 
wody i odbioru ścieków oraz uniknąć zagrożenia 
utraty przez mieszkańców Gminy Olkusz tak cen-
nych nieruchomości.

Wysokie koszty administracyjne funkcjo-
nowania Wodociągów, w tym wynikające z wy-
nagrodzeń, w tłumaczeniu zarządu wynikają z 
konieczności zatrudniania kolejnych specjalistów 
do realizacji projektu „Porządkowanie gospodarki 
ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach 
gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap 
I”. Regulamin PWiK sp. z o.o. przewiduje ponadto 
atrakcyjne nagrody jubileuszowe – pracownicy 

(także przedstawiciele zarządu) z 10 latami stażu 
pracy otrzymują nagrodę w wysokości jednej 
pensji. Każde kolejne 5 lat pracy to nagroda 
wyższa o kolejną pensję (np. po 30 latach pracy 
– odpowiednik 5 pensji, po 35 latach pracy – 6 
pensji, po 40 latach pracy – 7 pensji itd.).

Nie mam nic przeciwko odpowiedniemu wy-
nagradzaniu pracowników, ale pod warunkiem, że 
zarząd na to stać. Wodociągi nakładają jednak na 
mieszkańców kolejne wydatki w postaci rosnących 
cen usług oraz wyższych dopłat z budżetów gmin. 
Tylko w roku bieżącym Gmina Olkusz przeleje na 
konto PWiK 3 miliony zł, a prognoza na przyszły 
rok mówi już o 5 milionach złotych.

W swojej kampanii wyborczej obiecałem walkę 
z układami. Odpowiedzią niektórych środowisk po-
litycznych na moją nieustępliwość jest agresywna 
krytyka podejmowanych przeze mnie działań oraz 
szantaż groźbą referendum w sprawie mojego od-
wołania. Jestem jednak przekonany o słuszności 
celu. Poprawę jakości funkcjonowania usług pu-
blicznych oraz uzyskanie wyraźnych oszczędności 
w wydatkowaniu środków publicznych odczują 
bowiem sami mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz. 
Uznaję także, że mieszkańcy mają pełne prawo do 
bieżącej informacji o mojej działalności.

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

TdP 2016 
w Olkuszu

W  tym  roku  maturzyści 
musieli  przystąpić  do  egzami-
nu pisemnego  z  trzech przed-
miotów  obowiązkowych  na 
poziomie podstawowym  (język 
polski,  matematyka  i  język 
obcy  nowożytny),  jednego  eg-
zaminu pisemnego z wybranego 
przedmiotu  dodatkowego  na 
poziomie  rozszerzonym  oraz 
do egzaminu ustnego z  języka 
polskiego  i  języka  obcego no-
wożytnego.

Jak  informuje  Central-
na  Komisja  Egzaminacyjna, 
w  pierwszym  terminie  egza-

min  dojrzałości  zdało  79,5% 
uczniów.  Oznacza  to,  że  co 
piąty maturzysta, aby otrzymać 
świadectwo dojrzałości, będzie 
musiał  podejść  do  poprawki. 
Uczniowie,  którzy  nie  zdali 
jednego egzaminu mają prawo 
przystąpić  do  niego w  sierp-
niu. Maturzyści,  którym noga 
powinęła się na dwu lub więcej 
egzaminach będą mogli szukać 
drugiej szansy dopiero w przy-
szłym roku.

W skali kraju z egzaminem 
dojrzałości lepiej poradzili sobie 
uczniowie liceów. W pierwszym 
terminie  zdało  go  85% abitu-
rientów. W technikach odsetek 
ten  wyniósł  mniej,  bo  68%. 
Jak na  tym  tle  przedstawiają 

się wyniki olkuskich maturzy-
stów?

W  tym  roku mury  szkół 
średnich w powiecie olkuskim 
opuściło  951  uczniów.  Do 
matury przystąpiło 861 z nich. 
W pierwszym terminie udało się 
ją  zdać  739  osobom. W przy-
padku absolwentów ogólniaków 
zdawalność matury wyniosła aż 
93,33%. Technika uplasowały 
się minimalnie poniżej średniej 
krajowej,  czyli  na  poziomie 
67,07%.

Spośród szkół ponadgimna-
zjalnych w powiecie  olkuskim 
po raz kolejny najlepszy wynik 
uzyskało  I  LO,  gdzie  na  225 
maturzystów  egzaminu  nie 
zdała  tylko  jedna osoba. W IV 

LO  egzamin  zaliczyło  96,75% 
uczniów.  II  LO  odnotowało 
rezultat  na  poziomie  81,30%. 
W  tych  szkołach wszyscy  ab-
solwenci  postanowili  podejść 
do matury.

Wolbromskie  liceum osią-
gnęło  wynik  88,73%.  Tutaj 
także każdy z 71 absolwentów 
postanowił wziąć udział w egza-
minie. Dobrze wypadło także III 
LO w Zespole Szkół nr 3 w Ol-
kuszu. Tutaj na 47 absolwen-
tów do matury przystąpiły  42 
osoby. Wskaźnik  zdawalności 
w tej szkole wyniósł 90,48%.

Wśród  techników najlepiej 
wypadło w tym roku Technikum 
Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3, z wy-
nikiem 75,76%. Z grona 99 zda-
jących  (na  108  absolwentów) 
pozytywny wynik otrzymało tam 
75 osób. Zaraz za popularnym 
„Ekonomikiem”  uplasowało 
się Technikum Nr 1 w Zespole 
Szkół Nr 1. Na egzamin zdecy-
dowało się tam 92 uczniów ze 
109 absolwentów „Mechanika”. 
Zaliczyło go 72,83% abiturien-
tów. Tylko jedna osoba (na 22) 
zrezygnowała z matury w Tech-
nikum  w Wolbromiu,  które 
odnotowało wynik na poziomie 
61,90%.  Najsłabiej  poradzili 
sobie uczniowie Technikum Nr 
4 w Zespole Szkół Nr 4. Tutaj z 
92 absolwentów na podejście do 
matury  zdecydowały  się  tylko 
34  osoby. Większość  z  nich  i 
tak  jednak  nie  zdała  egzami-
nu. Maturę  w  „Budowlance” 
zaliczyło zaledwie 29,41% przy-
stępujących.

Olkusz
Wiola�Woźniczko

Do Olkusza ponownie zawitali 
najlepsi kolarze świata. Nasze 
miasto znalazło się bowiem na 
240-kilometrowej trasie najdłuż-
szego, III etapu Tour de Pologne z 
Zawiercia do Nowego Sącza.

Cykliści  wjechali  do  Olkusza 
tuż po godz. 13.00 od strony Klucz. 
Dalej  trasa wiodła ul. Mickiewicza, 
ul. Szpitalną i ul. Basztową. Kolarze 
okrążyli rynek, zjechali ul. Żuradzką 
na ul. Szpitalną i ruszyli wiaduktem 

w stronę Chrzanowa. Na całej trasie 
gorąco dopingowali ich kibice.

Zanim  kolarze  pojawili  się  na 
rynku,  o  oczekujących  na  peleton 
zadbali  pracownicy  olkuskich  in-
stytucji: magistratu, MOSiR-u  oraz 
MOK-u.  Na młodszych  i  starszych 
czekały  zabawy,  konkursy,  akcja 
plastyczna,  występy  artystyczne 
sekcji instrumentalnej MOK, zespołu 
rockowego  oraz  ogniska muzyczne-
go  „DodiArt”  oraz Mobilny  Punkt 
Informacyjny  UMiG  Olkusz.  Nad 
przebiegiem imprezy czuwały służby 
mundurowe.
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* Szczegóły w salonach sprzedaży, promocja trwa od 6 lipca 2016 r. do 15 sierpnia 2016 r.

WAMAR
Partner Handlowy OKNOPLAST

Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 46
tel. 32 645 02 36

Konsultacje w sprawie 
Quick Parku

Olkusz
Wiola�Woźniczko,�fot.�quickpark.pl

W środę, 20. lipca, w olkuskim 
magistracie odbędzie się kolej-
ne spotkanie dotyczące budowy 
centrum handlowo-rozrywkowego 
pomiędzy drogą krajową 94 a ul. 
Sławkowską. Tematem rozmów 
będzie m. in. kwestia nowej orga-
nizacji ruchu w zachodniej części 
Olkusza.

Przypomnijmy,  że  inwestycję 
pod nazwą Quick Park realizuje kon-
sorcjum, w  skład  którego wchodzą 
firmy: Real  2B, Retail Development 
Management  oraz  fundusz  Retail 
Parks  Fund. W  ramach  przedsię-
wzięcia zaplanowano budowę trzech 
obiektów  –  jednego  głównego  oraz 
dwóch mniejszych  z  przeznacze-
niem m.in.  na magazyny,  o  łącznej 
powierzchni  prawie  14  tys. mkw. 
W centrum handlowo-rozrywkowym 
ma znaleźć się ponad 60 markowych 
sklepów, punkty gastronomiczne oraz 
czterosalowe  kino. W  planach  jest 
też budowa ponad pół tysiąca miejsc 
parkingowych,  z  których większość 
ma się znaleźć pod ziemią.

Mieszkańcy i władze miasta spo-
tkali się z  inwestorami na początku 
kwietnia. Wówczas  rozmawiano m. 
in.  o  drogowych  zmianach  związa-
nych z powstaniem galerii. Inwestor 
na swój koszt chce na skrzyżowaniu 
drogi krajowej nr 94 z ul. Długą i ul. 
Kruszcową wybudować dwupasmo-
we rondo o średnicy 47 metrów. Za 
rondem w  kierunku  Krakowa ma 
zostać również wykonany pas ruchu 

łączący „krajówkę” z ul. Sławkowską, 
stanowiący  główny wjazd  na  teren 
nowej  galerii.  Dodatkowo  przebu-
dowie ma  ulec  ulica  Sławkowska, 
powstać mają  także  elementy  łącz-
nikowe: chodniki, ścieżka rowerowa, 
tereny  zielone  i  akweny  wodne. 
Bardzo  ważną  kwestią  są  również 
utrudnienia dla mieszkańców posesji 
sąsiadujących z terenem inwestycji. 
Chodzi m. in. o hałas oraz wzmożony 
ruch na ul. Sławkowskiej.

Na  środowym spotkaniu  zapre-
zentowane  zostaną  wyniki  badań 
natężenia  ruchu w  rejonie  budowy 
galerii, z prognozami  ich zmiany po 
jej  powstaniu.  - Wybudowanie  tego 
typu obiektu będzie wymagało zmian, 
które chciałbym omówić z mieszkań-

cami. Dokładamy wszelkich  starań, 
aby reorganizacja ruchu w tej części 
miasta  odzwierciedlała  realne  po-
trzeby mieszkańców  i  była  do nich 
w pełni dostosowana. Bardzo ważne 
są  również  kwestie  bezpieczeństwa 
oraz  braku  uciążliwości  dla  osób 
mieszkających w  najbliższym  oto-
czeniu  obiektu. Chętnie  zapoznam 
się z opiniami mieszkańców na temat 
planów  organizacji  ruchu,  dlatego 
też serdecznie zachęcam do udziału 
w konsultacjach  społecznych  doty-
czących tego tematu – zaprasza olku-
ski burmistrz Roman Piaśnik.

Spotkanie odbędzie się 20. lipca 
o godz. 16.00.

ŚDM w Olkuszu 
i Gminie Klucze

POWIAT
Wiola�Woźniczko�

Znamy już szczegóły pobytu 
pielgrzymów w gminach: Olkusz 
i Klucze. Goście, którzy przyjadą 
na Światowe Dni Młodzieży, będą 
m. in. zwiedzać miasto, spędzać 
czas z rodzinami, uczestniczyć 
w koncertach i imprezach. Orga-
nizatorzy zapraszają mieszkańców 
do udziału w tych wydarzeniach.

268 pielgrzymów z Włoch i Czech 
przyjedzie do Olkusza 20. lipca. Przez 
pierwszych pięć dni zamieszkają oni 
u  rodzin  z miejscowych para-
fii.  Później  część  pielgrzymów 
będzie  nocować  w  szkołach, 
niektórzy  z  kolei  pojadą  do 
Krakowa. 

-  Spotkania  w  sprawie 
Światowych  Dni  Młodzieży 
odbywały  się w  olkuskim ma-
gistracie  od  lutego.  Przedsta-
wiciele  kilkunastu  instytucji 
dokładają  wszelkich  starań, 
aby  czas  spędzony w naszym 
mieście był dla naszych gości, 
ale  również  dla mieszkańców, 
czasem niezwykłym,  służącym 
integracji  i  wzajemnemu  pozna-
niu  się.  Program  dni  spędzonych 
w naszym mieście został przewidziany 
tak, aby młodzież z zagranicy poznała 
Olkusz  i  jego  bogatą  historię,  ale 
również miała  okazję  spędzić  czas 
z rodzinami i naszą młodzieżą. Oczy-
wiście nie może  zabraknąć  spotkań 
modlitewnych w olkuskich parafiach 
– mówi  Roman  Piaśnik,  burmistrz 
Olkusza.

Co  zatem  przygotowano  dla 
gości? W czwartek, 21. lipca o godz. 
8.30 w parafii pw. św. Maksymiliana 
zostanie odprawiona msza św. Po na-
bożeństwie pielgrzymi udadzą się na 
rynek, gdzie powita ich olkuski bur-
mistrz,  przedstawiciele  samorządu 
i lokalnych instytucji. Następnie mło-
dzież będzie zwiedzać miasto: starów-
kę, Bazylikę św. Andrzeja Apostoła, 
podziemia, muzea i galerię. Tego dnia 
wstęp  do  tych  instytucji  kosztował 
będzie  tylko  złotówkę. Olkuski ma-
gistrat przygotował dla przyjezdnych 
mapy i ulotki w językach: angielskim, 

włoskim,  francuskim  i  niemieckim. 
O  godz.  18.00 na  rynku  rozpocznie 
się koncert zespołu „Wotum”.

- W piątek i sobotę goście reali-
zować  będą  program przygotowany 
przez  diecezję  i  dekanat.  Niedziela 
24  lipca będzie dniem w rodzinach. 
W  parafiach  odbędą  się  poranne 
msze św. z udziałem goszczącej u nas 
młodzieży, a od godz. 16:00 do 21:00 
u podnóża Zamku w Rabsztynie odbę-

dzie się piknik połączony z Koncertem 
Franciszkańskim, na który  również 
zaproszeni  są wszyscy mieszkańcy. 
W  tych  godzinach  będzie  można 
zwiedzać zamek za złotówkę – infor-
muje rzecznik olkuskiego magistratu 
Michał Latos.

Pielgrzymów  ugości  też  gmina 
Klucze.  Dekanat  Jaroszowiecki 
oraz władze gminy  zapraszają przy-
jezdnych  i mieszkańców  21.  lipca 
do  punktu widokowego Dąbrówka 
w Chechle. 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 
16.00 mszą  św. W  programie  jest 

również  pokaz  skoków  spa-
dochronowych, występy mło-
dzieży z kilku gmin (Ogrodzie-
niec, Łazy, Dąbrowa Górnicza, 
Sławków,  Pilica,  Bukowno, 
Bolesław,  Klucze)  i  promo-
cja  lokalnych  produktów 
przygotowanych  przez  koła 
gospodyń wiejskich oraz sto-
warzyszenia. O  godz.  18.00 
zaplanowano  koncert,  na 
którym wystąpią:  zespół  (I) 
Gramy z Pokusą, chrześcijań-
ski zespół rockowy „ La Pallo-
tina”  oraz  gwiazda wieczoru 
- „Raz Dwa Trzy”. Spotkanie 

zakończy Apel Jasnogórski – przejście 
przez bramę na pustynię i udzielenie 
błogosławieństwa.

-Zapraszam serdecznie na uro-
czystości  do  Chechła.  Jest  to  wy-
darzenie  otwarte,  w  którym może 
uczestniczyć  każdy.  To  doskonała 
okazja,  aby przybliżyć  pielgrzymom 
z zagranicy naszą kulturę i pielęgno-
wane przez nas tradycje – mówi wójt 
Gminy Klucze Norbert Bień.
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Wylewki  
agragatem mixokret 

510 191 033 Fachowa ekipa

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

BURMISTRZ MIASTA I GMINY 
OLKUSZ, Rynek 1

                                                       ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej 
działki nr 381/5 o pow. 5980 m2, położonej w Zedermanie gm. Olkusz, 

stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00032431/7 Działka 
o kształcie zbliżonym do trapezu, niezagospodarowana, w północno-wschodniej części 

działki zlokalizowana jest skarpa. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci : 
wodnej, energetycznej i gazowej. Nieruchomość wolna od zobowiązań i obciążeń.

 W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenie oznaczonym 
symbolem „ UC” – opisanym jako „ tereny usług komercyjnych ” z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod usługi handlu, 
gastronomii, rzemiosła urządzeń i obsługi rolnictwa i innych o charakterze komercyjnym. Warunkiem zagospodarowania 
terenu oznaczonego symbolem „ UC” a przylegającego do drogi krajowej nr 94 jest uzyskanie uzgodnienia z zarządcą 
drogi.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku przyjętym uchwałą 
Nr XIX/819/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016r. – działka nr 381/5 znajduje się w terenie oznaczonym 
symbolem „ F3.U ” – opisanym jako : „ tereny zabudowy usługowej ” z przeznaczeniem pod zabudowę usługową w zakresie 
usług nieuciążliwych oraz stację paliw. Warunkiem zagospodarowania terenu jest uzyskanie uzgodnienia z zarządcą drogi 
krajowej nr 94. Powyższy plan, wejdzie w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 700.000,00 zł

( słownie: siedemset tysięcy złotych ). Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT ( 23% ). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny 
wywoławczej. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 140.000,00 zł do dnia 09.09.2016r. 
na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878. 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2016r. o godz. 11.00 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu , pok. 101.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 229, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale 
Nieruchomości , portalu internetowym : www.olkusz.otodom.pl oraz www.bipmalopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia 
publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Rynek 1, pok. 237, telefon (32) 6260237. 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY 
OLKUSZ, Rynek 1

                                                       ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej 
nieruchomości składającej się z działek nr: 617/31 o pow. 32.739 m2, 630/2 

o pow.1.165 m2, 631/2 o pow. 1.325 m2, 632 o pow. 2.500 m2, 633 o pow. 2.120 m2 ( obręb 
Pomorzany ) oraz 741/18 o pow. 14.266 m2 (obręb Olkusz ), położonej w Olkuszu przy ul. 

Wspólnej, w granicach Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, stanowiącej własność Gminy 
Olkusz, objętej księgami wieczystymi : KR1O/00047850/8, KR1O/00078609/0, KR1O/00040127/2.

Nieruchomość o nieregularnym kształcie , posiada ograniczenia w zabudowie związane z przebiegiem sieci energetycznych 
podziemnej linii kablowej jak i naziemnej linii wysokiego napięcia oraz kolektora sanitarnego k800. Posiada dostęp do drogi 
publicznej sieci infrastruktury technicznej: woda , energia , kanalizacja. Nieruchomość wolna od zobowiązań i obciążeń.

 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki znajdują się w terenie oznaczonym 
symbolem „ D 2PT/UC” – opisanym jako „ tereny produkcyjno-techniczne  z możliwością wprowadzenia usług komercyjnych. 
Ponadto w terenie oddziaływania starego kopalnictwa (teren kat.B), w granicy strefy uciążliwości od trasy komunikacyjnej 
(droga krajowa nr 94) , częściowo w strefie ochrony sanitarnej. Działki nr 633 i 741/18 zgodnie z ewidencją gruntów i 
budynków m. Olkusza stanowią użytek : LsVI (las) i na podstawie art. 37a ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach 
– Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe , przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu. 
Przed przystąpieniem do zabudowy , nowonabywca zobowiązany będzie do uzyskania zgody na wyłączenie z produkcji 
leśnej gruntu działek nr 633 i 741/18 (decyzja Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Katowicach). 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 3.000.000,00 zł

(słownie: trzy miliony złotych). Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT (23%). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny 
wywoławczej. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 600.000,00 zł do dnia 09.09.2016r. 
na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878. 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2016r. o godz. 11.30 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu , pok. 101.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 229, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale 
Nieruchomości , portalu internetowym : www.olkusz.otodom.pl oraz www.bipmalopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia 
publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w 
Olkuszu, Rynek 1, pok. 237 , telefon (32) 6260237. 

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 
ogłasza nabór na wolne stanowisko 

urzędnicze
PODINSPEKTOR WYDZIAŁU DROGOWO-

INWESTYCYJNEGO
pełny etat

Więcej informacji na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu  
informuje

o zamknięciu rynku dla ruchu 
samochodowego

od godziny 20:00 w dniu 20.07.2016  
do godziny 20:00 w dniu 21.07.2016

w związku z organizacją imprez towarzyszących 
Światowym Dniom Młodzieży

Dyżury Gminnej Rady Seniorów  
w Olkuszu

Pragniemy poinformować, że w każdy wtorek 
i czwartek w godzinach od 11.00 do 13.00 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w pokoju 235 dyżurować 
będą członkowie Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu. W trakcie 
dyżurów mieszkańcom Miasta i Gminy Olkusz wydawane będą 

Ogólnopolskie Karty Seniorów - Edycja Olkuska.
Zachęcamy także wszystkich Państwa do zgłaszania wszelkich 

problemów dotyczących seniorów.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
informuje

że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz 
na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 15.07.2016 r. 

do 05.08.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy:

1. działka nr ew. gr. 604 w Osieku, w celu umieszczenia w niej 
urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz gazu w rurze 

ochronnej 
 Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-

Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem 
telefonu (32) 626-01-58. 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz,
informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz obok pok. 229 oraz na tablicy ogłoszeń 
przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach 

od 15.07.2016r. do 05.08.2016r. wywieszony będzie wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy: 

- część działki nr 3985/3 położonej w Olkuszu przy ul. Wiejskiej 
z przeznaczeniem pod ogród warzywno- owocowy;
- część działki nr 1967/1 położonej  w Olkuszu przy ul. Nowowiejskiej 
z przeznaczeniem pod zieleń przydomową;
- część działki nr 2115/29 położonej  w Olkuszu przy ul. 29 Listopada 
z przeznaczeniem pod lokalizację nowych garaży typu „blaszak” oraz 
ogrodów;
- część działki nr 1470/1 położonej w Olkuszu, Rynek 1 z przeznaczeniem 
pod ustawienie kontenera na śmieci;
- działki nrnr 1180/4, 1180/6, 1180/5 położone w Olkuszu przy ul. Miłej 
z przeznaczeniem pod ogród przydomowy;
- część działki nr 2638/4 położonej w Olkuszu przy ul. Składowej 
z przeznaczeniem pod miejsca postojowe;
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.

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów

Ryszard Ryza

Propozycje zadań może składać każdy mieszkaniec  Miasta 
i Gminy Olkusz, który ukończył 16 rok życia, uzyskując poparcie 

dla zgłaszanego zadania co najmniej 15 mieszkańców

Propozycje zadań można zgłaszać na formularzu dostępnym 
na stronie internetowej  www.obywatelski.umig.olkusz.pl lub 
w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. 

Pytania dotyczące budżetu obywatelskiego prosimy kierować na 
adres: obywatelski@umig.olkusz.pl lub dzwonić pod nr tel.  

32 6260164.

Jeszcze tydzień można składać 
propozycje zadań do budżetu 

obywatelskiego, tj. do 22 lipca 2016 r. 
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Dzieje Rzeplina do 1945 r. 

SKAŁA
Olgerd�Dziechciarz

W „Słowniku Geograficznym 
Królestwa Polskiego” z 1889 r. 
czytamy o tej wsi: „Jakkolwiek 
wydawca Kod. Małop. Uważa Rze-
plin i Rzeplice za dwie odrębne wsi 
i sądzi, że ta druga z nich zaginęła, 
jednak prawdopodobnie jest to 
jedna i ta sama wieś, może tylko 
przeniesiona z doliny Szreniawy, 
nieco opodal na wynioślejsze 
miejsce. Patryarcha jerozolim-
ski wyliczając w akcie z 1198 r. 
nadania klasztoru miechowskiego 
podaje wieś „Replic”, którą wraz 
z Jacksicami nadał ‘comes Nicho-
laus palatinus’”.

Wedle  obecnych  badań  raczej 
wyklucza się, by to właśnie o Rzeplin 
chodziło i przyjmuje się, że najstarszy 
zapisek  dotyczący  tej miejscowości 
pochodzi z dokumentu z 1271 r. Była 
to wtenczas wieś szlachecka.

W 1287 r. toczy się spór o pewną 
część  tej  wioski między  Fabianem 
(miles) a przełożonym klasztoru mie-
chowskiego  Piotrem. W połowie XV 
w. klasztor utracił Rzeplin, w którym 
były wówczas łany kmiece, karczma, 
zagrodnicy, folwark i młyn. Jan Dłu-
gosz w „Liber Beneficiorum…” podaje 
ówczesnego  właściciela  wsi  (Rze-
plycze),  niejakiego Andrzeja  z Woj-
sławic. Dziesięcinę w wysokości  10 
grzywien pobierał pleban w Minodze. 
Długosz,  który wspomina  o  dworze 
obronnym w  Rzeplinie,  wymienia 
również  kilku  innych  późniejszych 
właścicieli wsi, m.in. jest w tym gronie 
Zegotha Nekanda Trepka. Ta rodzina 
pieczętująca  się  herbem Grzymała 
wywodził  swój  ród  z Grzegorzewic, 
a  do  jej  dóbr  należały  części m.in. 
Imbramowic, Naramy, Sieciechowic 
czy Przybysławic. To z tej rodziny, z 
gałęzi rodu, której siedzibą była wieś 
Czaple, pochodził słynny XVII wieczny 
lustrator Walerian Nekanda Trepka, 
autor  „Liber  chamorum…”  (dzieło 
ukazało  się w  1626  rok,  pisaliśmy 
już kiedyś o tej księdze i bohaterach 
w  jednym  z  odcinków  „Szkiców…”), 
który ścigał podszywających się pod 

szlachtę chłopów i mieszczan).
W 1490 r. liczył Rzeplin 12 łanów. 

W  regestrze  poborowym  powiatu 
krakowskiego z 1581 r.  znajdujemy 
informacje, że część Rzeplina należą-
ca do Bernata Rzeplińskiego ma 1 łan, 
także po łanie mają części Krzysztof 
Rzepliński i Stanisław Rzepliński. Za 
to  część należąca do Miszowskiego, 
ale dzierżawiona przez Płaczka miała 
4,5 łanów kmiecych, 3 zagrody z rolą, 
1 zagrodę bez roli, 1 komorę z bydłem, 
1 rzemieślnika i 1/4 karczmy.

Kolejnymi właścicielami wsi byli 
np.  Baranowscy  h.  Rawicz,  nawet 
piszący  się  z  Rzeplina.  Pierwszym 
był  Stanisław  Baranowski,  który 
zamieszkał w Rzeplinie po studiach 
we Włoszech.  Pozostawił  po  sobie 
obszerny rękopis „Herbarza Nowego 
Bartosza  Paprockiego  A.D.  1635”, 
gdzie  kontynuował wydane  prawie 
pół  wieku wcześniej  (1584)  dzieło 
„Herby rycerstwa polskiego Bartosza 
Paprockiego”.  Z  badań  genealo-
gicznych Baranowskiego  korzystali 
kolejni słynni genealodzy szlacheccy: 
Kacper Niesiecki i Adam Boniecki. Po 
Stanisławie Baranowskim pozostała 
też  kaplica  św.  Stanisława,  którą 
ufundował w 1600 roku przy kościele 
w Skale.

W II pl. XVIII w. Rzeplin należał 
do Stefana Dembowskiego h. Jelita, 
kasztelana  czechowskiego.  Tenże 
z małżeństwa z Ewą z Tarłów docze-
kał aż dziesięciorga dzieci, z których 
dwoje  było  później  właścicielami 
Rzeplina: Mikołaj  (zm. w  1812  r.), 
a następnie córka Ludwika. I to wła-
śnie Ludwika z Dembowskich wyszła 
w 1789 r. za Jana Feliksa Ślaskiego, 
któremu  wypada  poświęcić  nieco 
więcej miejsca i wnet to uczynię. To 
właśnie mniej  więcej  z  tego  czasu 
pochodzi murowany dwór w Rzeplinie 
i  otaczający  go  park  krajobrazowy. 
Budynek  nie  ma  cech  typowego 
dworu  polskiego.  Zabudowaniom 
dworskim towarzyszył kiedyś zespół 
folwarczny.  To  tu,  24 marca  1794 
roku  ówczesny  właściciel  dworu, 
wspomniany Jan Feliks Śląski, wraz 
z  bratem  Andrzejem,  sformowali 
oddział  chłopski,  z  którym udał  się 
pod Racławice. Opis tego wydarzenia 
znajdziemy w powieści Władysława 
Stanisława  Reymonta  „Rok  1794. 
Tom III. Insurekcja”:

„Brał też cale grzeczny przymro-
zek,  jaki  nawiedza  pola  o wczesnej 
wiośnie,  że  ścięta  na  grudę  ziemia 
łamała  się  z  chrzęstem pod nogami 
wolentariuszów Ślaskiego, stojących 
głębokimi  szeregami  przed  rzepliń-
skim  dworem.  Prawie  dwa  tysiące 
zbrojnego  chłopstwa  pokryło wielki 
majdan  jakoby  śniegiem  przypró-
szonym  sadzami  nocy. Mrowili  się 
gąszczem nieprzejrzanych  cieniów. 
Las pik i kos, osadzonych na sztorc, 

polśniewał  w mrokach  lodowymi 
soplami. Stali  rozwiniętym  frontem, 
ramię  przy  ramieniu  i  w  przepisa-
nym ordynku, z oficjerami na swoich 
miejscach. Bił od nich szmer cichych 
szeptań i pobrzęków; pary oddechów 
przysłaniały  twarze  szarym  tuma-
nem,  że  niesposób  było  rozpoznać. 
- Zewrzyj się! Baczność! - przeleciała 
grzmiąca komenda.

Zbrojny lud zwarł się w nieprze-
łamaną  ścianę,  zjeżoną  lśniącymi 
grotami.

W  ganku  dworu  pod wysokimi 
kolumnami wystawiony  ołtarz  roz-
migotał się nagle jarzącym światłem. 
Obraz Częstochowskiej wyzierał spo-
śród świateł, choin i kwiatów jakoby 
z obłoków /.../ Pęk znaków i chorągwi 
wykwitnął przed frontem, stanęli pod 
nim oficjerowie  z kapitanem Kacza-
nowskim i Janem Ślaskim, generałem 
ziemiańskim, na czele”.

Jan  Feliks  Ślaski  h. Grzymała 

urodził  się  między  1760  –  1767 
r.,  we wsi  Sarbie,  obecnie  Szarbia 
k.  Igołomii.  Jego  ojcem  był  płk. 
wojsk  polskich  koronnych  Adam 
Ślaski, który w 1773 r. osierocił syna, 
a matka Anna Celina z Walewskich, 
siostra wojewody sieradzkiego (ponoć 
dożyła 105 lat) – „pani obywatelskiego 
ducha” – jak o niej pisał Władysław 
Reymont. Jan Ślaski był wojskim kra-
kowskim. Przypuszcza się,  że w wir 
insurekcji  wciągnął  go  teść  Stefan 

Dembowski,  kasztelan  czechowski. 
W  końcu marca  1794  r.  Kościusz-
ko mianował  Ślaskiego  generałem 
majorem ziemiańskim dla powiatów 
proszowickiego i księskiego (olkuskie-
go jeszcze wówczas nie było). Ślaski 
nie żałował własnego grosza na cele 
powstańcze. Brał udział w pochodzie 
Kościuszki na Warszawę, którym Na-
czelnik chciał poderwać kraj do walki 
z Moskalami. Na drodze 2 tysiącom 
kosynierów Kościuszki stanęły dużo 
liczniejsze siły carskiego generała Fio-
dora Denisowa. Był i dzielnie walczył 
Jan Ślaski w bitwie pod Racławicami 
(4 kwietnia), gdzie sprowadził rekru-
tów dymowych. Łącznie chłopi z po-
wiatów proszowickiego  i  ksiąskiego 
liczyli 1920 pikinierów i kosynierów, 
część dysponowała tylko siekierami. 
Władysław Reymont w powieści „Rok 
1794”  opisując  zaciąg  do  oddziału 
Ślaskiego, w usta  księdza  ze Skały 
wkłada  bardzo  prawdopodobną 

historię uwodzenia chłopów dla idei 
powstańczej  wizją  pośmiertnego 
wnijścia  do Królestwa Niebieskiego: 
„Bo jeśli padniesz w tej potrzebie i już 
w białej szacie niewinności zapukasz 
do  niebieskich  podwojów;  święty 
Piotr wyjrzy i zapyta: „A coście to za 
ludzie?  –  To  śmiele wołajcie:  - My 
polscy żołnierze!. – Coście znacznego 
dokonali? – Pobilim wrogów i dalim 
gardła  za wiarę  i  Polskę.  Zdziwuje 
się  temu wielce  święty Namiestnik, 
może  i  głową  pokręci, może  zrazu 
i nie powierzy, że to jeszcze do tej pory 
rycerzów w sukmanach do nieba nie 
wpuszczał. Ale wy nic, jeno wołajcie: - 
My kosyniery pana Ślaskiego! My som 
chłopy z Rzeplina, ze Skały, z Ciano-
wic,  z  Sułoszowej,  z  Jerzmanowic, 
z Łaz i gdzie się tam który ulągł, które 
z dobrawoli stanelim bronić Rzeczy-
pospolitej:  otwórz,  święty  Pietrze! 
Wysłucha i rzeknie: - Kiedyście tacy 
poczciwi,  to wejdźcie.  I  otworzą  się 
przed wami święte wierzeje wiecznej 
szczęśliwości”.

Dzień  przed  bitwą  zbieranina 
Ślaskiego  defilowała  w  Koniuszy 
przed Kościuszką. Bitwa była bardzo 
krwawa,  Polacy  i  Rosjanie mieli  po 
12  dział,  Zrazu  przewagę  zaczęły 
zdobywać wojska  carskie, wtedy do 
walki  poszli  kosynierzy  i  piechota. 
Ponoć  atakiem  piechoty  i  chłopów 
na  rosyjskie  działa  kierował  sam 
Ślaski.  Jeszcze  raz Reymont:  „Bito 
się  na  wszystkie  sposoby.  Śmier-
telnie  splątane wiry  przewalały  się 
po pobojowisku. Krew bluzgała pod 
nogami.  Ludzie  padali  ciężko  jak 
podcięte  drzewa.  Raz  po  raz  ryki 
bólów  tryskały  jakby  fontannami 
krwi. Nierzadko zapaśnicy walili się 
na  ziemię  i  tarzając  się w  zaciekłej 
walce i własnej krwi, marli, zatrato-
wani przez swoich i wrogów. Gorącość 
bitwy nie pozwalała brać niewolnika. 
Mordowano się bez pardonu  i miło-
sierdzia”. Ślaski pisał potem, że bitwa 
zamieniła  się w  rzeź, bo  „chłopi nie 
rozumiejąc słowa pardon na śmierć 
bili”. Bitwa byłą wygrana, bo Denisow 
wysłał do walki tylko 3 tys. żołnierzy 
pod  dowództwem  gen.  Aleksandra 
Tomasowa. Gdy wreszcie Denisow 
z  przeważającymi  siłami pojawił  się 
na polu bitwy, było już po wszystkim. 
Niemniej  droga  na Warszawę  była 
zamknięta  i Kościuszko  z wojskiem 

wycofał  się  do Krakowa. Dwa mie-
siące później gen. Ślaski walczył tez 
w  bitwie  pod  Szczekocinami,  gdzie 
siły polskie poniosły sromotna klęskę, 
2  tysiące  naszych  poległo,  wśród 
nich słynny Bartosz Głowacki, co to 
czapką zgasił lont rosyjskiego działa 
po  Racławicami.  Pod Mokotowem 
Ślaski, który nie miał wykształcenia 
wojskowego,  poprosił  Kościuszkę 
o zwolnienie z wojska i skierowanie do 
służby cywilnej. Został wtedy człon-
kiem Departamentu  Indagacyjnego 
Wydziału Bezpieczeństwa. W Króle-
stwie  Polskim m.in. marszałek  sej-
miku olkuskiego.  Później  stronił  od 
funkcji  publicznych  i  gospodarował 
na  swoich  dobrach.  Zmarł w  1847 
r.,  pochowany  został na  cmentarzu 
w Minodze k. Skały. 

W 1787 r. mieszkało tu 129 ludzi, 
w tym 4 Żydów, podległych kahałowi 
na Kazimierzu. W dwa  lata  później 
w Rzeplinie i Stokach było 29 domów 
(w tym m.in. 2 dwory i browar).

W  XIX  w.  Rzeplin  należał  do 
gminy Cianowice w  powiecie  olku-
skim.  Podlegał  parafii  w Minodze. 
W 1827  r.  było  tu 29 domów  i  224 
mieszkańców. Dobra Rzeplin w 1866 
r.  składały  się  z  folwarków Rzeplin 
i Stoki, mających 834 morgi gruntów, 
z czego 622 morgi liczyły grunty orne 
i  sady,  131  lasy,  22  pastwiska,  89 
nieużytki. Wieś Rzeplin miała w 1889 
r.  35  osadników,  którzy  dzierżyli 
241 mórg gruntów. Wieś Stoki miała 
osadników 10 z 98 morgami gruntu. 
W  drugiej  połowie  XIX wieku wła-
ścicielami Rzeplina  i  dworu  została 
przybyła do Polski z Francji - jeszcze 
w XVII w. - rodzina Gautier. I rodzina 
ta pozostawała właścicielami majątku 
Rzeplin do II wojny.

Podczas I wojny światowej w Rze-
plinie  był  jeden  z  najważniejszych 
odcinków  frontu.  Toczyły  się  tu 
krwawe walki między wojskami au-
stro-węgierskimi i rosyjskimi. Między 
16–18 listopada 1914 r. starły się tu 
– także na bagnety - dywizje austriac-
kie  z  gwardyjskimi  carskiej  armii. 
Walczono  o  każdy  dom,  w  użyciu 
była  też  artyleria, więc wieś  została 
kompletnie zniszczona. 
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Budżety jak bomby 
z opóźnionym zapłonem
POWIAT

Wiola�Woźniczko

To tytuł rankingu zamożności 
samorządów za 2015 rok, który od 
lat publikuje czasopismo „Wspól-
nota”. W porównaniu z 2014 
rokiem trzy nasze gminy i powiat 
awansowały w zestawieniu, na-
tomiast trzy gminy zanotowały 
spadki.

„Rok  2014  przyniósł  wzrost 
wydatków majątkowych,  będących 
w samorządach znakomitym wskaź-
nikiem koniunktury finansowej. Ale 
już w 2015 roku inwestycje znacząco 
się zmniejszyły. Spadek był najwięk-
szy w miastach na prawach powiatu, 
przekroczył  aż  10  proc. W  zeszłym 
roku wzrosły za to dochody budżeto-
we – o około 2,5 proc. Jak te zmiany 
wpłynęły  na  poziom  zamożności 
samorządów?”  -  to właśnie  zbadali 
autorzy  zestawienia:  prof.  nauk 
ekonomicznych  Paweł  Swianiewicz 
i Julita Łukomska. 

Wskaźniki zamożności per capita 
(dochód danego samorządu na jedne-
go mieszkańca)  obliczano  podobnie 
jak przed rokiem. Pominięto wpływy 
z dotacji celowych, ponieważ zdaniem 
autorów mają one - zwłaszcza w okre-
sie intensywnego korzystania z fun-
duszy unijnych - chwilowy, ale bardzo 
silny wpływ na wielkość dochodów. 
- Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej 
potrafi wywindować samorząd bardzo 
wysoko w  rankingu.  Jest  to  awans 
chwilowy (incydentalny) i niemający 
związku z trwałym wzrostem zamoż-
ności  budżetu. Wydaje  się więc,  że 
uwzględnienie  tylko dochodów wła-
snych  i  otrzymywanych  subwencji 

lepiej oddaje hasło naszego rankingu 
– zamożność - piszą autorzy.

Dochody wpływające do budżetu 
zostały skorygowane na dwa sposoby. 
Odjęto  składki  przekazywane  przez 
samorządy w  związku  z  subwencją 
równoważącą  (regionalną  w  przy-
padku województw), czyli tzw.  jano-
sikowe. Do faktycznie zebranych do-
chodów dodano skutki zmniejszenia 
stawek, ulg i zwolnień w podatkach 
lokalnych, by porównywać faktyczną 
zamożność,  a  nie  skutki  podejmo-
wanych w gminach autonomicznych 
decyzji  odnoszących  się  do  polityki 
fiskalnej. Tak skorygowane dochody 
podzielono przez liczbę mieszkańców 
danego samorządu.

Z zestawienia wynika, że ogólnie 
dochody samorządowe w 2015 roku, 
w porównaniu z 2014 rokiem, wzrosły 
o około 2,5 proc. W gminach wzrost 
wyniósł  4  proc.,  a  w miastach  na 
prawach powiatu o prawie 3,5 proc. 
O niecałe 0,5 proc.  spadły dochody 
powiatów. Województwa z kolei zano-
towały spadek o prawie 4 proc.

Sprawdźmy,  jak  w  rankingu 
wypadł  nasz  region. Wśród  woje-
wództw Małopolska nadal  (od 2010 
roku) plasuje się na ostatnim miejscu, 
z  kwotą  183,88  zł  na mieszkańca. 
Na prowadzenie wysunęło  się woje-
wództwo mazowieckie (przed rokiem 
czwarta lokata), gdzie zamożność per 
capita wynosi 298,79 zł.

Wzrost zanotował powiat olkuski. 
Zamożność  „na  głowę” na poziomie 
687,10 zł dała mu 152. miejsce (rok 
wcześniej  174. miejsce).  Najbogat-
szym samorządem w tej kategorii jest 
powiat  człuchowski  z województwa 
pomorskiego (1294,86 zł). Zestawie-
nie  zamyka  -  niezmiennie  od  2010 

roku  -  powiat  łomżyński  z  kwotą 
338,48 zł.

W  gronie  miast  powiatowych 
spadek  odnotował Olkusz  -  ze  154. 
miejsca na 200. lokatę, z poziomem 
zamożności  per  capita  2424,01  zł. 
Liderem  od  2001  roku  pozostają 
dolnośląskie  Polkowice  (6233,74 
zł).  Pobliski Chrzanów  zajmuje  99. 
pozycję (2655,18 zł), a Oświęcim 15. 
miejsce  (3269,82  zł).  Na  ostatniej, 
267.  pozycji,  znalazło  się Chełmno 
(woj. kujawsko-pomorskie),  z kwotą 
2121,33 zł.

Mocny  spadek  zanotował Wol-
brom. W  grupie  „miasta  inne”  zaj-
muje  546. miejsce  (rok  temu 382). 
Zamożność „ na głowę” wyniosła tu 
2270,23 zł. Na 89. miejscu plasuje się 
Bukowno (3146,82 zł), które w ubie-
głorocznym zestawieniu było na 78. 
pozycji.  Podobnie  jak  przed  rokiem 
najbogatsza  jest  Krynica Morska 
(7701,45 zł). Na ostatniej, 582. loka-
cie, znajduje się Rudnik nad Sanem 
(2006,45 zł).

Awansami  w  rankingu  mogą 
pochwalić  się  trzy  gminy  wiejskie 
z  naszego  powiatu.  Bolesław  z  68. 
miejsca  „wskoczył”  na  52.  lokatę, 
z kwotą 3989,54  zł na mieszkańca. 
Z kolei Klucze,  gdzie  zamożność na 
osobę  wyniosła  2509,90  zł,  zajęły 
1015. miejsce  (poprzednio  1322). 
Trzyciąż uplasował się na 1083. po-
zycji (2482,07 zł), a przed rokiem był 
na 1215. miejscu. 

W  tej  kategorii  żółtej  koszulki 
lidera nie oddał od 2001 roku łódzki 
Kleszczów  (43  877,04  zł).  Ranking 
zamyka śląska Mszana (1709,91 zł), 
która z 76. pozycji spadła na ostatnie, 
1563. miejsce.
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Nierówna walka z bobrami
WOlbrOm

Ewa�Barczyk

Jeszcze całkiem niedawno były 
zagrożone wyginięciem, obecnie, 
wskutek ochrony i naturalnych 
procesów migracji, polskie bobry 
stały się w wielu miejscach nie-
małym problemem. Nie tylko 
niszczą drzewa i krzewy rosnące 
przy brzegach cieków wodnych, 
ale także, budując swoje tamy 
i żeremia, stwarzają zagrożenie 
powodziowe, a nawet budowlane. 
Nie wolno na nie polować, bo są 
pod ochroną. W Wolbromiu ko-
nieczna była interwencja, by nie 
zagroziły bezpieczeństwu bloków 
mieszkalnych.

Od  lat  te  piękne  i mądre  zwie-
rzęta,  które  zadziwiają  ludzi  swoją 
inżynierską  sztuką,  przyprawiają 
o  przysłowiowy ból  głowy  członków 
Stowarzyszenia Wędkarskiego gospo-
darującego nad zalewem Nerka przy 
wolbromskim  osiedlu Władysława 
Łokietka. Bobry nie tylko obgryzają, 
podcinają  i  powalają  drzewa wokół 
zbiornika,  ale  przede  wszystkim 
niszczą  brzeg  i  podkopują  grunt. 
Członkowie  stowarzyszenia  społecz-
nie  regularnie  doglądają  otoczenia 
akwenu i na ile się da – interweniują, 
zakładając ochronne siatki na ważne 
dla  lokalnego  ekosystemu  drzewa 
oraz czyszcząc miejsca, gdzie bobrze 
tamy  zatrzymują wodę w  nieodpo-
wiednich dla  ludzi miejscach. Kilka 
lat temu dostrzegli, że zbyt swobodna 
działalność  zwierząt może  zagrozić 
północnemu brzegowi Nerki,  sąsia-

dującemu bezpośrednio z położonymi 
najbliżej blokami mieszkalnymi. Roz-
poczęły się zabiegi o środki finansowe 
na konkretne zabezpieczenie skarpy 
brzegowej, aby nie doszło do zagroże-
nia budowlanego. Doraźne działania 
stowarzyszenia we własnym zakresie 
przestały już bowiem wystarczać.

Wędkarze  rozpoczęli  zabiegi 
o  pomoc  w  walce  ze  szkodnikami  
w  różnych  instytucjach.  Poproszo-
ny  o  pomoc wolbromski magistrat 
odesłał  ich do Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska,  dysponującej 
środkami na odszkodowania za tego 
typu  zniszczenia.  Po  dokonaniu 
wymaganych  formalności  okazało 
się,  że można uzyskać  stosunkowo 
niewiele.  Przyznana  kwota  odszko-
dowania w wysokości 6 tys. zł  była 
tylko kroplą w morzu potrzeb. Prezes 
Stowarzyszenia Wędkarskiego Nerka, 
a zarazem wolbromski radny Stani-
sław Biernacki zwrócił się zatem jesz-
cze raz o pomoc w walce ze skutkami 
działalności bobrów do władz gminy. 

Te zdecydowały się podjąć działania 
i znalazły w tegorocznym budżecie na 
prace zabezpieczające północny brzeg 
akwenu przy  osiedlu  kwotę  14.760 
zł.  Prace  zlecono  firmie budowlanej 
Wiesława Wojtachy, która już wcze-
śniej doraźnie wspomagała wędkarzy 
w  naprawie  szkód  wyrządzonych 
przez zwierzęta.

Ponieważ  pozyskane  niedawno 
środki  wciąż  są  niewystarczające 
do  podjęcia  poważniejszych  prac, 
zdecydowano, że na razie brzeg Nerki 
zostanie utwardzony gruzem i zabez-
pieczony  folią. Pomoże  to wzmocnić 
skarpę i tymczasowo utrudni działal-
ność pracowitych bobrów. Zapewne 
na  jakiś  czas  to wystarczy, ale prę-
dzej czy później prawdopodobnie do 
tematu trzeba będzie powrócić. 

Bobry mogą pojawić się w każdej 
dolinie  rzecznej  i  zazwyczaj od razu 
zabierają  się  do urządzania  terenu 
po  swojemu,  nie  zawsze  zgodnie 
z planami gospodarujących tu ludzi. 
Doświadczenie w walce z tymi bardzo 
energicznymi  zwierzętami pokazuje, 
że  ich  odławianie  i  przenoszenie 
w  inne miejsca  nie  jest  skuteczne. 
Aby więc ograniczać straty, ludziom 
pozostaje  bieżąca  kontrola  sytuacji 
i budowanie doraźnych zabezpieczeń 
z siatki, krat, czy rur przelewowych. 
Podobne działania od lat prowadzone 
są  przez mieszkańców  gminy Wol-
brom także w Porębie Dzierżnej.

Śmieci wciąż 
problemem

WOlbrOm
Ewa�Barczyk

Już ponad miesiąc minął od 
włączenia w wolbromski system 
odbioru odpadów komunalnych 
oprócz gospodarstw domowych 
także wszystkich podmiotów pro-
wadzących działalność gospo-
darczą.

Z  dniem 1  czerwca  2016  roku 
gmina Wolbrom przejęła zarządzanie 
i  kontrolę  nad  odbiorem  odpadów 
komunalnych  z  nieruchomości,  na 
których nie  zamieszkują mieszkań-
cy,  a  powstają  odpady  komunalne. 
Miało to na celu dalsze ograniczenie 
nielegalnego wyrzucania  śmieci  do 
lasów  i  na pola. Niestety,  problemy 
pojawiły się już w pierwszym miesiącu 
rozszerzenia systemu. ZGK Bolesław, 
który wygrał  przetarg na usuwanie 
odpadów  komunalnych w Wolbro-
miu  zgłasza,  że  przedsiębiorcy  nie 
segregują prawidłowo śmieci, a w po-
jemnikach na śmieci komunalne zbyt 
często lądują różnego rodzaju odpady 
poprodukcyjne.

Przedsiębiorcy,  którzy  dotych-
czas mieli prawo samodzielnie decy-
dować o tym, kto odbierze ich odpady 
w większości przypadków nie musieli 
ich  segregować.  Nawyk wrzucania 
wszystkich śmieci do jednego konte-
nera powinien być zweryfikowany po 
wprowadzeniu  przez  gminę  rygoru 
oddawania  odpadów  komunalnych 

osobno,  do wydzielonych  pojemni-
ków,  które  odbiera  ZGK Bolesław. 
Podstawą  do  tego  są  złożone  przez 
firmy w UMiG Wolbrom specjalne de-
klaracje, będące rodzajem umowy na 
wywóz wyłącznie  śmieci  podobnych 
do wytwarzanych w gospodarstwach 
domowych.  Odpady  powstające 
w wyniku produkcji, w  tym odpady 
specjalne, wymagające  oddzielnego 
wywozu i utylizacji, jak np. m.in. gra-
nulaty, szczątki gum, taśm, czyściwo 
czy styropian muszą być usuwane na 
starych zasadach, czyli na podstawie 
osobnych umów jakie przedsiębiorcy 
powinni nadal zawierać we własnym 
zakresie  z  uprawnionymi  podmio-
tami.

Urzędnicy zapowiadają, że jeżeli 
przedsiębiorcy nie  dostosują  się  do 
nowych zasad i nie będą respektowali 
rozdziału wytwarzanych  odpadów, 
ich  śmieci  nie  będą  wywiezione. 
Proszą też o ponowną analizę potrzeb 
związanych z ilością kontenerów prze-
znaczonych  na  zbieranie  odpadów 
komunalnych  i  częstotliwością  ich 
wywozu.  Jeżeli  ktoś  źle  zrozumiał 
nowe zasady i nie rozdzielał odpadów 
komunalnych  od  poprodukcyjnych 
i specjalnych może dokonać korekty 
złożonej wcześniej  deklaracji.  Powi-
nien też zadbać o podpisanie umowy 
na wywóz  wszystkich  pozostałych 
śmieci, których nie odbierze ZGK Bo-
lesław na podstawie umowy z gminą 
Wolbrom, czyli w ramach tzw. opłaty 
śmieciowej.
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ZDROWIE i URODA
alergOlOg
Bezbolesne testy alergiczne, odczulanie alergii, 
test obciążeń organizmu. ALERGO-MED  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (2 piętro) Olkusz. Tel.  
511 998 966.

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: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV PONIE-
DZIAŁEK 16:00 -18:00.

Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, USG, zabiegi chirurgiczne, stulejka, 
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. SOBOTA 09:00–12:00. 

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: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. SOBOTA 09:00–12:00.

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

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

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

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: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOREK 16:00–19:00.

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: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. SOBOTA 09.00–12.00.
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. 
USG tarczycy. Przyjmuje w pon. i śr. po wcześniej-
szej 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: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV 
WTOREK 15:30–18:00.

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

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: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
SOBOTA 09:00–12:00.
Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
ŚRODA 14:00–16:00. 
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.
A. Zmaczyński dr, spec. ginekolog, konsultacje 
ginekologiczne, endokrynologiczne, diagnostyka 
prenatalna, usg płodu. Olkusz, PRO FAMILIA J. 
Kantego 28. Rej. 32 754 35 22, 793 346 033.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A. Rej. tel. 
530 414 770, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.

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.
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: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 17.00–19.00.
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: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. SOBOTA 
09.00–13.00.

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: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. SOBOTA 09:00–13:00. 

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: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 17.00–19.00.

Lek. med. Maria Marciniak-Chmielewska.  
Gabinet Neurologiczny. Olkusz, ul. Nowowiejska 
11 (zielony dach), czynne: wt., śr., czw. 10-11, 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. Rejestra-
cja telefoniczna: 668 127 238.

Przemysław Puz dr n. med., neurolog. Konsul-
tacje, badanie USG DOPPLER naczyń wewnątrz-
czaszkowych, badanie USG DOPPLER tętnic 
szyjnych i kręgowych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. WTOREK 
16.00–18.00. 

OKUlIsta
Magdalena Kuchno, lek. med. specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, komputerowe 
badanie wzroku i dobór soczewek, pomiar ciśnie-
nia gałki ocznej,  leczenie zaćmy, medycyna pracy. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 15.00–17.00.

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. 
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
Ilona Cudejko, NDT-BOBATH dla dzieci i doro-
słych, terapia manulana MCKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.

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

Janusz Kocjan, mgr fizjoterapii, w trakcie studiów 
doktoranckich na stopień doktora nauk medycz-
nych (dr n.med). Rehabilitacja dzieci i dorosłych. 
Metoda McKenzie (certyfikat na www.mckenzie.
pl). Terapia manualna. Ćwiczenia. Masaż. Olkusz, 
K.K.Wielkiego 54A. Tel. 885628627. Więcej na: 
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan

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: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. ŚRODA 16.00–19.00.

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  Ol ku sz ,  
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek - Piątek: 9 - 19, 
Sobota: 9 - 13. Tel. 32 754 25 18.

chirurgia stomatologiczna• 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicz-
nej Barbara Kucharzewska - Malik, specjalista 
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8-14, śr. i pt. 12-18. 
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom. 
601 805 027. Umowa z NFZ. 

Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka, 
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt. 
9.00-19.00, sob. 9.00-13.00. Rejestracja w gabi-
necie oraz pod nr  te l .  606 64 44 54.  
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OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

al. 1000-lecia 13
Tel. 41 240 13 45

Olkusz, gm. Olkusz,  
Bolesław, Bukowno, Klucze

WOLBROM:
Miejsko-Gminne Centrum Medyczne 
WOL-MED Sp. z o.o., ul. Skalska 22

Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:

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

15-07-2016 Piątek ul. Rabsztyńska 2

16-07-2016 Sobota ul. Mickiewicza 7

17-07-2016 Niedziela ul. K. K. Wielkiego 24

18-07-2016 Poniedziałek ul. Sławkowska 13

19-07-2016 Wtorek ul. Piłsudskiego 22

20-07-2016 Środa ul. Krakowska 16

21-07-2016 Czwartek Al. 1000-lecia 17

ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

www.kucharzewscy.pl  Wt, śr., pt. 15-19 przyj-
muje 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.

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.

terapIe
Terapie biorezonansem BICOM 2000: bólu krę-
gosłupa i stawów, reumatyzmu, nerwic, depresji, 
tarczycy, terapie antynikotynowe, antyalkoho-
lowe, odchudzające. ALERGO-MED Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 28 (2 piętro), tel. 511 998 966.

UrODa
Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa laser LightSheer, 
fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezo-
terapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi 
dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 
60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.  
570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.pl

Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, kosmetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.  

Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabra-
zja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.

Studio Urody „Milena” - depilacja laserowa, mezo-
terapia, kwas hialuronowy, mikrodermabrazja, 
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. Promocja na lipiec: Wszystkie zabiegi pielę-
gnacyjne –10%. Olkusz, ul. Krakowskie Przedmie-
ście 7. Tel. 501 310 050.

UrOlOg
Ewa Czapkowicz lek. med., urolog. Konsultacje, 
USG dróg moczowych, leczenie infekcji i nietrzy-
mania moczu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 15.30–19.00.
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: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 09:00–
12:00. 

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. 

pOZOstaŁe
NZOZ Pro Familia Olkusz ul. J. Kantego 28, świad-
czy usługi w zakresie: ginekologii, laryngologii, 
ortopedii, kardiologii, endokrynologii, urologii, 
onkologii, chirurgii naczyniowej, dermatologii, 
chirurgii, interny. Holter, Doppler, badania labo-
ratoryjne. Tel. 32 7543522, 793 346 033.
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ZDROWIE i URODA
O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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.

=Antyki z Pary¿a. Wolbrom,  
ul. Garbarska 9, Twój Dom.  
Tel.(604)328294.
=Sprzedam pustaki ¿u¿lowe 
i piankowe, cena 1,50 z³/szt. 
Tel.(884)077322, 
(0043)6769426901.
=Sprzedam ceg³ê silikatow¹ 
bia³¹ - 250x120x65, ok. 8000 
szt., cena – 60 gr./szt. (do nego-
cjacji). Tel.(796)177027.

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

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

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.

=Chwilówki, dojazd gratis.  
Tel.(666)113117.

=Po¿yczki bez BIK. Tel.
(728)658439.

OKOLiCzNOœCiOWe
=ATELIER Olkusz, ¯uradzka 
1 zaprasza. Natychmiastowe 
zdjêcia do dokumentów (drobny 
retusz gratis, mo¿liwoœæ wyko-
nania w domu u klienta). Tel.
(600)057912.

MOTORyzACjA
=OLeje, FiLTRy, AKCeSORiA 
i PROFeSjONALNe NARzêDziA 
SAMOChODOWe  
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz, ul. 
Sikorka 21. Tel.(32)6450660, 
czynne: 8-19.
=AuTO-PLAST sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bie¿¹ce
- czêœci i akcesoria
- lakiery samochodowe  
ju¿ od 17 z³/100 ml
- lakiery spray do wszytkich pojaz-
dów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysi¹clecia 1B,  
Tel.(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.

=AuTO-SzyBy: markowe szyby 
samochodowe, sprzeda¿, monta¿, 
naprawa, przyciemnianie.  
Bogucin Du¿y 100. Tel.
(32)6428656, (663)747609.

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

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

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

p³acê najlepiej. Tel.(793)001819.

=POMOC DROgOWA.  
Tel.(695)634005.

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

NieRuChOMOœCi

gARAŻe

=Jaroszowiec gara¿ do 
wynajêcia. Tel.(510)412216.

LOKALe uŻyTKOWe

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

PrAcA
=Zatrudniê blacharza, lakiernika, 
mechanika  samochodowego 
-atrakcyjne warunki.  
Tel.(695)634005.

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

=Umyjê okna. Tel.(698)994735

ODDAM zA DARMO
=Oddam dwie piêkne, du¿e 
agawy. Tel.(515)266691, po 
17.00.

WYLEWKI - 
510 191 033


