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Co dalej z budynkiem starego Starostwa?
Zanim zapadnie decyzja, zobacz jak dzisiaj 
wyglądają wnętrza dawnego urzędu.
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Popękana ściana tuż przed zejściem 
do podziemi, a także kruszący się 
i porozrzucany kamień. Rynek się sypie!
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Ponad tysiąc gimnazjalistów z terenu 
powiatu olkuskiego wkrótce zadecyduje 
o swojej przyszłości. Jakie szkoły wybiorą?
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Czy Witeradów 
doczeka się 

remontu drogi?

witEraDÓw
Wiola Woźniczko

Pojawiła się szansa, że droga 
w Witeradowie nareszcie zostanie 
zmodernizowana. Powiat już półtora 
roku temu ubiegał się o finansowe 
wsparcie inwestycji w ramach Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Teraz okazało się, 
że „do wzięcia” jest 2/3 wniosko-
wanej kwoty, z gwarancją pełnego 
dofinansowania. Czy władze po-
wiatu skorzystają z tej propozycji?

 Więcej na stronie 2
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Zgodnie  z pierwotnym projek-
tem, inwestycję wyceniono na nieco 
ponad 7,7 mln zł. Zakres prac, 
przewidziany na odcinku około 2 
km, obejmował przebudowę na-
wierzchni jezdni, budowę chodnika 
i kanalizacji deszczowej. Przypo-
mnijmy, że powiat składał wniosek 
o dofinansowanie opisanej moder-
nizacji jeszcze w 2013 roku. Projekt 
znalazł się na pierwszym miejscu 
listy rezerwowej. Urząd Marszał-
kowski w Krakowie zaproponował 
wówczas, że w związku z korzyst-
nymi różnicami kursowymi złotego 
i euro oraz oszczędnościami na 
innych projektach, możliwe jest 
przyznanie częściowego dofinanso-
wania w wysokości 1,5 mln złotych. 
Zapowiedziano jednocześnie, że 
w przypadku dalszych korzystnych 
zmian kursu euro do złotego lub 
pojawienia się kolejnych oszczęd-
ności w ramach pozostałych doto-
wanych projektów, na inwestycję 
w Witeradowie zostaną przekazane 
dodatkowe środki, ale nie więcej niż 
40 proc. wartości całej inwestycji.

Władze powiatu, wobec braku 
możliwości przyznania dotacji 
w pełnej kwocie (6,5 mln złotych), 
zaproponowały obniżenie  war-
tości przedsięwzięcia, aby te 1,5 
mln złotych stanowiło znaczny 
udział. Urząd Marszałkowski nie 
zgodził się na ograniczenie zakre-

su prac z uwagi na fakt, iż przy 
aplikowaniu o dotację oceniano 
projekt w jego pełnym zakresie.

Po roku pojawiła się szansa na 
większe dofinansowanie, o co za-
biegał olkuski starosta. Do powiatu 
wpłynęła informacja z Urzędu Mar-
szałkowskiego, że jest szansa na 
dofinansowanie w wysokości 3 mln 
852 tys. złotych. W piśmie zaznaczo-
no, że jeśli pojawią się dodatkowe 
środki, dotacja zostanie zwiększona.

Starosta uważa, że propono-
waną kwotę należy przyjąć. - Dziś 
wiemy, że dotacja na razie jest 
mniejsza niż planowaliśmy, ale 
mamy pewność otrzymania pełnego 
dofinansowania. W ubiegłym roku 
ze strony gminy Olkusz padła de-
klaracja, że pokryje połowę wkładu 
własnego. Na pewno będziemy 
prosić władze gminy o większe 
wsparcie. Zarówno mieszkańcy 
Witeradowa, jak i kierowcy korzy-
stający z tamtej drogi, nie mogą 
dłużej czekać na ten remont. To 
jedyna i niepowtarzalna szansa 
na realizację tej inwestycji przy 
tak dużym wsparciu zewnętrznym 
– uważa starosta Paweł Piasny.

Jakie będą dalsze losy długo 
wyczekiwanej inwestycji? Będzie-
my śledzić tę sprawę i na bieżą-
co informować o jej przebiegu.

Ciąg dalszy ze strony 1

Wyniki ankiet przeprowadzonych w gimnazjach 
z terenu powiatu olkuskiego dotyczących naboru 

na rok szkolny 2015/2016:
(Zestawienie względem zainteresowania)

IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu – 213

Zespół Szkół Nr 3 w Olkuszu – 156 (Technikum - 91, III LO - 63, ZSZ - 2)

I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu – 149

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu – 141 (Technikum - 126, ZSZ - 15)

Zespół Szkół w Wolbromiu – 97 (LO - 57, Technikum - 21, ZSZ - 19)

Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu – 89 (Technikum - 46, ZSZ - 43)

II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu – 59

Niepubliczne LO ZDZ w Olkuszu – 26

Zespół Szkół w Bukownie – 4 (Technikum - 4, LO - 0, ZSZ - 0)

Zespół Szkół w Kluczach – 3 (Technikum - 2, ZSZ - 1, LO - 0)

Szkoły spoza powiatu – 147 (LO - 100, Technikum - 44, ZSZ - 3)
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Gimnazjaliści decydują  
o swojej przyszłości

powiat
Piotr Kubiczek

Na początku każdego roku 
kalendarzowego powiat olkuski 
przeprowadza ankiety wśród gim-
nazjalistów, dotyczące wyboru 
szkoły średniej. W tegorocznym ze-
stawieniu zostało uwzględnionych 
1084 deklaracji gimnazjalistów 
uczących się w 21 placówkach. 
Choć do oficjalnego wyboru szkoły 
ponadgimnazjalnej młodzieży 
zostało jeszcze trochę czasu, to 
wyniki prowadzonych ankiet, za-
zwyczaj znajdują odzwierciedlenie 
w czerwcowych naborach.

Styczniowa ankieta dotyczyła 
uczniów III klas szkół gimnazjalnych 
powiatu olkuskiego. Niedawno Staro-
stwo ogłosiło jej wyniki. Największym 
zainteresowaniem na chwilę obecną 
cieszy się IV Liceum Ogólnokształcące 
w Olkuszu, które w przedostatnim 
plebiscycie Fundacji Edukacyjnej 
„Perspektywy” znalazło się w gronie 
500 najlepszych szkół ponadgim-
nazjalnych w kraju i tym samym za 
rok 2014 otrzymało tytuł „Brązowej 
Szkoły”. Chęć rozpoczęcia nauki od 1 
września przy ul. Korczaka deklaruje 
213 gimnazjalistów z powiatu. Drugi 
pod względem zainteresowania propo-
nowaną przez siebie ofertą edukacyj-
ną jest olkuski Zespół Szkół Nr 3. Do 

popularnego „Ekonomika”, w skład 
którego wchodzi III LO, Technikum 
oraz ZSZ, wybiera się 156 uczniów. 
Trzecie miejsce pod względem za-
interesowania, zgodnie z wynikami 
ankiety, zajmuje I Liceum Ogólno-
kształcące w Olkuszu (tytuł „Brązowej 
Szkoły 2015” według najnowszego 
rankingu „Perspektyw”), gdzie chęć 
nauki zgłosiło 149 gimnazjalistów. 
Osiem osób mniej wybiera ofertę ol-
kuskiego Zespołu Szkół Nr 1.

Pozostałe szkoły ponadgimna-

zjalne z terenu Olkusza nie cieszą się 
wielkim uznaniem w oczach poten-
cjalnych uczniów. Do Zespołu Szkół 
Nr 4 (Technikum i ZSZ) wybiera się 
89 osób, natomiast najgorzej wygląda 
sytuacja w II Liceum Ogólnokształ-
cącym, które w czerwcu nie ma co 
liczyć na tłumy. Tylko 59 uczniów 
zadeklarowało chęć kontynuowania 
nauki na os. Młodych. Starostwo 
stale monitorujące sytuację w II LO 
zaproponowało Miastu utworzenie 
z Liceum, Gimnazjum nr 2 i Szkoły 

Podstawowej nr 10 jednego Zespołu 
Szkół. Propozycja płynąca ze strony 
Powiatu trafiła już do magistratu 
i będzie rozpatrywana. - Jak w każ-
dych tego typu kwestiach, zostanie 
przeprowadzona dogłębna analiza 
tematu. Dodatkowo z pewnością doj-
dzie do konsultacji z radnymi. Na finał 
sprawy o ewentualnym utworzeniu 
nowego Zespołu Szkół trzeba będzie 
poczekać – mówi rzecznik prasowy 
UMiG-u Michał Latos. 

Jeszcze większe problemy mają 
Zespoły Szkół w Kluczach i w Bu-
kownie. Decyzją radnych powiatu 
olkuskiego z końcem wakacji nastąpi 
likwidacja obu placówek. Deską ra-
tunku dla tych Zespołów Szkół miały 
być orientacyjne wyniki naboru na 
nowy rok szkolny. Zainteresowanie 
gimnazjalistów nauką w Bukownie 
i w Kluczach jest prawie żadne, 
o czym świadczy siedmiu kandydatów 
do podjęcia nauki w tych miejsco-
wościach.

Najlepiej w skali powiatu - z wyłą-
czeniem Olkusza - wypadają notowa-
nia Zespołu Szkół w Wolbromiu. Tam 
naukę od początku września planuje 
rozpocząć blisko setka młodych ludzi. 
147 osób swoją edukacyjną przyszłość 
wiąże natomiast ze szkołami spoza 
powiatu. Niemal 2/3 uczniów z tej 
liczby wybierze ościenne „ogólniaki”, 
a pozostała młodzież wiedzę zdobywać 
będzie w Technikach i Zasadniczych 
Szkołach Zawodowych.

Powiat silny 
peryferiami

powiat
Wiola Woźniczko

Modernizacja jednej drogi 
powiatowej w ciągu roku przy 
wsparciu finansowym gminy, na 
terenie której przebiega dany 
trakt – to pomysł olkuskiego 
starosty na drogowe inwestycje 
w kolejnych latach. Czy to słuszna 
propozycja?

Aby dobrze przygotować się do 
kilkuletnich planów, najpierw należy 
stworzyć inżynierię finansową. Powiat 
prowadziłby modernizacje swoich 
dróg, ale gminy partycypowałyby 

w kosztach. To na razie ogólny zarys 
koncepcji.

Starosta zapowiada rozpoczęcie 
dyskusji z wójtami i burmistrzami. 
- Te remonty muszą być faktycznie 
potrzebne. Nie mogą być dziełem przy-
padku czy spowodowane lobbowa-
niem radnych. Moja wizja jest taka, że 
powiat ma być silny peryferiami, dla-
tego chcę systematycznie współpraco-
wać z gminami na obszarze drogowych 
inwestycji - deklaruje Paweł Piasny.

Jak myślicie, czy ta koncepcja 
się sprawdzi? Czy włodarze poszcze-
gólnych gmin poprą pomysł starosty? 
Które drogi powinny być brane pod 
uwagę w pierwszej kolejności? Piszcie 
na www.przeglad.olkuski.pl!

Golec uOrkiestra i Wilki  
- muzyczne gwiazdy Dni Olkusza
olkusz

Piotr Kubiczek, fot. UMiG Olkusz

Tegoroczne Dni Olkusza 
odbędą się w ostatni weekend 
maja, a bawić się będziemy przy 
występach największych gwiazd 
krajowej sceny muzycznej. W 
sobotę głównym punktem wieczoru 
będzie występ dobrze nam znanej 
kapeli Golec uOrkiestra. Niedzielny 
wieczór swoją obecnością uświetnią 
natomiast muzycy z zespołu Wilki.

- Już teraz serdecznie zapraszam 
Mieszkańców oraz Gości Gminy 
Olkusz do wspólnej zabawy. Jestem 
przekonany, że obecność gwiazd 

estrady, rozpoznawalnych w Polsce 
i poza granicami naszego kraju, 
uświetni tę imprezę – mówi Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz Roman Pia-
śnik. Oprócz braci z Milówki - Pawła 
i Łukasza oraz kompanów Roberta 
Gawlińskiego, na scenie w samym 
sercu olkuskiej starówki, wystąpią 
miejscowi artyści, a na płycie rynku 
z myślą głównie o dzieciach pojawi 
się wesołe miasteczko. Dopinanie 
oficjalnego planu dwudniowych Dni 
Olkusza trwa nadal i być może do 
grona gwiazd dołączy ktoś jeszcze. 
Wszystko zależy jednak od hojności 
sponsorów. Wzorem poprzednich lat, 
burmistrz zwróci się do prywatnych 
przedsiębiorców o finansowe wsparcie 
imprezy.

Pożar w sądzie? 

olkusz
Piotr Kubiczek

W czwartkowy poranek 19 marca, 
o godz. 8:20 w olkuskim Sądzie Re-
jonowym zawyły syreny, a na jego 
korytarzach pojawił się dym. Pożar? 
Bez obaw, to były tylko ćwiczenia. 

Testowano gotowość jednostek gaśni-
czych do rozpoczęcia błyskawicznej 
akcji ratowniczej oraz sprawdzano 
umiętności pracowników sądu w re-
agowaniu na nagły alarm. W akcji 
ewakuacyjnej udział wzięły dwie jed-
nostki Powiatowej Komendy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Olkuszu.
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Czas na porządki 
w starostwie!

olkusz
Wiola Woźniczko

Przyszłość budynku dawnego 

starostwa, będącego włąsnoscią 

gminy Olkusz, to jeden z gorących 

tematów wśród naszych Czytelni-

ków. Czy lepiej go sprzedać, czy 

też szukać środków na remont? 

Do pozostawienia obiektu w rękach 

samorządu skłania się przewodni-

czący Komisji Kultury, Promocji 

i Ochrony Zabytków olkuskiej 

rady miejskiej Michał Masłowski. 

Na pewno w pierwszej kolejności 

konieczne jest posprzątanie wnętrz 

starego starostwa. Jak dzisiaj 

wyglądają historyczne pomiesz-

czenia?

Niedawno zabytek odwiedzili 
miejscy radni. - Wnętrza budynku 
uległy ogromnej dewastacji. Dodatko-
wo obiekt został zamieniony na ma-
gazyn różnych rzeczy pozostawionych 
po rewitalizacji rynku – pisze w in-
terpelacji do olkuskiego burmistrza 
Michał Masłowski. Radny zwrócił się 
z prośbą do włodarza miasta o przy-
gotowanie informacji na temat moż-
liwych wariantów zagospodarowania 
dawnego starostwa oraz wszelkich 
możliwości aplikowania o dotacje 
na jego remont, a także podanie 
terminu, w jakim elewacja zabytku 
zostanie zabezpieczona siatką z na-
drukiem. Radny zaapelował również 
o oczyszczenie obiektu ze śmieci 
i pozostawionych w budynku rzeczy, 
z zabezpieczeniem tych o historycznej 
wartości dla Olkusza,

To już najwyższy czas, aby od 
słów przejść do czynów. Budynek, 

który powinien być wizytówką Olku-
sza, straszy i zagraża bezpieczeństwu 
przechodniów. - Przyjęcie biernej po-
stawy lub zaniechanie działań wobec 
pozyskania dotacji może oznaczać, 
ze miastu zostanie jedynie sprzedaż 
tego obiektu. Jest to najgorsze wyjście 
z całej sytuacji i nie gwarantuje, że 
nabywca nieruchomości zachowa dla 
dziedzictwa sam budynek, a w szcze-
gólności to, co znajduje się pod nim. 
Szanowny Panie Burmistrzu, czas 
działa na niekorzyść, a mieszkańcy 
nie chcą, aby na rynek powrócił widok 
z obrazu Zygmunta Vogla, przedsta-
wiający ruiny w tej części miasta – 
argumentuje Michał Masłowski.

My także odwiedziliśmy klasycy-
styczny zabytek. Zobaczcie, jak dziś 
wyglądają wnętrza obiektu i co kryją 
jego pomieszczenia!

Pijani dziadkowie 
opiekowali się wnuczką
olkusz

Piotr Kubiczek

1,5 promila u babci oraz 2,3 
promila alkoholu stwierdzono 
u dziadka, którzy w minioną sobotę 
14 marca, opiekowali się 18-
miesięczną wnuczką w jednym 
z bloków na os. Tysiąclecia w Ol-
kuszu. Po interwencji policjantów 
dziewczynka trafiła pod opiekę 
mamy.

Jak informuje oficer prasowy 
olkuskiej komendy nadkomisarz 
Agnieszka Fryben, w sobotę około 
północy do dyżurnego policji dotarła 
informacja, że z mieszkania przy ul. 
Legionów Polskich dobiegają odgłosy 
awanturujących się osób. Funkcjona-

riusze, którzy przyjechali na miejsce 
zgłoszenia stwierdzili, że dziadkowie 
1,5-rocznej wnuczki są kompletnie 
pijani. W mieszkaniu przebywała też 
prababcia dziewczynki, ale i ona była 
nietrzeźwa. Dzieckiem wkrótce po 
interwencji mundurowych zaopie-
kowała się mama małoletniej, która 
przyjechała po córkę z sąsiedniej 
miejscowości.

- W związku ze sprawowaniem 
opieki przez nietrzeźwych opiekunów 
prowadzone jest przez policję postę-
powanie z art. 160 kodeksu karnego 
- narażenie dziecka na niebezpieczeń-
stwo utraty życia lub zdrowia. Nie-
trzeźwym dziadkom może grozić kara 
nawet do pięciu lat więzienia. Ponadto 
o sytuacji dziecka powiadomiony 
zostanie sąd rodzinny – informuje 
nadkom. Agnieszka Fryben.

Trzech z narkotykami
olkusz

Piotr Kubiczek

Zarzuty posiadania, udzielania 
i sprzedaży narkotyków usłyszeli 
trzej mieszkańcy powiatu olkuskie-
go, zatrzymani w ostatnich dniach 
przez olkuskich policjantów.

Podczas nocnej interwencji mun-
durowi z patrolówki zatrzymali do 
kontroli samochód osobowy. Po 
przeszukaniu pojazdu i osób znajdu-
jących się w aucie, policjanci znaleźli 
kilkanaście woreczków z charaktery-
stycznym suszem roślinnym i białym 
proszkiem. Szybko okazało się, że 
zabezpieczone substancje to 12,81g 
amfetaminy oraz 11,1g marihuany.

Kryminalni ustalili jedną osobę, 
która notorycznie popełniała prze-
stępstwa narkotykowe. Na podstawie 
zgromadzonego materiału dowodo-
wego, jednemu z mężczyzn – 22-
letniemu mieszkańcowi Wolbromia, 
zostały przedstawione zarzuty po-
siadania, udzielania i handlowania 
narkotykami. Prokurator wobec po-
dejrzanego dilera zastosował środek 
zapobiegawczy w postaci dozoru 
policyjnego. Dodatkowo, za popeł-
nione czyny wolbromianinowi grozi 
kara pozbawienia wolności nawet do 
dziesięciu lat.

Dwaj pozostali mężczyźni usły-
szeli zarzuty posiadania narkotyków, 
a jeden z nich także zarzut udzielania 
zakazanych substancji. Funkcjona-
riusze nadal pracują nad sprawą.
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1
ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej  

działki nr 5478/1 o pow. 1246 m2, położonej w Olkuszu przy ul. Księdza Kanonika 
Stanisława Gajewskiego, stanowiącej własność Gminy Olkusz,  

objętej księgą wieczystą KR1O/00045265/6. 
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po wschodniej stronie ul. Biema 
(aktualnie ul. Ks. Kanonika St. Gajewskiego) w Olkuszu, działka nr 5478/1 w południowej części znajduje się w terenie  
„1MN” – opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dopuszczalne: tereny usług komercyjnych 
związanych z funkcją mieszkaniową w tym: usług handlu, gastronomii, rzemiosła), w północnej – zachodniej części w tere-
nie „9ZP”- opisanym jako tereny zieleni urządzonej. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 132.500,00 zł

(słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż opoda-
tkowana podatkiem VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 26.500,00 zł 
do dnia 16.04.2015r. na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878. 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2015 r. o godz. 11.30
w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok.101.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
- ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 229,
- zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości
- zamieszczone na stronie BIP w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia.
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 działki nr 

5478/2 o pow. 553 m2, położonej w Olkuszu przy ul. Księdza Kanonika  
Stanisława Gajewskiego, stanowiącej własność Gminy Olkusz,  

objętej księgą wieczystą KR1O/00045265/6 .
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po wschodniej stronie ul. Biema 
(aktualnie ul. Ks. Kanonika St. Gajewskiego) w Olkuszu, działka nr 5478/2 w południowej części znajduje się w terenie 
„1MN” – opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dopuszczalne: tereny usług komercyjnych związa-
nych z funkcja mieszkaniową w tym: usług handlu, gastronomii, rzemiosła), w północnej części w terenie „9ZP”- opisanym 
jako tereny zieleni urządzonej.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 62.600,00 zł

(słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż opodat-
kowana podatkiem VAT ( 23% ). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12.520,00 zł 
do dnia 16.04.2015r. na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878. 

  Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00
w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok.101.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
- ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 229,
- zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości
- zamieszczone na stronie BIP w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia.
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 działki  

nr 5478/8 o pow. 686 m2, położonej w Olkuszu przy ul. Księdza Kanonika  
Stanisława Gajewskiego, stanowiącej własność Gminy Olkusz,  

objętej księgą wieczystą KR1O/00045265/6 . 
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po wschodniej stro-
nie ul. Biema (aktualnie ul. Ks. Kanonika St. Gajewskiego) w Olkuszu, działka nr 5478/8 znajduje się w terenie  
„3MN” – opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dopuszczalne: tereny usług komercyjnych 
związanych z funkcją mieszkaniową w tym: usług handlu, gastronomii, rzemiosła) oraz w granicy terenu górniczego  
ZGH Bolesław. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 75.300 zł
(słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż opodat-
kowana podatkiem VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.060,00 zł 
do dnia 16.04.2015r. na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878. 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2015 r. o godz. 12.30
w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok.101.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
- ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 229,
- zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości
- zamieszczone na stronie BIP w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia.
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 działki  

nr 5478/9 o pow. 473 m2, położonej w Olkuszu przy ul. Księdza Kanonika  
Stanisława Gajewskiego, stanowiącej własność Gminy Olkusz,  

objętej księgą wieczystą KR1O/00045265/6 . 
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po wschodniej stro-
nie ul. Biema (aktualnie ul. Ks. Kanonika St. Gajewskiego) w Olkuszu, działka nr 5478/9 znajduje się w terenie  
„3MN” – opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dopuszczalne: tereny usług komercyjnych 
związanych z funkcją mieszkaniową  w tym: usług handlu, gastronomii, rzemiosła) oraz w granicy terenu górniczego  
ZGH Bolesław. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 56.300 zł
(słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż opodat-
kowana podatkiem VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 11.260,00 zł 
do dnia 16.04.2015r. na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878. 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2015 r. o godz. 13.00
w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok.101.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
- ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 229,
- zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości
- zamieszczone na stronie BIP w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia.
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, 
informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy  
Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach 
od 20.03.2015 r. do 10.04.2015 r. wywieszony będzie 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- część działki nr 1777/37 położonej w Olkuszu przy ul. Skalskiej w celu 
umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej – przyłącze 
ciepłownicze. z przeznaczeniem  pod ogród

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

olkusz
Piotr Kubiczek

Zespół Szkół nr 3 im. Anto-
niego Kocjana już nie pierwszy 
raz angażuje się w pomoc chorym 
dzieciom. Tegoroczna akcja na-
zwana przez organizatorów „Trzy 
akordy dobroci” jest już ósmym 
z kolei przedsięwzięciem, które 
tym razem ukierunkowano na 
pomoc 8-letniej Marcie cierpiącej 
na nowotwór. Tradycyjny koncert, 
tym razem zostanie wsparty zbiór-
ką pieniędzy w szkołach i olku-
skich parafiach.

Problemy zdrowotne Marty zaczę-
ły się pod koniec ubiegłego roku. Tata 
samotnie wychowujący dziewczynkę 
zaobserwował na jej prawym oku 
niepokojącą zmianę. W wyniku kon-
sultacji lekarskich, 8-latka została 
zakwalifikowana na operację w Uni-
wersyteckim Centrum Okulistyki 
i Onkologii w Katowicach. Badanie 
histopatologiczne wykazało guza 
powieki dolnej, więc dziewczynka 
została skierowana na Oddział On-
kologii, Hematologii i Chemioterapii 
GCZD w Katowicach. Mała pacjentka 
rozpoczęła już chemioterapię.

Z roku na rok zainteresowanie 
koncertami charytatywnymi organi-
zowanymi przez ZS nr 3 rośnie. Tym 
razem pomysłodawcy postanowili 

wzmocnić zasięg swoich działań, nie 
ograniczając się jedynie do stacjonar-
nego koncertu muzycznego. 9 marca 
w I, II i IV Liceum Ogólnokształcącym, 
Zespole Szkół nr 4 i Gimnazjum 
nr 3 odbyła się zbiórka funduszy 
przeprowadzona wśród uczniowskiej 
społeczności. Drugim punktem pozy-
skania środków na walkę Marty i jej 
taty z groźną chorobą, będzie kwesta 
prowadzona przy trzech olkuskich 
parafiach. W niedzielę 22 marca przy 
wyjściu z kościołów św. Andrzeja 
Apostoła, św. Maksymiliana Kolbego 
i Dobrego Pasterza, pojawią się wo-
lontariusze ze skarbonami. Wszystkie 
zebrane środki trafią do jednej puli, 
którą zamknie suma zebrana podczas 
tradycyjnego koncertu, jaki w tym 
roku odbędzie się 18 kwietnia o godz. 
12:30 w sali widowiskowej olkuskiego 
MOK-u. W kwietniu na scenie, oprócz 
zaprzyjaźnionych ze szkołą artystów, 
wystąpi również formacja „The King’s 
Friends” - zespół wykonujący utwory 
Elvisa Presleya.

www.facebook.com/ekonomik-
pomaga – pod tym odnośnikiem do 
konta „pomagającego Ekonomika” na 
facebooku, znajdziecie Państwo wspo-
mnienia z dotychczasowych akcji, 
sylwetki młodych osób jakim udało 
już się pomóc, a także informacje jak 
zdobyć bilety na kwietniowy koncert 
dla Marty. 

„Ekonomik” 
pomaga 8. raz

Fundacja ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą nowotworową  
Warszawa 02-460, Daimlera 2 

ING Bank Śląski nr konta: 68 1050 0099 6781 1000 1000 0431
Tytułem: Dla Marty Koncert Charytatywny ZS nr 3 w Olkuszu
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R E K L A M A

Już otwarty!

OLKUSZ, ul. K. K. Wielkiego 86

Super Cena!

Ser Szwajcar 
Królewiecki z Podlasia
1 kg
Spomlek

Ser Szwajcar Ser Szwajcar Ser Szwajcar 
Królewiecki z PodlasiaKrólewiecki z PodlasiaKrólewiecki z Podlasia
1 kg1 kg
SpomlekSpomlekSpomlek

15
90

Super Cena!

Delicje Szampańskie 
wybrany asortyment
1 op./ 147 g2

49

Super Cena!

Delicje Szampańskie 
wybrany asortyment
1 op./ 147 g

Delicje Szampańskie 
wybrany asortyment
1 op./ 1472

49

Super Cena!

Delicje Szampańskie 
wybrany asortyment
1 op./ 147 g2

49

Super Cena!

Szynka 
konserwowa 
1 kg
Mróz

Szynka Szynka 
konserwowa konserwowa 
1 kg1 kg
MrózMróz

12
90

Super Cena!

Delicje Szampańskie 
wybrany asortyment
1 op./ 147 g2

49

 

Super Cena!

Majonez  
dekoracyjny
1 op./ 400 ml

Majonez 
dekoracyjny
1 op./ 400 ml3

99

Super Cena!

Delicje Szampańskie 
wybrany asortyment
1 op./ 147 g2

49

Oferta handlowa ważna od 18.03.2015 do 24.03.2015

Jak pozbyć się azbestu?
bukowNo

Wiola Woźniczko

Mieszkańcy Bukowna będą 
mogli za darmo pozbyć się ze 
swoich nieruchomości szkodliwe-
go azbestu. Miasto przystąpiło do 
projektu „Demontaż i bezpieczne 
składowanie wyrobów zawierają-
cych azbest z województwa mało-
polskiego”, w ramach Szwajcarsko 
- Polskiego Programu Współpracy. 
Umowa z liderem projektu, gminą 
Szczucin, została już podpisana.

Od 14 lat Bukowno ma swój pro-
gram utylizacji azbestu. Z miejskiej 
kasy (do 2012 roku przy finansowym 
wsparciu powiatu) pokrywane są 
koszty odbioru i transportu na skła-
dowisko materiałów zawierających 
azbest. Teraz mieszkańcy będą mogli 
skorzystać dodatkowo z bezpłatnego 
demontażu pokryć dachowych oraz 
elementów elewacji wykonanych z ma-
teriałów zawierających azbest. De-

montaż wykona specjalistyczna firma.
-Szwajcarsko - polski program 

przewiduje również dodatkowe wspar-
cie dla najuboższych w postaci nie-
odpłatnego przyznania standardowej 
blachy na pokrycie budynku w ilości 
do 200 m2. Pozostałe koszty związane 
z budową nowego pokrycia dachowe-
go (koszty montażu i dodatkowych 
elementów takich jak rynny, okucia 
kominowe, wkręty, podkładki) ponosi 
już właściciel nieruchomości – mówi 
sekretarz miasta Bukowno Marcin 
Cockiewicz.

Warto pamiętać, że usuwanie 
azbestowych pokryć może być wy-
konywane wyłącznie przez wyspe-
cjalizowane firmy. Nieprzestrzeganie 
zasad dotyczących odpowiedniego 
ubioru, zabezpieczających przed 
pyłem masek oraz sposobu demon-
tażu negatywnie wpływa na zdrowie 
nie tylko osób pracujących przy rako-
twórczym azbeście, ale i mieszkańców 
danej nieruchomości.

- Dzięki uczestnictwu w progra-
mie zarówno demontaż, jak i usuwa-

nie wyrobów zawierających azbest 
wykonywane są nieodpłatnie przez 
wyspecjalizowane w tym firmy. Pro-
gram finansowany jest w 85% ze 
środków szwajcarskich i 15% ze 
środków gminy. Gmina pokrywa 
też jako wkład własny tzw. koszty 
niekwalifikowane w postaci kosztów 
obsługi programu, nadzoru, promo-
cji itp. Oczywiście, w dalszym ciągu 
będziemy realizować też nasz dotych-
czasowy, gminny program dotyczący 
unieszkodliwiania azbestu - wyjaśnia 
Marcin Cockiewicz.

Aby przystąpić do programu 
konieczne jest dokonanie zgłoszenia 
budowlane i wypełnienie wniosku. 
Gdy wniosek zostanie pozytywnie roz-
patrzony, właściciel nieruchomości 
może podpisać z miastem stosowną 
umowę.

Władze Bukowna zapowiadają 
szeroką kampanię edukacyjną na 
temat nowego projektu. Szczegółowe 
informacje można znaleźć również 
na stronach: www.bukowno.pl oraz 
www.wolniodazbestu.pl

Monopol na sport
TRZYCIĄŻ, BOLESŁAW

Piotr Kubiczek

Gminy Bolesław i Trzyciąż jako 
ostatnie podały wyniki konkursu 
na wspieranie rozwoju sportu w 
2015 roku na swoich terenach. 
W obu gminach istnieje swoisty 
monopol na sport, bowiem dotacje 
docelowe trafiły do raptem trzech 
klubów.

W Trzyciążu do konkursu przy-
stąpił jedynie UKS Dłubnia Trzyciąż-
Jangrot. Przedstawiciel sportu druży-
nowego – piłki nożnej na swoją dzia-
łalność otrzymał 25 tysięcy złotych. 
Jeszcze więcej z tytułu wsparcia na 
rozwój klubowych struktur otrzymał 
Gminny Ludowy Klub Sportowy La-
skowianka Laski. Na konto zespołu z 
Gminy Bolesław trafi niebawem 37,5 
tysiąca złotych. Wysokość przyznanej 
dotacji dla Akademii Piłki Siatkowej 
Orlik Bolesław wynosi natomiast 7,5 

tysiąca. Projekty obu „bolesławskich” 
podmiotów opiewały na ponad 79 tys. 
zł. Gmina na sport w obecnym roku 
przeznaczyła 45 tys. zł.

Środki finansowe uzyskane za-
równo przez Laskowiankę jak i Dłub-
nię stawiają je wysoko w hierarchii 
najbogatszych klubów piłkarskiej 
Klasy A. Czy w parze za pieniędzmi 
pójdą wyniki? Wiosną obie ekipy mają 
co nadrabiać. Jesienią na boiskach 
prezentowały się bowiem poniżej 
swoich możliwości.

Poprawki w ramach 
gwarancji

wolbrom
Ewa Barczyk

Późną jesienią, a właściwie 
już zimą ubiegłego roku udało 
się w dość trudnych warunkach 
zakończyć w wydłużonym przez 
Wojewodę Małopolskiego terminie 
modernizację drogi powiatowej 
1144 K od drogi nr 794 Wolbrom 
– Wierzchowisko na odcinku od 
drogi wojewódzkiej nr 794 do 
ul. Brzozowskiej w Wolbromiu, 
czyli na ul. 1 Maja w Wolbromiu.  
Zarząd Drogowy w Olkuszu dokonał 
niedawno  przeglądu gwarancyj-
nego wykonanych robót i zlecił 
wykonawcy remontu usunięcie 
uwidocznionych usterek i wad. 
Wykonawca, kończący roboty w za-
stępstwie za firmę Eurovia Polska 

S.A, która wycofała się z realizacji 
zadania, rozpoczął już gwarancyjne 
poprawki.

Zagrożona utratą dofinansowa-
nia z budżetu państwa w ramach 
ubiegłorocznych „schetynówek”, 
oczekiwana od lat modernizacja ul. 
1 Maja w Wolbromiu, zakończyła się 
pomyślnie. Pomimo wycofania się 
kilka tygodni po rozpoczęciu robót 
z wykonania zadania firmy Eurovia 
Polska S. A. udało się inwestorowi, 
czyli powiatowi olkuskiemu znaleźć 
wykonawcę zastępczego i zdążyć z re-
montem w wymaganym, specjalnie 
przedłużonym terminie. 

Po dokonaniu wiosennego prze-
glądu wykonanych prac, zarządca 
drogi, czyli powiat olkuski, wskazał 
wykonawcy konieczność kilku napraw 
gwarancyjnych, m. in. poprawy robót 

brukarskich w niektórych miejscach 
na ciągach pieszych, regulację wyso-
kości części urządzeń infrastruktury 
podziemnej oraz uporządkowanie 
i zagospodarowanie fragmentów po-
bocza, gdzie będą zieleńce. 

Ekipy wykonawcy wyrównują 
nawierzchnię z kostki na niektórych 
fragmentach chodników i posypują 
powierzchnię piachem, który wypełni 
szpary pomiędzy elementami, prawi-
dłowo je stabilizując. Równocześnie 
miejsca, gdzie obok jezdni nie będzie 
chodników i utwardzonych miejsc 
parkingowych, uzupełniane są hu-
musem, na którym zostanie posiana 
trawa. Konieczne będzie także wy-
równywanie do poziomu jezdni za-
padniętych lub wystających zanadto 
studzienek kanalizacyjnych, które 
powodują nierówności, zgłaszane 
przez kierowców.
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WASZE INTERWENCJE

1  Kiedy strefy zamieszkania na os. Młodych 
zostaną prawidłowo oznakowane? Chodzi 

o dwa miejsca: wjazd z drogi chrzanowskiej w kie-
runku ul. Krasińskiego na wyoskosci ul. Krucza 
Góra (znak jest przy wjeździe na ul. Krasińkiego 
od strony pętli) oraz ul. Sosnową (poruszając 
się od ul. Jana Pawła nie ma znaku wjazdu 
w strefę zamieszkania, natomiast wjeżdżając na 
obwodnicę znajduje się znak koniec tejże strefy). 
Brakujących znaków wcześniej nie było, nie ma 
więc mowy o ich usunięciu lub kradzieży.
 Interwencja wysłana do UMiG Olkusz 6 marca.

2Od 3 miesięcy sukcesywnie zaglądam na 
Szpitalną celem skorzystania z porad 

udzielanych jeszcze w ubiegłym roku w punkcie 
informacyjno-konsultacyjnym. Co zastaję? no 
cóż... punkt nie działa. Z tego co się orientuję 
z porad korzystało wielu olkuszan, bo nie każ-
dego stać na opłacenie prawnika czy też psycho-
loga, a wieści po Olkuszu rozchodzą się szybko 
i wychodzi na to, że Pan Burmistrz szuka nawet 
oszczędności i w tym miejscu. Czy naprawdę 
trzeba to robić kosztem mieszkańców? Jestem 
przekonana,że olkuszanie będą zainteresowani 
odpowiedzią, a przede wszystkim możliwością 
dalszego korzystania z pomocy wykwalifikowa-
nych fachowców.
 Interwencja wysłana do UMiG Olkusz 10 marca

3Kiedy mieszkańcy i kierowcy doczekają się 
remontu ul. Dwudziestu Straconych w Olku-

szu? Stan tej drogi jest fatalny!
 Interwencja wysłana do ZDW Kraków 12 marca.

4Gmina Olkusz rozważa możliwości oznako-
wania całego Osiedla Młodych znakami B-18 

„zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie 
całkowitej ponad 2 ton” z tabliczką „nie dotyczy 
zaopatrzenia na czas załadunku i rozładunku”. 
Zarząd Osiedla Młodych widzi potrzebę ograni-
czenia wjazdu na Osiedle pojazdów ciężarowych 
o dużej rzeczywistej masie całkowitej. Naszą 
wątpliwość budzi wyłącznie fakt, iż dlaczego 
ograniczenie ma dotyczyć pojazdów o masie 
całkowitej ponad 2 tony, a nie jak w kodeksie 
drogowym powyżej 3,5 tony. Należy zaznaczyć, 
iż duże samochody osobowe mogą mieć całkowita 
masę ponad 2 tony, co komplikowałoby ich wjazd 
na teren Osiedla. 
 Interwencja wysłana do UMiG Olkusz 17 marca

5 Kiedy na skrzyżowaniu drogi krajowej 94 
z ul. Wspólną i ul. Gwarków pojawi się sy-

gnalizacja świetlna i oświetlenie? Na początku 
2014 roku jedna z mieszkanek Olkusza zebrała 
ponad 1300 podpisów pod petycją w tej sprawie, 
skierowanej do olkuskiego burmistrza.

Interwencja wysłana do UMiG Olkusz, olkuskich

parlamentarzystów i GDDKiA w Krakowie 18marca.

1  Kiedy strefy zamieszkania na os. Młodych 3Kiedy mieszkańcy i kierowcy doczekają się 
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na Wasze pytania.
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Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY
 – 25.03.2015 r.

Rynek się sypie!

olkusz
Piotr Kubiczek

Idzie wiosna. Słońce przygrze-
wa coraz mocniej, a śnieg stopniał 
już na dobre. Niestety ginący biały 
puch odsłonił niedoskonałości 
olkuskiego rynku. - Nowa sta-
rówka się sypie! - podnoszą głosy 
nasi Czytelnicy. Zauważyliśmy to 
również i my. Popękana ściana 
tuż przed zejściem do podziemi, 
a także kruszący się i porozrzuca-
ny kamień, to niestety powszedni 
obrazek pierwszych wiosennych 
dni w samym sercu miasta.

Zaniepokojeni usterkami trafia-
my do olkuskiego magistratu, naszą 
wizytę dokumentując zdjęciami. 
Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie 
najbardziej nurtujących nas kwestii. 
Po pierwsze, czy ktoś oprócz nas 

i czujnych mieszkańców zauważa 
problem niszczejącej starówki? - 
Oczywiście, że tak. Usterki zostały 
już zgłoszone wykonawcy i zostaną 
naprawione na jego koszt w ramach 
gwarancji – mówi Michał Latos, rzecz-
nik prasowy UMiG-u.

Jak udało nam się ustalić, rze-
czywiście Wydział Drogowy już jakiś 
czas temu zgłosił wykonawcy po-
wstałe zimową porą usterki. W teorii, 
czas na naprawę uszkodzeń mija 
po dziesięciu dniach od daty ich 
zgłoszenia, jednak naprawa usterek 
nie może odbywać się w momencie 
występowania ujemnych temperatur. 
Tym sposobem, mając na uwadze 
wczesnowiosenne przymrozki, termin 
wykonania prac gwarancyjnych minie 
dopiero z końcem kwietnia. Do tego 
czasu wykonawca ma obowiązek 
usunąć wszelkie niedociągnięcia.

O ile wiemy, kto pokryje koszty 
powstałych usterek, o tyle ciągle 
bez odpowiedzi pozostaje kolejne 
pytanie. Bo jak to możliwe, że rynek, 
który kosztował łącznie 18,6 miliona 
złotych (10,1 mln dofinansowania 
z Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego), już po dwóch 
latach wymaga interwencji wykonaw-
cy? - Wszyscy życzylibyśmy sobie, aby 
naszym inwestycjom nie zdarzały się 
żadne usterki. Praktyka pokazuje 
jednak, że czasem są one nie do unik-
nięcia i w tych przypadkach lepiej, że 
dzieje się to w okresie gwarancyjnym 
niż już po jego zakończeniu. Przed 
zakończeniem pięcioletniej gwarancji 
na prace rewitalizacyjne, sprawdzimy 
jeszcze dokładnie stan inwestycji, 
aby ewentualne usterki - nawet te 

najdrobniejsze – wyeliminować – 
przekonuje Michał Latos. Szkoda, że 
w obliczu takiej sytuacji współcześni 
wykonawcy nie mogą zasięgnąć opinii 
budowniczych ze średniowiecza czy 
renesansu! Może to dałoby gwaran-
cję, że obiekty postoją bez szwanku 
parę stuleci!

Świecą zbyt wcześnie?
olkusz

Piotr Kubiczek

- Dlaczego światła na wiaduk-
cie i drodze na Chrzanów świecą 
się 1,5 godziny przed zachodem 
słońca? To przecież marnotrawie-
nie pieniędzy. Czy są tam w ogóle 
zainstalowane jakieś czujniki? 
Jeżeli nie, to może warto by w nie 
zainwestować. Szybko się zwrócą 
i wyeliminują dziwne zwyczaje 
panujące w naszym mieście – 
z takim pytaniem i z sugestiami 
zadzwonił do naszej Redakcji 
pewien Czytelnik.

Z racji tego, że obecnie dzień przy 
słonecznej pogodzie kończy się dużo 
później niż w miesiącach na przełomie 
roku kalendarzowego, istniało podej-
rzenie, że ktoś „przespał” zmieniającą 
się porę roku, zapominając o prze-
sunięciu terminu włączania latarni 
oświetlających jezdnię. - Oświetle-
niem ulicznym steruje zegar astrono-
miczny. System ma zaprogramowane 

godziny wschodów i zachodów słońca 
i zgodnie z nimi wyłącza i załącza la-
tarnie – przekonuje rzecznik prasowy 
olkuskiego Urzędu Miasta i Gminy, 
Michał Latos.

Skoro latarnie zsychronizowane 
są z zaprogramowanym zegarem 
astronomicznym, to dlaczego nasz 
Czytelnik skarży się na zbyt wczesne 
oświetlanie ulic? - Być może zadający 

pytanie był świadkiem konserwacji 
części linii, co mogło wymagać chwi-
lowego uruchomienia oświetlenia 
w innych godzinach – dodaje Michał 
Latos. Byliście świadkami zbyt wcze-
snego włączenia, bądź wyłączenia 
ulicznych latarni? Dajcie nam znać 
gdzie dochodzi do odstępstw od 
reguły. Wspólnie przyjrzyjmy się 
działającemu systemowi.
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OGŁOSZENIA DROBNE DROBNE
RAMECZKI

www.inwestlokum.pl 
- biuro nieruchomości 

- pośrednictwo w zakresie 
kupna - sprzedaży, wynajmu:

- lokali,
- domów,

- magazynów,
- gruntów

Olkusz, ul. Kościuszki 30, 
Tel.(791)377551, 

(32)3071234.

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

p³acê najlepiej. Tel.(512)898278.

Komis rowerowy -skup. Rtv, 
art. satelitarne, lombard. Ruski 
Targ. Tel.(502)261113.

USŁUGI
FIRMA INTROLIGATORSKA 
"Jupiter"
Olkusz, ul. Mickiewicza 19 
(naprzeciwko „Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (du¿a iloœæ 
kolorów), bindowanie, termobin-
dowanie, bigowanie, z³ocenie 
metod¹ termodruku.
Autoskup, ca³e rozbite skoro-
dowane, z³omowanie, gotówka, 
w³asny transport. 
Tel.(508)760255, (600)507385.
Zwy¿ka 20m., wycinka drzew, 
wynajem i us³ugi rêbakiem 
do ga³êzi, elektryczne itp. 
Tel.(512)373245.
Parkiety - uk³adanie, cyklino-
wanie, sprzeda¿ materia³u. 
Niskie ceny. Tel.(508)673623.
Kuchnie, szafy przesuwne. 
Tel.(508)473318.

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

p³acê najlepiej. Tel.(793)001819.

BUDOWLANE

NOW-BUD Firma z 20-letni¹ 
praktyk¹: prace dekarsko cie-
sielskie, docieplenia budynków, 
adaptacje pomieszczeñ, prace 
remontowe. Bukowno, 
ul. Dworcowa 1, Tel/fax.
(32)7107666, (602)438844, 
www.now-bud.com.pl

Tynki maszynowe, gipsowe, 
cementowo-wapienne. FV. 
Tel.(660)250101.
Budowa domów od podstaw, 
dachy, docieplanie budynków. 
Tel.(504)206149.
MALOWANIE wewn¹trz 
i na zewn¹trz budynków, g³adŸ. 
Tel.(604)853272. 

FINANSOWO - PRAWNE

Lombard-Kasa depozytowa - 
gotówka od rêki (z³oto 

18 k- 102 z³ / 14 k 80 z³/g, rtv, 
tel. komórkowe). Olkusz, ul. 

Szpitalna 16. Tel.(32)6454746.

Doradca Kredytów Firmowych. 
Tel.(784)007824.
Darmowa porada prawna, 
pon. godz. 12-13. Kancelaria Lex 
Novum Olkusz, ul. Biema 5b. 
Tel.(513)761029, (530)369200.
ANANAS po¿yczki krótkoter-
minowe na 15/ 30 dni w kwotach 
od 300 do 1500 z³. Minimum 
formalnoœci. Szybka decyzja. 
Tel.(731)283314, (530)375999.
Po¿yczka konsolidacyjna 
do 60.000 z³ bez zdolnoœci. 
Tel.(32)2642876.
Nowa po¿yczka pozabankowa 
do 40.000 z³ na 10 lat, 10.000 z³ 
ju¿ od 189 z³. Tel.(32)2642876.

Bankowe kredyty gotówkowe, 
konsolidacje, chwilówki. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego. 
Tel.(536)560150.

MOTORYZACYJNE

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

OKOLICZNOŒCIOWE

Fotografia œlubna 
www.lukaszdwornik.pl 
Tel.(606)398565.

WESELA- obsluga muzy-
czna-DJ, prezenter- imprezy 
okolicznosciowe- zawodowo.
www.pbmuzyka.pl 
Tel.(501)384356.

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

TRANSPORTOWE

Us³ugi transportowe, komplek-
sowe przeprowadzki. Najtaniej 
w mieœcie! Tel.(535)243849.

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

Valvoline, Mobil, Castrol, 
Shell, Elf- bezp³atna wymiana przy 
zakupie. Mobil 10W-40 - 20 z³/l 
z wymian¹. Filtry oleju, powietrza, 
paliwa, czêœci zamienne. Mechanika 
pojazdowa, konserwacja. Olkusz, 
ul. Pakuska 4. Tel.(510)640640.

AUTO-PLAST sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bie¿¹ce
- czêœci i akcesoria
- lakiery samochodowe 
ju¿ od 17 z³/100 ml
- lakiery spray do wszytkich 
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysi¹clecia 1B, 
Tel.(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.
AUTO-SZYBY: markowe szyby 
samochodowe, sprzeda¿, monta¿, 
naprawa, przyciemnianie. 
Bogucin Du¿y 100. Tel.
(32)6428656, (663)747609.
Autoskup ka¿de. Tel.
(886)601143.
SERWIS KLIMATYZACJI. 
Przegl¹dy - dezynfekcja - naprawa. 
Olkusz, Al.1000lecia 1b, 
Tel.(695)634005.
Autoskup ka¿de. 
Tel.(886)601143.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

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

POMOC DROGOWA. 
Tel.(695)634005.

SAMOCHODY OSOBOWE
Skup samochodów za gotówkê. 
Najlepsze ceny. Tel.(535)243849.
Citroen Berlingo 1,9D, rok 2000, 
cena 5200z³. Tel.(502)664630.
Kupiê ka¿d¹ Toyotê z lat 1980-
2000, najlepiej zap³acê. 
Tel.(533)009206.

NIERUCHOMOŚCI
LOKALE UŻYTKOWE
Lokal do wynajêcia przy 
ul. K. K. Wielkiego, wejœcie 
od ulicy. Tel.(519)192879.
Wynajmê lokal 100m2 
w Kluczach, przy stacji benzynowej. 
Tel.(606)795271.

MIESZKANIA

Sprzedam mieszkanie 3 poko-
jowe os. £okietka w Wolbromiu. 
Tel.(723)640160.

PRACA
Praca dodatkowa- udzielanie 
po¿yczek. Tel.(530)375999.
39 lat, Wykszta³cenie Wy¿sze 
Ekonomiczne. Szukam Pracy. 
Tel.(693)651057.
Zatrudniê kierowcê z kat. D 
z okolic Olkusza lub Wolbromia. 
Tel.(502)264274.
Zatrudniê kierowcê C+E. 
Tel.(600)445701.

RÓŹNE
Na wiosnê czekamy w spod-
niach ze Stoiska nr 3! Pole-
camy: nowe wzory d¿insów 
polskich producentów, sztruksy. 
W sprzeda¿y du¿e rozmiary do 
140 cm w pasie. Czekamy: tar-
gowisko ul. S³awkowska, wtorek, 
pi¹tek i sobota do 14.00.

21 marca
09:00 - 14:00 Młodzieżowe Mistrzostwa 
Podokręgu Olkusz w Piłce Nożnej - Tur-
niej Młodzików - Hala MOSiR Olkusz
10:00 - 11:45 Spongebob: Na suchym 
lądzie (3D DUBBING) - Kino „Zbyszek”
10:00 - 12:00 „Gdy śpię i śnię…” - Powia-
towa i Miejska Biblioteka w Olkuszu
11:00 - 12:30 Zespół muzyczny - Cen-
trum Kultury - Dwór w Bolesławiu
12:00 - 14:00 Snajper (2D NAPISY) - 
Kino „Zbyszek”
15:00 - 18:00 Architektura krajobrazu - 
pokaz przykładów - WDK Niesułowice
15:00 - 17:00 Mecz Piłki Ręcznej II Liga: 
SPR Olkusz – SPR „Sośnica” Gliwice - 
Hala MOSiR Olkusz
16:00 - 17:45 Fru! (2D DUBBING) - Kino 
„Radość”
17:30 - 19:15 Body/Ciało (2D) - Kino 
„Radość”
18:00 - 20:00 Benefis Olkuskiej Nagrody 
Artystycznej - MOK Olkusz
18:00 - 21:00 Kabaret Puk - MOK Bukowno

22 marca
08:30 - 15:00 Otwarty Turniej Siatkówki 
o Puchar Srebrnego Miasta - Hala 
MOSiR Olkusz
10:00 - 15:00 Jarmark Wielkanocny - 
Rynek Olkusz
10:00 - 13:00 Rekrutacja Silvers Olkusz 
- Olkusz, boisko Pomorzany
14:30 - 18:00 Memoriał Jadwigi Kuczyń-
skiej - Hala MOSiR Bukowno
16:00 - 18:00 Stacja Bajek - „Najmniejszy 
Bal Świata” - DK Wolbrom
17:00 - 18:45 Spongebob: Na suchym 
lądzie (2D DUBBING) - Kino „Zbyszek”
19:00 - 20:45 Fru! (2D DUBBING) - Kino 
„Radość”
19:00 - 21:00 Snajper (2D NAPISY) - 
Kino „Zbyszek”
20:30 - 22:15 Body/Ciało (2D) - Kino 
„Radość”

23 marca
09:30 - 14:00 Rejonowa Licealiada Mło-
dzieży w Piłce Ręcznej Dziewcząt - Hala 
MOSiR Olkusz

12:00 - 20:00 Nauka gry na gitarze - Cen-
trum Kultury - Dwór w Bolesławiu
13:30 - 16:00 Nauka gry na pianinie - 
Centrum Kultury - Dwór w Bolesławiu
15:00 - 18:00 „Krajobraz” - zajęcia pla-
styczne - WDK Niesułowice
15:30 - 16:30 Zajęcia plastyczne „Ostrz-
cie Ołówki” 7-10 lat - Centrum Kultury 
- Dwór w Bolesławiu
16:00 - 18:00 Kącik Komputerowy dla 
Seniorów - dla początkujących - Klub 
„Przyjaźń” os. Pakuska
16:00 - 16:45 Rytmika - Centrum Kultury 
- Dwór w Bolesławiu
16:00 - 18:00 Spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki - Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Olkuszu
16:00 - 17:00 Zajęcia artystyczno-
teatralne - Osiedlowy Klub „Kubuś”, 
os. Słowiki
17:00 - 18:45 Spongebob: Na suchym 
lądzie (2D DUBBING) - Kino „Zbyszek”
17:15 - 19:15 Zajęcia wokalne z emisją 
głosu - Osiedlowy Klub „Kubuś”, os. 
Słowiki
18:15 - 19:00 Fitness 50+ - Osiedlowy 
Klub „Kubuś”, os. Słowiki
19:00 - 21:00 Snajper (2D NAPISY) - 
Kino „Zbyszek”
19:05 - 19:50 Zajęcia wyrównawczo-
kompensacyjne - Osiedlowy Klub 
„Kubuś”, os. Słowiki

24 marca
08:00 - 16:00 Nauka gry na gitarze - Cen-
trum Kultury - Dwór w Bolesławiu
15:00 - 19:00 Klub Pracy Twórczej - Cen-
trum Kultury - Dwór w Bolesławiu
16:00 - 18:00 Gadżety elektroniczne - 
Osiedlowy Klub „Kubuś”, os. Słowiki
16:00 - 18:00 Kącik Komputerowy dla 
Seniorów - dla zaawansowanych - Klub 
„Przyjaźń” os. Pakuska
16:15 - 18:15 Zajęcia ruchowe przy 
muzyce +60 - Klub „Przyjaźń” os. Pakuska
16:30 - 20:00 Zajęcia Taneczne „La Cultura” 
- Centrum Kultury - Dwór w Bolesławiu
16:45 - 17:30 Zajęcia taneczno-rytmiczne 
dla dzieci - Klub „Kubuś”, os. Słowiki
17:00 - 20:00 Amatorska Szkoła Szycia 
według Burdy - Osiedlowy Klub „Kubuś”, 
os. Słowiki

17:00 - 18:45 Spongebob: Na suchym 
lądzie (2D DUBBING) - Kino „Zbyszek”
17:00 - 18:30 Zajęcia plastyczne „Ostrz-
cie Ołówki” 11-14 lat - Centrum Kultury 
- Dwór w Bolesławiu
17:30 - 18:00 Zajęcia taneczno-rytmiczne 
dla dzieci - Osiedlowy Klub „Kubuś”, 
os. Słowiki
18:00 - 18:50 Aerobic-dance - Osiedlowy 
Klub „Kubuś”, os. Słowiki
18:00 - 19:45 Fru! (2D DUBBING) - Kino 
„Radość”
18:00 - 19:00 Plastyka - Osiedlowy Klub 
„Kubuś”, os. Słowiki
19:00 - 19:50 Kurs Tańca Towarzyskiego 
- Osiedlowy Klub „Kubuś”, os. Słowiki
19:00 - 21:00 Snajper (2D NAPISY) - 
Kino „Zbyszek”
19:30 - 21:15 Body/Ciało (2D) - Kino 
„Radość”

25 marca
09:30 - 14:00 Igrzyska Miejsko – Gminne 
Młodzieży w Piłce Ręcznej Dziewcząt - 
Hala MOSiR Olkusz
12:00 - 20:00 Nauka gry na gitarze - Cen-
trum Kultury - Dwór w Bolesławiu
12:00 - 14:00 Rack’owisko 2015 - trzecie 
spotkanie - MOK Olkusz
15:15 - 16:45 Nauka gry na pianinie - 
Centrum Kultury - Dwór w Bolesławiu
16:00 - 17:00 Sztuki walki - Osiedlowy 
Klub „Kubuś”, os. Słowiki
16:00 - 19:00 Wiosna w fotografii - pre-
zentacja - WDK Niesułowice
16:00 - 17:00 Zajęcia wokalne „Psotki” - 
Centrum Kultury - Dwór w Bolesławiu
16:30 - 18:00 Zajęcia artystyczno-
teatralne - Osiedlowy Klub „Kubuś”, 
os. Słowiki
17:00 - 20:00 Akademia Sztuk Wsze-
lakich dla dorosłych - Centrum Kultury 
- Dwór w Bolesławiu
17:00 - 20:00 Amatorska Szkoła Szycia 
według Burdy - Osiedlowy Klub „Kubuś”, 
os. Słowiki
17:00 - 19:00 Joga dla Seniorów - Klub 
„Przyjaźń” os. Pakuska
17:00 - 19:30 Język angielski - Osiedlowy 
Klub „Kubuś”, os. Słowiki
17:00 - 18:45 Spongebob: Na suchym 
lądzie (2D DUBBING) - Kino „Zbyszek”

17:00 - 18:00 Zajęcia wokalne - „Kropka.
pl” - Centrum Kultury - Dwór w Bolesławiu
18:00 - 19:45 Fru! (2D DUBBING) - Kino 
„Radość”
18:00 - 19:00 Maluszkowe zabawy z 
muzyką - Centrum Kultury - Dwór w 
Bolesławiu
18:15 - 19:00 Fitness 50+ - Osiedlowy 
Klub „Kubuś”, os. Słowiki
19:00 - 21:00 Snajper (2D NAPISY) - 
Kino „Zbyszek”
19:05 - 19:50 Zajęcia wyrównawczo-
kompensacyjne - Osiedlowy Klub 
„Kubuś”, os. Słowiki
19:30 - 21:15 Body/Ciało (2D) - Kino 
„Radość”

26 marca
09:00 - 12:00 EKOPLAST (szkoły podsta-
wowe) - MOK Olkusz
09:30 - 14:00 Igrzyska Miejsko – Gminne 
Młodzieży w Piłce Ręcznej Chłopców - 
Hala MOSiR Olkusz
12:30 - 15:00 EKOPLAST (gimnazjum) 
- MOK Olkusz
12:30 - 14:00 Kursy Komputerowe dla 
UTW Olkusz - Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Olkuszu
14:00 - 15:00 Zajęcia dla mam z dziećmi - 
Centrum Kultury - Dwór w Bolesławiu
15:15 - 16:00 Nauka gry na pianinie - 
Centrum Kultury - Dwór w Bolesławiu
16:00 - 18:00 Korepetycje z matematyki - 
Osiedlowy Klub „Kubuś”, os. Słowiki
16:00 - 16:45 Rytmika - Centrum Kultury 
- Dwór w Bolesławiu
16:00 - 18:00 Słowikowe metamorfozy 
+ gotowanie - Osiedlowy Klub „Kubuś”, 
os. Słowiki
16:45 - 17:30 Nauka gry na pianinie - 
Centrum Kultury - Dwór w Bolesławiu
17:00 - 19:00 Wykład w ramach Olkuskiego 
Uniwersytetu III Wieku - MOK Olkusz
17:30 - 19:00 Chór „KANTARE” - Cen-
trum Kultury - Dwór w Bolesławiu
18:00 - 18:50 BPU - ćwiczenia wzmacnia-
jące - Osiedlowy Klub „Kubuś”, os. Słowiki
18:00 - 19:45 Fru! (2D DUBBING) - Kino 
„Radość”
19:30 - 21:15 Body/Ciało (2D) - Kino 
„Radość”
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ZDROWIE i URODA
ALERGIA
Bezbolesne testy alergiczne, odczulanie alergii, 
test obciążeń organizmu. ALERGO-MED 
ul. kr. K. Wielkiego 28 (2 piętro) Olkusz. Tel. 
511 998 966.

CHIRURG
Tomasz Micorek, lek. med. USG jamy brzusznej, 
USG Doppler naczyń. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 
64 „Centrum Medyczne”, środa i piątek 16.00-
19.00. Rejestracja Tel. 32 645 44 70.
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg 
Olkusz, ul. kr. K Wielkiego 28. Center-Med 
Czw. od 17.00. Rejestracja tel. 604 979 399, 
32 645 54 97.
Krzysztof Dziurowicz, specjalista chirurgii 
urazowej i ortopedycznej. Olkusz, al. 1000-lecia 
16,  wtorek,  piątek.  Rejestracja 10-18. 
Tel. 32 645 12 21.
Jacek Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda 
traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budy-
nek naprzeciw szpitala - obok piekarni). Rejestra-
cja tel. 666 329 480. Przyjmuje: pon, czw. 
od godz. 15.00 (zamienne wtorki).
Waldemar Pasich, specjalista chirurgii urazowej 
i ortopedycznej, specjalista medycyny sporto-
wej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad 
Bankiem Millenium). Wejście od podwórza. Pon. 
17-19, czw. 16-18. Rejestracja tel. 604 489 612.
Robert Kubat, specjalista ortopeda traumatolog. 
Olkusz, al. 1000-lecia 16, tel. 602 639 497, 
32 645 12 21.
Searfin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji 
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., pt. 
Od 17.00. Tel. 32 643 32 12.
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgi i  ogólnej .  Wt.  17.00 –  19.00. 
Tel. 604 410 240.
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, zabiegi laserem, zabiegi medy-
cyny estetycznej. Olkusz, ul. Krakowskie Przed-
mieście 11/18. Czw. od 17.30. Rejestracja 
tel. 530 88 16 13 po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl
Lek. Sebastian Mosiej - Specjalista Chirurgii 
Ogólnej. Zabiegi ambulatoryjne - usuwanie 
znamion, guzów skóry i tkanki podskórnej. Bada-
nie usg tarczycy, biopsje tarczycy. Konsultacje. 
Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa od 16.30 reje-
stracja tel. 32 754 34 64 po 14, 608 681 422.

CHOROBY ZAKAŹNE 
Maria Izdebska lek. specjalista chorób zakaźnych 
diagnostyka i leczenie schorzeń wątroby 
Olkusz, kr. K. Wielkiego 64 pok.11 / I piętro.
Rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 10-18, 
sob. 10-13.

DERMATOLOG
Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermatolog. 
(lecznie dorosłych i dzieci) Olkusz, ul. Bylicy 1 
p. 11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75. 
Pn., śr. 16.00-18.00.
Barbara Wąs, specjalista dermatolog. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, 
tel. 32 645 44 70. Wt., czw. 16-18, sob. 10-12.

DIETETYK
Dietetyk - skuteczne odchudzanie i dietoterapia 
w nadciśnieniu, cukrzycy i innych schorzeniach, 
przygotowanie żywieniowe do ciąży, konsultacje 
dla dzieci i młodzieży, mgr inż. Sonia Wojtal, 
Olkusz. ul. Sławkowska 5/6, tel.504 076 245, 
www.diet-fit.pl

ENDOKRYNOLOG
Agnieszka Kotecka-Blicharz, lek. med. endokry-
nolog. Olkusz, 1000-lecia 16. Rejestracja 10:00-
18:00, tel. 32 645 12 21.

Dr n. med. Edyta Barczyk, Endokrynolog. Olkusz, 
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64, rejestracja- tel. 
32 645 44 70.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKANKA 
mgr Ryszard Majewski, Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Tel. 664 159 510 www.skakanka.net

GINEKOLOG
Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wt., pt 17-19. 
Tel. 514 288 668 (po 15.).
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik. 
Ul. Nowa 13, pon. i czw. 17-18. Tel. dom. 
32 754 88 08, tel. 607 276 753, 695 942 182.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Górnicza 4, tel. 602 790 022, 
32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.
Maciej Szymik, lek. med., diagnostyka prena-
talna (USG genetyczne 3D/4D), położnictwo w 
zakresie ciąży fizjologicznej jak i powikłanej 
schorzeniami matki i płodu, kwalifikacje do 
zabiegów operacyjnych, diagnostyka i leczenie 
niepłodności. NZOZ PRO-FAMILIA, Olkusz, ul. J. 
Kantego 28 tel. 32 754 35 22, 32 754 35 25.
Kamila Węglarz, lek. med., specjalista ginekolog 
- położnik. Olkusz ul. Nowa 13, środa od 16.00, tel. 
698 647 375.

PORADNIA SCHORZEŃ SUTKA• 
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.
Lek. Sebastian Mosiej - Specjalista Chirurgii 
Ogólnej. Leczenie schorzeń piersi - biopsje mam-
motomiczne. Badanie usg piersi. Biopsje piersi, 
konsultacje. Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa 
od 16.30 rejestracja tel. 32 754 34 64 po 14, 
608 681 422.

KARDIOLOG
Maria Rzemieniuk lek. med. Kardiolog. Specjali-
sta chorób wewnętrznych. www.lekarzolkusz.pl 
Rejestracja telefoniczna. Tel. 604 052 027.
Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista 
kardiolog. Diagnostyka i  leczenie nadciśnienia 
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń 
rytmu serca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(I piętro), czw. 17-19 Tel. 784 099 674.

LARYNGOLOG
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngo-
log. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”). 
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Śr. i pt. 17-19.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz, 
ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032, 
32 754 34 64 (po 15.). Pon., czw. 15-17.
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Kwalifikacje do operacji. Badania okre-
sowe. Centrum Medyczne, ul. kr. K. Wielkiego 64, 
pok. 15, pon. 16.30-19, śr. 16.30 -19, sob. 10-12, 
tel. 32 645 44 70.

LOGOPEDA
Agnieszka Kowal, logopeda dyplomowany. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 29 (budynek byłego OPB), 
I piętro, pok. 21. Rejestracja tel. 606 262 291.
Gabinet Logopedyczny mgr Ewa Kania, pedagog, 
logopeda. Tel. 512 301 127
Specjalistyczny gabinet logopedyczny ORATIO 
Anna Szotek  -  logopeda dyplomowany, 
specjalista neurologopeda-surdopedagog. 
Olkusz, ul. F. Chopina 2 Tel. 698679254. 
www.logopeda.olkusz.pl.
Diagnoza i Terapia Logopedyczna mgr Katarzyna 
Redel, logopeda. Nowoczesny gabinet mobilny 
(dojazd do pacjenta).  Terapia zaburzeń 
mowy i rozwoju Metodą Krakowską. Więcej: 
www.fb.com/logopedaolkusz. Tel: 886 490 060.

MASA¯YSTA
Beata Banasik. Masaż klasyczny, limfatyczny, 
antycellulitowy, również kobiet w ciąży. W domu 
klienta. Tel. 501 663 912. 

MEDYCYNA PRACY
lek. med. Jadwiga Sierpińska, spec. medycyny 
przemysłowej. Tel. 604 535 194, Wolbrom ul.1go 
Maja 15 wt., cz 17-18, Olkusz ul. K.K. Wielkiego 
33 sob.9-10.30.

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.

NEUROCHIRURG
Łukasz Janeczko lek. med. Specjalista neurochi-
rurg. Konsultacje neurologiczne, operacje kręgo-
słupa, dyskopatii, rdzenia kręgowego, stabilizacja 
kręgosłupa, chirurgia urazowa. CudMed, Olkusz, 
ul. Nullo 35b, pn-pt 8-20. Tel. 32 754 62 00

NEUROLOG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz, 
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. Tel. 603 166 862.
Renata Mędrek-Januszek, specjalista neurolog.
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. rejestracja 
telefoniczna - 501 760 436.

OKULISTA
Anita Lyssek-Boroń, dr n. med. specjalista 
chorób oczu. Olkusz, ul. Parkowa 9a, wt., czw. od 
16.30. Rejestracja tel. 606 790 500.
„OKO-TEST” Specjalistyczny Ośrodek Diagno-
styki i Leczenia Schorzeń Narządu Wzroku pod 
kierownictwem med. Dr n. med. Violetty Tom-
czyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(bud. Apteki). Rejestracja tel. 32 643 25 85, 
godz. 12-16.
„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.

ONKOLOG
Tomasz Muszalski, spec. onkologii klinicznej. 
Bolesław, ul. Laskowska 4a („PRO-MED”, I piętro). 
Tel. 32 645 50 72, po godz. 16.00 606 892 903, 
wt. 17-19.

PEDIATRA
Małgorzata Bargieł-Padło, lek. chorób dzieci.
Olkusz, wizyty domowe, ul. Żuradzka 27, 
tel. 32 643 08 89, 602 224 220.
Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób 
dzieci, neonatolog. Diagnostyka i leczeni dzieci 
i noworodków, badania USG: głowy, jamy brzusz-
nej, stawów biodrowych. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
(budynek Vis-Optica) Rejestracja tel. 502 233 855.
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista 
medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921
Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63, 
tel. 32 643 28 08, 602 776 052. Pn., pt. od 17. 
Wizyty domowe. USG, EKG, HOLTER.
Jarosław Szczurek, lek. med. Spec. chorób 
noworodków. USG stawów biodrowych, mózgu, 
jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego 
14 A, Rejestracja tel. 503 706 119.

PSYCHIATRIA 
/ PSYCHOTERAPIA
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.
Anna Chmiest, psychiatra, psychoterapeuta 
Przyjmuje Olkusz, ul. Nowa 13, śr., czw. 15-20. 
Wizyty domowe. Rejestracja tel. 519 343 030. 
www.psychiatra.olkusz.pl
Gabinet Psychoterapeutyczny - Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 
www.olkuszpsycholog.pl
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś 
diagnoza psychologiczna, psychoterapia dzieci i 
młodzieży. Tel. 608 462 479
Gabinet Pomocy Terapeutycznej, psycho-
terapia, terapia pedagogiczna. Tel. 660830933, 
www.esgabinet.eu, Olkusz, ul. Bylicy 1/417.
Janusz Morasiewicz, dr med., spec. psychiatra, 
certyfikat psychoterapeuty Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, obok Skarbka (nad apteką). 
Czw. 16-20, rejestracja tel.: 603 852 092, 12 419 
13 89. Kraków, ul. Konarskiego 42/2 (boczna Lea), 
pt. 15-20. www.psychoterapeuta-krakow.com.pl 
e-mail: psyche@psychoterapeuta-krakow.com.pl

Mgr Anna Majcherek. Gabinet Psychoterapeu-
tyczny, psychoterapia, terapia indywidualna. 
Tel. 698 967 567,
e-mail: gabinet.psychoterapia@op.pl
Terapia, EEG, biofeedback, padaczka, tiki, 
ADHD, zaburzenia koncentracji, nerwice, lęki, 
zaburzenia emocji, bezsenność, poprawa nauki, 
czytanie, poradnictwo i interwencja kryzysowa. 
Tel. 512 331 430.

REHABILITACJA
Mgr Anna Brodzińska, fizjoterapeuta. Profesjon-
alna rehabilitacja, specjalistyczne masaże, terapia 
manualna kręgosłupa – kręgarstwo miękkie,  
ultradźwięki, solux, elektroterapia. Zabiegi w 
domu pacjenta. Tel. 601 157 570.
Dawid Brodziński, dypl. masażysta, terapeuta. 
Profesjonalne masaże lecznicze i relaksacyjne, 
zwalczanie bólu kręgosłupa (rwa kulszowa, 
barkowa), kręgarstwo miękkie. Zabiegi w domu 
pacjenta. Tel. 669 906 864.
CENTRUM REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ 
FIZJOLOOK. Olkusz, ul. Jurajska 1. Terapia manu-
alna, masaże, fizykoterapia. Rejestracja tel. 
600 450 349, 668 432 905.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy.
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Rehabilitacja w domu pacjenta.

STOMATOLOGIA
Gabinet Stomatologiczny „CENTERDENT” 
Olkusz, ul. Kr. Kazimierza Wielkiego 14, tel. 32 
643 25 30, www.centerdent.pl
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.
Gabinet Stomatologiczny ESTIMA Agnieszka 
Dobrzańska. Olkusz, ul. 29 Listopada 17a Tel. 791 
449 008 www.estima.olkusz.pl
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.
Ewa Haberka lek. stomatolog. Olkusz, ul. Witosa 
14. Tel. 668 178 832
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. 
Pon., śr., pt. 9-20, czw. 9-12. Tel. 606 305 405.
dr Agnieszka Barrera - Ramos i Maria Trzcionkow-
ska na NFZ przyjmują w gabinecie OLDENT. Tel. 
32 726 28 87
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.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med. 
Specjalista protetyki stomatologicznej. 
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12-19. Tel. 
606 654 777.
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. 
Natalia Górnik lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt., pt. 15-20, czw. 9-14. 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.
Agnieszka Janikowska lek.dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Pon. 15-20. Tel. 32 726 28 87.
Anna Koplejewska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon. 8.30-14, pt. 14-20. Tel. 32 726 28 87.
Frejlich Izabela, lek. stom. Stomatologia zacho-
wawcza, protetyka, wybielanie zębów. Olkusz, 
ul. kr. K. Wielkiego 63, pon., śr., czw., pt. 
10.30-19., wt. 8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 
294 088.
STOMATOLOGIA ZIMOWSCY, stomatologia 
zachowawcza, protetyka, ortodoncja, chirurgia. 
Olkusz, ul. Fr. Nullo 35b, tel. 32 7542518, pn-czw. 
9-20, pt. 9-13.
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.

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, 
leczen ie  zębów,  protetyka ,  implanty. 
Pon.-pt. 9.00-19.00, sob. 9.00-13.00. Rejestracja 
w gabinecie oraz pod nr tel. 606 64 44 54. 
www.kucharzewscy.pl

ORTODONTA• 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specjalista 
ortodonta. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(II piętro). Rejestracja tel. w godz. pracy 
32 641 31 55. Pon. 8.30-14; wt.,czw. 14-20, 
pt. 8.30-14. Kontrakt z NFZ.

TECHNIKA DENTYSTYCZNA • 
„Somadent” Ekspresowe wykonywanie protez, 
sklejenia, dostawienia zębów, klamer na pocze-
kaniu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 (dawniej Szpi-
talna 5). Tel. 32 754 41 23, 600 906 292. Pn.-pt. 
9-17, sobota 9-12.

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

URODA
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, medycyna estetyczna, depilacja 
laserowa zamykanie naczynek lipodermologia, 
złuszczanie, zabiegi pielęgnacyjne. www.venus-
olkusz.pl ; fb: Venus.Olkusz . Olkusz, ul. Krakow-
skie Przedmiescie 7. Tel. 501 310 050, 531 798 
480.

UROLOG
Jacek Drabina, specjalista urolog. Przyjmuje 
w NZOZ „PRO-FAMILIA”, Olkusz, ul. Jana Kantego 
28, tel. 32 754 35 22, 32 754 35 25.

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

Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn. 
14.30-17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia 
„Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok „Skarbka”). 
Godz. 15.30-18, tel. dom. 32 643 38 46, 
600 249 359. 

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.

WETERYNARZ
Agnieszka Pełka-Krzykawska lek. wet. specjalista 
chorób psów i kotów. Olkusz, ul. Kantego 4a, 
pon.-pt. 9-19, sob. 10-13. Tel. 32 754 34 38.

Gabinet Weterynaryjny „VET CENTER”, Lek. wet. 
Anna Klich, Lek. wet. Lech Pasadyn. Olkusz, ul. 
Żuradzka 3A. Pon.-pt. 16-20, sob. 10-13. 
Tel. 534 581 587, 32 641 41 28.

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

DYŻURY

W PORZE 
NOCNEJ 

tj. od 2000 do 800

20-03-2015 Piątek ul. Rabsztyńska 2

21-03-2015 Sobota Al. 1000-lecia 16

22-03-2015 Niedziela Al. 1000-lecia 17

23-03-2015 Poniedziałek ul. Nullo 23/5

24-03-2015 Wtorek ul. Buchowieckiego 15 A

25-03-2015 Środa Al. 1000-lecia 2 B

26-03-2015 Czwartek ul. Konopnickiej 4

TYGODNIK REGIONALNY 

„PRZEGLĄD OLKUSKI”

W przypadku publikacji materia³ów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega siê prawo do adjustacji i opatrzenia nades³anych 
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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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Zawady, Zimnodo³u, Zedermana, ¯urady.
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32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 15, 
tel./fax 32 754 44 77, 504 178 786
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e-mail: redakcja@przeglad.olkuski.pl
Przyjmowanie og³oszeñ: Olkusz, ul. Żuradzka 15. 
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Wiola Woźniczko wiola.wozniczko@przeglad.olkuski.pl
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OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

al. 1000-lecia 13
Tel. 32 758 12 46, 12 758 13 45 

Olkusz, gm. Olkusz, 
Bolesław, Bukowno, Klucze

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

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

NOCNA I ŚWIĄTECZNA 
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE 

POWIATU OLKUSKIEGO:
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ZDROWIE i URODA
R E K L A M A

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

www.rehabilitacja.olkusz.pl
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R E K L A M A

Podziel się 
zakupami!

olkusz
Wiola Woźniczko

Tradycyjnie przed Wielka-
nocą rusza Świąteczna Zbiórka 
Żywności. Już w ten weekend 
(20 – 22 marca) klienci olkuskich 
marketów będą mogli wesprzeć 
potrzebujących, dzieląc się swoimi 
zakupami. Produkty trafią do ubo-
gich rodzin.

Podczas zbiórki nieocenioną 
pomoc niosą wolontariusze z olku-
skich szkól ponadgmimnazjalnych: 
I LO, II LO, IV LO, ZS nr 1, ZS nr 3 i 
ZS nr 4. Przez trzy dni młodzież będzie 
dyżurować w marketach: Biedron-
ka, Lidl, PSS Społem, Leviatan, itp. 
Wolontariusze poinformują klientów 
sklepów o prowadzonej akcji, odbiorą 
też przekazywaną przez ludzi dobrej 
woli żywność. Najbardziej potrzebne 
są: olej, konserwy mięsne i warzywne, 
mleko, słodycze.

Zbiórki prowadzone są dwa razy 
w roku: przed Wielkanocą i Bożym Na-
rodzeniem. - Doświadczenie ubiegłych 
lat uczy nas, że olkuszanie nigdy nie 
zawodzą. Z każdym rokiem kolejne 
edycje Świątecznej Zbiórki Żywności 
cieszą się ogromnym zainteresowa-
niem. „Znam waszą akcję i chętnie się 
w nią włączam. Niby drobny gest, ale 
naprawdę wiele może. Kiedy patrzę na 
tych uśmiechniętych, młodych ludzi, 
którzy nie szczędzą czasu i energii, by 
pomagać innym, wraca mi wiara w to, 
że można, trzeba i naprawdę warto!” 
– słyszymy od jednego z darczyńców. 
Dobra energia, która towarzyszy 
wolontariuszom na każdym kroku 
to kapitał, gwarantujący powodze-
nie każdej zbiórki – mówi Janina 
Lenarczyk, koordynator olkuskiego 
Centrum Wolontariatu.

Zbiórka Żywności organizowa-
na przez olkuskie Stowarzyszenie 
Dobroczynne Res Sacra Miser we 
współpracy z krakowskim Bankiem 
Żywności.

W Wolbromiu śmieci  
po staremu

wolbrom
Ewa Barczyk

Odpady komunalne z terenu 
gminy Wolbrom nadal będą wy-
wożone przez ZGK Bolesław. Bur-
mistrz Adam Zielnik podpisał wła-
śnie umowę w tej sprawie. Choć na 
najbliższej sesji radni będą musieli 
przegłosować pakiet uchwał zwią-
zanych z gospodarką odpadami, 
to zmiany stawek opłat za odbiór 
odpadów komunalnych nie będzie. 
Ponowne przyjęcie kompletu 
uchwał „śmieciowych” wymusza 
nowelizacja ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.

 
Z końcem grudnia 2014 r. zakoń-

czył się termin obowiązywania pierw-
szej umowy jaką podpisała Gmina 
Wolbrom na wywóz odpadów komu-
nalnych po wprowadzeniu nowych 
przepisów w tym zakresie. Ogłoszony 
jeszcze w ubiegłym roku przetarg na 
kolejny okres został unieważniony 
z powodu drastycznie wysokich cen 
zaoferowanych przez dwie firmy, które 
do niego przystąpiły. Nowy burmistrz 
podjął ryzyko, podpisał na 3 miesiące 
umowę na kontynuację usług przez 
ZGK Bolesław na dotychczasowych 
zasadach i rozpisał nowy przetarg, 
licząc na lepsze oferty.

Do powtórzonego przetargu przy-
stąpił tylko jeden ofert – obecny 
odbiorca śmieci z gminy Wolbrom 
- ZGK Bolesław z oferowaną kwotą 1 
900 800 zł. Chociaż w postępowaniu 

założono na wykonanie tego zadania 
1 800 000 zł, burmistrz zdecydował, 
że oferta zostanie przyjęta.

Obowiązujące od 1 lipca 2013 r. 
przepisy w sprawie odbioru odpadów 
komunalnych zostały znowelizowane 
28 listopada 2014 r. i weszły w życie 1 
lutego 2015 r.  W nowelizacji znalazł 
się m. in.  zapis obligujący wszyst-
kie Gminy do ponownego przyjęcia 
uchwał w sprawie stawek za odbiór 
śmieci z domowych gospodarstw. 
Niektóre Gminy skorzystają z tej 
okazji, aby dostosować ceny do 
rzeczywistych kosztów ponoszonych 
w związku z gospodarką odpadami 
komunalnymi. W Gminie Wolbrom 

takiej potrzeby nie ma – ustalone 
przed prawie dwoma laty stawki nie 
będą zmieniane, bowiem są adekwat-
ne do kosztów ponoszonych przez 
Gminę w tym zakresie.

- Kwota zaoferowana w drugim 
przetargu przez ZGK Bolesław jest 
sporo niższa niż wcześniej, dlatego 
unikniemy podwyżek cen opłat za 
śmieci, które byłyby konieczne, 
gdybym przyjął pierwszą ofertę - mówi 
burmistrz. – Różnica wynosząca 
obecnie 100 800 zł pomiędzy naszymi 
założeniami, a kwotą z nowej oferty 
jest przez nas do zaakceptowania. 
Z poprzedniego okresu wykony-
wania usługi uzyskaliśmy bowiem 

nadwyżkę, która pokryje ewentualny 
niedobór z bieżących wpłat miesz-
kańców. Trzeba bowiem podkreślić, 
że realizacja zadania gospodarki 
odpadami komunalnymi powinna 
być finansowana w całości z opłat 
ponoszonych przez mieszkańców i nie 
wolno do niego dopłacać z budżetu - 
tłumaczy burmistrz.

Inne zmiany, będące konsekwen-
cją nowelizacji wspomnianej ustawy, 
to obowiązujący od 1 lutego 2015 r. 
przepis o niezaokrąglaniu opłaty za 
śmieci do pełnych złotówek, który był 
wymagany przez przepisy obowiązu-
jące wcześniej. Przyjęty zostanie rów-
nież nowy wzór deklaracji śmieciowej, 
ale nie będzie obowiązku wypełniania 
jej przez wszystkich jeszcze raz. Nowe 
deklaracje wypełnia się wyłącznie 
w przypadku nowych zgłoszeń oraz 
zaistnienia zmian w stanie zgłoszo-
nym we wcześniejszej deklaracji. 

Zgodnie z uchwałą  Rady Miej-
skiej w Wolbromiu z 4 lutego 2013 
r. stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właści-
cieli nieruchomości na terenie Miasta 
i Gminy Wolbrom wynoszą 11 zł 
od osoby za śmieci niesegregowane 
oraz 7,50 zł za odpady segregowa-
ne. Dopuszczono też niższą stawkę 
w wysokości 5,00 zł od osoby za 
odpady zbierane w sposób selektywny 
w gospodarstwach, gdzie mieszka 6 
i więcej osób. Opłatę należy uiszczać 
bez wezwania do końca każdego 
miesiąca.


