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KUCHNIEKUCHNIE
SKLEP

NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI
SZAFYSZAFY

tel./fax  32 641 32 00
kom.     502 26 15 86
tel./fax  32 641 32 00
kom.     502 26 15 86

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00
WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

• www.asestravel.pl • tel. 32/ 647 71 07-08 • Salonik Turystyczny •

KOMINKI
32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1
tel. (032) 754 76 72, kom. 0606 249 021 KO
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Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm
• Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew 
wykończeniowych z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu. 
Deski podłogowe, schody, poręcze, tralki, sztachety, 
więźby dachowe, meble oraz drzwi.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!!

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2
(budynek Dworca PKP)
tel. (32) 754 60 10

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne:  pon - piątek 9.00 - 17.15,  sobota 9.00-13.00

biuro@drzwi.olkusz24.pl
drzwi.olkusz24.pl

WYPRZEDAŻ

MEBLI OGRODOWYCH

WYPRZEDAŻ

MEBLI OGRODOWYCH

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
dypl. mistrz  kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

( 508 218 110
Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

www.gastronomia-wolbrom.pl luka.luka@neostrada.pl 

Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/
koszt stypy od jednej osoby - 38 zł /w tym obiad, ciasto, napoje zimne i gorące/

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 728-820-552
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00
www.knapczyklukasz.bazarek.pl

SElectronic
Centrum Diagnostyki Samochodów

Osobowych i Ciężarowych

Skoczeń
Sebastian

505 179 818

Naprawa Elektroniki Samochodowej

ul. Garbarska 41, 32-340 Wolbrom

Serwis spalinowego sprzętu
ogrodniczego, leśnego i budowlanego

F.H.U. „BRATEX”
Marcin Bratek

NAPRAWY:
• pilarki • kosiarki • traktorki ogrodowe •

• wykaszarki itd • stopy wibracyjne •
• zagęszczarki gruntu • naprawa elektronarzędzi •

32-340 Wolbrom, ul. 20-stu Straconych 56
tel. 514 998 627          bratex@onet.com.pl

• NOWOCZESNE TECHNIKI GRZEWCZE
    /sprzedaż, montaż/
• ARTYKUŁY WOD-KAN
• WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

WOBUD
32-300 Olkusz, ul.Nullo 23/7

 tel/fax 32 754-26-22, tel.kom. 602-589-437

Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!! 
SKUP ZŁOTA

LOMBARD
32-300 Olkusz, Rynek 24,
tel. 32 643 34 26, 512 777 884
Czynne: 1000-1800

www.lombard.olkusz.pl www.lombard.olkusz.pl 

Alfaelektronix

32-310 Klucze, ul. Zawierciańska 6
tel. 32 622 93 69         kom. 515268 149
NIP 637 194 26 33

Maciej Ściański właściciel

Montaż sprzętu RTV
Dojazd do klienta gratis

Sprzedaż sprzętu AGD i RTV
Możliwość kupienia

sprzętu do zabudowy

OPTYK  OKULISTA

Klucze, ul. Zawierciańska 4  •  tel: 501 506 547

Technik Optyk Jolanta Siembab Stylistka Optyki Okularowej

optykokulista@interia.pl www.optykokulistaklucze.pl

PROMOCJA

godziny otwarcia: pon - pt 10:00 - 17:00; sob 09:00 - 13:00

TYLKO

50 zł
ZA PARĘ

Soczewki kontaktowe
3-miesięczne firmy ZEISS

Zapraszamy

www.nieruchomosci-lesniak.pl

pn-pt 900-1600

POŚREDNICTWO • DORADZTWO • KREDYTY • KUPNO • SPRZEDAŻ

biuro@nieruchomosci-lesniak.pl
tel: 32 307 77 33  kom: 508 186 606

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 60, 32-300 Olkusz

UWAGA!!!
PORAŻAJĄCO
NISKIE CENY

OKNA, DRZWI, ROLETY, 
ŻALUZJE, MARKIZY,
BRAMY GARAŻOWE

Producent

olkusz@wynn.pl                www.wynn.pl

OLKUSZ,  UL. SŁAWKOWSKA 3
tel. 690 012 889

 
Obiady domowe  – 11 zł

 
Obiady domowe  – 11 zł

dowóz
organizacja imprez
okolicznosciowych

dowóz
organizacja imprez
okolicznosciowych

tel. kom: 500 400 700 Olkusz, ul. Rynek 27 
Zapraszamy!!!
warka.olkusz.pl

tel. kom: 500 400 700 Olkusz, ul. Rynek 27 
Zapraszamy!!!
warka.olkusz.pl

JUŻ OD 80 ZŁ BRUTTO!!
MODUŁY REKLAMOWE

infolinia: 801 800 107,       604 95 00 95, www.kredyty-chwilówki.pl

Składniki:
CHWILÓWKA od 50 do 1000 zł
czas reazlizacji 15 minut

POŻYCZKA 2000 bez BIK 
czas reazlizacji 24 h

KREDYTY GOTÓWKOWE
i KONSOLIDACYJNE
do 120 000 zł
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PRZEPIS
NA WAKACJE

WOLBROM, ul. Krakowska 44
tel. (32) 611 08 34 • kom. 698 686 482

Nowy Salon Optyczny 
t a n i o  i  s o l i d n i e

 
pn-pt 9.00-17.00    sobota 9.00-13.00

ul. K. K. Wielkiego 60. Olkusz
(budynek dawnej policji obecnie ”Silver”)
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Poseł Osuch już koleiny raz 
podejmuje temat przebudowy 
miejskiego odcinka drogi kra-
jowej nr 94 w Olkuszu. I choć 
dokumentacja projektowa jest na 
ukończeniu, to jednak nadal nie 
wiadomo kiedy zostanie ogłoszo-
ne postępowanie przetargowe na 
realizację tego zadania. – Dziś w 
Polsce mamy ogromny problem 
nie tylko z autostradami, ale i 
drogami krajowymi, po któ-
rych codziennie jeżdżą miliony 
samochodów. W odniesieniu 
do DK 94 przebiegającej przez 
Olkusz, kilka lat temu podjęto 
decyzję o przygotowaniu nie-
zwykle drogiej dokumentacji. 
Teraz, gdy projekty są niemal 
gotowe, rząd obcina finansowa-
nie tych zadań. W efekcie pie-
niądze, które wydatkowano na 
przygotowanie dokumentacji 
trafią w błoto. Za to urzędni-
cy Pana Premiera Tuska mają 
pieniądze na zakup 35 nowych 
niezwykle luksusowych limu-
zyn   – mówi z oburzeniem poseł 
Jacek Osuch. 

Sekretarz stanu w Minister-
stwie Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej Tadeusz 

Jarmuzewicz w odpowiedzi na 
interpelację posła Osucha przy-
znaje, że przebudowa odcinka 
DK94 przez Olkusz została ujęta 
w planie działań na sieci drogo-
wej.  Brakuje jednak środków na 
jej szybką realizację przebudowy. 
- Analiza kosztów planowanych 
do realizacji zadań oraz przewi-
dywanych limitów finansowych 
możliwych do przeznaczenia 
na remonty i przebudowy dróg 
krajowych w skali kraju wyka-
zała jednak, że nie wszystkie 
zadania zostaną zrealizowane 
w najbliższej perspektywie. 
Reasumując, należy wskazać, 
że resort transportu zdaje so-
bie sprawę, iż realizacja zadań 

wskazanych przez pana posła 
w sposób optymalny przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa 
i płynności ruchu drogowego 
oraz do rozwoju społeczno-go-
spodarczego na analizowanym 
obszarze - zapewnia wiceminister 
Jamruzewicz. 

Tak więc po raz kolejny 
rządząca koalicja PO-PSL woli 
składać kolejne obietnice, niż 
realizować program wyborczy 
w którym obiecywano bez-
pieczne drogi i nowoczesne au-
tostrady.   Czyżby Premier Tusk 
i posłowie PO myśleli, że Polacy 
mają taką krótką pamięć?

 v BPJO

Choć w Ministerstwie Transportu wiedzą, że przebudowa drogi krajowej 
nr 94 w Olkuszu wymaga pilnej interwencji, zadanie to nie ma zag-
warantowanego finansowania – tak wynika z odpowiedzi na interpelację 
posła Jacka Osucha dotyczącą inwestycji drogowych w Małopolsce. 

polityka Wieści z Wiejskiej i nie tylko

Przebudowa DK 94 
dalej w zawieszeniu

W dniu 22.06.2012r. w Starostwie Powiatowym w Olkuszu odbyło się spotkanie przed-
stawicieli samorządów gmin, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy 
oraz innych instytucji mających wpływ na lokalny rynek pracy.

Pierwszą część spotkania po-
prowadziła Pani Tatiana Wie-
czorek-Iwanicka –pracownik 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Krakowie –specjalista w pro-
jekcie  „Partnerstwo na rzecz 
świadczenia usług dla inwesto-
rów pozyskujących kadry oraz 
usług outplacementowych”. 
Przedstawiła główne założenia 
w/w  projektu,  korzyści jakie 

można uzyskać uczestnicząc w   Partnerstwie oraz wpro-
wadziła w tematykę raportu o zasobach ludzkich powiatu 
olkuskiego.  
Drugą część spotkania moderował ekspert z  Instytutu Roz-
woju Miast – Pan Maciej Huculak. To właśnie IRM odpowie-
dzialny jest za sporządzenie ostatecznej wersji dokumentu. 
Po zapoznaniu się z  podstawowymi informacjami dot. 
gospodarki w  powiecie olkuskim, ze szczególnym 
uwzględnieniem lokalnych zasobów ludzkich, uczestnicy 
dyskutowali nad informacjami, które powinny się znaleźć 
w opracowanej charakterystyce.
Głównym wątkiem w dyskusji były: 

1. Oblicza gospodarki, zasobów ludzkich i rynku 
pracy w powiecie olkuskim, pozytywne (silne 
strony i szanse) oraz negatywne (zagrożenia i słabe 
strony.) 

2. Jak wzmocnić lokalny rynek pracy? 
3. Jakiego rodzaju wsparcia (interwencji publicznej) 

najbardziej w powiecie brakuje? 
Pracownicy Instytutu Rozwoju Miast, którzy przygotowują 
raporty dla powiatów na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy, w naszym raporcie uwzględnią uwagi uczestników 
spotkania, tak, aby znalazły się tam zapisy zgodne z ocze-
kiwaniami lokalnych władz.
Należy dodać, że w  tym roku zostaną sporządzone cha-
rakterystyki lokalnych zasobów ludzkich dla wszystkich 
małopolskich powiatów. 

W Olkuszu  
o lokalnych zasobach ludzkich

Powiatowy serwis informacyjny

Absolutorium udzielone
Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego 

za rok 2011. Oznacza to, że radni nie dopatrzyli się żadnych nieprawidłowości w wykonaniu zeszłorocz-
nego budżetu, czyli w zagospodarowaniu pieniędzy z naszych podatków na szczeblu powiatu.  

20 czerwca 2012 r. o 14.00 rozpoczęła się piętnasta już sesja Rady 
Powiatu bieżącej kadencji. Najważniejszym jej punktem było wykona-
nie budżetu za ubiegły rok przez Zarząd Powiatu. Radni zatwierdzili 
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 
i udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium. Uchwała absolutoryjna 
została podjęta po wnikliwym zapoznaniu się z obydwoma sprawoz-
daniami, a także na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Krakowie, informacji o stanie komunalnego mienia powiatu oraz 
zgodnie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. 

Następnie radni podjęli uchwałę o zwiększeniu pomocy finansowej 
dla Województwa Małopolskiego z 300 do 600 tysięcy złotych. Dla-
czego Powiat Olkuski udziela pomocy województwu? We własnym 
interesie. Pieniądze są bowiem przeznaczone na budowę wschodniej 
obwodnicy Olkusza, która usprawni ruch w samym mieście i wokół 
niego. Inwestycję tę nasz powiat finansuje wspólnie z województwem. 
Pieniądze przekażemy województwu w dwóch transzach: 300 tysięcy 
w tym roku i tyle samo w przyszłym. 

Kolejną uchwałą Rada wydała zgodę na przystąpienie powiatu do 
porozumienia dla realizacji „Diagnozy społecznego zapotrzebowa-
nia na usługi publiczne jako instrumentu rozwoju ponadlokalnego”. 
Z projektem tym startować będziemy w konkursie dotacji ogłoszo-
nym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Celem projektu 
jest zbadanie stanu usług komunalnych (bezpieczeństwo i porządek 
publiczny, edukacja, zdrowie, gospodarka odpadami, zaopatrzenie 
w wodę i kanalizacja, ochrona środowiska, zaopatrzenie w energię,  
publiczny transport, budownictwo, drogi, telekomunikacja, pomoc 
i opieka społeczna, kultura, sport, turystyka itp.) i społecznych ocze-
kiwań w tej dziedzinie. Pozwoli to w przyszłości podnieść poziom 
tych usług. Do porozumienia przystąpią, obok Powiatu Olkuskiego, 
Gmina Olkusz (jako lider i koordynator projektu), Miasto Bukowno, 
Gmina Bolesław oraz Gmina Wolbrom. 

Radni zaakceptowali zmiany w uchwale budżetowej na bieżący rok. 
40 tys. złotych, przeznaczone dotychczas na administrację publiczną, 
zostaje przesunięte na potrzeby oświaty i wychowania. Pieniądze te 
są przeznaczone na rozbudowę i wyposażenie Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu. Kolejna zmiana 
spowoduje wzrost dochodów per saldo o kwotę 546.594 zł. Pieniądze 
mają pochodzić m.in. z wpływów za pobyt pensjonariuszy w Domu 
Pomocy Społecznej w Olkuszu, z budżetu państwa, z nieruchomo-

ści posiadanych przez powiat itp. Przeznaczone zostaną na opiekę 
społeczną, oświatę, opiekę zdrowotną, drogi oraz dofinansowanie 
zakupu wozu strażackiego dla Państwowej Straży Pożarnej. Z uwagi 
na powyższe zmiany, zaktualizowano także Wieloletnią Prognozę 
Finansową Powiatu Olkuskiego. 

Następną uchwałą określono warunki i zasady korzystania z przy-
stanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych. Przystanki te 
służą, obok autobusów miejskich, także prywatnym przewoźnikom. 
Zgodnie z prawem, powiat mógłby nałożyć opłaty za korzystanie 
z przystanków, postanowiono jednak tego nie czynić ze względów 
społecznych. Transport publiczny dla wielu mieszkańców powiatu 
jest głównym, jeśli nie jedynym, środkiem umożliwiającym dotarcie 
do pracy, szkoły itp. Nałożenie opłat mogłoby w rezultacie podnieść 
ceny przejazdów lub, co gorsza, spowodować upadek wielu małych 
przewoźników, tym samym zmniejszając konkurencję. To zaś również 
podniosłoby ceny, a być może obniżyło też poziom usług. I jeszcze 
jedno: w przypadku wprowadzenia takich opłat Powiat Olkuski 
zyskałby, co prawda, dodatkowe dochody, lecz wedle prawa mógłby 
przeznaczyć je wyłącznie na utrzymanie przystanków. Co więcej, 
do ściągania należności trzeba by zatrudnić nowych pracowników, 
czego koszty stawiałyby opłacalność całego przedsięwzięcia pod 
znakiem zapytania. 

Ponadto Rada Powiatu wyraziła zgodę zgody na oddanie w najem 
części nieruchomości położonej w Olkuszu przy ul. Polnej 8, zmie-
niła rozkład godzin pracy aptek (tak, by dostosować go do potrzeb 
ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, 
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy) oraz zatwierdziła roczne 
plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu.  

2 Informacje



Celem porozumienia pomię-
dzy obu samorządami było wy-
pracowanie projektu rewitalizacji 
budynku i jego zaplecza, przy 
wspólnym połączeniu sił budże-
towych. Warunkiem rozpoczęcia 
inwestycji miało być przekazanie 
powiatowi za darmo przez wła-
dze miasta 50% udziałów histo-
rycznej nieruchomości oraz po-
zyskanie zewnętrznych unijnych 
środków finansowych na realiza-
cję ambitnego projektu. 

W 2006 r.  miasto  zgodnie 
z zawartą przez obie strony umo-
wą przekazało połowę w/w nieru-
chomości, po czym wspólnie przy-
stąpiono do opracowania projektu 
inwestycyjnego. Przeprowadzono 
wówczas inwentaryzację obiektu, 
zrobiono badania archeologiczne 
i powstały plany - nowo stworzo-
na dokumentacja naprawdę robiła 
wrażenie. Sam gmach miał zostać 
zmodernizowany od środka, a na 
tyłach dawnego starostwa plano-
wano dobudować nowe skrzydło 
z przeznaczeniem na restaurację, 
zaplecze kuchenne i sanitarne. 
W ogrodzie miał powstać podest 
letni i fontanna. W końcu chciano 
odkopać średniowieczne piwnice, 
w których przed wiekami mie-
ściła się mennica królewska oraz 
więzienie górnicze.  

Koszty inwentaryzacji, badań, 
projektu i zabezpieczenia obiektu 
w kwocie kilkudziesięciu tysięcy 
złotych, w całości zostały pokry-

te z budżetów samorządowych. 
W 2007-2008 r. z tak opra-

cowaną dokumentacją i dobrymi 
chęciami przystąpiono do Mało-
polskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Działanie 3.2 , 
by pozyskać środki finansowe na 
remont  obiektu i stworzenie jego 
nowej funkcji. Cały projekt miał 
opiewać na kwotę bliską 16 mln 
zł,  z czego 75%  to środki kwali-
fikowane z UE.   

Niestety i w tym przypadku 
dobre chęci ówczesnych władz 
z poniesionymi na ten cel kosz-
tami nie wystarczyły. Przygoto-
wany przez nie projekt nie został 
dopuszczony do oceny meryto-
rycznej. Już na poziomie wstęp-
nej oceny formalnej wniosek 
odrzucono, a dokładnie analiza 
finansowa, niezbędna do realiza-
cji projektu, miała liczne błędy, 
które naszym władzom wytknął 
odpowiedzialny za ocenę Urząd 
Marszałkowski. 

Krótko podsumowując stwo-
rzony przez samorząd projekt rewi-
talizacji „starego starostwa” nigdy 
nie miał okazji zostać oceniony 
pod względem wartości dziedzic-
twa i dobra kulturowego, co było 
kluczowe dla przyznania pieniędzy 
unijnych na realizację projektu.  

Po nieudanej próbie przystą-
pienia do programu na pozyska-
nie środków unijnych, do opinii 
publicznej podano nieprawdziwą 
informację, która miała przekonać 

wyborców, że projekt nie otrzymał 
akceptacji z powodu zbyt małej 
wartości historycznej i kulturowej 
w stosunku do wysokości rosz-
czonego wsparcia.  Prościej ujmu-
jąc nie brakowało takich głosów, 
które i dziś mówią, że budynek 
jakich w Polsce wiele, należy jak 
najszybciej sprzedać, gdyż przez 
swą niewielką wartość historyczną, 
nie kwalifikuje się do finansowania 
z żadnego programu unijnego, a sa-
morządy same nie udźwigną tak 
dużej inwestycji.   

Obecnie sprawa zabytkowego 
gmachu po dawnym starostwie po-
nownie wraca na salony polityczne. 
W kuluarach coraz częściej mówi 
się, że chcą sprzedać „stare staro-
stwo”. W budżecie powiatu nawet 
zaplanowano przychód z tego tytu-
łu na poziomie 575 tys. zł.  

U radnych temat wywołuje 
ironiczne uśmiechy, kiedy dowia-
dują się jak wycenia się wartość ca-
łej nieruchomości i wylicza dochód 
ze sprzedaży tak atrakcyjnej dział-
ki w centrum  starówki. Wycena 
parceli opiewa na kwotę 1 mln 150 
tys. zł. Należy pamiętać, że kwota 
ta w momencie sprzedaży nieru-
chomości zostanie podzielona na 
dwóch właścicieli, pomiędzy gmi-
ną a powiatem. Dla porównania 
- trzynaście lat temu jedna z naj-
mniejszych kamieniczek na olku-
skim rynku, bez działki i do gene-
ralnego remontu, została sprzedana 
za ok. 500 tys. zł. 

Sprawa nabiera pikanterii 
w momencie kiedy dowiadujemy 
się ile zapłacono za projekty, in-
wentaryzacje, badania i zabezpie-
czenia budowli. W sumie od 2006 
r. do dnia dzisiejszego gmina 
wspólnie z powiatem wydała na 
ten cel ok. 600 tys. zł.  

Reasumując, jeżeli uwzględ-
nimy pieniądze, które gmina 
i powiat już zainwestowały w bu-
dynek, to po sprzedaży nierucho-
mości realny dochód do budżetu 
wyniesie tylko po 275 tys. zł. 

Radni miejscy wyrażają zanie-
pokojenie i żądają od burmistrza 
coraz więcej informacji w tym 
temacie. W odpowiedzi na wątpli-
wości radnych burmistrz Dariusz 
Rzepka nie określa jednoznacznie 
swego stanowiska, ale i nie wyklu-
cza możliwości sprzedaży cennej 
nieruchomości. Ponadto burmistrz 
uważa, że w najbliższym czasie nie 
uda się pozyskać dotacji na remont 
obiektu, bez której przy obecnej 
sytuacji finansowej planowanie 
inwestycji wydaje się niemożliwe. 
Według przeprowadzonej przez 
włodarza miasta analizy wynika, 
że obecnie brak jest programów, 
do których można byłoby w tej 
sprawie aplikować. 

Podsumowując temat, pytania, 
które się nasuwają to: dlaczego 
wycena nieruchomości nie została 
zwaloryzowana o pieniądze za-
inwestowane w ostatnich latach, 
chodzi o kwotę 600 tys. zł ? Dla-

czego w obecnej sytuacji, 
gdy mamy kryzys, a ceny 
nieruchomości na ryn-
ku są najniższe od lat, 
w przyspieszonym trybie 
dąży się do sprzedaży 
tak cennej dla miasta nie-
ruchomości?  I w końcu 
najważniejsze, dlaczego 
włodarze już nie wyka-
zują chęci do rzetelnego 
przygotowania wniosku 
w celu pozyskania środ-
ków unijnych na remont 
historycznej nierucho-
mości i pozostawienia jej 
dla potrzeb kulturowych 
mieszkańców ziemi olku-
skiej.      

Jeszcze w tym roku 
lub najpóźniej w 2013 zo-
stanie ogłoszony nabór do 
programu zwanego Nor-
weskim Mechanizmem 
Finansowym w ramach 
Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego w obszarze tematycz-
nym „Konserwacja i rewitalizacja 
dziedzictwa kulturowego i natu-
ralnego”. Pula pieniędzy przezna-
czonych dla Polski w tym temacie 
to przeszło 240 mln zł na działania 
celowe w zakresie ochrony, zacho-
wania i udostępnienia dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego dla 
przyszłych pokoleń. Środki kwa-
lifikowane (do zwrotu dla bene-
ficjenta) mogą wynieść nawet do 
85%  kosztów realizacji całego 

programu.     
Klasycystyczny gmach po-

tocznie zwany „starym sta-
rostwem” został wzniesiony 
w latach 1827-1828 na gruzach 
czterech królewskich kamienic. 
Działka ta do dnia dzisiejszego 
przez historyków określana jest 
kwartałem królewskim, który od 
siedmiu wieków zawsze należał 
do skarbu królewskiego i państwa 
polskiego.

 v Beniamin Maciej Bujas

A potem nastała cisza… od-
mierzana krokami pustki… ci-
sza, z którą nam, koleżankom 
i kolegom  Zespołu Szkół Nr 4 
w Olkuszu, gdzie pracowała jako 
nauczyciel bibliotekarz przez 
ostatnie 13 lat, trudno się było 
pogodzić. Tak zrodził się pomysł 
nadania naszej szkolnej czytel-
ni  imienia Jolanty Skawińskiej. 
Sama uroczystość miała miejsce 
21 czerwca o godzinie 16:00. 
Symbolicznym aktem nadania 
imienia było odsłonięcie portretu 
Joli, którego na moją prośbę, jako 
dyrektora szkoły, dokonał Pan 
Jacek Skawiński – mąż zmar-
łej. Podobiznę uwiecznił  poeta, 
prozaik, malarz i rysownik - Pan 
Jacek Majcherkiewicz, któremu 
jeszcze raz z serca dziękuję za ten 
dar dla Budowlanki. W jego uję-
ciu Jola - Radosny Herold Poezji 
siedzi przy bibliotecznym sto-
liczku, zapraszając wchodzących 
do czytelni na filiżankę herbaty 
i ciasteczka, jej oczy są pełne we-
sołych iskierek, uśmiech przycią-
ga i ośmiela, jakby  odpowiadał: 
„dzień dobry”. 

Ciekawym punktem spotkania 
było rozstrzygnięcie Konkursu 
Literackiego ogłoszonego z oka-
zji 40-lecia Budowlanki. Jury 

w składzie: przewodnicząca- Pani 
Grażyna Wącław, członkowie 
– Pani Wiesława Syguła i Pani 
Anna Hajduła z Zespołu Szkół Nr 
3 w Olkuszu dokonało oceny 14 
nadesłanych na konkurs wierszy, 
dzieląc je na dwie kategorie:

Wiersze Joli Skawińskiej – 
Przyjaciółki Poetów, Impresje 
o Szkole i Poetach.

Jury podkreśliło wysoki po-
ziom artystyczny prac, a tym sa-
mym trudność rozstrzygnięcia. 
Ostatecznie w pierwszej kategorii 
przyznano:
• miejsce ex aequo Pani An-

nie Piątek („Otulona pokorą”, 
„W tym zamyśleniu jesien-
nym”) i Pani Irenie Włodar-
czyk („Kiedy byłaś wśród nas”, 
„Słoneczny mroźny stycznio-
wy ranek”), 

• miejsce Pani Krystynie Dziu-
rzyńskiej („Epitafium pa-
mięci Joli Skawińskiej”) i ŚP 
Panu Januszowi Czerniakowi 
(„A niech to”), 

• miejsce Pani Zdzisławie Bar-
czyk („Epitafium dla Joli”, 
„Miała być cisza post pokuta”),

• wyróżnienie Pani Magdalenie 
Bożek („Cisza”).

• W drugiej kategorii zwycię-
żył Pan Jacek Majcherkiewicz 

(„Moja szkoła”)
• miejsce Pani Krystyna Dziu-

rzyńska („Literat i emerytu-
ra”),

• miejsce Zdzisława Barczyk 
(„Pracodawcy XXI wieku”),

• wyróżnienie Pani Anna Pią-
tek („Pierwszy bal”, „Rówie-
śniczki”).
Podsumowaniem konkur-

su było odczytanie przez Panią 
Grażynę Wącław niezwykle cel-
nie dokonanej przez jury analizy 
wierszy, wręczenie nagród oraz 
pełen ekspresji  występ Krzysz-
tofa Móla, ucznia ZS nr 3, który 
recytował dwa, spośród nagro-
dzonych, wiersze.

Wzruszającym zwieńczeniem 
spotkania okazała się prezentacja 
multimedialna poświecona Joli. 
Klimatyczna muzyka,  zdjęcia 
pełne wspomnień, nuta reflek-
sji, pozwoliły uwierzyć, że ONA  
znowu jest wśród nas –  Radosny 
Herold Poezji powrócił, by na za-
wsze zostać w Budowlance.

Bardzo dziękuję rodzinie 
Joli oraz gościom spotkania za 
przybycie i każdy gest, będący 
darem serca. 

 v Marida Zoń

FEliEtoN

BUDOWLANKA

Kto chce ŁYKNĄĆ stare starostwo? 

RADOSNY HEROLD POEZJI 
na zawsze w BUDOWLANCE

Minęło już sześć lat od momentu jak władze gminy i powiatu olkuskiego porozumiały się w sprawie wspólnej inwestycji jaką miała być rewitaliza-
cja zabytkowego gmachu po dawnym starostwie.  Były dobre chęci, wielkie zapowiedzi i jeszcze większe gesty, gdy ówczesne władze miejskie 
przekazywały za darmo powiatowi 50% udziałów cennej nieruchomości.

23 stycznia odeszła Jolanta Skawińska, polonista, bibliotekarz, instruktor teatralny, opiekun me-
todyczny i merytoryczny Klubu Literackiego w Olkuszu, laureatka  (2009 rok) Olkuskiej Nagrody 
Artystycznej w kategorii: animator kultury, działacz Oddziału Okręgowego Towarzystwa Kultury 
Teatralnej w Olkuszu. Jej największą obsesją było życie i pasja twórcza, zarażała entuzjazmem 
i wiecznym optymizmem, jak magnes przyciągała ludzi charyzmatyczną osobowością i dobrą 
energią.  Gasła powoli, ciesząc się każdym nowym dniem, który był jej dany.

Działam od ponad  20 lat
nie zmieniając zainteresowań, 

zajmuję się klasycznym

kolekcjonerstwem:

Zapraszam do salonu kolekcjonerskiego 
w Olkuszu przy ul. Kościuszki 12

tel. 691 364 130

• numizmatyka • filatelistyka •
• doradztwo• wyceny •
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Bezpieczeństwo i Zaufanie

Na czym polega zabieg ERCP?
Zabieg ERCP (zabieg endoskopowej cholangiopankreato-
grafii wstecznej ECPW) ma na celu zobrazowanie prze-
wodów żółciowych oraz trzustkowych. Technika badania 
łączy ze sobą dwie metody: endoskopową i radiologiczną. 

Zabieg ERCP umożliwia:
• nieoperacyjne usuwanie złogów z dróg żółciowych 

i trzustki, 
• protezowanie zwężeń dróg żółciowych i trzustki w scho-

rzeniach nowotworowych oraz nienowotworowych 
pozwalające na odbarczenie żółtaczki, 

• uwidocznienie dróg żółciowych zewnątrz i wewnątrz-
wątrobowych oraz przewodu trzustkowego.

ERCP wykonuje się w celach diagnostycznych-rozpo-
znawania chorób, lub terapeutycznych-leczniczych.

Jakie są diagnostyczne wskazania do ERCP?
• podejrzenie zastoju żółci w zakresie dróg żółciowych 

zewnątrzwątrobowych,
• żółciopochodne ostre zapalenie trzustki,

• podejrzenie zmian chorobowych przewodów trzust-
kowych (rak, przewlekłe zapalenie trzustki, torbiele, 
przetoki żółciowe).

Jakie są terapeutyczne wskazania do ERCP?
Podczas wykonywania tego zabiegu możliwe jest leczenie 
niektórych chorób, m.in.:
• usunięcie złogów z dróg żółciowych lub trzustkowych,
• kruszenie złogów,
• często, aby postawić pewne rozpoznanie, lekarz wyko-

nuje biopsję pobierając kawałek tkanki..

Co zyskuje pacjent dzięki zabiegowi ERCP?
• skrócony czas leczenia,
• zwiększony komfortu podczas leczenia,
• ERCP jest zabiegiem małoinwazyjnym, nie wymaga 

długiej hospitalizacji,
• to nowoczesny zabieg, dzięki któremu pacjent unika 

zabiegu operacyjnego.

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o. o. stale podnosi jakość i dostępność świadczonych 
usług medycznych. Wszystko z myślą o zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych mieszkańców 
powiatu olkuskiego i okolic. Tym razem poszerzyliśmy świadczenia w zakresie zabiegów 
ERCP. Dotychczas zmuszeni byliśmy przewozić pacjentów do Krakowa w celu wykonania 
zbiegu ERCP. Teraz zabiegi te możemy wykonywać na miejscu w szpitalu.

Zabiegi ERCP
w Nowym Szpitalu w Olkuszu
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DOMY
Z  BALI

Józef Chowaniec • Domy z bali
• Domy szkieletowe
• Domki letniskowe
• Domki kanadyjskie
• Wiaty ogrodowe
• Ganki
• Dachy
• Usługi tartaczne
• Więźba dachowa
• Boazeria

Firma „MALORZ” zajmuje się produkcją wszelkiego
rodzaju wyrobów z drewna. W swojej ofercie posiada:

• Deska elewacyjna
• Podłogi
• Deska tarasowa
• Listwy wykończeniowe
• Schody
• Parapety
• Okna 
• Drzwi wewnętrzne 
   i zewnętrzne
• Altanki

• Place zabaw
• Meble ogrodowe
• Huśtawki
• Budy 
• Balustrady
• Ocieplenie STEICO FLEX 
• Łóżka
• Kołyski

SIEDZIBA FIRMY:
Trzyciąż 180, 32-353 Trzyciąż

e-mail: biuro@malorzdomy.eu
www.malorzdomy.pl

KONTAKT:
Właściciel  firmy:

Józef Chowaniec + 48 607 092 504
Dział produkcji:

Tomasz Gzyl  + 48 501 229 280

CZYNNE:
pon - piątek 9.00 – 17.00,

sobota 9.00 – 14.00

Informacje, Reklamy



Podczas Mszy świętej Ksiądz 
Henryk Chmieła przypomniał, że 
rok 2012 jest kolejnym, w którym 
przygotowujemy się do wielkiego 
jubileuszu 100-lecia objawień w Fa-
timie. 

Zgodnie z parafialną tradycją, 
Nabożeństwa Fatimskie mają nie-
zwykle uroczysty charakter. Przed 
miesiącem o oprawę muzyczną 
uroczystości zadbała Orkiestra 
Reprezentacyjna Sił Powietrz-
nych z Bytomia. Podczas ostatniej 
czerwcowej liturgii wierni zosta-
li  ubogaceni   śpiewem i muzyką 
w wykonaniu zespołu Pani Mał-
gorzaty Kocjan. Modlitwie zawsze 
towarzyszy uroczysta asysta służby 
liturgicznej. W przygotowanie na-
bożeństwa włączają się liczne grupy 

działające w parafii m.in. Domowy 
Kościół, Róże Różańcowe, Straż 
Przykościelna, Rodziny Serca Jezu-
sa i Młodzież.  

 W kazaniu ks. Tomasz Zmarzły 
wskazał, że w roku miesiące i dni 
są naznaczone obecnością Maryi. 
- Nowy Rok rodzi dla nas Święta 
Boża Rodzicielka. Noce długie 
i czarne oświeca blaskiem świecy 
Gromniczna Panienka - podkre-
ślał w homilii ks. Tomasz Zmarz-
ły. - Szczególnym miesiącem Jej 
poświęconym jest miesiąc maj, 
gdzie śpiewa się litanie loretańską 
i odprawia nabożeństwa majowe, 
chwaląc Matkę Bożą. Jej nieod-
łącznym atrybutem są kwiaty, 
gdzie nazywa się Ją „Różą i Li-
lią”, które symbolizują królewski 

majestat i Niepokalane Poczęcie. 
Zanosząc modlitewne wołanie, 
przez wezwanie opieki Najświęt-
szej Maryi Panny, całe stworzenie 
chwali nie tylko Boga Stwórcę, ale 
się do Niego upodabnia. Każdy 
będąc jak „kwiat, który wzrasta, 
jaśnieje  pięknem i zachwyca” ma 
się na wzór Maryi jaśnieć święto-
ścią i czystością serca – przypomi-
nał ks. Zmarzły. 

Po Mszy Świętej wierni uczest-
niczyli w procesji wokół świątyni. 
Następnie zgromadzeni wspólnie 
odmawiali Różaniec połączony 
z rozważaniem Fatimskim oraz od-
mówili Apel Jasnogórski. 

 v Łukasz Kmita

Przed kilkoma dniami poseł PiS Jacek Osuch zażądał w zapytaniu skierowanym do premiera Tuska o 
to, aby ten wytłumaczył się z zakupu 35 super ekskluzywnych limuzyn. Przetarg na zakup ogłosiła Centrum 
Usług Wspólnych, które przewozi państwowych urzędników. - Z niedowierzaniem i jednocześnie ze zdziwie-
niem przyjąłem wiadomość, że w czasie gdy w całej Europie mamy do czynienie z kryzysem gospodarczym a 
poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej „zaciskają pasa” ograniczając swoje wydatki na admi-
nistrację, w Polsce podjęto na szczeblu centralnym decyzję o zakupie luksusowych limuzyn, które będą woziły 
rządowych urzędników - mówił w wywiadzie poseł Jacek Osuch. Na wyposażeniu samochody mają posiadać 
m.in. „system rozpoznający zmęczenie kierowcy”, „ostrzeganie przed niepożądaną zmianą pasa ruchu” czy 
system wspomagający ruszanie „pod górkę”. Całość ma kosztować kwotę 5 mln zł.

Bez wątpienia Premier i ważniejsi ministrowie powinni jeździć bezpiecznymi i eleganckimi samochoda-
mi. Ale czy niżsi rangą urzędnicy z kancelarii i poszczególnych resortów muszą jeździć za pieniądze podatni-
ków, aż 35 tak ekskluzywnymi pojazdami?.  v ŁuK

OLKUSZ

polityka

Nabożeństwo Fatimskie w Maksymilianie

Skromność według Platformy

Od początku istnienia parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Olkuszu trzynastego dnia 
miesiąca, od maja do października, wierni licznie gromadzą się na Nabożeństwach Fatim-
skich. Tym razem na zaproszenie księdza Proboszcza Henryka Chmieły czerwcowej liturgii   
przewodniczył ksiądz Tomasz Zmarzły.

Premier Tusk w mediach jest przedstawiany jako człowiek niezwykle oszczędny. Oszczędza 
głównie na chorych i obniża poziom refundacji leków. Oszczędza też na emerytach. Ostat-
nio Tusk objawił się jako człowiek niezwykle skromny. Kupuje bowiem na potrzeby swoich 
urzędników 35 luksusowych limuzyn za kwotę ok. 5 mln zł.
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OLKUSZ
OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

Oferujemy:
• betony towarowe od B-10 do B-40
• betony posadzkowe, mrozoodporne, hydrotechniczne
• betony drogowe i mostowe
• betony wg receptury powierzonej
• zaprawy budowlane
• podsypki stabilizujące
Oferujemy również gamę prefabrykatów z wibroprasy:

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną. 
Jesteśmy największym przedsiębiorstwem produkującym beton w powiecie olkuskim.
Należymy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.

• ogrodzenia betonowe
• płytki chodnikowe
• płyty ażurowe
• bloczki fundamentowe
• korytka ściekowe

WOLBROM
UL. BRZOZOWSKA 2

tel. 32 644 21 42
696 486 469

 Betoniarnia PRO-BET Sp. J.

KONKURENCYJNE

CENY!!!KONKURENCYJNE

CENY!!!

www.pro-bet.com.pl • pro-bet@poczta.onet.pl

www.quercus-ogrody.com

placzekw@gmail.com

projektowanie 
i urządzanie zieleni

tel. 606 910 700
608 323 563

OGRODY

Reklamy



PODZIĘKOWANIA 
Zarząd Związku Komunal-
nego Gmin „Komunikacja 
Międzygminna” w Olkuszu 
dziękuje wszystkim oso-
bom, które zapoznały się 
i złożyły cenne uwagi oraz 

wnioski do wyłożonego projektu planu Zrów-
noważonego Rozwoju Publicznego Transportu 
Zbiorowego na obszarze Związku Komunal-
nego Gmin „Komunikacja Międzygminna” 
w Olkuszu na lata 2012-2022. W/w uwagi 
i wnioski zostaną uwzględnione w dalszym 
etapie tworzenia planu.
Po uwzględnieniu uwag i wniosków, jesienią 
zostanie ponownie wyłożony poprawiony plan 
transportowy oraz zorganizowane zostanie spo-
tkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Zmiana cen biletów 
jednorazowych od 1 kwietnia
1 kwietnia br. podrożeją bilety jednorazowe na 1, 2 oraz 
3 jednostki administracyjne. Cena biletów w strefie 
miejskiej pozostaje bez zmian. Nadal na linii M bilet 
normalny będzie kosztować 1 zł, a ulgowy 0,50 zł.
Z dniem 1 kwietnia również na linii PS będą 
obowiązywać takie ceny biletów jednorazowych. 
Ceny biletów jednodniowych, okresowych imiennych 
oraz na okaziciela pozostają bez zmian.
Istotną zmianą również będzie nie pobieranie przez 
kierowców opłaty manipulacyjnej 0,20 zł przy zakupie 
biletu jednorazowego przez pasażera w autobusie.
W związku ze zmianą cen biletów jednorazowych zmieni 
się wysokość opłat dodatkowych.

  Czy uchwalenie tego planu jest konieczne?
Uchwalenie takiego planu jest konieczne, by móc dalej realizować 
komunikację miejską po 1 marca 2014 r.. Ustawa o publicznym 
transporcie zbiorowym daje nam trzy lata na stworzenie planu 
transportowego jeśli zamierzamy dofinansowywać   przewozy 
użyteczności publicznej, a takimi jest komunikacja miejska. 
  Czy jego wykonanie nie jest zbyt drogie? 60 tys. 
zł to nie za dużo?
Moim zdaniem cena nie jest wygórowana. Trzeba wziąć pod uwagę to, że 
zrobienie takiego planu nie jest takie proste. Wymaga wiedzy fachowej 
i przeprowadzenia badań istniejącego stanu rzeczy, tj: istniejącej sieci 
połączeń, potoków pasażerskich, napełnień, odpłatności za przewóz oraz 
analizy zebranych wyników. To wymaga zaangażowania odpowiednich sił 
i środków.  Dla porównania dodam, iż inni oferowali nam ceny za wykonanie 
planu, które przekraczały 120 tys. zł.

  Czy plan ograniczy działalność busiarzy?
Bzdura! To jakaś wymyślona przez busiarzy plotka, gdyż ustalenia plany 
transportowego ich nie dotyczą. Busiarze to w myśl ustawy o publicznym trans-
porcie drogowym przewoźnicy wykonujący inne przewozy niż komunikacja 
użyteczności publicznej. Mogą spać spokojnie. Plan dotyczy operatorów, czyli 
tych którzy wykonują przewozy na nasze zlecenie. My myślimy o komunikacji 
miejskiej, ale żeby dobrze funkcjonowała, musi mieć konkurencyjne ceny, 
odpowiedni tabor, a przede wszystkim musi być pewna! Przewoźnik prywatny 
nie zawsze to  zapewnia. Niektórzy przewoźnicy jeżdżą, jak chcą, niezgodnie 
z posiadanymi zezwoleniami i rozpadającymi się autobusami pamiętającymi 
czasy PRL-u zazwyczaj bez kas fiskalnych.
  To dlaczego pasażerowie jeżdżą busami?
Bo busiarze mają tańsze bilety. Udało nam się na linii M wprowadzić 
bilety po 1 zł. Okazało się, że autobusy się zapełniły. Ale żeby opłacało 

nam się to zrobić na innych liniach, musimy ograniczyć działalność 
przewoźników prywatnych. Dziś jeżdżą przed autobusami i zabierają 
nam klientów. W ten sposób tracimy ok. 1 mln zł rocznie. Potrzebna 
jest kontrola realizacji przewozów przez organ wydający zezwolenie, 
policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego.
  W planie pojawia się tele-bus. Co to takiego?
W niektórych miejscach komunikacja miejska w ogóle nie powinna 
jeździć. Trzeba na nowo przeanalizować sieć i tak ją zmienić, żeby 
stała się bardziej rentowna. Dlatego myślimy, aby wzorem Krakowa 
wprowadzić tele-busy, które się bardziej opłacają niż regularna 
komunikacja miejska. Jednak my chcemy to zrobić inaczej niż 
w Krakowie. Tele-busa zamawiałby np. sołtys lub przewodniczący 
osiedla dla większej ilości osób, tak by wyeliminować żartownisiów.

Pytający: J.M. Odpowiadający: W.G

Wywiad z Panem Wojciechem Gleniem, przewodniczącym Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzgminna” 
w Olkuszu na temat projektu planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na obszarze Związku 

Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu na lata 2012-2022.
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32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 032/643 03 13

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

INFORMUJEMY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej
w Olkuszu przy ul. Krakowskie Przedmieście 14, 

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
że w związku z nowo planowaną nadbudową w 2012 r. 

pozostały jeszcze do sprzedaży dwa nowe lokale mieszkalne:
o pow. około 56m2.

Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu 
pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji. Zainteresowanych i chętnych 

nabyciem mieszkania prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 
lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Administracji i Kadr, p.17, 
tel. 0-32 643-03-13, 643-03-16 w. 120

Posiadamy do wynajęcia
przy ul. Kluczewskiej 2:
• pomieszczenie garażowe o pow. 35 m2

    z kanałem, wyposażone w energię 
    elektryczną i wodę
Zapewniamy:
• dozór całodobowy
• obiekt monitorowany

Zapraszamy do nowo
otwartego zakładu
produkującego nici 
z włókien naturalnych

Nasza oferta:
• nici wędliniarskie
• sznurek rolniczy
• sznurek pakowy
• przędza 
    i tkanina jutowa
• nici lniane
• linki plecione

ul. Kolejowa 50, Bukowno
tel. 508 088 670, 508 088 671, 508 088 672
www.grzanpol.com.pl        grzanpol@grzanpol.com.pl

Czynne od pon. do piątku w godz. 700 - 1600

Zapraszamy do profesjonalnej
myjni samoobsługowej i ręcznej firmy

U nas umyjesz samochód tanio i dobrze. 
Myjnia jest najnowocześniejszym modelem 

firmy Karcher, środki chemiczne są całkowicie bezpieczne 
dla środowiska i nie niszczą lakieru. 

Woda używana do mycia jest specjalnie filtrowana, 
nie zostawia plam na samochodzie. 

Oferujemy żetony do bezgotówkowego 
korzystania z myjni dla firm i instytucji. 

ul. Kolejowa 50, Bukowno

Reklamy



Powracam do tematu olku-
skich podziemi bynajmniej nie 
z powodu zbliżających się wa-
kacji i zaczynającego się sezonu 
na przygodę, legendę i poszuki-
wanie ukrytych skarbów, a dla 
sprawy jak najszybszego udo-
stępnienia pięknych zabytków 
średniowiecza, które posiadamy 
pod płytą rynku. W celu przy-
bliżenia Państwu tematu, rok 
temu w tej samej gazecie pisa-
łem o podziemiach w artykule 
pt. „Olkusz na liście UNESCO? 
”. Dla krótkiego przypomnienia, 
opowiedziałem wówczas jak 
powstawał film o średniowiecz-
nych piwnicach, szybach górni-
czych i przedprożach pt.”Olkusz 
- srebrne miasto”(film można 
obejrzeć na portalu interneto-
wym „YOUTUBE”). Pisałem 
także o przybyciu do Olkusza 
profesorów z uczelni AGH i ich 
zachwycie po wyprawie do piw-
nic kamienicy nr 29 oraz odwie-
dzinach telewizji TVN, która re-
lacjonowała swą wizytę na żywo 
z podziemi Olkusza. Było też 
o zaangażowaniu się w sprawę 
pana ministra dr Andrzeja Dudy 
i jego listu do Ministra Kultury 
z prośbą o wsparcie inicjatywy 
udostępnienia turystom tego za-
pomnianego  zabytku.   

Po dwóch latach promo-

cji w mediach, na uczelniach 
i w środowiskach naukowych, 
temat olkuskich podziemi toczy 
się jak kula śnieżna, nabierająca 
rozpędu i wielkości. 

W dniu 11 maja bieżącego 
roku razem z panem radnym 
Józefem Sareckim złożyliśmy 
do pana burmistrza interpelację 
w sprawie uregulowań prawnych 
w zakresie adaptacji zabytko-
wych przedproży i szybów gór-
niczych na obszarze olkuskiego 
rynku. Jest to pierwsza w hi-
storii olkuskiego samorządu 
taka interpelacja, której zada-
niem jest rozwiązanie aspektów 
prawnych dla własności piwnic 
(przedproży) znajdujących się 
pod płytą rynku, poza obsza-
rem prywatnych kamienic oraz 
szybów górniczych nierzadko 
ukrytych w tych piwnicach. 
Celem złożenia interpelacji jest 
także uruchomienie współpracy 
pomiędzy właścicielami kamie-
nic, a gminą, która pozwoliłaby 
na adaptację zabytkowych piw-
nic i finansowanie ich napraw 
z dostępnych administracyjnie 
zewnętrznych źródeł.  

Dodatkowo 1 czerwca tego 
roku do burmistrza wpłynęła 
druga interpelacja z pytaniem 
uzupełniającym, szczegółowo 
określająca zakres działań dla 

Pana burmistrza. Interpela-
cja zawiera prośbę o podjęcie 
czynności, które doprowadzą do 
wydobycia gruzu zalegającego 
w przedprożach przy kamienicy 
nr 29 i pozwolą na dalsze rato-
wanie zabytku,  jego adaptację 
i ekspozycję na widok publicz-
ny.

Właściciel kamienicy nr 29 
zaoferował chęć takiej adaptacji 
i udostępnienia historycznych 
przedproży pod warunkiem 
odgruzowania ich wnętrz przez 
władze miasta. Jednocześnie 
na własny koszt zobowiązał się 
do osuszenia i odgrzybienia po-
mieszczeń oraz w późniejszym 
czasie w miarę możliwości do 
częściowej rekonstrukcji ka-
miennych sklepień. 

Na prośbę autora swoje sta-
nowisko w temacie złożonych 
interpelacji zajął Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Kra-
kowie, pan Jan Janczykowski. 
W piśmie z dnia 18 czerwca do 
Rady Miejskiej w Olkuszu oraz 
Pana Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Olkusz proponuje on kwestię 
prawną przedproży rozwiązać 
podobnie jak w Krakowie -” Je-
żeli piwnica przedproży istnieje 
(lub zniszczona jest tylko w nie-
wielkim stopniu) i jest dostęp-
na z piwnic kamienicy, jest ona 

w posiadaniu właścicieli budyn-
ku. Wszystko na zewnątrz takiej 
piwnicy jest własnością wła-
ściciela gruntu na poziomie te-
renu, czyli w praktyce miasta”. 
Jednocześnie Jan Janczykowski 
dodaje – ”Odrębnym proble-
mem jest wyjątkowa w chwili 
obecnej sytuacja trzykondygna-
cyjnych przedproży kamieni-
cy przy Rynku 29. Z uwagi na 
odkrycie kamiennego portalu 
wejścia z rynku do przedproży 
uzasadnione jest tutaj wykona-
nie wglądu z poziomu chodnika 
na ten portal, pod warunkiem 
wcześniejszej jego konserwacji 
…” 

W dalszej części pisma Ma-
łopolski Konserwator Zabytków 
uważa za uzasadnione działanie 
w tym jednym przypadku dla 
usunięcia gruzu z przedproży 
kamienicy nr 29 podczas obec-
nej rewitalizacji, jednak odpo-
wiednią decyzję w tej sprawie 
muszą podjąć władze Olkusza, 
odpowiedzialne za prawidłowy 
przebieg tego zadania. 

W odpowiedzi na interpela-
cje pan burmistrz zapewnił, że 
uruchomiono procedury praw-
ne, mające określić własność 
przedproży, od których zależy 
dalsze działanie samorządu. 
Burmistrz również informuje, iż 

na chwilę obecną, ze 
względu na przewi-
dywany,  stosunko-
wo łatwy dostęp do 
przedproży z pozio-
mu rynku, planowa-
ne jest po ich odsło-
nięciu odgruzowanie 
oraz uzupełnienie 
ubytków w ścianach 
p o d t r z y muj ą cych 
płytę żelbetową, za-
bezpieczającą wnę-
trza przedproży.  

Na zakończenie 
tematu, jeszcze na 
chwilę powrócę do 
wątku zabytkowych 
szybów górniczych 
w obrębie rynku. 
W interpelacji, którą złożyliśmy 
razem z panem radnym Józefem 
Sareckim, zabiegamy o eks-
pertyzy prawne i badania kon-
struktorskie dla starodawnych 
szybów górniczych. Wspólne 
działanie z panem Józefem jest 
nieprzypadkowe. To jedyny rad-
nym w naszej radzie miejskiej, 
który na co dzień współpracuje 
z branżą górniczą i środowiska-
mi naukowymi z tego obszaru 
tematycznego. Dlatego jestem 
przekonany, że podjęte przez 
nas działania, wcześniej czy 
później doprowadzą do odkry-

cia starodawnej kopalni srebra 
i nowej atrakcji turystycznej 
królewskiego miasta Olkusza.  

W tym miejscu pragnę jesz-
cze wyrazić serdeczne podzię-
kowania dla Pana Burmistrza 
Marcina Pietraszewskiego za 
szybkie i sprawne zaangażo-
wanie się w ochronę olkuskich 
zabytków.

 v Beniamin Maciej Bujas

FEliEtoN

Olkuskie podziemia ponad podziałami - odsłona II
Kiedy dwa lata temu po raz pierwszy na poważnie poruszyliśmy temat olkuskich podziemi, a dosłownie wręcz wydobyliśmy 
go z podziemi, mało kto nam wierzył, że odkopanie tego zapomnianego od wieków cudu architektury i udostępnienie go zwie-
dzającym jest możliwe.  Dzisiaj, po długotrwałym przekonywaniu tych nieprzekonanych wiemy, że legendarne podziemia rynku 
olkuskiego są z dnia na dzień coraz bliższe, w zasięgu ręki albo raczej latarki, tuż pod stopami. 
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AUTO-PLAST Sp. J.AUTO-PLAST Sp. J.

Olkusz, Al. Tysiąclecia 1B • tel. 0-32 754 76 33, 0-601 445 721, 0-695 634 005

• Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych •
• Pomoc drogowa • Diagnostyka komputerowa •

• Naprawy bieżące, części i akcesoria do wszystkich typów pojazdów •
• lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki • Bogucin Duży 100

tel.(32) 642 86 56; tel. 663 747 609

AUTO-SZYBY
MARKOWE SZYBY SAMOCHODOWE

Sprzedaż • Montaż •  Naprawa
HURT-DETAL

PRODUCENT ŁAWEK

tel. 602 617 416, 696 115 781
www.imageolkusz.com • image.olkusz@onet.pl
IMAGE, ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz

oferuje wykonanie:
• remontów bieżących i kapitalnych
• wylewek cementowych
   agregatem „Mixokret”
• robót elewacyjnych
• robót transportowo-sprzętowych koparko-
   ładowarką, samochód samowyładowczy   
• tynków maszynowych (gipsowych
   i cementowo-wapiennych)       

Olkusz, ul. Osiecka 3a
tel./fax. 32 643 32 61, kom. 604 793 597, 604 437 742

FIRMA BUDOWLANA

Atrakcje turystyczne TUNEZJI:

Tunis – stolica Tunezji gdzie 
nowoczesne budownictwo są-
siaduje z  tradycyjną arabską 
architekturą. Miasto tętniące 
życiem na miarę stolic europej-
skich jednocześnie zachowują-
ce tradycyjne wpływy islamu. 
Główny bulwar Avenue Habib 
Bourguiba jest często porów-
nywany z  francuskimi Polami 
Elizejskimi.
Kartagina – starożytne mia-
sto-państwo, którego szczyt 
świetności przypadał na III w. 
p. n. e. Dziś w Kartaginie moż-
na podziwiać ruiny tej starożyt-
nej potęgi, które zostały objęte 
patronatem UNESCO w 1972 r. 
Sidi Bou Said – jedno z naj-
bardziej malowniczych i urokli-
wych miasteczek Tunezji. Białe 
domy z  niebieskimi drzwiami, 
okiennicami i  wykuszami za-
chwycają każdego turystę. 
Idealne miejsce na relaks po 
intensywnym zwiedzaniu Tuni-
su i Kartaginy.

El Dżem – jeden z  głównych 
punktów programu wyprawy 
na południe Tunezji – wyciecz-
ki na Saharę. Miasto, w  którym 
zobaczą Państwo trzeci, co do 
wielkości na świecie amfiteatr, 
zachowany lepiej niż rzymskie 
Koloseum.
Matmata – niewielka miejsco-
wość położona w  rejonie gór 
Dżebel, gdzie można zwiedzać 
wydrążone w  skałach domy 
troglodytów – prymitywnych ple-
mion ludzi mieszkających w pod-
ziemiach lub jaskiniach. Jest to 
jedna z  największych atrakcji 
turystycznych Tunezji będąca 
kolejnym z  punktów programu 
wycieczki na Saharę. 
Szott El Dżerid – kolejny z obo-
wiązkowych punktów wyprawy 
na Saharę – jest to największe 
słone jezioro na Saharze, które 
zostało wykorzystane jako plener 
do niejednej części filmu Gwiezd-
ne Wojny George’a Lucasa. 

Anna Leś

NIEZIEMSKIE PODRÓŻE Z UFO TRAVEL cz.3
Tym razem pragniemy zaprezentować Państwu jeden z naj-
częściej wybieranych przez polskich turystów kierunek wa-
kacyjny - Tunezję. Kraj arabski o  wielu obliczach. To tutaj 
poczują Państwo wpływy kultury berberyjskiej jak i andaluzyj-
skiej. To tutaj będą Państwo mogli odwiedzić żydowskie sy-
nagogi i katolickie kościoły. To tutaj poczują Państwo oddech 
Sahary… W trzecim odcinku prezentujemy…

TURYSTYKA
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RZUĆ PALENIE

POZBĄDŹ SIĘ ALERGII!

Najskuteczniejsza w Polsce metoda rzucania
palenia opracowana przez lekarzy (metoda BRT).

Już jeden zabieg uwalnia całkowicie pacjenta od głodu nikotynowego!

UL. K.K. WIELKIEGO 28 - II piętro (przychodnia obok Skarbka)
tel.  511 998 966      www.alergo-med.pl

Bezbolesne, komputerowe testy alergiczne, odczulanie bez leków
INNE TERAPIE METODĄ BRTJUŻ W

OLKUSZU

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz , tel. 32 754 56 70

Zakres działalności:
Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Ryczałt 
Rejestry VAT

ZUS
Sprawy pracownicze 

Szkolenia BHP przez firmę z uprawnieniami
Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw

Zeznania roczne
Zwrot VAT na materiały budowlane

Dojazd do Klienta wliczony w cenę usług

Świadczymy nasze

usługi od 21 lat!

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz , tel. 32 754 56 70

Zakres działalności:
Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Ryczałt 
Rejestry VAT

ZUS
Sprawy pracownicze 

Szkolenia BHP przez firmę z uprawnieniami
Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw

Zeznania roczne
Zwrot VAT na materiały budowlane

Dojazd do Klienta wliczony w cenę usług

Świadczymy nasze

usługi od 21 lat!

Informacje

Wydawca: SOLID PRESS s.c.  
Adres: 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2/8
tel.: 608-339-732 
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Redaktor naczelny: Mateusz Mucha 
Skład i łamanie: Design Factory
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu –  w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej 
oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie, Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych 
miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie zawsze zgadza się z  poglądami  
wyrażanymi na łamach Gwarka Olkuskiego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów.  
Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i  nie może być powielane oraz wykorzystywane  
w części lub całości bez jego zgody.
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Zakres usług:
• roboty budowlane • roboty inwestycyjne  • roboty remontowe

• wylewki cementowe • usługi koparko-ładowarka • usługi transportowe
INWESTYCJE „POD KLUCZ”

INWESTYCJE  „POD KLUCZ”

www.zrb-paciej.pl

ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANY

„STANISŁAW PACIEJ”
32-300 OLKUSZ

UL. OSIECKA 3A
TEL./FAX 032 643 32 61PACIEJ

POKRYCIAPOKRYCIA
dachowe
WOLBROM 32-340
ul. Olkuska (obok Stacji Paliw)

tel./fax: 32 611 04 93
tel. kom. 697 226 037

BEZPIECZNY DACH TWOJEGO DOMU

gwarancja do 40 lat

www.dachcenter.plwww.dachcenter.pl

GARNITURY • MODA MĘSKAGARNITURY • MODA MĘSKA
GRAFGRAF

Ceny już od 299 zł • Przeróbki na miejscu. • Możliwość negocjacji cen.

Olkusz, ul. Jaśminowa 8
tel. 032 641 33 32; 0 605 220 250
pon. - sob 9.00 - 20.00

 garnitury  marynarki spodnie  płaszcze i kurtki
garniturki komunijne

PASCALV E R N E T marcoFeretti
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