
Powiat

Bezlitośni wolontariusze
W powiecie olkuskim zdarzały się już kradzieże „na wnuczka”, „na pracownika ga-

zowni”, ale złodzieje wymyślają coraz to nowe sposoby.
– czytaj str. 7

Olkusz

Jest biuro, gdzie atrakcje?
Pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego powstaje sieć biur informacji turystycznej

na terenie całego województwa. Jedno z nich ma się znaleźć na parterze Muzeum Pożar-
niczego w Olkuszu. czytaj str. 2
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Powiat olkuski

Nawałnice
postraszyły olkuszan
Lipiec zawsze był miesiącem, w którym letnie burze, silny wiatr i ulewy przybie-
rały na sile. W tym roku niekorzystne zjawiska atmosferyczne przemieniły się jed-
nak w nawałnice, które w niejednym powiecie Małopolski zrywały dachy z domów.
Na szczęście, wichury dość łagodnie obeszły się z olkuszanami.

Od 1 do 21 lipca Powiatowa Straż Pożarna podjęła 19 interwencji związanych z nawałnica-
mi. 14 z nich dotyczyło wypompowywania wody przede wszystkim z piwnic. 5 razy strażacy usu-
wali powalone konary drzew. Większość interwencji miała miejsce 20 lipca między godziną 13
a 14. Straż pożarna pracowała w całym powiecie. Wichury i ulewy najłagodniej obeszły się z miesz-
kańcami gminy Klucze.

Wolbrom

Przebój powalczy
o czołówkę
Zajęcie przez Przebój Wolbrom
11. miejsca w III lidze w po-
przednim sezonie nie można
uznać za sukces. Zdają sobie z
tego sprawę władze klubu, dlate-
go chcą wzmocnić drużynę no-
wymi zawodnikami, aby powalczyć
o lokatę w czołówce tabeli.

- Ostatni okres w historii naszego
klubu traktowaliśmy przejściowo. Chcie-
liśmy zatrzymać tendencję spadkową.
Naszym celem było utrzymanie pozio-
mu sportowego i ułożenie się z wierzy-
cielami. To nam się już prawie udało. W
tej chwili idziemy w kierunku wzmac-
niania drużyny doświadczonymi za-
wodnikami – tłumaczy Andrzej Kon-
dziołka, prezes Przeboju.

Wolbromianie sporo meczów prze-
grali różnicą jednej bramki, często strze-
lonej pod koniec spotkania. To może
świadczyć o braku odpowiedniej mobi-
lizacji w drużynie. Nowi doświadczeni
zawodnicy mają zmienić tę tendencję.

Oprócz wzmacniania drużyny piłka-
rzami z zewnątrz, klub wciąż zaprasza
na treningi młodych mieszkańców po-
wiatu chrzanowskiego. To właśnie wy-
chowankowie klubu, według założenia
działaczy, mają stanowić około 80% ze-
społu.

- Mam nadzieję, że mieszanka
młodych zawodników z tymi nieco bar-
dziej doświadczonymi pozwoli osiągnąć
zamierzony cel na nowy sezon, czyli
uplasowanie się drużyny w III lidze na
miejscach od pierwszego do piątego.
Myślę, że przy pomocy Mirosława Haj-
do, naszego nowego trenera to na-
prawdę może się udać – przekonuje pre-
zes Kondziołka. dg
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Busiarze
podniosą ceny?

Nadszedł ciężki czas dla pry-
watnych przewoźników i ich klien-
tów. Wciąż drożeje paliwo, a

Rada Miasta Krakowa uchwaliła
nowe stawki za każde zatrzyma-
nie się busa na przystanku. Cena
wzrosła z jednego grosza do pię-
ciu.

– czytaj str. 2

Powiat olkuski

Kto zajmie się
szkołami?

Zespoły szkół w Bukownie i
Trzyciążu są nierentowne – powiat
olkuski musi wiele dokładać do
otrzymywanej subwencji oświa-
towej, podczas gdy coraz mniej
uczniów chce uczyć się w lokal-
nych szkołach średnich. Więk-
szość absolwentów olkuskich gim-
nazjów wybiera kształcenie w Kra-
kowie. Ratunkiem dla placówek
może być przejęcie ich przez
miasto czy gminę.

– czytaj str. 7
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Pod auspicjami Urzędu Mar-
szałkowskiego powstaje sieć
biur informacji turystycznej na
terenie całego województwa.
Jedno z nich ma się znaleźć na
parterze Muzeum Pożarniczego
w Olkuszu.

W teorii miało działać już w
tym sezonie tymczasem do tej
pory nie udało się nawet skom-
pletować wyposażenia. – Punkt
informacji turystycznej i tak nie
uczyni z miasta mekki turystycz-
nej – komentuje Waldemar Czar-

nota, naczelnik Wydziału Pro-
mocji UM. Specjaliści są podob-
nego zdania, jednak zwracają
uwagę na konieczność dbania o
jakość obsługi turystów.

Na ścianie budynku Muzeum
Pożarniczego wisi tabliczka z
symbolem biura informacji tury-
stycznej, ale w tym miejscu przy-
jezdni na pewno nie mogą jej za-
sięgnąć. Podobnie jest w innych
miejscowościach w wojewódz-
twie, które zostały objęte projek-
tem "Małopolskiego Systemu In-
formacji Turystycznej". Zakładane
w jego ramach biura miały zostać
wyposażone do końca ubiegłego
roku i działać już od tego sezonu.

– Obecnie cały czas dostar-
czane są do nas poszczególne
elementy sprzętu audiowizualne-
go, meble i inne wyposażenie.
Gdy wszystko zostanie skomple-
towane ma pojawić się u nas
wyłoniona przez Urząd Mar-
szałkowski firma odpowiedzial-
na za odbieranie aranżacji. Ostat-
nio poinformowano nas, że biuro
prawdopodobnie będzie mogło
działać od 1 stycznia – mówi
Czarnota.

Jak podkreśla, turyści przyjadą
do Olkusza bez względu na to,
czy punkt będzie działał czy nie.
– Taki punkt może co najwyżej
ułatwić przyjezdnym zwiedzanie
miasta, zwrócić uwagę na pewne
rzeczy – uważa.

Również Marcin Gajowski z
Agencji Rozwoju Miast i Regio-
nów nie uzależnia rozwoju tury-
stycznego Olkusza od funkcjo-
nowania punktu informacji, jednak
podkreśla, że w kreowaniu mar-
ki miasta liczy się jakość. – Jeśli
ktoś odwiedza pewne miejsce i
oczekuje fachowej informacji, a
nie otrzymuje jej jest turystą nie-
zadowolonym – kończy.

gł

Nadszedł ciężki czas dla
prywatnych przewoźników i ich
klientów. Wciąż drożeje paliwo,
a Rada Miasta Krakowa uchwa-
liła nowe stawki za każde za-
trzymanie się busa na przy-
stanku. Cena wzrosła z jedne-
go grosza do pięciu.

Podwyżka cen biletów może
dotyczyć wszystkich przewoźni-
ków prywatnych, którzy kursują
do Krakowa. Niektóre firmy za-
bierają pasażerów nawet z kilku-
nastu przystanków w stolicy wo-
jewództwa.

Małopolskie Stowarzyszenie
Przewoźników Osobowych pró-
buje zapobiec podwyżkom. Chce
udowodnić radnym Krakowa, że
uchwała podwyższająca ceny za

zatrzymania na przystankach jest
niezgodna z prawem.

– Opieramy się na ustawie o
transporcie drogowym, która

mówi, że od przewoźnika nie po-
biera się żadnych opłat za ko-
rzystanie z przystanków. Obecnie

występujemy do ministerstwa i do
prezydenta Krakowa z zapyta-
niem w tej sprawie. Temat jest
dwuznaczny – przyznaje Dariusz
Tarnawski, prezes MSPO. Obec-
nie, pozostaje więc czekać na od-
powiedzi władz.

Według Tarnawskiego,
wszystkie czynniki, które mogą
wpłynąć na podwyżki cen odbiją
się nie tylko na pasażerach, ale
także i przeciętnych konsumen-
tach. Mogą wzrosnąć bowiem
usługi firm transportujących m.in.
towary spożywcze.

– Staramy się nawiązać
współpracę z przewoźnikami w
kraju i zrobić ogólnopolskie spot-
kanie w tej sprawie – zaznacza
prezes MSPO. dg
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Busiarze podniosą ceny?

Podwyżka cen biletów
może dotyczyć wszystkich
przewoźników
prywatnych, którzy
kursują do Krakowa.
Niektóre firmy zabierają
pasażerów nawet z
kilkunastu przystanków w
stolicy województwa.

Od 16 sierpnia zawieszoną
linię autobusową 450 z dwor-
ca PKS na Osiedle Młodych
zastąpi linia M. Ze specjalnym
kuponem będzie można nią
jeździć za darmo przez 2
pierwsze tygodnie.

W czerwcu Związek Komu-
nalny Gmin Komunikacja Mię-
dzygminna w Olkuszu wypo-
wiedziała umowę przewoźniko-

wi obsługującemu linię 450
łączącą centrum miasta z Osied-
lem Młodych. Od 1 lipca na tej
trasie jeżdżą tylko busy z ozna-
czeniami 450 S, które docelowo
miały zostać ostatecznie zlikwi-
dowane. 

Od 16 sierpnia punkty te
połączy nowa linia pod nazwą
„M”, która będzie kursowała
przez ul. Króla Kazimierza Wiel-
kiego, ul. Kościuszki, Aleję Ty-
siąclecia i dalej ulicami: Osiecką,
Legionów Polskich, Sosnową i
Kochanowskiego do pętli przy
ul. Krasińskiego na os. Młodych.
W dni powszednie przewidy-
wane jest 59 kursów dziennie, w
soboty 40, a w niedziele 34. Li-
nia będzie obsługiwana przez
pojazdy niskopodłogowe.

Przez pierwsze dwa tygod-
nie funkcjonowania „M” będzie
można korzystać z niej za dar-
mo. Wystarczy posiadać ulotkę
promocyjną, dostępną do wy-
druku m.in. na stronie interne-
towej ZKG Komunikacja Mię-
dzygminna. Na ulotce rozpisa-
ny jest także rozkład jazdy au-
tobusów „M”. gł

OOllkkuusszz

Darmowy
start linii „M”

Lipiec zawsze był mie-
siącem, w którym letnie bu-
rze, silny wiatr i ulewy przy-
bierały na sile. W tym roku nie-
korzystne zjawiska atmosfe-
ryczne przemieniły się jednak w
nawałnice, które w niejednym
powiecie Małopolski zrywały
dachy z domów. Na szczęście,
wichury dość łagodnie obeszły
się z olkuszanami.

Od 1 do 21 lipca Powiatowa
Straż Pożarna podjęła 19 inter-
wencji związanych z nawałnicami.
14 z nich dotyczyło wypompo-
wywania wody przede wszystkim
z piwnic. 5 razy strażacy usuwa-
li powalone konary drzew. Więk-
szość interwencji miała miejsce
20 lipca między godziną 13 a 14.
Straż pożarna pracowała w całym
powiecie. Wichury i ulewy
najłagodniej obeszły się z miesz-
kańcami gminy Klucze.

– Nie podejmowaliśmy inter-
wencji w związku ze zrywaniem

dachów z domów. Usuwanie po-
walonych konarów dotyczyło
głównie starych i słabych drzew.
Większość naszej pracy wiązała
się z wypompowywaniem wody.
To nic nadzwyczajnego przy takich
ulewach – podkreśla Tomasz
Mucha, rzecznik prasowy, kie-

rownik Sekcji ds. Kontrolno-Roz-
poznawczych w KP PSP Olkusz.

Nawałnica nie zniszczyła in-
frastruktury drogowej ani domów.
Nie było także konieczności lo-
kalnych ewakuacji. – 20 lipca po
burzy przez około półtorej godzi-
ny nie było światła w częściach
gmin Wolbrom, Klucze i Trzyciąż.
Teraz wszystko jest już w po-
rządku – informuje Lucyna Zyn-
tek, inspektor Wydziału Za-
rządzania Kryzysowego i Spraw
Obronnych w olkuskim Starostwie
Powiatowym.

Dawid Góra

PPoowwiiaatt  oollkkuusskkii

Nawałnice
postraszyły olkuszan
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Biuro jest, gdzie
są atrakcje? 

16 lipca poznaliśmy naj-
piękniejszą Małopolankę 2011
roku. Została nią Klaudyna
Krzysiowska, 19-latka z Brzez-
nej w powiecie nowosądeckim.
Tytuł Pierwszej Wicemiss otrzy-
mała Marcela Chmielowska z
Nowego Sącza, zaś Drugiej Kin-
ga Bierówka z Łętowni. Nieste-
ty, nie powiodło się reprezen-
tantkom powiatu olkuskiego.

Tym razem finał konkursu na
szczeblu wojewódzkim odbył się
w zakopiańskim hotelu Mercure
Kasprowy. Po raz pierwszy w
historii konkursów miss najpięk-
niejszą Małopolankę wybierano w
stolicy polskich Tatr. 

– Cieszę się, że finał woje-
wódzki odbył się w Zakopanem.
To kultowe i niezwykle medialne
miasto. Impreza była bardzo in-
teresująca, bo towarzyszyło jej
wiele wydarzeń niekoniecznie
stricte związanych z samymi wy-
borami miss – zaznacza Piotr
Malinowski z „PARA Fashion”, Li-
cencjonowanego Biura Miss Po-
lonia w Małopolsce.

Wśród tych wydarzeń były
pokazy projektantów, m.in. Ery-
ka Ulmana, Marzeny Kril czy
Elżbiety Krzemińskiej-
Owczarz. Nie zabrakło także
prezentacji tanecznych i wokal-
nych. Gwiazdą wieczoru był Mi-

rosław Witkowski, laureat
„Szansy na Sukces”.

Oprócz trzech dziewczyn,
które znalazły się na podium te-
gorocznego konkursu Miss Po-
lonia Małopolski 2011 wybrano
także Miss Internetu oraz Miss
Publiczności. Widzowie zebrani
w sali hotelu Mercure Kasprowy,
podobnie, jak jury, uznali, że
najpiękniejszą dziewczyną wo-
jewództwa powinna zostać
Klaudyna Krzysiowska. Miss In-
ternetu została natomiast An-
gelika Kowalczyk ze Spytko-
wic. 

Powiat olkuski reprezento-
wały Justyna Kałużna i Julia Ku-
rowska, która zajęła czwarte
miejsce w głosowaniu internau-
tów. Niestety, obie dziewczyny
kończą swoją przygodę z Miss
Polonia na etapie wojewódzkim.

Dg
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Klaudyna Krzysiowska
najpiękniejszą Małopolanką

Kolonia

Otwarto
plac rekreacji

Przy ulicy Cegielskiej w Ko-
lonii w gminie Bolesław uro-
czyście otwarto plac rekreacji.
Wydarzenie to rozpoczęło pik-
nik rodzinny z konkurencjami
sprawnościowymi dla dzieci i
młodzieży, turniejem siatkówki,
poczęstunkiem oraz koncerta-
mi. Wystąpił m.in. zespół
„Ostatnie Takie Trio”. Wśród at-
rakcji były także przejazdy
konną bryczką.

Piknik zorganizował sołtys i
Rada Sołecka Kolonii we
współpracy z Centrum Kultury
im. Marii Płonowskiej w Bo-
lesławiu. d

OOllkkuusszz

Zatrzymany
z narkotykami

21 lipca na ul. Wiejskiej w
Olkuszu policja zatrzymała
mieszkańca miasta, który miał
przy sobie narkotyki. Podczas ak-
cji zabezpieczono trzy woreczki,
prawdopodobnie z amfetaminą
oraz osiem woreczków suszu ko-
nopi indyjskiej. Sprawca trafił do
aresztu. d
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Zespoły szkół w Bukownie i
Trzyciążu są nierentowne – po-
wiat olkuski musi wiele
dokładać do otrzymywanej sub-
wencji oświatowej, podczas gdy
coraz mniej uczniów chce uczyć
się w lokalnych szkołach śred-
nich. Większość absolwentów
olkuskich gimnazjów wybiera
kształcenie w Krakowie. Ra-
tunkiem dla placówek może
być przejęcie ich przez miasto
czy gminę.

– Ilość uczniów rekrutujących
się do zespołów szkół w Bukow-
nie i Trzyciążu w ostatnich latach

zmniejszyła się. W tym roku za-
interesowanie raczej pokryło się
z naszymi przewidywaniami. Za-
skoczeniem jest, że w mechani-
ku w Trzyciążu możemy otworzyć
2 oddziały więcej. Gorzej jest w
Bukownie, gdzie nie jesteśmy w
stanie utworzyć jednego oddziału,
będziemy musieli połączyć
kształcenie w dwóch zawodach w
jednej klasie, a to dodatkowe
koszty – analizuje Waldemar
Mendak, dyrektor Wydziału Edu-
kacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w olkuskim starostwie powiato-
wym. 

Nad problemem tych dwóch
placówek oświatowych dyskuto-
wano na posiedzeniu zarządu po-
wiatu po zakończeniu naboru do
szkół. Wprawdzie przewidywany
jest jeszcze nabór sierpniowy, ale
jak podkreśla Mendak, skutkuje on
zazwyczaj przyjęciem zaledwie
1-2 uczniów. Na posiedzeniu zde-
cydowano o propozycji przekaza-
nia placówek z rąk powiatu na
niższy szczebel samorządu. –
Wystosowano 2 pisma – do rady
miasta Bukowno i rady gminy
Trzyciąż – z propozycją przejęcia
szkół. O dalszym losie placówek

przesądzi reakcja adresatów –
mówi dyrektor, który nie chce jesz-
cze ferować wyroków odnośnie
przyszłości szkół. Zapewnia jed-
nak, że likwidacja placówek jest
ostatecznością. – Jeśli rady przy-
chylą się do przyjęcia propozycji,
nastąpi podpisanie porozumienia
na określonych zasadach. Jeśli nie
będzie z ich strony pozytywnej
reakcji, będziemy szukać innego
rozwiązania – dodaje. 

Jednym z nich mogłoby być
również przekazanie szkół sto-
warzyszeniom lub innym podmio-
tom, które najpewniej prze-
kształciłyby je w placówki społecz-
ne lub prywatne. W ubiegłym roku
powiat wydał na utrzymanie pla-
cówek kolejno 695 tys. zł w Bu-
kownie i 350 tys. zł w Trzyciążu.

gł

W powiecie olkuskim zdarzały się już kra-
dzieże „na wnuczka”, „na pracownika ga-
zowni”, ale złodzieje wymyślają coraz to
nowe sposoby. Tym razem policja ostrzega
przed oszustwami dokonywanymi przez
osoby podające się za wolontariuszy lub pra-
cowników organizacji charytatywnych. Choć
w powiecie nie było jeszcze zgłoszeń do-
tyczących tego typu zdarzeń, metoda staje
się coraz popularniejsza w powiatach oś-
ciennych.

Jak działają złodzieje podszywający się pod
wolontariuszy? Pod dom potencjalnej ofiary pod-
jeżdża samochód z jedną osobą wewnątrz.
Osoba ta podając się za pracownika organizacji
charytatywnej lub innej instytucji informuje miesz-
kańca o prowadzonej właśnie akcji dobroczynnej
mającej na celu przekazywanie potrzebujących
rozmaitych artykułów. Zachęcając do rozmowy za-

prasza ofiarę w rejon samochodu, wręcza drob-
ne przedmioty, a w tym czasie inna osoba wcho-
dzi do domu i go przeszukuje. Po powrocie ofia-
ra zauważa przeważnie brak pieniędzy, ale też in-
nych wartościowych przedmiotów.

– Metoda różni się od tej stosowanej przez
grupy podające się za pracowników gazowni czy
elektrowni. W tym przypadku złodziej wywabia
ofiarę z domu, a nie wchodzi do niego i liczy na
nieuwagę domownika – zauważa Marcin Dzię-
cioł, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Olkuszu. 

Jak zapewnia, olkuscy funkcjonariusze nie
odnotowali jeszcze zgłoszeń w podobnych
sprawach, jednak ich liczba wzrosła w powiatach
ościennych, np. w miechowskim. Dlatego poli-
cjanci apelują o ostrożność.

– Sprawcy zwykle działają w grupie, dlate-
go zalecamy wzmożoną uwagę. Po pierwsze na-

leży w ogóle unikać rozmów z obcymi, którzy po-
jawiają się na naszej posesji. Jednak jeżeli do
takiego zdarzenia dojdzie należy poprosić o le-
gitymację, spisać dane i telefonicznie je po-
twierdzić. Podobnie w przypadku osób po-
dających się za pracowników gazowni czy
elektrowni – trzeba sprawdzać identyfikatory, py-
tać w gazowni czy w danym czasie przepro-
wadzane są odczyty. Jeśli już wpuszczamy ko-
goś do domu nie spuszczać go z oka – radzi
Dzięcioł. 

Zdarza się, że złodzieje proszą o pokazanie
jakichś dokumentów czy podanie szklanki wody.
Trzeba wówczas udać się po nie razem z tą
osobą, nie pozostawiać jej samej w pomiesz-
czeniu. – Nawet gdy są to dwie osoby, zaprosić
je obie ze sobą do kuchni po tą szklankę wody
– dodaje policjant.

Ważne także, by każdą podejrzaną sy-
tuację zgłaszać na policję. Niezależnie od tego
czy jest się ofiarą czy świadkiem zdarzenia.
Prawdopodobieństwo ujęcia sprawcy jest tym
większe, im mniej czasu upłynęło od prze-
stępstwa.
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Powiat olkuski

Kto zajmie się szkołami?

Powiat olkuski

Wolontariusze nie mają litości

Jeszcze w tym roku ruszy
termomodernizacja obiektu,
która zapobiegnie utracie
ciepła i zmniejszy koszty
utrzymania. W planach jest
także wymiana dachu.

– Raport energetyczny wy-
kazał bardzo wysoki współczyn-

nik przepuszczalności ciepła na
pływalni. Obecne przykrycie
niecki basenowej pochodzi z
lat 80., są to połączone tzw. pa-
wilony handlowe typu Lipsk,
taka stara technologia naraża
nas na duże koszty – tłumaczy
Zdzisław Skoczyń, dyrektor
Miejskiego Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Wolbromiu. O staraniach o
termomodernizacje zadecy-
dowały zatem głównie względy
ekonomiczne, ale także sani-
tarne. Dzięki inwestycji zm-
niejszy się rozprzestrzeniania
się glonów w wodzie, która nie
będzie już potrzebowała tak sil-
nego chlorowania.

Koszt termomodernizacji to
szacunkowo ok. 200 tys. zł.

Połowę kwoty udało się
pozyskać z funduszy
zewnętrznych, resztę dopłaci
gmina Wolbrom. 

– Musimy wymienić wszys-
tkie okna na nowoczesne,
wyposażone w filtry UV, z możli-
wością uchylania, a także

ocieplić budynek styropianem.
Dla pełnego efektu niezbędna
jest wymiana pokrycia da-
chowego, które obecnie jest
bardzo ciężkie – składa się z
płyty paździerzowej i kilku
warstw papy, ale na razie nie
mamy na to funduszy. Być może
już przy tej inwestycji uda się
coś zaoszczędzić na ten cel –
mówi dyrektor.

Zanim ruszą prace trzeba
wyłonić w postępowaniu prze-
targowym wykonawcę i za-
mówić materiały. Czasu nie jest
dużo, bo dotację trzeba wyko-
rzystać jeszcze w tym roku.
Skoczyń zapowiada, że remont
rozpocznie się być może
jeszcze w sierpniu.
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6 lipca przy ul. Głównej w Bolesławiu znale-
ziono zwłoki mężczyzny. Ustalono, że ofiarę po-
trącił prawdopodobnie duży pojazd, który pó-
źniej ciągnął ją za sobą przez około 400 metrów. 

– Na podstawie czynności operacyjnych wyty-
powano ciągnik siodłowy marki scania biorący
udział w zdarzeniu oraz kierującego tym pojazdem
w chwili wypadku. Ustalono również, że ciągnik
siodłowy wraz ze sprawcą przyjeżdża do kraju ce-
lem załadowania towaru, a następnie ponownego
opuszczenia terytorium RP – informuje Marcin Dzię-
cioł, p.o. rzecznika prasowego olkuskiej policji.

15 lipca funkcjonariusze przyjechali na miejsce
załadunku ciągnika. Podczas oględzin pojazdu
zauważono na nim ślady biologiczne. Prokurator za-
decydował o zatrzymaniu mężczyzny, który jest po-
dejrzany o potrącenie pieszego. Usłyszał on zarzut
spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem
śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia. Grozi
mu od 9 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności.

– Wobec sprawcy zastosowano dozór policyjny,
poręczenie majątkowe w wysokości 5 tys. zł oraz
zakaz opuszczania kraju – zaznacza Marcin Dzię-
cioł. dg

Jak podaje „Dziennik Pol-
ski” w przyszłym roku roz-
ciągające się na przeszło czte-
rech hektarach wolbromskie
targowisko może zmienić swo-
je oblicze.

Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi przyznało ponad 16
mln zł na projekty dotyczące
budowy i modernizacji targo-
wisk w miejscowościach, w któ-
rych nie mieszka więcej niż 50
tys. ludzi. Na dany projekt można
pozyskać nawet milion złotych.
Wkład własny musi jednak wy-
nieść 25% całej inwestycji.

Wnioski będzie można
składać na początku 2012 roku.
Magistrat chce m.in. utwardzić

cały plac i wykonać nawierzch-
nię asfaltową, wybudować wia-
ty i boksy dla zwierząt oraz
wznieść szereg zadaszonych
kramów.

– W regulaminie targowiska
jest mowa, iż jest ono czynne we
wszystkie dni tygodnia, zatem
nie ma przeszkód, żeby handel
odbywał się także w inne dni.
Aby lepiej wykorzystać teren
placu, chcielibyśmy, co jakiś

czas organizować na terenie
targowiska giełdy specjalistycz-
ne, na przykład samochodowe,
na które poza indywidualnymi
sprzedawcami można zaprosić
właścicieli komisów samocho-
dowych z naszego terenu, czy
np. sezonowe giełdy kwiatowe –
zaznacza na łamach „Dziennika
Polskiego” Zdzisław Skoczyń,
dyrektor wolbromskiego
MZGKiM. d

Bolesław

Śmiertelne potrącenie mężczyzny

Wolbrom

Jest szansa
na zmodernizowanie targowiska

Wolbrom

Koniec z technologią z lat 80.
na krytej pływalni w Wolbromiu

Łobzów
Zderzenie
motocyklisty
z rowerzystą

19 lipca na jednym ze
skrzyżowań w Łobzowie miał
miejsce groźny wypadek. 32-letni
motocyklista potrącił 30-letniego
rowerzystę, który nagle wyjechał z
drogi podporządkowanej. Rowe-
rzystę przewieziono do szpitala. d

Olkusz

Pijany i bez uprawnień
10 lipca na ulicy 29-go Listopa-

da policja zatrzymała 52-letniego
kierowcę fiata palio. Mężczyzna
miał 2,4 promila alkoholu we krwi.
Ponadto, prowadził samochód
mimo zakazu orzeczonego przez
sąd. Funkcjonariusze zatrzymali
jego prawo jazdy. d

RRaabbsszzttyynn

Wzmacniają zamek
Jak informuje „Dziennik Pol-

ski” trwają prace remontowe
mające na celu zabezpieczenie
murów średniowiecznego za-
mku w Rabsztynie. 

Prace polegają m.in. na ko-
twieniu uszkodzonych fragmentów
ścian, przemurowaniu korony i
wżerów oraz uzupełnieniu wapien-
nych spoiw. Mur ma wzmocnić
iniekcja ciśnieniowa, a same jego
szczyty izolacja pozioma.

Jak podaje „Dziennik Polski”
prace prawdopodobnie zakończą
się pod koniec października.
Całość inwestycji kosztuje około
490 tys. zł. Prawie połowę pienię-
dzy na ten cel przeznacza miasto,
zaś resztę Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. d
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