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Mieszkańcy górnej cześci osiedla Pakuska 
kontynuują starania o ponowne połączenie 
ulicy Armii Krajowej z ulicą Osiecką.

 str. 8

Na olkuskim rynku zorganizowane będą 
bezpłatne seanse kina plenerowego pod 
nazwą „Kino czuje. Czuję kino – plener”!

 strona 3

W Olkuszu płoną auta i śmietniki. Policja 
jest niemal pewna serii podpaleń, które z os. 
Młodych, przeniosły się do centrum miasta.
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Płatne 
parkowanie  

od października

olkusz
Wiola Woźniczko

Od 1 października w Olkuszu 
zacznie funkcjonować Strefa Płatnego 
Parkowania (SPP). Za takim rozwią-
zaniem opowiedziała się większość 
miejskich radnych. Zdania na temat 
wprowadzenia odpłatności za postój 
były podzielone. Na ostatniej sesji padły 
też pomysły na wykorzystanie pieniędzy 
uzyskanych ze strefy. SPP podzielono na 
dwa sektory. Pierwszy z nich obejmuje 
Rynek, ul. Augustiańską, ul. Floriańską 
oraz ul. Sławkowską (od Rynku do ul. 
Mickiewicza). Drugi sektor to parking 
przy ul. Fr. Nullo, przy banku Pekao SA.

 Więcej na stronie 3
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Ile zapłacą kierowcy? 
Za pierwsze pół godziny złotówkę, 

natomiast za całą pierwszą godzinę 2 
zł. Druga godzina kosztować będzie 
2,40 zł, trzecia 2,80 zł, a każda 
następna 2 zł. W drugim sektorze 
każda godzina parkowania kosztuje 
1 zł. Opłaty za parkowanie mają być 
pobierane od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00 – 17.00.

W stosownej uchwale określono 
też opłaty za karty abonamentowe. 
Dotyczą one osób mieszkających 
w granicach pierwszego sektora 
SPP, będących właścicielami lub 
współwłaścicielami samochodów 
osobowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 tony (mogą to być 
też auta w leasingu). Wykupienie abo-
namentu upoważnia do parkowania 
wyłącznie we wskazanym na karcie 
abonamentowej sektorze. Miesięczny 
abonament ustalono na poziomie 30 
zł, półroczny 120 zł, a roczny 200 zł. 
W drugim sektorze dostępne będą 
ogólnodostępne miesięczne karty 
abonamentowe (30 zł). Karty można 
wykupić wyłącznie w Wydziale Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Urzędu Miasta i Gminy

Opłatom za postój w SPP pod-
legają też pojazdy zaopatrzenia oraz 
taksówki. W uchwale wymieniono 
również pojazdy, dla których wyzna-
czono zerową stawkę. Chodzi o ozna-
kowane samochody służb miejskich 
podczas wykonywania obowiązków 
służbowych (pogotowia gazowego, 
energetycznego, ciepłowniczego, 
wodno - kanalizacyjnego, straży miej-
skiej, służb komunalnych), a także 
pojazdy osób niepełnosprawnych 
o obniżonej sprawności ruchowej, 
posiadających uprawnienia do kiero-
wania pojazdem samochodowym oraz 
kartę parkingową.

Jeśli ktoś zapomni zapłacić za 
parkowanie lub przekroczy opłacony 
czas, wówczas musi uiścić dodatkową 
opłatę. Będzie to 25 zł, gdy kierowca 
zapłaci w dniu otrzymania wezwania 
lub w następnym dniu roboczym, 
W innym przypadku kwota ta wy-
niesie 50 zł.

Kontrolerzy i parkomaty
Gmina w drodze przetargu zakupi 

sześc parkomatów (pięć do sektora nr 
1, jeden do sektora nr 2). W budżecie 
założono na ten cel 100 tys. złotych. 
Do obsługi strefy, którą będzie za-
rządzać miasto, zostaną zatrudnieni 
kontrolerzy. Ich zadaniem będzie 
m. in. sprawdzanie wnoszenia opłat 
za parkowanie pojazdów, ważności 
biletów parkingowych i kart abona-

mentowych, prawidłowości działania 
parkomatów czy zgłaszanie Straży 
Miejskiej lub policji wszelkich niepra-
widłowości związanych z parkowa-
niem. Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Joanna 
Krampus wyjaśniała na ostatniej 
sesji, że serwis parkomatów w skali 
roku wyniesie około 48 tys. zł. Z kolei 
zatrudnienie trzech kontrolerów to 
koszt około 75 tys. złotych rocznie. 
W magistracie oszacowano też przy-
chody ze strefy. Przy 137 miejscach 
parkingowych, średniej stawce 2 
zł i niepełnym obłożeniu, wychodzi 
kwota około 43 tys. zł miesięcznie.

Na sali pojawiły się głosy, jak 
wykorzystać te środki. - Dobrze 
byłoby, gdyby część pieniędzy uzy-
skanych z SPP, po odliczeniu kosztów, 
przeznaczyć na animacje kultury na 
rynku oraz nowe, bezpłatne miejsca 
postojowe. Tak, by mieszkańcy mieli 
poczucie, że każda złotówka włożona 
do parkomatu zostanie dobrze wy-
korzystana – zaproponował radny 
Wojciech Ozdoba.

Brak konsultacji i okresu 
przejściowego

Niektórzy z radnych wracali też 
do wcześniejszych założeń, które ich 
zdaniem były lepsze niż te zawarte 
w uchwale. - Nie było konsultacji 
społecznych w sprawie SPP, dla-

tego w pierwszej wersji chcieliśmy 
wprowadzić strefę na próbę na trzy 
miesiące. Gdyby w tym czasie nie 
było akceptacji mieszkańców dla 
płatnego parkowania, łatwiej byłoby 
się nam z niej wycofać, bo nie ponie-
siemy kosztów zakupu parkomatów. 
Dlatego w tej wersji będę przeciw 
uchwale – twierdził radny Józef 
Filas, który zaproponował również, 
aby zamiast parkomatów zatrudnić 
więcej kontrolerów i w ten sposób 
zapewnić kilka dodatkowych miejsc 
pracy. Inni z kolei, jak radny Stani-
sław Łydka uznali, że parkomaty są 
lepszym rozwiązaniem niż kontrole-

rzy, ponieważ strefa będzie sprawniej 
funkcjonować, a kierowcy nie będą 
musieli czekać na inkasenta.

Wiceburmistrz Paweł Pacuń 
przypomniał, że w trakcie rozmów nad 
wprowadzeniem SPP był rozważany 
okres przejściowy. - Chcemy wpro-
wadzić strefę na stałe. Po to właśnie 
zapisaliśmy odpłatność za opłatę za 
pierwsze pół godziny, na wnioski rad-
nych. Chcemy, by każdy, kto przyje-
dzie do Olkusza, mógł skorzystać i ze 
sklepu, i z urzędu, załatwić sprawę 
i pojechać do domu. W przeszłości 
były próby przeprowadzenia konsul-
tacji społecznych. Zawsze kończyły 
się fiaskiem z uwagi na małe zainte-
resowanie społeczeństwa przyjściem 
na takie konsultacje – odpowiedział 
wiceburmistrz Pacuń.

Bezpłatne parkingi w planach
Z sali padały też pytania o bez-

płatne parkingi. - Nie dajemy miesz-
kańcom na chwilę obecną nowej 
alternatywy w postaci bezpłatnych 
miejsc w obrębie centrum. Czy są już 
jakieś plany wytyczenia takich miejsc, 
a jeśli tak, to gdzie one się znajdują 
i kiedy zostaną oddane mieszkańcom 
do użytku? - pytał radny Wojciech 
Panek. Władze miasta wskazują na 
razie parkingi przy ul. Górniczej 
oraz na placu koło „Victorii”. - Nie 
wykluczam, że po przeliczeniu przy-
chodów ze strefy rozważone zostaną 
możliwości utworzenia większej ilości 
bezpłatnych parkingów. Jestem jak 
najbardziej za tym, aby było ich jak 
najwięcej. Obecnie czynimy zabiegi 
o przejęcie terenów kolo torów kole-
jowych – twierdził burmistrz Roman 
Piaśnik. Padały też propozycje, jak 
ta radnego Janusza Dudkiewicza, 
by wygospodarować więcej miejsc na 
dolnym parkingu przy ul. Szpitalnej.

W głosowaniu wzięło udział 20 
radnych. 14 z nich opowiedziało się za 
wprowadzeniem SPP, 3 było przeciw, 
a 3 wstrzymało się od głosu.

Ciąg dalszy ze strony 1
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Niższe stawki podatku  
od środków transportowych

Ostatnia sesja Rady Miejskiej 
w Olkuszu przyniosła wiele 
istotnych rozstrzygnięć. Przed-
siębiorców z pewnością zain-
teresuje fakt przychylenia się 
radnych do propozycji Burmi-
strza Romana Piaśnika w spra-
wie obniżenia stawek podatku 
od środków transportowych 
obowiązujących w Gminie Ol-
kusz. Jednomyślność radnych 
dowodzi, że było to rozwiąza-
nie szczególnie pożądane.

Przyjęty projekt uchwały zakłada ob-
niżenie aktualnie obowiązujących sta-
wek podatku od środków transporto-
wych dla wszystkich środków o kwotę 
100,00 zł, a w przypadku autobusów o 
kwotę 150,00 zł. Propozycja ta wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom podatników 
prowadzących działalność w sektorze 
transportu, uwzględniając aktualną sytu-
ację rynku lokalnego oraz krajowego, w 
tym ciągły wzrost obciążeń ponoszonych 

przez przedsiębiorców z tytułu zakupu 
paliwa czy opłat za przejazd autostrada-
mi i drogami krajowymi. Projekt uchwały 
jest ponadto inicjatywą zmierzającą do 
aktywizacji przedsiębiorców, zarówno 
lokalnych, jak i tych spoza terenu Gminy 
Olkusz oraz zachęcenia ich do rejestro-
wania nowych pojazdów na terenie Mia-
sta i Gminy Olkusz.

Ponadto, nowe zapisy uchwały wpro-
wadzają dodatkową aż 30% obniżkę 
stawki podatku od środków transporto-
wych dla pojazdów o niskiej emisji spa-
lin, posiadających certyfikaty EURO (co 
najmniej EURO 4). Według aktualnych 

zapisów prawa, Polska jako członek Unii 
Europejskiej podlega regulacjom zawar-
tym w normach EURO. Normy EURO po-
jazdów mają wpływ na wysokość opłat 
drogowych w poszczególnych krajach 
(im mniejsza norma EURO, tym opłata za 
przejazd większa). Rozwiązanie to ma na 
celu przede wszystkim docenienie tych 
przedsiębiorców, którzy decydują się na 
prowadzenie działalności z wykorzysta-
niem samochodów ekologicznych oraz 
zachęcenie kolejnych do wymiany tabo-
ru na bardziej nowoczesny.

- Podczas licznych spotkań z przed-
siębiorcami, prowadzącymi działalność 

transportową na terenie naszej gminy, 
wielokrotnie spotykałem się z uwaga-
mi dotyczącymi wysokości podatku od 
środków transportu. Liczę na to, że ob-
niżenie tego podatku zachęci naszych 
przedsiębiorców do rozwijania swoich 
działalności, a także sprawi, że Gmina Ol-
kusz będzie bardziej konkurencyjna dla 
potencjalnych nowych inwestorów. Rada 
Miejska dowodzi swojej przychylności 
dla inicjatyw zmierzających do poprawy 
klimatu dla przedsiębiorców, dlatego już 
teraz gwarantuję, że nie jest to nasze 
ostatnie słowo w tym zakresie. – komen-
tuje Burmistrz Roman Piaśnik.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 
14 dni od dnia opublikowania w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Mało-
polskiego z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2016 roku. Szczegóły dotyczą-
ce nowych stawek podatku od środków 
transportu już teraz są dostępne na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu: www.umig.olkusz.pl

UMiG Olkusz

Zmiana  
na stanowisku 

wiceburmistrza

olkusz
Wiola Woźniczko

Dyrektor Gimnazjum nr 3 
w Olkuszu  Bożena  Krok  zastąpi 
na stanowisku wiceburmistrza 
ds.  społecznych  Włodzimierza 
Łysonia.

Dlaczego olkuski burmistrz 
Roman Piaśnik podjął taką decy-
zję? - Mieszkańcy oczekują ode mnie 
zmian - również w zakresie polity-
ki społecznej, edukacji i kultury. 

W mojej ocenie, aby to osiągnąć, 
potrzebne jest świeże spojrzenie na te 
zagadnienia. Dziękuję Panu Włodzi-
mierzowi Łysoniowi za dotychczasową 
współpracę oraz ogromny, wieloletni 
wkład w olkuski samorząd. Pani 
Bożena Krok jest osobą cenioną, do-
świadczoną i kompetentną. Wierzę, że 
korzyść z tej zmiany odczują wszyscy 
Mieszkańcy – komentuje burmistrz 
Roman Piaśnik.

Nowa wiceburmistrz oficjal-
nie obejmie swoją funkcję z dniem  
1 lipca.



3Przegląd Olkuski | 26 czerwca 2015 |www.przeglad.olkuski.pl

R E K L A M A

Nawet do 22%* więcej naturalnego światła. 
Przekonaj się sam!

Więcej światła 
w Twoim domu 
dzięki większej 
powierzchni szyb!

JEDYNE TAKIE OKNA W POLSCE

PARTNER HANDLOWY:
WAMAR, OLKUSZ, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 46, tel. 32 645 02 36

*  Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PROLUX wyposażonym w słupek ruchomy 
z klamką centralną w stosunku do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem ruchomym.

O aktualne promocje zapytaj w salonie  
Partnera Handlowego OKNOPLAST.

www.oknaprolux.pl

R E K L A M A

Zapraszamy do 1 Oddzia u w Olkuszu 
ul. S awkowska 13,  
tel. 32 647 90 96, pn.–pt. 9:30–17:00

W mieście płoną 
samochody i śmietniki

olkusz
Piotr Kubiczek

W  ostatnich  dniach  Olkusz 
płonie. I to nie przez letnią pogodę, 
ale  przez  ogień,  który  trawi  nie 
tylko  osiedlowe  śmietniki,  ale 
także  i  zaparkowane  samochody. 
Początkowo  służby mundurowe 
mówiły  o  samozapłonach,  teraz 
sprawa  nabrała  nieco  innego wy-
miaru.  Policja  jest  niemal  pewna 
serii podpaleń, które z os. Młodych, 
przeniosły  się  już  do  centrum 
miasta.

- Chciałabym zwrócić uwagę na 
ciąg podpaleń na osiedlu Młodych. 
Auta, śmietniki... 2-3 miesiące temu 
spłonął samochód pod Gimnazjum 
nr 1, w międzyczasie płonęły śmiet-
niki w dole ul. Sosnowej, niedaleko 
ul. Tuwima i kościoła. - Pod blokiem 
moich rodziców na ul. Sosnowej 2 
tydzień temu spłonęło w połowie 
jedno auto, potem paliły się dwu-
krotnie śmietniki - a ostatniej nocy 
ktoś podpalił auto mojemu tacie! 
Pojazd do kasacji… - napisała do nas 
Czytelniczka, przerażona ostatnimi 
wydarzeniami.

- Wszystko dzieje się w nocy bądź 
nad ranem, gdy jeszcze jest ciemno. 
Straż miejska i policja kolejny raz 
stwierdziły, że to zwarcie! Dziwne, 
że auto zaczęło palić się od lewego 
koła, do tego długo stało, więc jakie 
zwarcie niby? Czy w śmietnikach też 
są instalacje, które rzekomo miały 
„zwarcie”? Tak, Straż pożarna stwier-

dziła, że dwukrotny pożar śmietników 
to… samozapłon! Czy to poważne 
traktowanie sprawy?! Uważam to za 
dziwne i oczekuję, że policja zajmie się 
sprawą, zanim podpalacz/podpalacze 
upodobają sobie garaże bądź domy 
mieszkalne! - dodała kobieta.

Podobnych maili i telefonów 
w ostatnich dniach dostaliśmy na-
prawdę sporo. Problem jest i zaczyna 
się nasilać. Służby już zdążyły zmienić 
swoje stanowisko w sprawach poża-
rów, teorię samozapłonów zamienia-
jąc na podpalenia. Niestety, biorąc 
pod uwagę wydarzenia z minionych 
dni, wniosek nasuwa się jeden- ktoś 
celowo podkłada ogień, nie zważając 
na bezpieczeństwo ludzi.

- Policjanci sprawą podpaleń 
na osiedlu Młodych zajmują się in-
tensywnie. Przeprowadzone zostały 
oględziny miejsc, zabezpieczono 

ślady, przeglądany jest monitoring, 
przesłuchiwani są świadkowie. Każda 
informacja docierająca do nas jest 
skrupulatnie sprawdzana. Cały czas 
prowadzone są czynności służbowe. 
Dopiero po ich zakończeniu będziemy 
mogli mówić o szczegółach. Dziennie 
sprawą zajmuje się kilkunastu funk-
cjonariuszy – informuje nadkomisarz 
Agnieszka Fryben z KKP Olkusz.

Pożary śmietników i samochodów 
z południowej części miasta powoli 
przenoszą się do centrum (przykład 
ze środy, 17 czerwca, kiedy przy ul. 
Słowackiego spłonęły dwa zaparko-
wane obok siebie auta osobowe oraz 
kosze na śmieci). W tym przypadku 
zwarcie instalacji elektrycznej należy 
wykluczyć, biorąc pod uwagę, że 
peugeot i cinquecento znajdowały 
się po drugiej stronie ulicy, nie tam, 
gdzie płonące śmietniki.  -Mamy tutaj 
do czynienia z celowym działaniem 
podpalacza. W tej chwili trudno wy-
rokować czy pożary na os. Młodych 
i ten środowy z ul. Słowackiego, to 
dzieło jednej i tej samej osoby. Dzia-
łanie sprawcy w obu przypadkach 
jest bardzo podobne. Trwa policyjne 
śledztwo.

Po raz kolejny zwracamy się 
z apelem do mieszkańców naszego 
miasta. Prosimy o informowanie nas 
o każdym przypadku dziwnego zacho-
wania w okolicy. Kiedy ktoś nieznany 
kręci się wokół samochodów czy 
zachowuje się podejrzanie, prosimy 
o podzielenie się swoimi spostrzeże-
niami dzwoniąc pod numer alarmowy 
997 – mówi oficer prasowy olkuskiej 
policji, Agnieszka Fryben.
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1

ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
składającej się z działek 

nr 5101/1 o pow.1511 m2 i nr 2120/10 o pow. 4 m2,  
(łączna powierzchnia 1515 m2), położonej w Olkuszu w rejonie  

ul. Żuradzkiej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgą 
wieczystą KR1O/00047701/9.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nierucho-
mość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „MN3” - tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 111.000,00 zł 
(słownie: sto jedenaście tysięcy złotych). Postąpienie nie mniej niż 
1% ceny wywoławczej. Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT 
(23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium 
w wysokości 22.200,00 zł w terminie do 23.07.2015 r.na konto Urzędu 
w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878. 

Przetarg odbędzie się 28 lipca 2015 r. o godz. 11.30 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 101. 
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu obok pok. 229, zamieszczenie na stronie internetowej 
Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości oraz www.bip.
malopolska.pl / umigolkusz 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) 626 02 37. 

Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu  
oraz Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia 

zapraszają na spotkanie informacyjne w sprawie 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Olkusz

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest to strategiczny dokument tworzony 
na poziomie gminy i obejmujący swoim zakresem obszar terytorialny Gminy 
Olkusz, a który ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie 
klimatyczno-energetycznym. W dokumencie zaplanowano realizację działań w 
sektorze publicznym, jak i prywatnym, np. wymiana starych kotłów węglowych, 
instalacja kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, budowa ścieżek 
rowerowych, budowa systemów sterowania ruchem drogowym. W związku 
z trwającymi pracami nad treścią dokumentu, zapraszamy na

otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
Miasta i Gminy Olkusz w dniu 29 czerwca 2015 r. o godz. 15.00  

w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

PREZES
CBI Pro-Akademia

dr Ewa Kochańska

Startuje druga edycja „Olkusz 
Silver Games”

olkusz
Piotr Kubiczek

W  najbliższą  niedzielę,  28 
czerwca, w olkuskim Silver Parku 
przy  ul.  Głowackiego,  odbędzie 
się  pierwszy  etap  tegorocznego 
festiwalu „Olkusz Silver Games”. 
Już niebawem skateplazę opanują 
rolkarze, którzy powalczą o punkty 
do  generalnej  klasyfikacji  Polish 
Rolling  League,  a  więc  zawodów 
wyłaniających Mistrza Polski w jeź-
dzie agresywnej na rolkach.

Impreza Olkusz Silver Games – 
Rolling Edition zostanie rozegrana 
w trzech kategoriach wiekowych. Naj-
młodszą grupę stanowić będą junio-
rzy, a więc rolkarze urodzeni w 1999 
roku i młodsi. W kategorii amatorów 
pojadą zawodnicy z rocznika 1998 
i starsi, natomiast w grupie „pro” 
wystąpią najlepsi rolkarze z całego 
kraju. Zgłoszenia wraz z opłatą wpiso-
wą wynoszącą 20 zł będą przyjmowa-
ne w dniu zawodów do 13:00 w biurze 
imprezy zlokalizowanym na terenie 
Silver Parku. Godzinę później pla-

nowo ma się rozpocząć rywalizacja, 
która oficjalnie otworzy sezon letni 
w olkuskim Parku Krajoznawczo – 
Rekreacyjnym.

Przejazdy zawodników oceniać 
będzie zespół sędziowski z Polskiego 
Związku Sportów Wrotkarskich. Pu-
bliczność oprócz podziwiania umiejęt-
ności poszczególnych rolkarzy, sama 
będzie mogła „liznąć” temat skate-
plazy, korzystając m.in. z warsztatów 
jazdy na rolkach prowadzonych przez 
Tomka Kwietnia. Do dyspozycji gości 
będzie również tor do skimboard’u.

- Zapraszamy do Silver Parku, 

aby na żywo dopingować swoich 

faworytów, zagrzewając ich do wyko-

nywania spektakularnych tricków. Li-

czymy na Państwa obecność i jedno-

cześnie zapewniamy, że pozytywnych 

emocji nie zabraknie – mówi Dariusz 

Murawski, dyrektor MOSiR-u.

Więcej informacji oraz wzór zgody 

rodzica dla zawodników poniżej 18. 

roku życia, znajdziecie na stronie: 

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

Dla każdego coś dobrego,  
czyli Dni Bukowna 2015

bukowno
Piotr Kubiczek

Dni  Bukowna  2015  już  za 
nami.  Był  to  czas  dobrej  zabawy 
i społecznej integracji. Co prawda 
pogoda  nie  była  najlepsza,  ale 
i tak nie ma na co narzekać. Do-
pisała  frekwencja,  dopisali  także 
artyści.  Sobotni  wieczór  upłynął 
pod znakiem występów Jacka Sil-
skiego, Kabaretu  Smile  i  zespołu 
Blue Cafe, natomiast w niedzielę 
bukowieńskiej publiczności zapre-
zentował się Don Vasyl ze swoimi 
europejskimi  gwiazdami muzyki 
cygańskiej.

Tegoroczne obchody miejskiego 
święta rozpoczęła czwartkowa, uro-
czysta sesja Rady Miasta, podczas 
której uczczono jubileusz 25-lecia 
idei samorządności w naszym kraju. 
Na sesję zaproszono wszystkich rad-
nych poprzednich kadencji – także 
tych powiatowych, burmistrzów, ich 
zastępców oraz inne osoby, mające 
istotny wpływ na kształt samorządu 
Bukowna na przestrzeni ćwierćwiecza 
w wolnej Polsce. Wręczono również 
pamiątkowe medale „25 lecia Sa-
morządności” i statuetki „Serce dla 
Bukowna”. Sesję zakończył koncert 
solistów miejscowego MOK-u.

Po oficjalnych uroczystościach 
nadszedł czas na zabawę. Zaczęły 
przedszkolaki, które w sobotę przed 
południem na orliku rozegrały mecz 
piłkarski o prymat  Miejskiego Przed-
szkola w Bukownie. Połączone siły 
Misiów i Słoneczek 2:1 pokonały 

Żabki. Następnie dzieci przeniosły 
się na scenę, gdzie prezentowały 
swoje umiejętności. Po nich swoje 
talenty prezentowali tancerze ze 
Szkoły Tańca Marengo. Ciekawy 
pokaz przygotowali młodzi wojownicy 
ju-jitsu, trenujący na co dzień w bar-
wach UKS Samuraj Bukowno. Mło-
dzieżowy blok artystyczny, podczas 
którego wystąpili m.in. uczniowie ZS 
nr 1 i 2, a także podopieczni sekcji 
MOK, zamknęły występy duetów 
Hailstone i Soung of Soul. Później 
przyszedł czas na koncert polskiego 
Julio Iglesiasia - Jacka Silskiego oraz 
dobrą dawkę śmiechu, jaką wywołał 
swoim występem Kabaret Smile. Był 
też support przed gwiazdą wieczoru, 
a więc formacją Blue Cafe. Chwilę 
przed występem Dominiki Gawędy, 

Pawła Ruraka-Sokala i pozostałych 
muzyków tworzących zespół, wystąpi-
ły dziewczyny z Follow the Cat

W swoim wieczornym koncercie 
Blue Cafe zagrało kilka rozpoznawal-
nych kawałków, wśród nich „Zapa-
miętaj”, „Czas nie będzie czekał” czy 
„To Ty”. Występ niedawnego trium-
fatora SuperJedynki na festiwalu 
w Opolu, zakończył podwójny bis, bo 
jak podkreślała wokalista Dominika 
Gawęda, z taką publicznością jak 
ta w Bukownie trudno się rozstać. 
Niedługo przed północą niebo nad Bu-
kownem rozświetliły sztuczne ognie, 
a atrakcyjny dzień zakończyła zabawa 
taneczna z zespołem Akces, która 
trwała do późnych godzin nocnych.

Drugi dzień bukowieńskiego 
święta rozpoczęli młodzi artyści 

z MOK-u i Studia Efendi Clue. Po 
nich, na starcie zlokalizowanym na 
bieżni stadionu, zameldowali się 
biegacze biorący udział w XIII Ogól-
nopolskim Biegu Ulicznym o Puchar 
Burmistrza Miasta Bukowno. Do 
mety usytuowanej tuż pod sceną 
dotarło dokładnie 434 zawodników. 
Najlepszy okazał się ukraiński duet 
Vasil Koval i Natalija Batrak, a każdy 
z biegaczy miał do pokonania trasę 

liczącą 10 kilometrów.
Kiedy opadły sportowe emocje, 

na scenie pojawił się Jerzy Sojka 
ze swoimi muzykami z Orkiestry 
Rozrywkowej Sojka Band, a później 
tancerze ze ST Marengo, którzy za-
chwycili zarówno tańcem jak i estra-
dowymi strojami. 

A jeśli już o strojach mowa, to 
prawdziwe szaleństwo kolorów za-
władnęło sceną podczas ostatniego 
punktu tegorocznych Dni Bukow-
na. Don Vasyl i jego przyjaciele 
z całej Europy potrafią zrobić show, 

okraszone cygańskimi zwyczajami 
i tradycjami. Muzyka, taniec i śpiew 
to nieodzowne elementy cygańskiej 
kultury, którą wykonawcy zarażają 
swoich fanów na całym świecie. 
Nawet jeśli ktoś nie przepada za takim 
gatunkiem, to pewne jest, Don Vasyl 
i jego kompani rozruszają nawet 
najtwardszą publiczność. To właśnie 
tańcem i muzyką Bukowno zakończy-

ło swoje tegoroczne miejskie święto, 
jednocześnie już teraz zapraszając na 
kolejny rok.

W trakcie Dni Bukowna nie 
mogło zabraknąć akcji o charakterze 
charytatywnym. Hasłem tegorocznej 
zbiórki publicznej na pomoc w le-
czeniu i rehabilitacji chorych dzieci 
z Bukowna był cytat św. Jana Pawła II 
„Człowiek jest tyle wart, ile może dać 
drugiemu człowiekowi”. Tradycyjną 
akcją zbiórki publicznej bukowieńska 
społeczność wspiera swoich małych 
mieszkańców, którzy sami nie są 
w stanie poradzić sobie z trapiącymi 
ich chorobami.

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim Partnerom, bez których Dni 
Bukowna byłyby o wiele uboższe. 
Podziękowania kierują także w stronę 
instytucji i osób, które włączyły się 
w organizację święta miasta.

A jak imprezę ocieniają jej uczest-
nicy? - Dwa dni naprawdę dobrej 
zabawy. Uwielbiam Blue Cafe i miło, 
że mogłam ten zespół zobaczyć 
i usłyszeć w moim mieście – mówi 
Karolina, mieszkanka Bukowna. 
- Naprawdę fajna impreza, wesołe 
miasteczko, smaczne jedzenie, tylko 
trochę chłodno jak na połowę czerw-
ca. Zespoły też się spisały, choć 
osobiście olkuskiego występu braci 
Golców, chyba długo nikt nie przebije 
– dodaje Marek z Olkusza, który na 
weekend do Bukowna wybrał się całą 
swoją rodziną. - Oczywiście za rok też 
będziemy! - zapewnia.

Wzorem ubiegłych lat, będzie-
my także i My z naszym aparatem 
i kamerą.

O Dniach Bukowna czytaj więcej na  
www.przeglad.olkuski.pl
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P O D Z I Ę K O W A N I A  -  K O N D O L E N C J E

List do redakcji: Komentarz do artykułu „Radni, wiatraki i prawo”
W  imieniu mieszkańców  kilku miejscowości 

pragniemy zachęcić Czytelników do spojrzenia z innej 
strony na sprawy przedstawione w artykule „Radni, 
wiatraki i prawo”.

Cenna inicjatywy Radnych
Grupa Radnych wyszła z inicjatywą zmiany miej-

scowego planu  zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości  Zimnodół.  Koncepcja  zmiany planu 
przedstawiona  przez  Radnych  zakłada  uwolnienie 
nowych  terenów  budowlanych  w miejscowości 
Zimnodół  oraz  usunięcie  terenów pod  energetykę 
wiatrową znajdujących się zbyt blisko zabudowań po-
łożonych w miejscowościach Zimnodół, Zawada, Osiek 
i Zederman. Inicjatywa jest bardzo cenna, ponieważ 
ma na  celu  rozwiązanie  jednego  z najważniejszych 
problemów nurtujących lokalną społeczność. Różnica 
zdań dotycząca procedury  zmiany planu pomiędzy 
Radnymi popierającymi projekt wycofania  terenów 
pod energetykę wiatrową nie jest niczym negatywnym. 
Ważny jest cel, który im przyświeca. Kluczowe jest, że 
chcą rozwiązać istotny problem. Jeżeli prawnicy w kwe-
stii procedury zmiany planu nie są zgodni, czy zatem 
Radni muszą być  jednomyślni?  Jesteśmy ogromnie 
wdzięczni Radnym, którzy podjęli  ten bardzo ważny 
dla nas temat.

Opinia Radcy Prawnego Urzędu
Chcemy  jednoznacznie wyjaśnić,  iż  negatywna 

opinia Radcy Prawnego Urzędu w Olkuszu dotyczą-
ca  przedstawionego  projektu  uchwały  była  znana 
Radnym  przed  rozpoczęciem  posiedzenia  komisji 
rozwoju  Rady Miejskiej.  Pomimo  tej  negatywnej 
opinii Radni uwzględniając istotność tematu i ważny 
interes społeczny zdecydowali się włączyć ten punkt 
do porządku posiedzenia  komisji  rozwoju. Miało  to 
na celu przedyskutowanie projektu uchwały na forum 
komisji  i zapoznanie się z opinią Mecenasa Marcina 
Przychodzkiego reprezentującego Stowarzyszenie Stop 

Wiatrakom w Zimnodole, który przybył specjalnie na 
to posiedzenie z Warszawy.

Czy inwestor może domagać się odszkodowania?
Mecenas Marcin  Przychodzki  podkreślił,  że 

inwestor  na obecnym etapie nie może ubiegać  się 
o  żadne odszkodowanie. Argumenty o wysokim od-
szkodowaniu dla inwestora są w opinii mieszkańców 
celowo  podsycane,  aby  nie  przeprowadzać  zmian 
w planie zagospodarowania przestrzennego. Dodat-
kowo Mecenas Marcin Przychodzki wyraził pogląd, iż 
prawdopodobieństwo powstania tej farmy wiatrowej 
jest równe zeru.

Wnioski mieszkańców o odszkodowania z tytułu 
utraty wartości nieruchomości

W trakcie posiedzenia komisji Pan Radny Ryszard 
Ryza  przedstawił  informację,  iż  do Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu wpłynęło  kilkaset wniosków od 
mieszkańców Zimnodołu, Zawady, Osieka i Zedermana 
o odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomo-
ści w związku z tym, iż w 2010 roku w planie zagospo-
darowania przestrzennego umieszczone zostały tereny 
pod energetykę wiatrową. Wnioski opiewają na kwotę 
przynajmniej  kilkudziesięciu milionów  złotych. Dla-
czego tego typu wnioski są jeszcze obecnie składane? 
Pragniemy wyjaśnić, że zgodnie z artykułem 37 ustawy 
o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym 
roszczenia można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, 
w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się 
obowiązujące.
Czy w Zimnodole już powiększono tereny budowlane?

W Zimnodole w  trakcie  uchwalonej w  2010 
roku  zmiany miejscowego planu  zagospodarowania 
przestrzennego nie było kilkukrotnego (!) zwiększenia 
terenów budowlanych.  Zapisy  o  nowych  terenach 
budowlanych pozostały na etapie studium kierunków 
i  uwarunkowań  zagospodarowania przestrzennego 

uchwalonego w 2009 roku. Jednym z punktów przed-
stawionego  przez  Radnych  projektu  uchwały  było 
uwolnienie nowych  terenów budowlanych  i  umożli-
wienie rozwoju miejscowości Zimnodół.
Czy miało miejsce zwiększenie odległości terenów 

pod energetykę wiatrową od zabudowań?
W  Zimnodole  nie  miało miejsca  oddalenie 

terenów pod energetykę wiatrową od  zabudowań. 
Mieszkańcy  i  radni  nie  pozwolili  natomiast  na po-
większenie  terenów  pod  inwestycje wiatrakowe, 
gdy Pan Paweł Piasny  składał odpowiednie wnioski 
i  próbował utworzyć nowe  lub  rozszerzyć  istniejące 
tereny pod energetykę wiatrową. Przypominamy, że 
w 2011 roku Pan Paweł Piasny podjął próbę utworzenia 
nowych terenów pod energetykę wiatrową po stronie 
północnej miejscowości Zimnodół. W 2012 roku podjął 
kolejną próbę powiększenia terenów pod inwestycje 
wiatrakowe  tym  razem po  stronie południowej  tej 
miejscowości.

W  jednej  kwestii  jesteśmy  zgodni  z  poglądem 
przedstawionym na posiedzeniu  komisji  przez Pana 
Radnego  Janusza Dudkiewicza. Wierzymy podobnie 
jak on,  że  farma wiatrowa na  tym  terenie nie  po-
wstanie.

Efekty posiedzenia komisji rozwoju
Wymiernym efektem posiedzenia komisji rozwoju 

Rady Miejskiej w  dniu  16  czerwca  2015  roku  jest 
ustalenie poczynione przez Radnych oraz Burmistrza 
Romana Piaśnika, iż powołany zostanie zespół, który 
wypracuje propozycję rozwiązania istniejących proble-
mów związanych z lokowaniem wiatraków zbyt blisko 
zabudowań położonych w miejscowościach Zimnodół, 
Zawada, Osiek  i  Zederman,  co blokuje  rozwój  tych 
miejscowości oraz brakiem nowych terenów budow-
lanych w Zimnodole.
Zarząd Stowarzyszenia Stop Wiatrakom w Zimnodole

WaSZE intERWEnCjE
Dzieci w samochodzie. Będą policyjne kontrole?

olkusz
Wiola Woźniczko

Czy  policja  patroluje miejsca 
w  okolicach  przedszkoli  i  szkół 
pod  kątem  przewożenia  dzieci 
w samochodach? Z takim pytaniem 
zwrócili się do naszej redakcji Czy-
telnicy, a my - do olkuskiej policji. 
Od niedawna w tym zakresie obo-
wiązują  znowelizowane  przepisy. 
Co się zmieniło?

Mieszkańcy są zdania, że poli-
cyjne patrole powinny pojawiać się 
w okolicach edukacyjnych placó-
wek. - Dobrze byłoby, aby policja 
przyjrzała się, jak wygląda kwestia 
przestrzegania przepisów o przewozie 
dzieci na ul. Żeromskiego w Olkuszu. 
Z moich obserwacji wynika, że dzieci 

są po prostu pakowane do auta, 
nawet z przodu, bez obowiązkowego 
fotelika. Nieoznakowany patrol w go-
dzinach wyjścia dzieci ze szkoły na 
skrzyżowaniu z drogą chrzanowską 
miałby co robić. Przewożenie dzieci 
bez zabezpieczenia to mandat 150 
zł, 6 punktów karnych oraz stwo-
rzenie zagrożenie życia lub zdrowia 
małoletniego. Taniej wychodzi zakup 
fotelika - uważa jeden z naszych 
Czytelników.

Zasady dotyczące przewożenia 
dzieci uległy niedawno zmianie. To 
efekt wdrożenia unijnych dyrektyw. 
Obecnie jedynym kryterium przewo-
żenia dziecka w foteliku jest wzrost 
(poniżej 150 cm). Do niedawna istotny 
był jeszcze wiek.

Nowe przepisy dopuszczają, 
aby dzieci mające od 135 do 150 cm 
wzrostu, podczas przewożenia na 

tylnym siedzeniu były przytrzymywa-
ne za pomocą pasów bezpieczeństwa 
pojazdu, a więc bez fotelika oraz 
urządzenia przytrzymującego, jeżeli 
ze względu na masę i wzrost tego 
dziecka nie jest możliwe zapewnienie 
mu odpowiedniego urządzenia. - Nie 
dotyczy to przewożenia dziecka na 
przednim siedzeniu pojazdu, co po-
winno każdorazowo odbywać się z wy-
korzystaniem fotelika lub urządzenia 
przytrzymującego. Wprowadzono też 
możliwość przewożenia na tylnym 
siedzeniu trzeciego dziecka w wieku 
co najmniej 3 lat, przytrzymywanego 
za pomocą pasów bezpieczeństwa. 
Można tak robić pod warunkiem, że 
pozostałych dwoje dzieci znajduje 
się w fotelikach lub urządzeniach 
przytrzymujących i nie ma moż-
liwości zainstalowania trzeciego 
urządzenia. W praktyce ten przepis 

ma zastosowanie dla przewozu typo-
wym samochodem osobowym, a więc 
przeznaczonym dla maksymalnie 5 
osób łącznie z kierowcą. W samocho-
dach osobowych o liczbie miejsc 6-9 
i dwóch rzędach tylnych siedzeń, ze 
względu na odpowiednio duże wymia-
ry (w tym szerokość siedzeń), zainsta-
lowanie urządzenia przytrzymującego 
dla każdego przewożonego dziecka nie 
stwarza już żadnych problemów – tłu-
maczy oficer prasowy olkuskiej policji 
nadkom. Agnieszka Fryben. Warto 
pamiętać, że wszelkie urządzenia 
czy foteliki muszą być dostosowane 
do masy i wzrostu dziecka, a także 
prawidłowo zamontowane.

W myśl znowelizowanych prze-
pisów zabronione jest przewożenie 
dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeź-
dzie niewyposażonym w pasy bezpie-
czeństwa i fotelik (lub inne urządzenie 

przytrzymujące). Nadal obowiązuje 
zakaz przewożenia dziecka tyłem do 
kierunku jazdy na przednim siedze-
niu pojazdu, ale przepis ten dostoso-
wano do postępu technicznego. Do tej 
pory istotnym był fakt wyposażenia 
pojazdu w poduszkę powietrzną dla 
pasażera, co dotychczas wykluczało 
możliwość przewożenia dziecka w taki 
sposób. Obecnie zwraca się uwagę, 
czy poduszka jest aktywna.

W Prawie o ruchu drogowym 
pozostawiono zapisy dotyczące wyjąt-
ków od powyższych przepisów, czyli 
wówczas, gdy dzieci przewożone są 
taksówką, specjalistycznym środkiem 
transportu sanitarnego oraz pojaz-
dem policji, straży granicznej lub 
straży gminnej (miejskiej).

Tyle przepisy. A jak rozwią-
zać zgłoszony problem? Nadkom. 
Agnieszka Fryben wyjaśnia, że akcji 

ukierunkowanych tylko na sposób 
przewożenia dzieci w samochodach 
policja nie prowadzi. - Funkcjona-
riusze zwracają na to uwagę podczas 
naszych stałych akcji: „Pasy” czy 
„Niechronieni uczestnicy ruchu dro-
gowego” oraz oczywiście w trakcie 
rutynowych kontroli drogowych. Jeśli 
mieszkańcy uważają, że problem nie-
odpowiedniego przewożenia małych 
pasażerów wymaga naszych inter-
wencji, oczywiście je podejmiemy. 
Zachęcamy w takich przypadkach do 
kontaktu z oficerem dyżurnym pod 
nr tel. 997, 32/ 64 78 242, 32/ 64 
14 196, 32/ 64 70 062 - odpowiada 
nadkom. Agnieszka Fryben.

Czy  tego  typu  policyjne 
akcje  są  potrzebne?  Piszcie  na  
www.przeglad.olkuski.pl! 

Szpital i cmentarz 
na trasie linii „SŁ”

olkusz
Wiola Woźniczko, fot. ZKG KM

Zarząd Związku Komunalnego 
Gmin „Komunikacja Międzygmin-
na” w Olkuszu wsłuchał się w głosy 
mieszkańców i zmienił trasę linii 
„SŁ”.  Od  1.  lipca  pasażerowie 
korzystający z tych kursów dojadą 
z  osiedli  Słowiki  i  Skalskie  pod 
szpital oraz pod cmentarz.

Autobusy linii „SŁ” będą roz-
poczynać swoje kursy jak dotąd, na 
końcu ul. Jasnej. Dalej trasa wiedzie 
obok kościoła pw. Dobrego Pasterza, 
ul. Kard. Wyszyńskiego, ul. Wiejską, 
ul. O. Kolberga, ul. M. Rataja (obok 
Gimnazjum nr 4), ul. W. Witosa i ul. 
Pakuska. Stąd autobusy pojadą na 
ul. Króla Kazimierza Wielkiego, gdzie 
zatrzymywać się będą na trzech kolej-
nych przystankach: Olkusz Wiadukt, 
Dworzec PKP, Skarbek. Trasa dalej 
przebiegnie ul. Kościuszki do placu 
pod Super - Samem.

Pięć porannych kursów z ul. 
Jasnej (o godz. 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 
i 11:00) zaplanowano nieco inaczej. 
Autobusy z ul. Pakuska skręcą na 
wiadukt na „krajówce”, aby dojechać 
pod szpital. Stamtąd zawrócą na ul. 
Dworską, a potem na wiadukt 29 Li-
stopada, z którego skręcą w ul. Króla 
Kazimierza Wielkiego. Dalej trasa 
prowadzi ul. Pakuska, przez osiedle 
Słowiki do pętli przy ul. Jasnej.

Trzy kolejne kursy z ul. Jasnej 
(o godz. 12:30, 13:30 i 14:30) zor-
ganizowano tak, aby pasażerowie 
dojechali pod olkuski cmentarz, przez 
centrum miasta. Z kolei odjazdy spod 
cmentarza w kierunku ul. Jasnej 
zaplanowano o godz. 13:10, 14:10 
i 15:10. Popołudniowe kursy z ul. 
Jasnej (o godz. 15:35, 16:30 i 17:30) 
będą dojeżdżać do Supersamu.

- Wprowadzone zmiany mają 
na celu zachęcenie Mieszkańców do 
korzystania z komunikacji miejskiej 
organizowanej przez ZKG „KM”, 
a nowe połączenia umożliwią lepsze 
skomunikowanie olkuskich osiedli 
z ważnymi instytucjami w mieście. 
Dzięki tym zmianom komunikacja 
miejska pojawi się także na ul. Dwor-
skiej. Autobusy kursować będą tak 
jak dotychczas, czyli w dni robocze 
– wyjaśnia przewodniczący zarządu 
ZKG Łukasz Kmita.

Pasażerowie komunikacji miej-
skiej z terenu czterech gmin: Olkusza, 
Bukowna, Bolesławia i Klucz mogą 
zgłaszać swoje uwagi i sugestie na 
temat rozkładów jazdy do koca lipca. 
- W ten sposób, po analizie nadesła-
nych do nas propozycji, będziemy 
mogli wprowadzić proponowane 
zmiany od września, gdy zacznie się 
rok szkolny – zaznacza przewodniczą-
cy Łukasz Kmita. 

Sugestie najlepiej nadsyłać na 
adres: zkgkm@wp.pl lub zgłaszać 
telefonicznie pod nr tel. 32/641 
39 14.
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Walka o wyjazd z ul. A. Krajowej
olkusz

Jakub Fita

Mieszkańcy górnej cześci osie-
dla  Pakuska  kontynuują  starania 
o ponowne połączenie ulicy Armii 
Krajowej z ulicą Osiecką. Na prze-
strzeni  ostatnich  tygodni  odbyli 
w  tej  sprawie  szereg  spotkań. 
Odwiedzili oni m.in. burmistrza 
Romana  Piaśnika  i  olkuskiego 
starostę Pawła Piasnego. Zniecier-
pliwieni sytuacją postanowili wyjść 
z  własną  inicjatywą  rozwiązania 
tego problemu.

Sprawa przywrócenia wyjazdu 
z ul. Armii Krajowej na ul. Osiecką 
w dalszym ciągu budzi spore kon-
trowersje. W walkę o ponowne połą-
czenia tych ulic po dotychczasowym 
śladzie postanowili więc włączyć się 
sami mieszkańcy.

Możliwość ponownego połączenia 
tych ulic przedstawiła mieszkańcom 
osiedla Pakuska Monika Drewniak, 
która mocno angażuje się na rzecz 
rozwiązywania problemów zwią-
zanych z olkuską obwodnicą. Do 
współpracy przystąpili także Prze-
wodniczący Zarządu Osiedla Artur 
Rosołek oraz mieszkańcy bloków nr 
44 i 46 na ul. Legionów Polskich, pod 
oknami których gminni urzędnicy 
zaplanowali nowa drogę.

Przypomnijmy, że w związku 
z budową drugiego etapu olkuskiej 
obwodnicy nastąpiło zamknięcie 
ul. Armii Krajowej. Spowodowało to 
zmianę dotychczasowej organizacji 
ruchu, a w miejscu skrzyżowania ul. 
Armii Krajowej z ul. Osiecką zbudo-
wano plac do zawracania. Wszystko 
zgodnie z założeniami Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego Osiedli Południowych Olkusza, 
uchwalonego przez Radę Miejską 25 
maja 2010 roku.

Zamknięcie drogi znacznie 
utrudniło mieszkańcom górnej części 
osiedla Pakuska dojazd do własnych 
domów, gdyż mają oni teraz do 
dyspozycji jedynie drogę osiedlową , 
która biegnie od strony ul. Legionów 
Polskich. Droga ta znajduje się w nie-
najlepszym stanie technicznym, i ze 
względu na brak miejsc parkingowych 
na osiedlu, często bywa niedrożna.

Sporny fragment ziemi, na 
którym istniał dotychczasowy wyjazd 

z ul. Armii Krajowej na ul. Osiecką, 
znajduje się w wyjątkowo niefor-
tunnym położeniu. W miejscu tym 
splatają się bowiem kompetencje 
czterech instytucji: Miasta i Gminy 
Olkusz (zarząd nad ul. Armii Krajo-
wej), Powiatu Olkuskiego (zarząd nad 
ul. Osiecką), Województwa Małopol-
skiego (odpowiedzialnego za drogę 
wojewódzką nr 791) oraz olkuskiego 
Nadleśnictwa.

W celu rozwiązania problemów 
komunikacyjnych w tej części miasta, 
olkuski magistrat rozpoczął rozmowy 
z nadleśnictwem Olkusz, w celu na-

bycia pobliskiej działki leśnej, poprzez 
którą miałoby zostać poprowadzone 
nowe połączenie ul. Armii Krajowej 
z ul. Osiecką. W olkuskim budżecie 
przeznaczono na ten cel 200 tys. zł.

Taki pomysł nie satysfakcjonuje 
jednak części mieszańców okolicz-
nych bloków, którzy najchętniej 
widzieliby wjazd na ul. Armii Krajowej 
w tym samym miejscu, co wcześniej. 
Budowa nowej drogi - ich zdaniem – 
wiązałaby się z koniecznością wykar-

czowania fragmentu okolicznego lasu, 
na co stanowczo nie chcą wyrazić 
swojej zgody.

- Tereny leśne znajdujące się 
nieopodal naszych bloków są wpisane 
na stałe w krajobraz naszej okolicy. 
Nie chcemy mieć nowej drogi, która 
będzie biegnąć tuż pod naszymi 
oknami, i to jeszcze kosztem zniszcze-
nia tej zieleni” – komentuje  Renata 
Czerwonka, mieszkanka bloku nr 44 
przy ul. Legionów Polskich.

Według olkuskich władz skrzyżo-
wanie ul. Armii Krajowej z ul. Osiec-
kąnie powinno znajdować się tak 

blisko skrzyżowania ulicy Osieckiej 
z nową obwodnicą. Jako argumen-
tację tej tezy podawane są kwestie 
związane z obowiązującymi przepi-
sami oraz bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym.

- Mamy dość przerzucania odpo-
wiedzialności i ciągłego podnoszenia 
kwestii proceduralnych pomiędzy 
gminą, powiatem oraz Zarządem Dróg 
Wojewódzkich – mówią mieszkańcy. 

Dlatego wraz z Przewodniczącym 
Zarządu Osiedla Pakuska, skierowali 
w tej sprawie oficjalne pismo do 
Burmistrza Romana Piaśnika. Przed-
stawili w nim własną interpretację 
przepisów, zgodnie z którą nie ma 
formalnych przeciwskazań do utwo-
rzenia wyjazdu z ul. Armii Krajowej 
po starym śladzie drogi.

Jako rozwiązanie potencjalne-
go zagrożenia w ruchu drogowym 
mieszkańcy zaproponowali zaś wpro-
wadzenie nakazu skrętu w prawo dla 
pojazdów wyjeżdzających z ul. Armii 
Krajowej, oraz zakazu skrętu w lewo 
dla pojazdów chcących wjechać na tą 
ulicę od strony Osieka.

- Wstępnie można powiedzieć, 
że pojawiło się światełko w tunelu. 
Nasza propozycja spotkała się z przy-
chylnym nastawieniem magistratu 
i starostwa. Aby móc odblokować 
ulicę Armii Krajowej należy jednak 
dokonać stosowanych zmian formal-
nych. Trzeba będzie m.in. zmienić 
status tej drogi na drogę wewnętrzną. 
Istnieje jednak prawdopodobieństwo, 
że do końca bieżącego roku uda się 
rozwiązać ten problem – komentuje 
Artur Rosołek, przewodniczący Za-
rządu Osiedla Pakuska.

Czy to oznacza, że koniec proble-
mów z wyjazdem z ul. Armii Krajowej 
jest już blisko? - Przekonamy się na 
przestrzeni najbliższych miesięcy. 
Póki co jednak, mieszkańcy górnej 
części osiedla Pakuska muszą uzbroić 
się w cierpliwość.

WaSZE intERWEnCjE PWiK 
ekoLIDEREM 

Małopolski
kraków

Wiola Woźniczko

Olkuski PWiK może pochwalić 
się  statuetką  ekoLIDERA  2015. 
Konkurs  dla  instytucji,  które 
w  szczególny  sposób  przyczyniły 
się do poprawy jakości środowiska 
w  Małopolsce,  jest  organizowa-
ny  przez  Wojewódzki  Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. Nagrody przy-
znano w trzynastu kategoriach.

W konkursie brały udział m. in. 
gminy i powiaty naszego wojewódz-
twa, spółki komunalne, placówki 
oświatowe, organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorcy, beneficjeni pomocy 
finansowej systemu finansowania 
ochrony środowiska. Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. 
o. w Olkuszu za realizację projektu 
„Porządkowanie gospodarki ściekowej 
w zlewni Białej Przemszy na terenach 
gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, 
Klucze - etap I” otrzymało tytuł 
ekoLIDERA w kategorii ekoPRZED-
SIĘWZIĘCIE w zakresie ochrony wód 
i gospodarki wodno-ściekowej.

Na uroczystej gali w ogrodach 
Muzeum Archeologicznego w Krako-
wie statuetkę oraz nagrodę pienięż-
ną w wysokości 30 tys. złotych na 

działania prośrodowiskowe odebrali 
reprezentanci gmin – udziałowcy 
PWiK-u: burmistrz Olkusza Roman 
Piaśnik, wiceburmistrz Bukowna 
Józef Paluch, wójt gminy Bolesław 
Krzysztof Dudziński i wójt gminy 
Klucze Norbert Bień; zarząd „Wodo-
ciągów”: prezes Alfred Szylko,i wi-
ceprezes Marek Kajda i pracownicy 
Jednostki Realizującej Projekt.

Kapituła konkursu doceniła 
przede wszystkim zadanie budowy 
nowego systemu zaopatrzenia w wodę 
dla całego regionu olkuskiego. -Uni-
kalność całego projektu, realizowa-
nego ze środków unijnych, stanowi 
właśnie kontrakt „Budowa systemu 
zaopatrzenia w wodę mieszkańców 
gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław 
i Klucze po likwidacji ujęcia wody 
w kopalni ZGH „Bolesław” S.A. 
w Bukownie”. Fakt, że nasza wspólna 
praca została doceniona przez jury 
konkursu motywuje do jeszcze więk-
szego zaangażowania w pracę na rzecz 
gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław 
i Klucze, a także Przedsiębiorstwa. 
Mamy nadzieję, że ta nagroda to tylko 
początek sukcesów, którymi będzie-
my mogli się pochwalić - mówi prezes 
PWiK – u Alfred Szylko.
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Każdy, kto uczył się kiedykolwiek 
języka obcego wie, że aby móc zacząć 
się w nim porozumiewać, potrzebny jest 
przynajmniej rok nauki. Tymczasem na-
ukowcy dokonali epokowego odkrycia! 
Otóż udowodnili, że najbardziej efektyw-
nie można zapamiętywać obcojęzyczne 
słowa i zwroty w stanie relaksu. 

Znajomość angielskiego w dzisiej-
szych czasach to obowiązek każdego 
Europejczyka. Umiejętność porozumie-
wania się po hiszpańsku, niemiecku, 
francusku, czy włosku to spory atut. 
A jaka dodatkowa przyjemność, kiedy 
na zagranicznych wojażach można 
pełniej czerpać z wrażeń i ułatwić 
sobie funkcjonowanie w nowej dla nas 
kulturze. 

Lekcje w szkole językowej, ślęcze-
nie nad słownikami, kartkami z idio-
mami - to codzienność znana każde-
mu, kto chciał opanować język obcy. 

Metody te przynoszą efekt, jednakże 
są bardzo czasochłonne. Jeśli język 
jest nam potrzebny „na wczoraj”, to 
zawsze możemy spróbować rozwią-
zania umożliwiającego nam skrócenie 
długotrwałego procesu nauki. Wystar-
czy umiejętnie wykorzystać nowinki 
z dziedziny szybkiego zapamiętywania 
informacji. 

Naukowcy potwierdzili swoimi 
badaniami, przeprowadzonymi na Uni-
wersytecie Bundeswehry w Hamburgu, 
że niezależnie od wieku i zdolności 
językowych, człowiek może nauczyć 
się komunikować w obcym języku 
już po tygodniu nauki. Osoby biorące 
udział w eksperymentach uczyły się 
po sześć godzin dziennie. Po siedmiu 
dniach opanowywały średnio 1138 
słów i zwrotów. 1138 słów i zwrotów 
stanowiło 70% materiału przeznaczo-
nego do zapamiętania podczas całego 

kursu. Osoby należące do grupy porów-
nawczej, uczące się metodą tradycyjną, 
zapamiętywały zaledwie 30% tego 
samego materiału. 

Wnioski z tego eksperymentu 
wykorzystali twórcy metody SITA, która 
dzięki wykorzystaniu do zapamiętywa-
nia stanu relaksu umożliwia znacząco 
szybszą, a zarazem przyjemną naukę. 
Opracowali oni urządzenie, które daje 
możliwość wejścia w ten stan relaksu 
o dowolnej porze dnia. Do urządzenia 
SITA przygotowano specjalne kursy 
językowe. Umożliwia to naukę w dowol-
nym dogodnym dla nas czasie. 

Stan relaksu charakteryzuje się 
synchroniczną współpracą obu półkul 
mózgowych, dzięki czemu przyswajanie 
wiedzy jest wyjątkowo efektywne. Nie 
dość, że się relaksujemy, uczymy się 
języka, to jeszcze oszczędzamy czas na 
samą naukę. Lena Szczęślicka

Oszczędź czas na… języku
A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Kino plenerowe  
na olkuskim rynku!

olkusz
Piotr Kubiczek

Rozmowa z Danielem Stopą, 
pomysłodawcą i koordynatorem 
projektu.

Piotr Kubiczek: Po raz pierw-
szy  na  olkuskim  rynku  zagości 
kino  plenerowe.  Jak  narodził  się 
pomysł projektu?

Daniel Stopa: W wielu miastecz-
kach takie seanse „pod chmurką” 

to już tradycja, więc pomysł nie jest 
nowy. Innowacyjna jest za to formuła 
doboru repertuaru, ponieważ zapre-
zentujemy filmy, które specjalnie na 
tę okazję wybrały wybitne osobowo-
ści ze świata kultury – Agnieszka 
Holland, Dorota Kędzierzawska oraz 
męski duet: Wojtek Staroń i Łukasz 
Jarosz.

P.K.:Jak udało się zaprosić do 
debiutującego projektu Agnieszkę 
Holland?

D.S.: Pani Agnieszka musi 
szybko czytać (śmiech)! Napisałem 
do niej bardzo długiego maila i po 
pięciu minutach dostałem pozytyw-
ną odpowiedź. To wielka reżyserka, 
ale zaprosiłem ją również dlatego, że 
cenię ją jako autorytet. Kiedyś ogląda-
łem wywiad, w który Pani Agnieszka 
mówiła o braku komunikacji między 
autorytetami a „zwykłymi” ludźmi. 
Również odnoszę wrażenie, że taki 
dialog jest zachwiany i stąd pomysł 
kina plenerowego będącego wspólną 
przestrzenią kultury, myśli i wraż-
liwości.

P.K.:Olkuskim  akcentem 
będzie  filmowa  propozycja  Łuka-
sza Jarosza…

D.S.: Taki był zamiar, aby wśród 
zaproszonych była szczególna osoba 
z naszego regionu. Imponuje mi 
Łukasz, bo potrafi pięknie i szczerze 
dzielić się swoim mikroświatem, 
w sposób uniwersalny opowiada o 
naszej codzienności. To też charak-
teryzuje twórczość Wojtka Staronia, 
którego intymne kino przeżywają 
ludzie na całym świecie. Z kolei 
„Polska Światłoczuła”, projekt współ-
organizowany przez Dorotę Kędzie-
rzawską, od ponad trzech lat dociera 

z filmami i autorami do miejsc, gdzie 
nie ma kina i jest dla naszej fundacji 
wzorem do naśladowania.

P.K.:Znamy  już  prezentują-
cych, teraz czas na filmy…

D.S.: Projekt otworzymy filmem 
„Złodzieje rowerów” Vittoria De Siki. 
Na seans zaprasza Wojtek Staroń. To 
obowiązkowa lektura, wzruszająca, 
opowiedziana w niezwykły sposób, 
uhonorowana Oscarem w 1949 roku. 
Następnie zobaczymy propozycję 
Łukasza Jarosza. „Zło” Mikaela 
Hafströma to mocna i poruszająca 
historia oparta na bestsellerowej 
książce Jana Guillou. Kolejny film 
wybrała Dorota Kędzierzawska. 
„Brzdąca” Charliego Chaplina niby 
wszyscy znają, ale oglądanie klasyki 
w plenerze to wyjątkowa przyjemność. 
Na koniec film, na który zaprasza 
Agnieszka Holland – „Mój Nikifor” 
w reżyserii Krzysztofa Krauzego. 
Tym seansem chcemy przypomnieć 
twórczość zmarłego nie tak dawno 
filmowca.

P.K.:Program  zapowiada  się 
niezwykle ciekawie. Teraz możemy 
tylko trzymać kciuki, aby pogoda 

dopisała.

D.S.:Bardzo bym chciał, aby 
wszystkie pokazy odbyły się na rynku 
w ciepłe, pogodne wieczory. Nasz 
rynek prezentuje się naprawdę ładnie, 
jeśli tylko nie służy za parking dla 
samochodów. Jesteśmy przygotowani 
na każdą ewentualność, jeśli pogoda 
nie dopisze w dany dzień, przenie-
siemy pokaz na ulicę Szpitalną do 
Centrum Kultury - MOK. Informację 
podamy dużo wcześniej na Facebo-
oku, a jak ktoś przyjdzie z parasolem 
na rynek, to na ulicę Szpitalną ma 
parę kroków.

P.K.:To  pierwsza  edycja  pro-
jektu  w  naszym mieście.  Czy  w 
przyszłym roku „Kino czuje. Czuję 
kino – plener” ponownie zagości 
w Olkuszu?

D.S.:W tym roku udało się zorga-
nizować projekt dzięki wsparciu Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Olkuszu i 
zaangażowaniu władz miasta Chcę 
też serdecznie podziękować drukarni 
Omega Art za wydrukowanie ulotek i 
plakatów oraz pracowni Pokój Janka 
za opracowanie graficzne projektu. 
Bardzo pomógł nam magazyn Film-

Pro, Polska Światłoczuła, fotorelację 
z imprezy przygotuje Sekcja Fotogra-
ficzna MOK, a Przegląd Olkuski jest 
partnerem prasowym. Przede wszyst-
kim jestem wdzięczny osobom, które 
zaprezentują bliskie sobie filmy. Mam 
nadzieję, że tegoroczny projekt prze-
kona wielu ludzi i miejscowe firmy do 
wsparcia kolejnej edycji. Musimy się 
nauczyć, że jeśli chcemy coś dostać, 
trzeba najpierw coś od siebie dać, 
a nie tylko narzekać, że w Olkuszu 
nic się nie dzieje. Wciąż poszukuję 
chętnych do ufundowania kocyków i 
leżaków, bo z własnego doświadczenia 
wiem, że takie rzeczy umilają seanse 
w plenerze. A wracając do pytania, 
oczywiście mam już wstępne pomysły 
na kolejne lato z kinem, kto mógłby 
wybierać filmy. Możliwe, że projekt 
zagości równocześnie w innych mia-
stach. Jeszcze za wcześnie na kon-
kretną decyzję, miejmy nadzieję, że 
tegoroczna edycja się uda i olkuska 
publiczność dopisze.

P.K.:  Tego  życzę  i  dziękuję 
bardzo za rozmowę.

Również dziękuję.

Wkrótce rozpoczną się długo wyczekiwane wakacje a wraz z nimi 
pytania, co robić w długie letnie wieczory? Mamy propozycję. 
W tym roku, na olkuskim rynku, zorganizowane będą bezpłatne 
seanse kina plenerowego pod nazwą „Kino czuje. Czuję kino 
– plener”! Na dużym ekranie zobaczymy filmy wybrane przez 
wybitne osobowości ze świata kultury: Agnieszkę Holland, Dorotę 
Kędzierzawską, Wojciecha Staronia i Łukasza Jarosza.

Pierwszy seans odbędzie się w niedzielę 12 lipca. Wojciech Staroń, 
wybitny dokumentalista i operator filmowy, zaprasza na film „Zło-
dzieje rowerów” (reż. Vittorio De Sica), nagrodzony Oscarem w 
1949 roku. Kolejny pokaz (26 lipca – także niedziela) to propozycja 
Łukasza Jarosza. Poeta i muzyk mieszkający pod Olkuszem zaprasza 
na projekcję filmu „Zło” Mikaela Hafströma.
9 sierpnia odbędzie się pokaz filmu wybranego przez Dorotę Kę-
dzierzawską, reżyserkę i współautorkę „Polski Światłoczułej”. Tego 
dnia zaprezentowany zostanie „Brzdąc” Charliego Chaplina, króla 
komedii i ikony kina. Na zakończenie cyklu (23 sierpnia) olkuska 
widownia obejrzy „Mojego Nikifora” Krzysztofa Krauzego. Film 
rekomenduje Agnieszka Holland, uznana reżyserka, nominowana 
trzykrotnie do Oscara.

Każdej projekcji filmowej towarzyszyć będzie krótki audiowizualny 
komentarz osoby prezentującej swój wybrany film. W lipcu seanse 
rozpoczynać się będą o 21:30, w sierpniu pół godziny wcześniej. 
W razie deszczu pokazy przeniesione zostaną do Centrum Kultury 
– MOK, przy ulicy Szpitalnej 32.
Organizatorzy: Fundacja „Kino czuje. Czuję kino”, Miejski Ośrodek 
Kultury w Olkuszu, Miasto i Gmina Olkusz. 
Partnerzy: Omega Art., Pokój Janka, FilmPro, Polska Światłoczuła, 
Przegląd Olkuski, Sekcja Fotograficzna MOK.
Kino czuje. Czuję kino – plener:

Lipiec, godz. 21:30
12.07 – „Złodzieje rowerów”, reż. Vittorio De Sica. Zaprasza 
Wojciech Staroń. 
26.07 – „Zło”, reż. Mikael Hafström. Zaprasza Łukasz Jarosz.

Sierpień, godz. 21:00
09.08 – „Brzdąc”, reż. Charles Chaplin. Zaprasza Dorota Kędzie-
rzawska. 
23.08 – „Mój Nikifor”, reż. Krzysztof Krauze. Zaprasza Agnieszka 
Holland.



9Przegląd Olkuski | 26 czerwca 2015 |www.przeglad.olkuski.pl

R E K L A M A

Dzieje Sułoszowy – do rozbiorów 
(szkic na 700-lecie)

sułoszowa
Olgerd Dziechciarz

„Widoki  tak  piękne,  że  oczu 
trudno  oderwać  i  trudno wprost 
zdecydować  się  na  co  patrzeć. 
Każda skała tutaj wyłaniająca się 
jest  piękniejsza  od  poprzedniej. 
Domy wieśniacze, niby gniazda ja-
skółcze, przytuliły się do skał - ol-
brzymów”- tak w wydanym w 1938 
r. „Ilustrowanym przewodniku po 
ziemi olkuskiej” opisywał  I dział 
Sułoszowej prezes Olkuskiego Od-
działu Polskiego Towarzystwa Kra-
joznawczego Antoni Wiatrowski.

W tym roku Sułoszowa obchodzi 
700-lecie lokacji. W ramach jubile-
uszu odbywają się konferencje na-
ukowe, ukazała się także monografia 
wsi. I my, chcąc uczcić ważne dla 
Sułoszowy święto, postanowiliśmy za-
trzymać się chwilę nad najstarszymi 
dziejami tej miejscowości.

Sułoszowa to jedna z piękniej 
położonych wsi ziemi olkuskiej. Niezłe 
gleby sprzyjają rolnictwu. Także tu są 
źródła Prądnika. 

Jedno z górujących nad Suło-
szową wzgórz zwane Kocica (426 m. 
n. p. m., na lewym brzegu Prądnika), 
o stromych kilkudziesięciometrowych 
zboczach, to miejsce, gdzie stał zamek 
księcia Henryka Brodatego, którego 
budowę - jak podają źródła - zakoń-
czono w 1228 r. Badania grodziska 
wykazały, że zamek zajmował ok. 300 
m2 (50x65 m.), otoczony był wyso-
kim wałem i fosą, ślady tej ostatniej 
mamy do dziś. Wedle historyka dr 
S. Kołodziejskiego właśnie w tym 
miejscu znajduje się ów wspominany 
w źródłach „castrum edificatur in 
Pregina”, a nie w niedalekiej Przegini, 
gdyż kronikarz podawał nie dokładne 
miejsce zamku, ale najbliższą mu 
miejscowość. Jak przypuszcza dr Ko-
łodziejski, to także na terenie obecnej 
Sułoszowej miała miejsce w tymże 
1228 r. bitwa miedzy wojskami Bro-

datego a oddziałami księcia Konrada 
Mazowieckiego. Ponoć w tej przegra-
nej przez Mazowieckiego bitwie miał 
polec jego pierworodny syn Przemy-
sław. W dokumentach wprawdzie jest 
napisane, że bitwa odbyła się pod 
zamkiem Skała, ale jak się obecnie 
przypuszcza, chodzi właśnie o zamek 
na Kocicy. W 1231 r. warownię znów 
oblegał książę Konrad Mazowiecki. 
To wtedy wzniósł on własny zamek 
- Wyszogród (wzgórze Okopy, między 
Ojcowem a Smardzowicami), którym 
odcinał Skałę od Krakowa.

W latach 1235-39 na zamku 
w Sułoszowej (Skale) przebywa-
ła księżna Grzymisława z synem 
Bolesławem Wstydliwym. W 1242 
zamek broniony przez wojewodę 
krakowskiego Klemensa z Ruszczy 
i jego współrodowców zdobyty zo-
staje wreszcie przez niestrudzonego 
Konrada Mazowieckiego. Panowanie 
jednak Konrada nad Ziemią Krakow-
ską i zamkiem na Kocicy zakończyło 
się już w następnym roku - po prze-
granej bitwie pod Suchodołem, gdzie 
pokonał go Bolesław Wstydliwy. Po 
Wstydliwym zamkiem w Sułoszowej 
władali kolejno: Leszek Czarny, 
Henryk IV Probus i Przemysł II (do 
czasu rezygnacji z Ziemi Krakow-
skiej). W 1291 r. zamek Skała przej-
muje z rąk Henryka z Wstowa król 
czeski, wnet także Polski, Wacław II. 

Później Ziemię Krakowską opanował 
Władysław Łokietek, za jego czasów 
- jak się przypuszcza zamek Kocica 
podupadł. Dopiero w 1315 r. Łokietek 
lokuje wieś Sułoszową (pierwszy raz 
w dziejach pada wtedy nazwa tej miej-
scowości), koło zamku Peskensten. 
Trudno dociec czy chodzi o Pieskową 
Skałę czy nie czasem o zamek na 
Kocicy. Nazwa wskazywałaby na Pie-
skową Skałę, ale w kronice Jana Dłu-
gosza stoi, że Pieskową Skałę wzniósł 
dopiero w 1333 r. Kazimierz Wielki. 
Łokietek nadaje wieś Sułoszowa nie-
jakiemu Mikołajowi, a ponieważ na 
pierwszym miejscu nadania wymienia 
las książęcy znajdujący się między 
„Peskensein” a Kosmolowem, można 
przypuszczać, że wioska musiała być 
jeszcze wtedy niewielka, skoro las 
w dokumencie wymieniony jest na 
poczesnym miejscu. Osadnicy otrzy-
mali wówczas 16 lat wolnizny, czyli 
zwolnienia z opłat. Osadźca otrzymał 
2 łany wolne, karczmę, młyn, sadzaw-
kę, jatki mięsne, szewskie i rybackie. 
Oprócz tego każdy szósty denar i łan 
oraz trzeci denar z kar sądowych. 

Tak na marginesie; to jakże liczne 
nagromadzenie zamków - na Kocicy, 
w Pieskowej Skale, Grodzisku, Ojco-
wie i Wyszogrodzie – dobitnie świadczy 
o znaczeniu drogi w Dolinie Prądnika.

Dzięki spisowi świętopietrza z lat 
1325-1327 (gdzie czytamy o plebanie 

Marcinie z Sułoszowej: „Item Mar-
tinus plabanus ecclesie Sulessow) 
wiemy, że był już wtedy w Sułoszowej 
kościół parafialny. Kościół był pod 
wezwaniem św. Wawrzyńca. W XV 
w. kościół ten jest z wapienia. Pleban 
pobierał dziesięcinę z folwarku, a od 
kmieci meszne po 4 korce żyta, tyleż 
owsa z łanu, po pół grosza z łanu, po 
6 denarów od komory, a z 2 łanów 
sołtysich po fertonie (czwarta część 
grzywny, a że grzywna liczalna miała 
w Polsce groszy 48, ferton zatem 
oznaczał – jak w piosence Kazika - 
12 groszy). Chłopi dziesięcinę płacili 
biskupowi krakowskiemu. Wiemy też, 
że sołtysi sułoszowscy zasiadali jako 
ławnicy sądu niemieckiego w grodzie 
krakowskim.

Z drugiej połowy XV wieku mamy 
informację, że był tu już folwark. Jan 
Długosz wymienia również tutejszą 
karczmę. Późniejsze rejestry podat-
kowe wyliczają sułoszowskie młyny. 
Do dziś istnieje ich jeszcze kilka, ale 
bodaj tylko jeden pełni rolę, dla jakiej 
powstał. Także z XV wieku mamy 
informacje o ożywionych kontaktach 
handlowych Sułoszowy z Olkuszem. 
Dowodem na to może być fakt stoso-
wania tu olkuskiej miary zbożowej. 
Wiemy też. np., że w 1479 r. dzierżaw-
cą karczmy w Sułoszowej był olkuski 
burmistrz i rajca Tomasz Szperka. 

Rejestry poborowe z XVI w. 
wymieniają trzech rękodzielników, 
mieszkańców tej wsi.

Wzmianki o szkole przy kościele 
mamy dopiero z lat 1618, 1663; 
w latach 1747-48 protokoły wizyta-
cyjne mówią o jej upadku. W 1790 
r. szkoła znów działa, gdyż źródła 
notują, że uczęszczało doń wówczas 
22 dzieci. Wcześniej jednak, bo z 1437 
r. mamy informację o Tomaszu synu 
Marcina z Sułoszowej, który znalazł 
się na Akademii Krakowskiej. 

W cyklu tym Olgerd Dziechciarz, historyk, dziennikarz, pisarz, autor 3-tomowego  
„Przewodnika po Ziemi Olkuskiej”,  opowiadać będzie o ciekawych wydarzeniach z przeszłości, 
cennych zabytkach i zapomnianych miejscach Powiatu Olkuskiego.  W miarę możliwości cykl 

ilustrowany będzie nowymi zdjęciami lub fotografiami z archiwum autora.
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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, 
specjalista chirurgii plastycznej 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
Klaudia Parcz, mgr dietetyk - programy odchu-
dzające i regeneracyjne, diety specjalistyczne w 
jednostkach chorobowych, programy żywie-
niowe dla sportowców oraz żywienie kobiet 
planujących ciążę. Olkusz, ul. Nowa 13 tel.  
795 638 226, www.poradniametabo.pl

ENdOKRYNOlOg
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.
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. Diagnostyka i leczenie 
chorób piersi i tarczycy (usg, biopsje cienkoigłowe, 
mammotomia). Zabiegi ambulatoryjne. Konsulta-
cje. Olkusz, ul. Sławkowska 4. Piątek od 16.00 
rejestracja tel. 32 754 34 64, 608 681 422.

kARDIoLoG
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kar-
diolog, specjalista chorób wewnętrznych. Śr od 
15.30. Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 64 (Gabinety 
Specjalistyczne). Rej. 32 6454470 pn-pt 10-19.
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 NAtuRAlNA
BIO-TERAPIE – Testy obciążeń organizmu (drob-
noustroje, alergia, toksyny). Terapia biorezonan-
sowa (egzogenna, indukcyjna, BRT adaptacyjna). 
www.bio-terapie.pl Rejestracja telefoniczna  
606 371 592.

mEdYCYNA PRACY
Jadwiga Sierpińska lek. med. medycyny prze-
mysłowej. Badania wstępne, okresowe, sanepid. 
Wolbrom, ul. 3 Maja 15, rej. 32 644 12 82 wt., 
czw. 17-18.

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.

NEuROlOg
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. Tel. 603 166 862.

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.
Zofia Kubok, specjalista chorób oczu. Olkusz,  
ul. K.K. Wielkiego 64. Pon. 13-16. Rejestracja  
tel. 661 928 175.
„VIS-OPTICA” Katarzyna Rataj-Pająk, lek. med. 
specjalista chorób oczu. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
( n a  p r ze c i w ko  s z p i ta l a ) .  Re j e s t ra c j a 
tel. 784 820 130, w przypadkach pilnych tel.  
508 177 970.

oPtykA
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Oferujemy 
okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, soczewki 
kontaktowe i akcesoria, badanie okulistyczne.
Olkusz, al. 1000-lecia 18, tel. 784 820 130. Pon., 
czw., pt. 9-17, wt. 10-18, śr. 10-16, sob. 10-14.

PEDIAtRA
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.
Iwona Siudak, psycholog: dorośli i dzieci; psycho-
terapeuta, Olkusz „Marlibo-Medica” ul. Pakuska 
64, tel. 32 6261731.

Agnieszka Szotek - psycholog, terapeuta - dzieci, 
dorośli. Diagnoza, terapia, rozwój. Tel. 795581519. 
Gabinety Psychologiczne Krakowska 3.
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

REHABilitACjA
CENTRUM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE 
MARLIBO-MEDICA w Olkuszu. Ortopeda,  
neurolog, neurologopeda, fizjoterapeuci.  
Leczenie bólu kręgosłupa i stawów, rehabilitacja 
specjalistyczna dorosłych, dzieci i niemowląt, 
szkoła rodzenia, fizjo-fitness, więcej na:  
www.marlibo-medica.pl, tel. 32 626 17 31.
Mgr Anna Brodzińska, fizjoterapeuta. Profesjon-
alna rehabilitacja, specjalistyczne masaże, terapia 
manualna kręgosłupa – kręgarstwo miękkie, 
solux, elektroterapia. Zabiegi w domu pacjenta. 
Tel. 601 157 570.
EWA - MED Miejskie Centrum Rehabilitacji 
w Olkuszu. Mózgowe porażenie dziecięce. Wady 
postawy. Bóle kręgosłupa. Rwa kulszowa 
i barkowa, schorzenia neurologiczno-ortopedy-
czne, masaż lecznicy.  Wizyty domowe. 
Tel.884337112.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Rehabilitacja w domu pacjenta.
Fizjoterapeuta, mgr Anna Małecka-Włoch. 
Rehabilitacja neurologiczna i onkologiczna.  
Terapia Bobath, PNF, Kinesiotaping. Wizyty 
domowe.Tel. 505 503 249.
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Masaż, tera-
pia manualna, kinesiotaping, fizjoterapia neuro-
logiczna i ortopedyczna wg. metod specjalnych. 
Wizyty domowe. Tel.: 513 392 968.

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

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.

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 
laserowe, zabiegi pielęgnacyjne. Promocja na 
czerwiec: kwas hialuronowy w mezoterapii 
mikroigłowej -50%. www.venus-olkusz.pl ;  
fb. Olkusz, ul. Krakowskie Przedmiescie 7.  
Tel. 501 310 050.

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.

dYŻuRY
APtEk

O l K u s Z Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  
Starostwa Powiatowego w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

W PORZE 
NOCNEJ  

tj. od 2000 do 800

26-06-2015	 Piątek	 ul.	Piłsudskiego	22

27-06-2015	 Sobota	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

28-06-2015	 Niedziela	 ul.	1000-lecia	17

29-06-2015	 Poniedziałek	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

30-06-2015	 Wtorek	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

01-07-2015	 Środa	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

02-07-2015	 Czwartek	 Al.	1000-lecia	17

TYGODNIK REGIONALNY 
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OLKUSZ:
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ZDROWIE i URODA
Dzień Dawcy Szpiku  

w Bukownie
bukowno

Piotr Kubiczek, Fot. Stowarzyszenie 
Zielone Światło

Kolejnych  28  osób  dołączyło 
do  Fundacji  DKMS  w  ramach 
Dnia  Dawcy  Szpiku,  jaki  w mi-
nioną sobotę odbył  się w Bukow-
nie.  Rejestracja  potencjalnych 
dawców  idealnie  wkomponowała 
się w miejskie święto, a wśród osób 
chcących oddać cząstkę siebie dla 
ratowania życia bliźnich, znalazło 
się  też  kilku  uczestników  rajdu 
rowerowego, który już po raz drugi 
towarzyszył akcji.

Rejestracja  potencjalnych 
dawców ruszyła w sobotę o godz. 
16:00. Do wpisania się do coraz 
większej bazy DKMS zapraszali wo-
lontariusze Stowarzyszenia „Zielone 
Światło”, a także Olkuskiej Drużyny 
„S”. Nieco później do rejestrujących 
dotarli cykliści z grupy „Rower, Lubię 
Go!”, którzy nie tylko zachęcali do 
udziału w akcji, ale sami wypełniali 
fundacyjne wnioski.

Cel jest przecież szczytny. Być 
może w przyszłości, w gabinecie 
lekarskim nawet na drugim końcu 
Polski, uda się odnaleźć swojego ge-
netycznego bliźniaka i uratować mu 
życie. Gra jest więc warta świeczki, 
tym bardziej, że niesienie pomocy 
innym wcale nie wiąże się bólem oraz 
przymusową hospitalizacją. - To ste-

reotypy, które należy jak najszybciej 
obalić – mówi Grzegorz Ludwiczak 
z „Zielonego Światła”. Przypomnij-
my, że w 80% przypadków, komórki 
macierzyste pobierane są z krwi 
obwodowej. Procedura ta stosowana 
jest w medycynie od 1988 roku. Przed 
pobraniem przez pięć dni dawca 
przyjmuje czynnik wzrostu G-CSF, 
aby zwiększyć ilość komórek macie-
rzystych w krwi obwodowej. Jest to 
substancja produkowana również 
naturalnie w organizmie człowieka 
np. w momencie przechodzenia infek-
cji. Podczas przyjmowania czynnika 
mogą wystąpić objawy grypopodobne. 
Komórki pobiera się metodą zwaną 
aferezą. W dniu pobrania krew Dawcy 
wyprowadzana jest z jednej ręki, na-
stępnie przechodzi przez maszynę, 
gdzie separowane są komórki macie-
rzyste i wraca do organizmu poprzez 

drugą rękę.
Tylko w 20% przypadków szpik 

pobierany jest z talerza kości biodro-
wej, a nie jak się powszechnie uważa, 
z rdzenia kręgowego. Zabieg wykony-
wany jest dodatkowo w znieczuleniu 
ogólnym, przy użyciu specjalnej 
igły. Od znajdującego się w narkozie 
dawcy pobiera się około jednego litra 
mieszaniny szpiku kostnego i krwi. 
Mieszanina zawiera ok. 5% szpiku, 
regenerującego się całkowicie w orga-
nizmie w ciągu dwóch tygodni.

W ciągu sześciu lat, a więc od 
momentu powstania Fundacji DKMS 
Bazy Dawców Szpiku Komórek Ma-
cierzystych Polska w 2008r., udało 
się zarejestrować ponad 670 tysięcy 
potencjalnych dawców. Kolejna akcja 
w powiecie, tym razem przeprowadzo-
na w Bukownie, zapewniła fundacji 
28 nowych potencjalnych dawców. 

R E K L A M A

R E K L A M A
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OGŁOSZENIA DROBNE DROBNE
RAMECZKI

POLECAMY

www.inwestlokum.pl  
- biuro nieruchomości  

- pośrednictwo w zakresie 
kupna - sprzedaży, wynajmu: 

- lokali, 
- domów, 

- magazynów, 
- gruntów 

Olkusz,	ul.	Kościuszki	30,	 
Tel.(791)377551,	
(32)3071234.

Olkusz, ul. Jana Pawła II (obok Lidla) 
02.07 czwartek - godz.: 17:30

26 czerwca
12:00 - 13:30 Pogotowie internetowe - 
Biblioteka Publiczna w Bukownie
16:30 - 18:30 Dyskusyjny Klub Książki - 
Biblioteka Publiczna w Wolbromiu
16:30 - 18:30 Minionki (2D DUBBING) 
- Kino „Radość”
17:00 - 18:50 Wiek Adaline (2D NAPISY) 
- Kino „Zbyszek”
18:30 - 20:30 Minionki (2D DUBBING) 
- Kino „Radość”
19:00 - 21:00 San Andreas (2D NAPISY) 
- Kino „Zbyszek”

27 czerwca
09:00 - 13:00 Zajęcia plastyczne - Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Wolbromiu
12:00 - 13:00 Gramy i słuchamy - Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Wolbromiu
14:00 - 16:00 Minionki (2D DUBBING) 
- Kino „Radość”
14:00 - 18:00 Święto Cykliczne - 
„Olkusz się kręci” - Rynek Olkusz

16:00 - 18:00 Minionki (2D DUBBING) 
- Kino „Radość”
17:00 - 20:00 Uroczyste spotkanie pod-
sumowujące działalność ZS w Kluczach 
- DK „Papiernik” Klucze
17:00 - 18:50 Wiek Adaline (2D NAPISY) 
- Kino „Zbyszek”
18:00 - 20:00 Minionki (2D DUBBING) 
- Kino „Radość”
19:00 - 21:00 San Andreas (2D NAPISY) 
- Kino „Zbyszek”

28 czerwca
14:00 - 16:00 Minionki (2D DUBBING) 
- Kino „Radość”
16:00 - 18:00 Minionki (2D DUBBING) 
- Kino „Radość”
17:00 - 18:50 Wiek Adaline (2D NAPISY) 
- Kino „Zbyszek”
17:30 - 19:30 Koncert Orkiestry Dętej 
ZGH Bolesław - Rynek Olkusz
18:00 - 20:00 Minionki (2D DUBBING) 
- Kino „Radość”

19:00 - 21:00 San Andreas (2D NAPISY) 
- Kino „Zbyszek”

29 czerwca
17:00 - 18:50 Wiek Adaline (2D NAPISY) 
- Kino „Zbyszek”
18:00 - 20:00 Minionki (2D DUBBING) 
- Kino „Radość”
19:00 - 21:00 San Andreas (2D NAPISY) 
- Kino „Zbyszek”

30 czerwca
17:00 - 18:50 Wiek Adaline (2D NAPISY) 
- Kino „Zbyszek”
18:00 - 20:00 Minionki (2D DUBBING) 
- Kino „Radość”
19:00 - 21:00 San Andreas (2D NAPISY) 
- Kino „Zbyszek”
19:45 - 21:45 Minionki (2D DUBBING) 
- Kino „Radość”

1 lipca
18:00 - 20:00 Minionki (2D DUBBING) 
- Kino „Radość”

KuPiê	-	SPRzeDAm
=Sprzedam Mercedas 124 z gazem, 
97 r. oraz Nissan Mickra 1,5 diesel, 
98 r. Tel.(32)6413807.

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

najlepiej. Tel.(512)898278.

uSŁugi
=FiRmA	iNTROLigATORSKA	
"Jupiter"
Olkusz, ul. Mickiewicza 19 (naprzeci-
wko „Victorii”). Tel.(32)6413433, 
(643)0987, (606)306841,  
oferuje: oprawy tradycyjne - twarde 
(du¿a iloœæ kolorów), bindowanie, 
termobindowanie, 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, cyklinowanie, 
sprzeda¿ materia³u. Niskie ceny.  
Tel.(508)673623.

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	ciesiel-
skie,	docieplenia	budynków,	adap-
tacje	pomieszczeñ,	prace	remon-
towe.	Bukowno,	ul.	Dworcowa	1,	
Tel/fax.(32)7107666,	(602)438844,	
www.now-bud.com.pl

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.

=Pieni¹dze na termin.  
Tel.(727)911861.
=Po¿yczka prywatna do 7000 z³ bez 
BIK i innych baz. Tel.(32)2642876.
=Do 3000 z³ z komornikiem, nowoœæ 
na rynku. Tel.(32)2642876.
=Pozabankowa po¿yczka do 40000 z³ 
bez sprawdzania w bazach.  
Tel.(32)2642876.
=KANTOR wymiany walut w Starej 
Poczcie zaprasza: Olkusz, Szpitalna 
44, informujemy, ¿e prowadzimy te¿ 
obrót walutami takich krajów jak: 
Rosja, Rumunia, Turcja, Bu³garia, 
Chorwacja, Ukraina. Tel.(603)191586.

Bankowe kredyty gotówkowe, kon-
solidacje, chwilówki. Olkusz, ul. K. K. 

Wielkiego 40. Tel.(536)560150.

=Doradca Kredytów Firmowych.  
Tel.(784)007824.
=ANANAS po¿yczki krótkoterminowe 
na 15/30 dni w kwotach od 300 
do 1500 z³. Minimum formalnoœci. 
Szybka decyzja. Olkusz.  
Tel.(786)265187, (733)887990.

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

OKOLiCzNOœCiOWe
=ATELIER Olkusz, ¯uradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjêcia 
do dokumentów (drobny retusz 
gratis, mo¿liwoœæ wykonania w domu 
u klienta), zdjêcia komunijne.  
Tel.(600)057912.
=Fotografia	œlubna	www.lukaszd-
wornik.pl	Tel.(606)398565.
=WESELA- obsluga muzyczna-DJ, 
prezenter- imprezy okolicznosciowe- 
zawodowo. www.pbmuzyka.pl  
Tel.(501)384356.

TRANSPORTOWe
=Us³ugi transportowe, przeprow-
adzki, podejme sta³¹ wspó³pracê.  
Tel.(608)464951.

mOTORyzACJA
=OLeJe,	FiLTRy,	AKCeSORiA	
i	PROFeSJONALNe	NARzêDziA	
SAmOCHODOWe
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz, ul. Sikorka 
21. Tel.(32)6450660, czynne: 8-19.
=AuTO-PLAST	sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bie¿¹ce
- czêœci i akcesoria
- lakiery samochodowe ju¿ od 17 z³/100 ml
- lakiery spray do wszytkich 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.

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

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

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

=Kupiê ka¿d¹ Toyotê z lat  
1980-2000, najlepiej zap³acê.  
Tel.(533)009206.
=Sprzedam Toyotê Avensis,  
2008 r., 2.0 D4D. Tel.(601)445721, 
(695)634005.

NieRuCHOmOŚCi
LOKALe	uŻyTKOWe
=Lokal	do	wynajêcia	przy	 
ul.	K.	K.	Wielkiego,	wejœcie	od	
ulicy.	Tel.(519)192879.
=Sprzedam	mieszkanie,	blok	 
w	centrum	Olkusza,	47	m2,	2	pokoje,	
po	remoncie,	wyposażone,	 
tel.	784102940.

PrAcA
=Przyjmê pracowników  
budowlanych, operatora koparki.  
Tel.(604)292970.
=Zatrudniê kierowcê TIR -  transport 
miêdzynarodowy. Tel.(608)366260.
=Przyjmê kierowcê na transport 
miêdzynarodowy C+E na ch³odnie. 
Tel.(784)980707.
=39 lat, Wykszta³cenie Wy¿sze 
Ekonomiczne. Szukam Pracy.  
Tel.(693)651057.
=Przyjmê spedytora do biura 
na transport miêdzynarodowy ze 
znajomoœci¹ jêzyka angielskiego, 
mo¿e byæ do przyuczenia.  
Tel.(509)020901.
=Przyjmê	na	sta¿	lub	do	przyuc-
zenia	zawodu,	prace	blacharsko	
-	dekarskie,	prace	remontowe.	Tel/
fax.(32)7107666,	(602)438844.
=Promedica24 zatrudni opiekunów/
ki osób starszych w Niemczech lub 
Anglii. Zarób do 3 tys. euro brutto za 
wyjazd. Kontakt Tel.(506)289107.
=Zatrudniê blacharza, lakiernika, 
mechanika samochodowego.  
Tel.(601)445721, (695)634005.

zDROWie
="Selena" - mobilna kosmetyczka, 
makija¿e okazyjne, woskowanie, 
pedicure, manicure, masa¿e.  
Tel.(882)394914.

RóŻNe
=Na wakacje lecimy w spodniach 
ze Stoiska nr 3! Krótkie spodenki, 
letnie bawe³niane w jasnych kolorach, 
d¿insy rozmiary do 140 cm w pasie. 
Czekamy: targowisko ul. S³awkowska 
wt, pt i sob do 14.00.

ODDAm	zA	DARmO
=Oddam pieska 4 miesiêcznego, 
czarny, krótka sierœæ.  
Tel.(886)865061.


