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Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 
i elektroniczny system głosowania, czyli 
nowości w Statucie Miasta i Gminy Olkusz.
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Na terenie powiatu nasilają się kradzieże 
kieszonkowe. Policja apeluje o szczególną 
ostrożność w sklepach i na targowiskach.
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Matura 2015. Jak na egzaminie 
dojrzałości wypadli absolwenci  
z powiatu olkuskiego?
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Alba zamiast 
MPGO.  

Co się zmieni?

olkusz
Wiola Woźniczko

Od 1 lipca wywozem śmieci 
z terenu miasta i gminy Olkusz 
zajmuje się nowa firma. Miesz-
kańcy domów jednorodzinnych 
dostali już nowe pojemni-
ki. Ostateczny harmonogram 
wywozu odpadów pojawił się 
jednak dopiero 30 czerwca. Jak 
teraz będzie wyglądać odbiór 
śmieci?

 Więcej na stronie 3

gałka gratis
Z tą reklamą otrzymasz gratis jedną

gałkę lodów dowolnego smaku
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Przez minione dwa lata wywozem 
odpadów zajmowało się Małopolskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Od-
padami Sp. z o. o z Krakowa. Teraz 
przetarg ogłoszony przez magistrat 
wygrało konsorcjum: Alba Miejskie 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. 
z o.o. z Olkusza oraz Alba Miej-
skie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. z Dąbrowy 
Górniczej.  Jak informuje rzecznik 
prasowy magistratu Michał Latos, 
usługi realizowane będą również 
przez podwykonawcę  - Zakład Go-
spodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. 
z o.o.  Spółka ta wykona swoje usługi 
dokładnie na tym samym terenie, 
na którym pracowała już wcześniej. 
Teren ten obejmuje sołectwa: Niesu-
łowice, Żurada, Kogutek, Zederman, 
Czarny Las, Pazurek, Podlesie, Rabsz-
tyn, Zawada, ulice na Pomorzanach: 

Białą, Długą, Gwarków, H. Kołłątaja, 
Mieszka I, Pomorską, Ponikowską, 
Stary Olkusz, Zacisze oraz osiedle 
Młodych, osiedle Słowiki i częściowo 
centrum Olkusza.

Umowa z Albą została podpisana 
na dwa lata, do końca czerwca 2017 
roku. Całkowite wynagrodzenie firmy 
za wykonanie przedmiotu umowy wy-
niesie łącznie 6.778.080,00 zł brutto, 
(w tym: w 2015 r. - 1.694.520,00 zł 
brutto, w 2016 r. - 3.389.040,00 zł 
brutto, w 2017 r. - 1.694.520,00 zł 
brutto).

Częściej wywiozą śmieci
Czy w związku z obsługą systemu 

przez nową firmę dla mieszkańców 
Olkusza coś się zmieni? Na pewno 
częstotliwość odbioru odpadów se-
gregowanych z terenu zabudowy 
jednorodzinnej. Tworzywa sztuczne, 
papier, szkło składowane odpowied-
nio w żółtych, niebieskich i zielonych 

workach będą odbierane raz na dwa 
tygodnie. Podobnie wygląda kwestia 
odpadów biodegradowalnych. Od 
kwietnia do października firma będzie 
je odbierać raz na dwa tygodnie, na-
tomiast w pozostałym okresie raz na 
miesiąc. Został również opracowany 
nowy harmonogram wywozu odpadów 
na drugie półrocze 2015 roku.

Kolejna zmiana dotyczy funkcjo-
nowania Biura Obsługi Klienta, które 
zgodnie z umową zostanie urucho-
mione do 13 lipca i otwarte będzie 
przez 8 godzin dziennie od poniedział-
ku do piątku oraz sobotę. Dokładny 
adres oraz miejsce lokalizacji biura 
zostaną podane w najbliższym czasie 
na stronie internetowej Urzędu.   

Pojemniki i worki  
bez zmian

Pracownicy Alby od pewnego 
czasu wymieniają pojemniki na zmie-
szane odpady w domach jednorodzin-
nych. Czy mieszkańcy otrzymania 
taką samą ilość koszy o tej samej 

pojemności, jakie mieli do tej pory?
W magistracie zapewniają, że 

ilość dostarczanych pojemników jest 
zgodna z ilością osób wskazanych 
w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi złożonej w urzędzie. Pojemność 
pojemnika lub ich ilość wynikają 
bezpośrednio ze stosownej uchwały 
rady miejskiej. Przypomnijmy, że na 
terenie zabudowy zagrodowej i jed-
norodzinnej gmina musi zapewnić 
o pojemniki łącznej pojemności: 120 
l dla 1 – 4 osób, 240 l dla 5 – 15 
osób oraz 1100 l dla 16 – 30 osób.  
W przypadku bloków na 100 osób 
minimalna pojemność kontenerów 
wynosi 1100 l.

- Mieszkańcy nie mają obowiąz-
ku wystawiania odpadów wyłącznie 
w pojemnikach przekazanych przez 
wykonawcę, odpady mogą być wy-
stawiane również w pojemnikach 
będących ich prywatną własnością. 

Jednak w przypadku wystawienia 
innych pojemników niż te firmy 
wywozowej należy taki fakt zgłosić 
w Urzędzie albo bezpośrednio wyko-
nawcy. Na terenach obsługiwanych 
dotychczas przez ZGK „Bolesław” Sp. 
z o.o. pojemniki pozostają u miesz-
kańców. 30 czerwca Małopolskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpa-
dami Sp. z o. o poinformowało nas, 
że będzie odbierać swoje pojemniki na 
odpady komunalne w dniach wywozu 
odpadów przez Albę w terminach 
wskazanych w harmonogramie zbiór-
ki odpadów – dodaje Michał Latos.

Sposób dystrybucji worków pozo-
staje bez zmian – za każdy odebrany 
pełny worek zostawiony będzie jeden 
pusty. Dodatkowe worki można otrzy-
mać w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ul. 
Partyzantów 5 oraz w planowanym do 
utworzenia Punkcie Obsługi Klienta 
prowadzonym przez Albę.

Harmonogram na ostatnią 
chwilę?

Mieszkańcy gminy Olkusz niepo-
koili się, że ostateczny harmonogram 
wywozu odpadów pojawił się późno, 
dopiero 30 czerwca. W olkuskim 
magistracie wyjaśniają, że  umowa 
z wykonawcą została podpisana 29 
czerwca. W tym samym dniu pojawiły 
sie na stronie internetowej Urzędu 
harmonogramy wywozu, które 30 
czerwca z inicjatywy wykonawcy 
zostały zmodyfikowane.

- Publikacja harmonogramów 
odbioru odpadów uzależniona była 
m. in. od terminu podpisania umowy 
z nowym wykonawcą. Z kolei termin 
podpisania umowy, z powodów pro-
ceduralnych, uzależniony był od 
akceptacji przez Radę Miejską w Ol-
kuszu zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. Sesja Rady Miejskiej 
w Olkuszu odbyła się 23 czerwca. 
Nawet w przypadku niepodpisania 
umowy z nowym wykonawcą do 1 
lipca zgodnie z przepisami prawa, 
Burmistrz mógł podpisać umowę na 
świadczenie usług w zakresie odbioru 
odpadów na okres przejściowy z do-
wolnym wykonawcą w trybie z wolnej 
ręki. Dlatego też ciągłość realizacji 
usług nie była w żaden sposób zagro-
żona – tłumaczy Michał Latos.

Podobnie jak w ubiegłym roku, 
urząd planuje wykonanie harmono-
gramów wywozu odpadów w formie 
kalendarzy. Poza terminami mają po-
jawić się na nich informacje na temat 
prawidłowej segregacji i dane kontak-
towe do urzędu oraz Alby. Kalendarze 
ma dostarczać Alba, prawdopodobnie 
na przełomie lipca i sierpnia.

Chcecie wiedzieć wiecej na 
temat wywozu śmieci? Macie 
jakieś sugestie lub pytania? Piszcie 
na www.przeglad.olkuski.pl!

Ciąg dalszy ze strony 1 Jak wypadli na maturze 
nasi absolwenci?

olkusz
Wiola Woźniczko

76,74% - tyle wynosi zda-
walność matur w powiecie olku-
skim. Prezentujemy wyniki, które 
otrzymaliśmy z Wydziału Edukacji 
olkuskiego starostwa powiatowego. 
Co ważne, dotyczą one tylko tego-
rocznych absolwentów.

Wyniki naszych maturzystów 
plasują się nieco powyżej średniej 
ogólnokrajowej. W liceach zdawalność 
wynosi 81,63%, natomiast w techni-
kach 65,84%.

Spośród szkół ponadgimnazjal-
nych w powiecie olkuskim najlep-

szy wynik uzyskało I LO (96,13%). 
92,82% maturzystów zdało egzamin 
w IV LO. II LO odnotowało rezultat na 
poziomie 85,90%. W wymienionych li-
ceach wszyscy tegoroczni absolwenci 
przystąpili do matury.

Wolbromskie liceum osiągnęło 
wynik 65,38%. Dwóch uczniów na 
80 nie zdecydowało się podejść do 
egzaminu dojrzałości. 35% - to zda-
walność w III LO w Olkuszu, gdzie 
do matury przystąpiło 60 uczniów 
(na 61). W szkole tej najwięcej, bo 
12 uczniów nie zdało. Listę liceów 
zamyka kluczewskie LO, gdzie 6 ma-
turzystów z 26 nie podeszło do egza-
minu, a zdały tylko cztery osoby.

Wśród techników najlepiej wypa-

dło Technikum w ZS nr 1, z wynikiem 
83,62%. Z grona 116 zdających (na 
125 absolwentów) pozytywny wynik 
otrzymało 97 osób. W Technikum 
w olkuskim Zespole Szkół nr 3 na 
egzamin zdecydowali się wszyscy 
absolwenci (55). Tutaj zdawalność 
wyniosła 61,82%. 56% to wynik 
Technikum w Zespole Szkół nr 4 
w Olkuszu, gdzie na 77 maturzystów 
do egzaminu podeszło 50. Tylko 
jedna osoba (na 32) zrezygnowała 
z matury w Technikum w Wolbromiu, 
które odnotowało wynik na poziomie 
54,84%. Zdawalność w Technikum 
w Kluczach wyniosła 35,29%, nato-
miast w Bukownie 25%.

Czy dom kultury i biblioteka w Bukownie 
zostaną połączone?

bukowno
Jakub Fita

Władze Bukowna chcą, aby 
tamtejszy dom kultury i bibliote-
ka uległy połączeniu. W dniu 22 
czerwca b.r. na sesji Rady Miej-
skiej w Bukownie podjęto uchwałę 
intencyjną w tej sprawie. Powstała 
w ten sposób nowa instytucja 
mogłaby zacząć funkcjonować już 
od 1 stycznia 2016 roku. Część 
radnych uważa jednak, że nie jest 
to dobry pomysł.

W Bukownie rozpoczęto właśnie 
proces, zmierzający do połączenia 
dwóch jednostek organizacyjnych: 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. Kon-
solidacja instytucji kulturalnych 
miałaby na celu zmniejszenie kosztów 

administracyjnych oraz polepszenie 
oferty kulturalnej miasta. Cała załoga 
i mienie dotychczasowych jednostek 
weszłyby w skład nowej instytucji.

W uzasadnieniu projektu uchwa-
ły czytam, że „zamiar połączenia ww. 
jednostek w jedną instytucję kultury 
wiąże się z dążeniem do coraz bardziej 
efektywnego wykonywania zadań 
Miasta Bukowno w zaspokajaniu 
potrzeb wspólnoty samorządowej 
w sferze kultury, a także upraszczania 
struktur zarządzania w zakresie orga-
nizowania działalności kulturalnej”. 

Obie instytucje funkcjonowały 
do tej pory w tym samym budynku 
przy ul. Kolejowej. Każda z nich 
administrowała swoim skrzydłem 
budynku. Zarządem nad częściami 
wspólnymi zajmował się zaś Miejski 
Zakład Gospodarki Komunalnej. Po 
połączeniu domu kultury z biblioteką 

powstanie jedna instytucja, która 
administrowałaby całością budynku 
oraz wszystkimi jej filiami.

Inicjatorzy projektu podkreślają, 
że w wyniku połączenia nastąpi cen-
tralizacja zarządzania zasobami ludz-
kimi, w tym połączenie służb finan-
sowo-księgowych, obsługi sprzętu, 
itp., co przyczynić ma się do bardziej 
racjonalnego wykorzystania istnieją-
cego potencjału obu instytucji.

- Miejska Biblioteka Publiczna 
i Miejski Ośrodek Kultury są insty-
tucjami kultury. Ich połączenie ma 
przede wszystkim zapewnić lepszą 
organizację i usprawnić zarządzanie.  
Takie rozwiązanie, z pozytywnym 
skutkiem, zostało wprowadzone 
w wielu gminach na terenie całego 
kraju – komentuje Marcin Cockie-
wicz, sekretarz w Urzędzie Miasta 
Bukowno.

Cześć rajców sprzeciwia się 
jednak pomysłowi połączenia Miej-
skiej Biblioteki Publicznej i Miej-
skiego Ośrodka Kultury. Przeciwko 
uchwale opowiedziało się pięcioro 
radnych, z których dwoje to pracow-
nicy miejskiej biblioteki. 

W swojej argumentacji podnosili 
kwestie zajęć dodatkowych prowadzo-
nych przez pracowników biblioteki, 
które ich zdaniem wykraczają poza 
obowiązki statutowe. Podkreślano 
także  wysokie miejsca, jakie bibliote-
ka z Bukowna zajmuje w rankingach 
bibliotek. Zdaniem tej grupy radnych 
połączenie tych dwóch instytucji nie 
przyniosłoby korzyści bibliotece, 
a wręcz mogłoby wpłynąć ujemnie na 
jej działalność. 

- Należy podkreślić, że dysku-
syjna uchwała jest jedynie uchwałą 
intencyjną. Zanim zapadnie osta-

teczna decyzja będą trwały prace 
i rozmowy dotyczące finalnego roz-
wiązania. Biblioteka w Bukownie 
także tworzy wydarzenia kulturalne, 
społeczne i inne, więc jej połączenie 
z domem kultury może być dobrym 
rozwiązaniem. Konsolidacja sprawi, 
że będzie można inaczej rozporządzać 
zasobami i tworzyć kulturę w naszym 
mieście. Czekamy jednak na opnie 
odpowiednich instytucji – komentuje 
Magdalena Kubańska, radna Rady 
Miejskiej w Bukownie.

Aby powołać do życia nową jed-
nostkę, w ciągu 6 miesięcy muszą 
zasięgnięć opinii Krajowej Rady Bi-
bliotecznej i właściwej wojewódzkiej 
biblioteki publicznej oraz uzyskać 
zgodę ministra właściwego do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego. Rada Miejska musi także 
opracować statut nowej jednostki.

Inicjatorzy projektu 
podkreślają, że w wyniku 
połączenia nastąpi 
centralizacja zarządzania 
zasobami ludzkimi,  
w tym połączenie służb 
finansowo-księgowych, 
obsługi sprzętu, itp.,  
co przyczynić ma się  
do bardziej racjonalnego  
wykorzystania istniejące-
go potencjału  
obu instytucji.
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APLIKACJA BZWBK24 mobile

APLIKACJA MOBILNA 
ZDALNA DO WSZYSTKIEGO

Wypłacaj 
telefonem 
pieniądze 

z bankomatu 

Dokument określający szczegółowo „Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej” dostępny jest na stronie bzwbk.pl. Szczegóły oferty, informacje o 
opłatach i prowizjach dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A., na stronie bzwbk.pl oraz pod numerem infolinii 19999 – opłata za połączenie 
zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 2.10.2013 r.

Pobierz aplikację
skanując zamieszczony 

obok kod QR.

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

Zielone światło dla zabytkowego starostwa
olkusz

Wiola Woźniczko

Powoli krystalizuje się przy-
szłość zabytkowego budynku daw-
nego starostwa. Obiekt od lat 
szpeci olkuski rynek. Sprzedać czy 
remontować? – to dylemat, nad 
którym w ciągu ostatnich kilku 
lat dyskutowały władze miasta 
i powiatu. Od roku budynek jest 
własnością tylko Gminy Olkusz. 
Niedawno radni dali burmistrzowi 
zielone światło do przygotowania 
niezbędnej dokumentacji, aby apli-
kować o unijne dofinansowanie na 
rewitalizację obiektu.

Przypomnijmy, że w sierpniu 
2006 roku gmina przekazała połowę 
nieruchomości powiatowi. Jeszce 
w tym samym roku na zlecenie 
powiatu została przygotowana do-
kumentacja do aplikowania o środki 
z Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Wniosek został 
jednak odrzucony na etapie oceny 
technicznej. Alternatywnie gmina 
Olkusz starała się wejść w part-
nerstwo publiczno – prywatne, ale 
zmiana przepisów spowodowała, że 
pomysł nie został zrealizowany. Poja-
wiła się również koncepcja sprzedaży. 
Wojewódzki konserwator zabytków 
wydał wytyczne, podkreślając, że 
najlepiej byłoby, gdyby zabytek miał 
jednego właściciela. W tym czasie 
wielokrotnie dyskutowano na temat 
przyszłości dawnego starostwa. 
W czerwcu ubiegłego roku powiat 
przekazał swoją część nieruchomości 
gminie Olkusz.

Burmistrz Roman Piaśnik nie-
dawno zaproponował radnym, aby 
ubiegać się o 8 mln złotych dofinan-
sowania na modernizację budynku 
dawnego starostwa. - Zrobiliśmy ana-
lizę kosztów i okazało się, że od 2008 
roku wydaliśmy na ten obiekt 237 tys. 
złotych. W poprzednich kadencjach 
sporo dyskutowano na temat przy-
szłości zabytku. Jeśli dacie mi zielone 
światło do działania, zaktualizujemy 
dokumentację obiektu – przekonywał 
radnych burmistrz Roman Piaśnik 
na wspólnym posiedzeniu Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki 
Miejskiej oraz Komisji Kultury, Pro-
mocji i Ochrony Zabytków olkuskiej 
Rady Miejskiej.

Ile to może kosztować?
Dofinansowanie, o które można 

się ubiegać z Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014 – 2020 to maksymalnie 
8 mln złotych. Wniosek należałoby 
złożyć na początku przyszłego roku. 
Przy wstępnych założeniach, gmina 
Olkusz musiałaby zabezpieczyć 
w kolejnych budżetach łącznie około 
10 mln złotych. - Wiadomo, że do-
kładny koszt inwestycji będzie znany 
dopiero po wykonaniu projektu. Po 
przetargu może się okazać, że koszty 
będą mniejsze. Zadbajmy o to,  by 
kosztorys inwestorski opracować na 
realnych, rynkowych cenach. Mamy 
szansę ubiegać się o dofinansowanie, 
być może ostatnią, więc to zróbmy - 
mówił radny Jan Kucharzyk który 

wraz z nieżyjącym już radnym po-
wiatowym Jerzym Górnickim tworzył 
koncepcję zagospodarowania obiektu.

Baza już jest
Gmina dysponuje spójnym pro-

gramem funkcjonalno - użytkowym 
całego tzw. kwartału królewskiego, na 
terenie którego stoi dawne starostwo. 
Według koncepcji sprzed kilku lat, 
dziedziniec miałby zostać zaadap-
towany na kawiarniany taras. Na 
terenie nieruchomości zaplanowano 
restaurację z zapleczem, pomiesz-
czenia warsztatów artystycznych 
oraz salę konferencyjną. Część po-
mieszczeń miałaby pełnić funkcję 
wystawienniczą. W piwnicach plano-
wano muzeum związane z górniczą 
i menniczą historią tego miejsca. 
Konieczna jest przebudowa układu 

komunikacyjnego pod kątem obecnie 
obwiązujących przepisów technicz-
nych oraz przystosowanie budynku 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Dokumentacja musi zostać zaktuali-
zowana. Gmina będzie pracować nad 
przyjęciem najkorzystniejszej funkcji 
dla budynku, biorąc pod uwagę jego 
historyczną wartość oraz koszty 
przyszłego utrzymania. Ostateczne 
założenia programowe poznamy po 
wykonaniu aktualizacji tej dokumen-
tacji. Szczególną uwagę zwraca się na 
konieczność podkreślenia wartości 
historycznych najstarszej części tego 
zespołu.

Zróbmy pierwszy krok!
Większość radnych, obecnych na 

posiedzeniu komisji podjęła wyzwa-
nie, zgadzając się na zaktualizowanie 

dokumentacji. To byłby pierwszy krok 
w drodze do ubiegania się o środki 
zewnętrzne. Niektórzy członkowie 
komisji nie mieli wątpliwości, że 
modernizacja zabytku to niejako 
obowiązek władz miejskich.

-Wiemy, na czym stoimy. Inicja-
tywa burmistrza jest cenna. Nie zo-
stawiajmy tak tej skorupy na rynku, 
która lada moment się rozleci. Trzeba 
działać. Zacznijmy coś w tym temacie 
robić, ale robić, a nie tylko rozmawiać 
– przekonywał Ryszard Ryza.

-Faktem, że obiekt do nas, gminy, 
powrócił, trzeba się tylko szczycić. 
Jeśli jest możliwość, to aplikujmy 
o dotację. Bardzo dobrze, że burmistrz 
idzie w tym kierunku. Przy zrewitali-
zowanym rynku, w który włożyliśmy 
mnóstwo pieniędzy, dawne starostwo 
straszy. Zróbmy mądry projekt i ubie-
gajmy się o dotację – apelował radny 
Apolinary Ćwięczek.

Niektórzy radni wyrażali obawy 
o finansową przyszłość zabytku 
po jego rewitalizacji. -Jestem jak 
najdalszy od sprzedaży dawnego 
starostwa, ale podejdźmy do sprawy 
zdroworozsądkowo. Co dalej, gdy 
obiekt zostanie już wyremontowany? 
Skąd weźmiemy pieniądze na jego 
utrzymanie? - pytał radny Michał 
Masłowski.

Ostatecznie większość radnych 
zgodziła się, aby w magistracie przy-
gotowano dokumentację zabytku pod 
kątem ubiegania się o unijne środki. 
Niewątpliwie powrócimy do tematu, 
gdy tylko dokumentacja techniczna 
obiektu zostanie zaktualizowana. 
Wówczas przedstawimy naszym Czy-
telnikom ostateczną koncepcję zago-
spodarowania olkuskiego zabytku.

Uchwały mieszkańców  
i radni z pilotami

olkusz
Wiola Woźniczko

Olkuscy radni miejscy na 
ostatniej sesji przyjęli zaktuali-
zowany Statut Miasta i Gminy 
Olkusz. Istotne z punktu widzenia 
mieszkańców nowości dotyczą 
dwóch kwestii: wprowadzenia 
imiennego, elektronicznego głoso-
wania oraz obywatelskiej inicjaty-
wy uchwałodawczej.

Przez kilka tygodni nad statuto-
wymi zmianami pracowała pięciooso-
bowa komisja złożona z radnych: Mał-
gorzaty Bień, Ewy Kiełtyki, Jerzego 
Kwaśniewskiego, Wojciecha Ozdoby, 
pod przewodnictwem Ryszarda Ryzy. 
Statut opiniowali urzędowi prawnicy.

Zgodnie z zapisami, z inicjatywą 
podjęcia uchwały przez Radę może 
występować grupa co najmniej 200 
mieszkańców miasta i gminy Olkusz, 
posiadających czynne prawo wybor-
cze i wpisanych do stałego rejestru 
wyborców. Grupa osób zaintereso-
wana złożeniem projektem uchwały, 

muszą  dołączyć do niego listę z pod-
pisami co najmniej 200 mieszkańców 
( imieniem i nazwiskiem, adresem, nr 
PESEL i własnoręcznym podpisem 
każdego z wnioskodawców). Wyma-
gane jest też wskazanie maksymalnie 
dwóch osób upoważnionych przez 
wnioskodawców do reprezentowania 
grupy mieszkańców w toku procedo-
wania projektu uchwały.

Projekt składa się do przewodni-
czącego Rady, który w ciągu 14 dni od 
otrzymania kieruje go do burmistrza 
z wnioskiem o zweryfikowanie listy 
podpisów (pod kątem zgodności z re-
jestrem wyborców), przeprowadzenie 
analizy prawnej uchwały oraz zaopi-
niowania projektu przez skarbnika 
pod kątem finansowych możliwości 
budżetu. Burmistrz ma 45 dni na 
przedstawienie swojego stanowiska. 
Gdy opinia jest pozytywna, a projekt 
spełnia wszystkie wymogi, trafia on 
do prac w komisjach. W ciągu trzech 
miesięcy jest wprowadzany pod 
obrady Rady. Wnioskodawcy mogą 
wycofać projekt uchwały najpóźniej 
do chwili zarządzenia głosowania nad 

nim na sesji.
Drugą istotną zmianą w statucie 

jest możliwość wprowadzenia elektro-
nicznego systemu głosowania. Dzięki 
temu mieszkańcy będą wiedzieć, 
jak radni reprezentują ich interesy. 
Radni uczestniczyli już w prezentacji 
dwóch systemów do głosowania elek-
tronicznego. Jak informuje olkuski 
magistrat, zakupowi takiego systemu 
będzie towarzyszyła wymiana urzą-
dzeń do rejestracji dźwięku. Stare, 
zawodne, analogowe magnetofony 
zastąpi cyfrowy rejestrator, dzięki 
czemu poprawi się jakość i dostęp-
ność nagrań z sesji.

Kilka miesiecy temu burmistrz 
Roman Piaśnik deklarował, że po 
wprowadzeniu systemu imienne pro-
tokoły z głosowań będą podawane do 
publicznej wiadomości na stronach 
internetowych olkuskiego magistratu 
oraz Biuletynu Infomacji Publicznej. 
W ten sposób każdy będzie mógł 
sprawdzić, jakie decyzje radni podej-
mują na sesjach. I żaden z nich nie 
schowa się podczas głosowania za 
mandatem.
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1

Informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, na tablicy 
ogłoszeń obok pok. 229 w dniach 03.07.2015 r. do 14.08.2015 r. 
wywieszony będzie wykaz nieruchomości tj.

- działka nr 2207/8 o pow. 200 m2, położona w Olkuszu przy  
ul. Szpitalnej, przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 
w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- działka nr 4432/2 o pow. 5 m2, położona w Olkuszu przy  
ul. Baczyńskiego, przeznaczona do oddania bez przetargu  
w użytkowanie wieczyste, w celu poprawy zagospodarowania 
nieruchomości przyległej.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Mieniem w godz. 700 – 1500 w pok. 237 lub pod numerem telefonu 
32 626 02 37.

Strażacy walczą  
o podwyżki

olkusz
Wiola Woźniczko, fot. Piotr Bałazy/ KZ 
NSZZ „Solidarność” przy KP PSP Olkusz

Komisja Zakładowa NSZZ Soli-
darność przy olkuskiej Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej przystąpiła do ogólnopol-
skiej akcji protestacyjnej. Strażacy 
domagają się konkretnych propo-
zycji ze strony rządu, dotyczących 
m. in. rewaloryzacji wynagrodzeń 
za ostatnich kilka lat czy wzrostu 
ekwiwalentu za nadgodziny.

Jak czytamy w komunikacie 
prasowym Sekcji Pożarnictwa NSZZ 

„Solidarność”, 11 czerwca ukazały się 
założenia projektu budżetu państwa 
na rok 2016. Protestujący podnoszą, 
że pomimo prowadzonych negocjacji, 
nie założono wzrostu wynagrodzeń. 
W projekcie znalazła się kwota 2 
mld złotych dla grup pracowniczych, 
w których od 2010 roku dokonano 
„zamrożenia” wzrostu wynagrodzeń. 
Nie wskazano jednak konkretnie, 
o które grupy pracownicze chodzi.

Strażacy w całym kraju czekają 
na szereg informacji ze strony rządu, 
związanych z wzrostem ich wynagro-
dzeń oraz budżetów komend powia-
towych. Protestujący podkreślają, 
że nie przedstawiono im sposobu 
sfinansowania kosztów wzrostu wy-

sługi lat dla strażaków, którzy pełnią 
służbę dłużej niż 21 lat. - Łączna 
kwota potrzebnych środków wynosi 
8.250.000 zł, tymczasem być może 
MSW pokryje koszty w wysokości 
3.250.000 zł. Oznacza to, że zabrak-
nie co najmniej 5.000.000 zł, które 
komendy powiatowe mają same 
wygospodarować - to fragment komu-
nikatu prasowego Sekcji Pożarnictwa 
NSZZ „Solidarność”

Kolejną kwestią są budżety 
komend powiatowych. Nawet po 
ubiegłorocznym przekazaniu przez 
państwo dodatkowych środków na 
najsłabsze finansowo komendy, na 
wydatki związane z utrzymaniem jed-
nostek organizacyjnych PSP z fundu-

szy wynagrodzeń przesunięto blisko 
7.230.000 zł. Poza tym z wynagrodzeń 
i nagród strażaków przesunięto ponad 
20.000.000 zł na pokrycie zobowiązań 
wobec strażaków z tytułu świadczeń 
o charakterze socjalnym. - Powyższa 
ocena wskazuje, że w roku 2015 
komendy powiatowe będą musia-
ły „wygospodarować” co najmniej 
43.230.000 zł z własnych budżetów, 
oczywiście poprzez przeniesienie 
środków z wynagrodzeń strażaków. 
Z tej kwoty blisko 17.230.000 zł 
zostanie przeznaczonych na utrzy-
manie jednostek organizacyjnych PSP 
- czytamy dalej w komunikacie Sekcji 
Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. 
Do dzisiaj nie ma też konkretnych 
informacji z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych o rewaloryzacji funduszy 
wynagrodzeń za lata 2008 - 2014 
czy wzroście ekwiwalentu za służbę 
w godzinach nadliczbowych ze stawki 
60 proc. do 100 proc. wynagrodzenia 
strażaka za nadgodzinę.

W niektórych województwach 
akcja protestacyjna trwa od kilku 
miesięcy. Brak informacji ze strony 
rządowej poskutkował jej rozsze-
rzeniem na cały kraj. Wystosowano 
też listy otwarte do Minister Spraw 
Wewnętrznych i Komendanta Głów-
nego PSP z wnioskami o rozliczenie 
się z realizacji złożonych obietnic 
i propozycji. Jeśli i to nie przyniesie 
spodziewanych rezultatów, związkow-
cy nie wykluczają manifestacji, którą 
wstępnie zapowiedziano na drugą 
połowę lipca.

Od dzisiaj flagi wiszą na budynku 
olkuskiej komendy PSP oraz stra-
żackich samochodach. Akcja prote-
stacyjna nie wpłynie na codzienną 
pracę strażaków. - Swoje obowiązki 
wykonujemy tak, jak do tej pory. 
Na proteście na pewno nie ucierpią 
potrzebujący naszej  pomocy miesz-
kańcy - zapewnia Piotr Bałazy, prze-
wodniczący Komisji Zakładowej NSZZ 
Solidarność przy KP PSP w Olkuszu.

Uważajmy na 
kieszonkowców!
powiat

Piotr Kubiczek

Na terenie całego powiatu 
nasilają się kradzieże kieszon-
kowe. Lato to idealny czas dla 
złodziei, którzy świetnie maskują 
się w dużych skupiskach ludzi: 
na targowiskach, w sklepach, czy 
podczas imprez plenerowych. Roz-
poczynają się wakacje, więc zacho-
wajmy szczególną ostrożność, aby 
nasz wymarzony urlop nie zamienił 
się w mało przyjemne wizyty na 
policyjnej komendzie.

W ostatnich dniach olkuska 
policja odnotowała kilka kradzieży do-
konanych na mieszańcach robiących 
zakupy w sklepach i na targu przy ul. 
Świętokrzyskiej. Kieszonkowcy nie 
próżnowali także w Wolbromiu, gdzie 
na tamtejszym targowisku portfele 
z pieniędzmi i dokumentami straciły 
przynajmniej trzy osoby. - Przypomi-
namy, aby w publicznych miejscach, 
gdzie panuje tłok i ścisk, zachować 
szczególną czujność, a wartościowych 
rzeczy nawet na chwilę nie spuszczać 
z oka. Torby zalecamy zawsze trzymać 
z przodu zamknięciem do siebie, zaś 

pieniądze w kilku różnych miejscach. 
Należy również unikać przechowy-
wania telefonu czy portfela w tylnej 
kieszeni spodni – mówi nadkomisarz 
Agnieszka Fryben, oficer prasowy KPP 
w Olkuszu.

Najczęściej kieszonkowcy prze-
mierzają targowiska i place imprez 
plenerowych w dwu, trzyosobowych 
grupach. Robią sztuczny tłok i plą-
drują kieszenie lub torby nieświado-
mych ludzi. Aby zdobyć cenne łupy 
posługują się różnymi drobnymi 
przedmiotami np. drucikami lub 
spinkami do włosów. Część z nich 
działa z kolei gołymi rękoma stosując 
inne chwyty. Jedną ze stosowanych 
sposobów to metoda „na kosę”. 
Złodziej przecina ostrym narzędziem 
torebkę lub plecak i przez otwór 
wyciąga portfel, telefon i inne war-
tościowe przedmioty. Znany jest też 
sposób „na przewieszkę”. Doliniarze 
wykorzystują elementy garderoby, 
żeby ukryć proces okradania.

Bądźmy czujni i szanujmy swoje 
pieniądze. Z policyjnych statystyk 
wynika, że bardzo ciężko jest ująć 
kieszonkowca, a więc i szansa od-
zyskania własności jest mało praw-
dopodobna.
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Przedsiębiorcy tworzą  
przyjazny klimat dla biznesu

powiat
Wiola Woźniczko

Grupa lokalnych przedsię-
biorców założyła olkuski oddział 
Izby Przemysłowo – Handlowej 
w Krakowie. Pomysłów i energii 
im nie brakuje, tym bardziej, że 
szybko dołączyli do nich przedsię-
biorcy z różnych branż. Wierzą, że 
współpraca z samorządem wszyst-
kich szczebli przyniesie wymierne 
efekty.

Pomysł narodził się prawie rok 
temu, na spotkaniu dotyczącym 
utworzenia w naszym mieście inku-
batora przedsiębiorczości. Uczestnicy 
spotkania doszli do wniosku, że warto 
działać szerzej, na skalę wojewódz-
twa. Dyrektor olkuskiego oddziału 
IPH, Emil Kocjan wyjaśnia, że założe-
nie samodzielnej Izby byłoby trudne, 
ponieważ zgodnie z ustawą musiałaby 
liczyć aż 50 członków – założycieli. 
-Postanowiliśmy przyłączyć się do 
Izby w Krakowie. To najstarsza tego 
typu instytucja w Polsce, możemy 
korzystać z jej doświadczenia i prze-
tartych szlaków – opowiada Emil 
Kocjan, dodając, że w ten sposób po 
raz pierwszy udało się skonsolidować 
największych przedsiębiorców i pra-
codawców regionu.

Kogo znajdziemy w olkuskim 
oddziale Izby? Dziś tworzy go 21 
firm: Antrans Group, BolTech Sp. 
z o.o. Bukowno, Duhen 2 SC Olkusz, 
Elmont Zbigniew Piłka, El - Logic 

Grzegorz Kulawik Bydlin, Ergum 
Krzysztof Rutkowski – Klucze, Kemar 
Emil Kocjan, Hotel Victoria Ryszard 
Kafel, Linoszczel Sp. z o. o., Maro 
Centrum Logistyczno – Magazynowe 
Roman Chłosta Olkusz, Pakorex 
Wspólnicy Ziarno Sp. jawna, Marlibo 
2000 Sp. z o.o., Intermag Sp. z o. o., 
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych 
„ Firmus” Sp. z o. o. Olkusz, Tes Tech-
nika Emalia Szkło Sp. z o.o., Ubojnia 
Drobiu Szumera Edward Olkusz, 
Wirex Rzońca Wołowiec Olkusz, 
Zakład Usług Przemysłowych Certus 
Sp. z o.o. Olkusz, ZRB Paciej Sp. z o.o. 
, Ampliz – Józef Cygankiewicz, Kurier 
Team 2000 Stanisław Chłosta. Jak 
twierdzi dyrektor oddziału IPH, firm 
zainteresowanych członkostwem jest 
coraz więcej.

Przedsiębiorcy wiedzą, że sporo 
ich działań musi opierać się na dobrej 
współpracy z lokalnymi i wojewódzki-
mi władzami, jak również wszelkimi 
instytucjami otoczenia biznesu, (Po-
wiatowy Urząd Pracy czy odpowied-
nio profilowane szkoły zawodowe). 
Członkostwo w Izbie daje pozycję 
równorzędnego partnera w rozmo-
wach z samorządowymi władzami na 
temat gospodarczego rozwoju regio-
nu. - Miasto tworzy Strefę Aktywności 
Gospodarczej, ale pomysły na jej 
wykorzystanie powinny pochodzić 
od samych przedsiębiorców. Myślę, 
że naturalną konsekwencją tworze-
nia dobrych warunków dla rozwoju 
biznesu będą w przyszłości rozmowy 
z Krakowskim Parkiem Technologicz-
nym o powołaniu olkuskiej podstrefy 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zrze-
szeni przedsiębiorcy są największymi 
pracodawcami w powiecie olkuskim. 
Ich wspólny głos jest niezbędny, 
abyśmy rozwiązywali istotne dla 
wszystkich problemy, np. bezrobocie 
(zwłaszcza wśród młodych ludzi), 
trudności przedsiębiorców z pozy-
skaniem wykwalifikowanych pracow-
ników w konkretnych zawodach, jak 
chociażby ślusarz czy fliziarz. Szkoły 
muszą dostosować profil do potrzeb 
lokalnego rynku pracy, ale potrzebują 
informacji o tych potrzebach. Izba, 
konsolidując przedsiębiorców, taką 
wiedzę będzie miała. Konkretne pro-
jekty wspierające takie rozwiązania 
są już realizowane np. w Chrzanowie. 
To, co mamy w planach, wpłynie na 
promocję regionu. Olkusz jest jednym 
z najbardziej uprzemysłowionych 
terenów w naszym województwie, ma 
również mnóstwo walorów turystycz-
nych. Wykorzystajmy ten potencjał 
– zachęca Emil Kocjan.

Działalność Izby jest szeroka, ale 
ukierunkowana przede wszystkim na 
stymulowanie rozwoju gospodarcze-
go poprzez rozwiązania sprzyjające 
powstawaniu nowych miejsc pracy, 
reprezentowanie i obronę interesów 
środowiska gospodarczego. Współ-
praca z konsulatami generalnymi 
oraz ambasadami wielu państw 
pomaga w rozwijaniu działalności 
poza granicami naszego kraju. Izba 
współorganizuje liczne misje gospo-
darcze, jest też partnerem dla biznesu 
z innych państw, poszukującego 
kooperantów w Polsce.

Liczne projekty szkoleniowe dla 
firm członkowskich, konferencje czy 
sympozja są również szansą na wy-
mianę doświadczeń pomiędzy przed-
siębiorcami. 12 czerwca odbyło się 
w Olkuszu spotkanie przedsiębiorców 
zrzeszonych w olkuskim oddziale Izby 
z  Rafałem Soleckim – dyrektorem 
Małopolskiego Centrum Przedsię-
biorczości. Mowa była o funduszach 
europejskich w nowej perspektywie 
2015 -2020 oraz o możliwościach, 
jakie niosą one dla przedsiębior-
ców. - Jestem przekonany, że wśród 
obecnych na sali znaleźli się przyszli 
beneficjenci najbliższych naborów. 
Wiele podmiotów gospodarczych, 
które dzisiaj tworzą olkuski oddział 
Izby, to doskonale prosperujące firmy. 
Rozwijają się dając nowe miejsca 
pracy – radzą sobie doskonale. Jeżeli 
tacy ludzie widzą potrzebę wspólnego 
rozmawiania o przyszłości, to przy 
tym stole należy usiąść. Serdecznie 
zapraszam do współpracy wszystkich 
przedsiębiorców myślących o dobrej 
przyszłości naszego regionu – zachęca 
Emil Kocjan.

Więcej informacji na temat Izby 
można znaleźć na stronie: www.iph.
krakow.pl. Olkuski oddział mieści 
się przy ul. Floriańskiej 2. Zaintere-
sowani mogą się kontaktować z dy-
rektorem Emilem Kocjanem (tel. 516 
053 607, e-mail: ekocjan@iph.olkusz.
pl lub koordynatorką IPH w Olkuszu 
Agnieszką Musiał (tel. 731 755 919, 
e-mail: olkusz@iph.krakow.pl).

Szpitalne lądowisko  
oficjalnie otwarte

olkusz
Piotr Kubiczek

Już w marcu lądowisko przy 
olkuskim szpitalu uzyskało odbiór 
budowlany, a w maju zostało wpi-
sane do Instrukcji Operacyjnej Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego. 
I choć śmigłowce już dwukrotnie 
lądowały przy miejskiej lecznicy, 
to oficjalne otwarcie obiektu na-
stąpiło w miniony piątek.

W skromnej uroczystości przecię-
cia wstęgi wzięli udział przedstawicie-

le wszystkich instytucji oraz urzędów, 
zaangażowanych w powstanie lądowi-
ska. Mimo początkowych problemów 
wynikających z natknięcia się na 
nieprzewidzianą instalację, rozbiórkę 
starych budynków i wycinkę drzew, 
inwestycję udało się skończyć przed-
terminowo.

Symboliczną wstęgę przecinali 
m.in. Marcin Szulwiński - Prezes 
Grupy Nowy Szpital, Norbert Ku-
bański i Jadwiga Pięta – z Zarządu 
szpitala, wicestarosta Jan Orkisz 
i Marek Maślisz – zastępca dyrektora 
Krakowskiego Pogotowia Ratunko-

wego. Olkuskie lądowisko spełnia 
obecnie wszystkie niezbędne wymogi 
bezpieczeństwa. Jest przystosowane 
do obsługi śmigłowców ratowniczych 
także w nocy. Inwestycja pochłonęła 
środki rzędu dwóch milionów złotych. 
Co ciekawe, budowa obiektu w stu 
procentach została sfinansowana ze 
środków szpitala, a więc z kontraktu 
NFZ. W zgodnej opinii dyrektorów 
spółki Nowy Szpital, lekarzy i samo-
rządowców, bardzo dobrze się stało, 
że nowe lądowisko powstało, bowiem 
z pewnością przyczyni się do uratowa-
nia niejednego ludzkiego życia.

- Jesteśmy przekonani, że ta 
inwestycja poprawi warunki pracy 
personelu, a także zwiększy bezpie-
czeństwo naszych pacjentów. Możemy 
być dumni z tego obiektu – mówił 
w trakcie otwarcia prezes Grupy Nowy 
Szpital Marcin Szulwiński.

Patrząc jednak na inne szpitale 
można czuć pewien niedosyt, bo np. 
lecznica w Oświęcimiu na stworzenie 
w placówce Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego oraz nowe lądowiska, 
otrzymała z Unii Europejskiej pięć 
milionów złotych. Olkusz musiał 
natomiast radzić sobie sam.

Rolkowa mega 
zajawka

olkusz
Piotr Kubiczek

Mimo niepewnej pogody i wielu 
obaw o stan skateplazy w olkuskim 
Silver Parku, druga edycja ro 
„Silver Games” stała na najwyż-
szym poziomie. W trakcie najważ-
niejszych przejazdów rolkarzy, 
którzy na ul. Głowackiego przyje-
chali z całej Polski, nie spadła ani 
jedna kropla deszczu. Tym samym 
elita krajowych riderów bez obaw 
o swoje zdrowie mogła pokazać, 
co potrafi.

Impreza „Silver Games – Rolling 
Edition” ściągnęła do Olkusza najlep-
szych riderów, w tym Mistrza Polski 
w jeździe agresywnej na rolkach 
z ubiegłego roku - Tomasza Przyby-
lika. Na listach zgłoszeniowych po-
jawili się też zawodnicy z Mazowsza, 
a nawet z Gdańska. Ich obecność nie 
była jednak przypadkowa. Olkuska 
rywalizacja wchodzi do klasyfikacji 
generalnej Mistrzostw Polski, a jeśli 
wierzyć uczestnikom „Silver Games”, 
skateplaza w Silver Parku zalicza się 
do jednej z najlepszych w kraju i jazda 
po niej to czysta przyjemność.

Faworyci piątych z kolei zawodów 
w tegorocznym cyklu Polish Rolling 
League nie zawiedli. Po fazie elimi-
nacyjnej i finałach - czyli po czterech 
przejazdach, w kategorii „PRO” 
sędziowie najlepiej ocenili występ 
Tomka Przybylika, który jak zwykle 
nie kalkulował, prezentując nawet 
najtrudniejsze ewolucje. Oczywiście 
i w jego przypadku nie obyło się bez 
drobnych potknięć i upadków, jednak 
ostatecznie to właśnie „Tomowi” 
przypadła w udziale główna nagroda. 
Za nim sklasyfikowano Łukasza Ma-
lewskiego i Kubę Olejarza. - Świetne 
miejsce, świetni ludzie. Olkuska ska-
teplaza to - według mnie  - najlepszy 
taki obiekt w całym kraju. Aż chce się 
tu przyjeżdżać i wygrywać – mówił 
chwilę po zejściu z podium triumfator 
grupy profesjonalistów.

Tradycyjnie podczas zawodów 
Polish Rolling League, oprócz głównej 
rywalizacji, do zmagań przystępują 
także riderzy amatorzy oraz najmłodsi 
adepci jazdy na rolkach. W grupie 
„Amator” zwyciężył Bartosz Kidacki, 
na „pudle” wyprzedzając Sebastiana 
Dżbika i Daniela Muchina. Wśród 
juniorów równych sobie nie miał za 
to Alex Roczniok z Katowic. Za nim 
uplasowali się Karol Korczyk oraz 
Dawid Sroka. Czwarte miejsce zajęła 
natomiast Róża Stolarczyk, najmłod-
sza uczestniczka imprezy.

Wzorem kategorii „PRO”, także 
i w pozostałych grupach o końcowej 
klasyfikacji zadecydowały cztery 
przejazdy – dwa eliminacyjne i dwa 
finałowe. Przy tworzeniu turniejowego 
podium brany pod uwagę był wynik 
lepszego występu. - Sędziowie nie 
mieli łatwo, bowiem zawody stały na 
naprawdę wysokim poziomie – mówi 
Dariusz Murawski, dyrektor MOSiR-
u. Gospodarz Silver Parku wziął rów-
nież udział w dekoracji najlepszych 
zawodników. Oprócz pucharów, na 
zwycięskich riderów czekały również 
nagrody rzeczowe i pieniężne.

Dodatkowym punktem „Olkusz 
Silver Games – Rolling Edition” były 
bezpłatne zajęcia jazdy na rolkach 
prowadzone przez Tomka Kwietnia 
ze Stowarzyszenia Kulturalno-Spor-
towego „Green”.

Po wizycie w Olkuszu, rolkarze 
jadą dalej w Polskę. Jeszcze w te wa-
kacje o punkty Polish Rolling League 
riderzy powalczą w Bogatyni, Wielu-
niu, Żorach, Trójmieście i Swarzędzu. 
Na zakończenie rywalizacji w 2015 
roku „ligowcy” odwiedzą skateplazy 
w Rzeszowie, Katowicach i Wrocła-
wiu. W przyszłym roku najpewniej 
olkuska powtórka i kolejna zajawka 
przy Głowackiego!

Organizatorzy „Olkusz Silver 
Games – Rolling Edition”: Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu 
oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Spor-
towe „Green”.
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Sułoszowa – na 700-lecie.  
Czasy porozbiorowe 

sułoszowa
Olgerd Dziechciarz

Na początku XIX w. Sułoszowa 
była wsią parafialną, z siedzibą 
gminy, która należała do powiatu 
olkuskiego. W 1827 r. było tu 378 
domów i 2311 mieszkańców. Ze 
źródeł z początków XIX w. dowia-
dujemy się o ofiarnym wiejskim 
nauczycielu działającym w Suło-
szowej - Antonim Domańskim.

Około 1870 r., po kolejnej ko-
rekcie granic powiatu olkuskiego 
(odpadły wówczas odeń gminy z pół-
nocy i zachodu włączone do guberni 
piotrkowskiej) gmina Sułoszowa była 
jedną z większych w powiecie (z 14 
gmin większe były tylko Żarnowiec, 
Bolesław i Kroczyce). Z danych sta-
tystycznych o hodowli w powiecie 
w 1874 r. dowiadujemy się, że Su-
łoszowa zajmowała I miejsce pod 
względem ilości bydła, gdyż razem 
koni, bydła rogatego, owiec, świń 
i kóz było tu aż 9 306 (dla porównania 
zajmujący II miejsce Jangrot - 9 016, 
a III Cianowice 7 866. Sułoszowa 
zajmowała z kolei trzecie miejsce pod 
względem liczby koni (1052 sztuk), 
I m. pod względem liczby bydła 
rogatego (3461) i również I miejsce 
w licznie hodowanych świń. Powyższe 
dane mogą świadczyć o zamożności 
tutejszych włościan.

Kościół św. Wawrzyńca rozebrano 
w 1873 r., wtedy to pod posadzką zna-
leziono nagrobek Zuzanny Szafrańco-
wej oraz skarb 934 praskich groszy 
z czasów Wacława czeskiego. Nową 
świątynię konsekrowano w 1884 r. 
Kościół jednak spłonął w wyniku 
działań wojennych w 1914 r. Jak 
pisał Antoni Wiatrowski: „Z płonącego 
kościoła cudownie ocalił się ołtarz 
i figura Ukrzyżowanego”. Obecna 
świątynia jest więc trzecią z kolei 
na tym samym miejscu. Kościół ten 
wzniesiono z cegły i kamienia cioso-
wego wg projektu inż. Stefana Szyllera 
i prof. Jana Sasa Zubrzyckiego.

Około 1875 r. na terenie gminy 
Sułoszowa działało 5 młynów wod-
nych (J. Gądka dodatkowo z tarta-
kiem, M. Mosura, J. Krzemienia, W. 
Krzemienia i S. Mieroszewskiego). 
Zatrudniały one 6 robotników. S. 
Mieroszewski miał też browar w Pie-
skowej Skale, ale wówczas był on 
nieczynny. Koniec XIX w. to także 
początki ruchu spółdzielczego na 
tym terenie. Działała tu już wówczas 
Spółdzielnia „Promyk”.

W 1890 r. populacja mieszkań-
ców Sułoszowy przekracza 3 tys. 
osób. Prócz murowanego kościoła jest 
tu urząd gminy i szkoła początkowa. 
Jak podaje „Słownik Geograficzny 
Królestwa Polskiego” cała gmina 
w tymże 1890 r. liczy 15933 morgi 
powierzchni i 8568 mieszkańców 
(w tym 74 Żydów). F. Kiryk podaje, że 
w 1890 r. było tu 9054 mieszkańców, 
liczbę Żydów wyliczył na tyle samo, co 
„Słownik” - 74.

Ciekawostka: Koniec XIX w. 
to czas koniokradów i podpalaczy. 
Z carskiego wykazu z 1883 r. dowia-
dujemy się, że w gminie Sułoszowa 
mieszkało 3 zewidencjonowanych 
koniokradów.

Na przełomie XIX i XX w. były 
tu czynne łomy marmuru. Krótko 
przed wybuchem rewolucji 1905 
r. na terenie powiatu olkuskiego 
zaczęto walczyć o wprowadzenie 
języka polskiego do szkolnictwa. Po-
wstawały nawet tajne szkoły. Jedna 
z nich powstała w domu Jana Moni 
ze Szklar, wsi wówczas należącej do 
gminy Sułoszowa. Na terenie gminy 
Sułoszowa w czasie rewolucji 1905 
r. miały miejsce akcje bojowe Pol-
skiej Partii Socjalistycznej. W 1906 
r. cała społeczność Sułoszowej na 
wiejskim zebraniu opowiedziała się 
za wprowadzeniem j. polskiego do 
urzędu gminy i szkoły. Pod petycją 
podpisali się wówczas J. Żurowski, 
J. Florczyk oraz nauczyciel Filipski. 
Przez kilka dni wójt Jan Kafel i pisarz 
gminny Henryk Kiela urzędowe pisma 
wydawali w języku polskim. Za ten 
czyn 14 mieszkańców wsi zostało 
aresztowanych.

W 1914 r. na przełomie listopada 
i grudnia przez pięć tygodni na terenie 
Sułoszowej toczyły się ciężkie walki 
między wojskami austro-węgierski-
mi, a rosyjskimi. 110 gospodarstw 
zostało zrabowanych i spalonych. 
Dodatkowo, na początku 1915 r., już 
po zajęciu tych terenów przez Austro-
Węgry, aresztowano 23 mieszkańców 
wsi, których podejrzewano o popie-
ranie Rosjan. Mimo tego, właśnie ze 
Sułoszowej było w 1915 r. najwięcej 
ochotników do Legionów (zgłosiło się 
39, dla porównania z Olkusza tylko 
19). A przecież te działały przy woj-
skach austro-węgierskich, do których 
mieszkańcy wsi mogli mieć – mówiąc 
oględnie - spore zastrzeżenia.

W 1915 r. w powiecie olkuskim 
szerzył się ruch społecznikowski. 
W Sułoszowej tutejsza mleczarnia 
rozdawała za darmo mleko najuboż-
szym dzieciom. Znaczna część społe-
czeństwa gminy była wówczas analfa-
betami. W 1916 r. na 14166 osób, aż 
8949 nie potrafiły czytać i pisać (63,1 
proc.). W następnych latach nie było 
znacznej poprawy na tym odcinku, 
gdyż np. w latach 1918/19 tylko 40,5 
proc. dzieci uczęszczało do szkół, 
a na jednego nauczyciela przypadało 
tu aż 112 dzieci (dla porównania 
w Olkuszu 46). 

Gdy w latach 1917-19 powiatu 
olkuskiego dotknęła epidemia tyfusu, 
nie ominęła ona i Sułoszowej. W jej 
wyniku w gminie zmarło kilkadzie-
siąt osób.

Aż 34 obywateli z gminy Suło-
szowa (z 243 poległych z terenów 
powiatu) zginęło w wojnie z Rosją 
bolszewicką w 1920 r. Ich nazwiska 
znalazły się na marmurowej tablicy, 
którą 18 listopada 1931 r. zawieszono 
na ścianie olkuskiego Starostwa. Ta-
blica zaginęła w czasach okupacji. 

W latach 20-tych działała w Suło-
szowej Spółka Tkacka „Prądnik”

Z Sułoszowej pochodził Józef 

Ostachowski, wybrany w 1918 
r. przez Radę Regencyjną na 
członka Rady Stanu przy rzą-
dzie Jana Kantego Steczkow-
skiego (wszedł do niej także 
Antoni Minkiewicz z Olku-
sza). Ostachowski był także 
wiceprezesem Zjednoczenia 
Ludowego. Potem działał w Pol-
skim Stronnictwie Ludowym, 
z którego ramienia był posłem, 
a przez pewien czas nawet wi-
cemarszałkiem Sejmu. Porzucił 
jednak PSL i został działaczem 
Bezpartyjnego Bloku Wspie-
rania Rządu. Sułoszowa była 
gminą, w której największym 
poparciem cieszyło się PSL 
„Piast”. W latach 30-tych drugą 
siła w samorządzie wiejskim 
w Sułoszowej był BBWR. Dla 
przykładu w 1934 r. w tymże 
samorządzie było 64 przedsta-
wicieli BBWR, 128 Stronnictwa 
Ludowego, 28 Chrześcijańskiej 
Demokracji, 2 członków Pol-
skiej Partii Socjalistycznej, 4 
bezpartyjnych i ani jednego członka 
Komunistycznej Partii Polski, która 
poza Pilicą praktycznie w Powiecie 
Olkuskim się nie liczyła. O sympatie 
do KPRP posądzano jeszcze w latach 
20-tych niejakiego Błażeja Cygan-
kiewicza, który ponoć brał udział 
w Rewolucji Październikowej i wojnie 
domowej na Syberii, by wrócić do 
rodzinnej Sułoszowej w 1922 r. Pod-
dano go wówczas ścisłej obserwacji, 
brak jednak informacji, by działał on 
na arenie politycznej.

W końcu lat 30, gdy ukazał się 
„Przewodnik” A. Wiatrowskiego Su-
łoszowa miała 9 km długości, 760 
zagród i około 9 tys. mieszkańców, 
w tym niewielką liczebnie grupę 
Żydów. Według spisu w Sułoszowej 
było wówczas 601 bezrobotnych, 
z których 483 nie było zarejestrowa-
nych. Zarejestrowanych było 118, 

z pomocy państwa korzystało 81.
Po wybuchu II wojny światowej 

Sułoszowa, tak jak cała ziemia ol-
kuska, znalazła się pod niemiecką 
okupacją. Gmina wraz z 70 proc. 
przedwojennego powiatu trafiła do 
Generalnego Gubernatorstwa (kon-
kretnie do podlegającego starostwu 
miechowskiemu tzw. Landkommis-
sariatu w Wolbromiu). Pozostałe 30 
proc. powiatu wcielono do III Rzeszy. 
Na terenie Sułoszowy był posterunek 
tzw. granatowej policji, w którym 
zrazu było 2 policjantów, a w 1944 
już sześciu. Aktywnie na terenie 
gminy działała partyzantka polska. 
Nauczyciele nauczali na tajnych 
kompletach. 

Ofiary UB? Ponoć byli świadko-
wie twierdzący, że na miejscowym 
cmentarzu po wojnie zakopywano 
ofiary UB. Sprawę badał krakowski 
IPN.

W 1975 r., w wyniku tzw. 
Gierkowskiej reformy admini-
stracyjnej, która likwidowała 
powiaty i powołała nowe wo-
jewództwa; Sułoszowa wraz ze 
wschodnimi gminami powiatu 
olkuskiego (Skała, Jerzma-
nowice, Przeginia, Trzyciąż) 
trafiła do woj. krakowskiego. 
Pozostałe 10 jednostek, w tym 
Olkusz, weszły w skład woj. 
katowickiego. 

W maju 1996 r., na skutek 
dużych opadów, wezbrały 
wody Prądnika. Wiele domów 
w Sułoszowej zostało zalanych. 
Żywioł porywał samochody, 
kontenery na śmieci. Gdzie-
niegdzie woda sięgała dwóch, 
trzech metrów. Obecnie trwa 
regulacja Prądnika, która ma 
zabezpieczyć gminę przed po-
dobnym kataklizmem.

Dziś Sułoszowa to jedna 
z najdłuższych wsi w Polsce 
- liczy bowiem 10 km, i ma aż 
trzech sołtysów. 

Stanowisko wójta Sułoszowej od 
wielu lat piastuje Stanisław Goraj-
czyk, który urzęduje w wybudowa-
nym przed ponad dekadą okazałym 
gmachu.

Zabytki i inne atrakcje 
turystyczne

Obiekty wpisane do rejestru za-
bytków nieruchomych województwa 
małopolskiego: kościół pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Sułoszo-
wej, zagroda nr 210 w Sułoszowej, 
zagroda nr 375 w Sułoszowej, Willa 
„Chopin” w Sułoszowej i zamek w Pie-
skowej Skale. 

Niestety do naszych czasów 
wspaniała gotycka (z 1505 r.) płasko-
rzeźbiona płyta Zuzanny Szafrańco-
wej, ze starego kościoła w Sułoszowej. 
Została ona zniszczona w trakcie 
rozbiórki starej sułoszowskiej świą-

tyni. Zachował się wszelako rysunek 
epitafium; Zuzanna Szafrańcowa była 
przedstawiona na tej płycie w dość 
klasycznej pozie. Zmarła była w do-
stojnej pozie, ze złożonymi rękami, 
pod głową miała poduszkę. U jej sto 
były herby Dębno i Starykoń. Wokół 
całej postaci ciągnął się podpis minu-
skułą. Wygląd płyty znamy wyłącznie 
z akwareli S. Chrząńskiego pochodzą-
cej z XIX w.

Neogotycki w zamierzeniu, eklek-
tyczny w wykonaniu, kościół para-
fialny p.w. Serca Jezusowego i św. 
Wawrzyńca wybudowany został 
w latach 1933-39 wg projektu inż. 
Stefana Szyllera i prof. Jana Sasa 
Zubrzyckiego, czołowych przedstawi-
cieli nurtu neogotyckiego w Polsce. Co 
ciekawe ich projekt pochodził z 1918 
r., ale z różnych przyczyn w budowie 
kościoła nastąpiło znaczne opóźnie-
nie. Jak napisał Marian Kornecki, 
znawca małopolskiej architektury 
i sztuki, okazały kościół w Sułoszowej 
„stanowi malowniczą zagadkę swych 
inspiracji”. Wewnątrz znajduje się 
barokowy krucyfiks, który kiedyś oto-
czony był kultem oraz m. in. organy 
zbudowane około 1900 r. przez firmę 
Schlag und Sohne, które trafiły do 
Sułoszowej z ziem odzyskanych (za-
kupiono je w powiecie Jawor).

Kolumna wdzięczności
Ciekawym, aczkolwiek nie za-

chowanym zabytkiem, była posta-
wiona na Stopinowej Górze kolumna 
wdzięczności carowi Aleksandrowi II 
za uwolnienie chłopów od pańszczy-
zny; obelisk ten obalił w 1906 r. miej-
scowy patriota Stanisław Litewka. 
Władze carskie odbudowały kolumnę; 
stał jeszcze w 1919 r. W dwudzie-
stoleciu na postumencie ustawiono 
pomnik ku czci - legionistów ze 
Sułoszowej, poległych w latach 1914 
– 1920. Ten pomnik z kolei zniszczyli 
Niemcy we wrześniu 1939 r. Przed 
ćwierćwieczem fragmenty kolumny 
wkopano w skarpę pod kościołem, 
tuż za nowym pomnikiem ku czci 
mieszkańców wsi poległych „za wol-
niość Polski”.

Jaskinia w Sułoszowej po raz 
pierwszy wzmiankowana jest w 1911 
r. Dojście z drogi, przy budynku 
piekarni skręcamy w boczną dolinkę 
kierując się na zachód. Idąc lesi-
stym zboczem pełnym skałek, przy 
końcu skręcamy w lewo. Niewidocz-
ny z daleka otwór jaskini znajduje 
się u podnóża skałek, kilkadziesiąt 
metrów za drogą.

Jaskinia w Sułoszowej długa jest 
na 80 m., głęboka na 16,5 m. Wejście 
na wysokości 440 m. n. p. m. W głąb 
prowadzi stromy korytarz, który na-
stępnie rozgałęzia się na dwie odnogi 
z których trafiamy do komór. Pierwsza 
sala jest niewysoka, nie przekracza 2 
m., znajduje się w niej blok kamienny 
z niewielkimi stalagmitami. Druga 
sala jest wyższa, ale częściowo za-
sypana. Sale są ze sobą połączone. 
W jaskini jest sporo stalagmitów, 
stalaktytów, polewy, w częściach nie-
dostępnych (kominy, wnęki) są ładne 
żebra naciekowe. Nie jest trudna do 
zwiedzania, choć korytarze są dość 
niskie i strome.

Znani
Wybitny malarz, jeden z najważ-

niejszych polskich twórców II poł. XX 
wieku, Jan Tarasin, choć urodził się 
w 1926 r. w Kaliszu (zm. w 2009), 
to jednak wywodził się z ziemi ol-
kuskiej, a konkretnie z Sułoszowej. 
Dziad Jana Tarasina wyjechał swego 
czasu do Rosji, a gdy wrócił po latach 
i trafił do Bolesławia, uważany był za 
Rosjanina. Ojciec malarza mieszkał 
już w Olkuszu, a sam późniejszy 
rektor ASP w Warszawie, ukończył 
olkuskie liceum.

Ze Sułoszowej pochodził polski 
biskup rzymskokatolicki Miłosław 
Jan Kołodziejczyk (ur. 23 VI 1928 
w Sułoszowej, zm. 3 III 1994 w Czę-
stochowie) – biskup pomocniczy 
częstochowski w latach 1978–1994. 
Także w tej wsi urodził się w 1966 
r. Andrzej Sołtysik, filmoznawca, 
popularny dziennikarz radiowy i te-
lewizyjny.

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.

Fot.1. Sułoszowa  - procesja Bożego Ciała wokół spalonego w czasie I wojny światowej kościoła. Źródło: fanpage „Sułoszowa na starej fotografii”.

Fot.2. Jeden z architektów kościoła prof. Jan Sas 
Zubrzycki.
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Informujemy, że w dniu 30.06.2015 r. dokonano zmiany harmonogramów 
odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Olkusz z nieru-
chomości zamieszkałych. 
Harmonogram opublikowany w dniu 29.06.2015 r. w zakresie odbioru 
zmieszanych odpadów komunalnych (z pojemników) jest nieaktualny. 
Zmiany dotyczą wyłącznie terminów odbioru zmieszanych odpadów komu-
nalnych (z pojemników), harmonogramy odbioru odpadów segregowanych 
( w workach) są w dalszym ciągu aktualne. 
Zmiany zostały dokonane z inicjatywy nowego wykonawcy usługi odbioru 
odpadów, tj.:

Konsorcjum firm: ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
Sp. z o.o., ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz  

oraz  
ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o., ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

Poniżej Aktualne Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych od miesz-
kańców Miasta i Gminy Olkusz z terenów nieruchomości zamieszkałych. 

Dodatkowo informujemy, że: 
w dniu 02.07.2015r. na terenie ul. Kopernika, Rabsztyńskiej, Wiśniowej • 
oraz sołectwa Bogucin Mały odbędzie dodatkowy odbiór segregowanych 
odpadów komunalnych (worki), 
w dniu 03.07.2015r. na terenie ul. 29-Listopada, Henryka Dąbrowskiego, • 
Czarnogórskiej, Kamyk, Krucza Góra, Mazaniec, Mazaniec Boczna, 
Parkowej, Żuradzkiej oraz sołectwa Gorenice odbędzie się dodatkowy 
odbiór zmieszanych odpadów komunalnych (z pojemników), 
w dniu 04.07.2015r. na terenie ul. 1000-Lecia, Asnyka, Bocznej, Broniew-• 
skiego, Chopina, Dworskiej, Jana Pawła II, Rydla, Kocjana, Kolejowej, 
Kościuszki, Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Leśnej, Nałkowskiej, 
Okrzei, Piłsudskiego, Skłodowskiej-Curie, Skwer, Sosnowej, Witera-
dowskiej oraz sołectw Kosmolów, Wiśliczka, Zadole Kosmolowskie 
odbędzie się dodatkowy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych 
(z pojemników). 

UWAGA! ZMIANA HARMONOGRAMÓW ODBIORU ODPADÓW  
KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY OLKUSZ  

Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Olkuskie Święto 
Cykliczne 2015

olkusz
Jakub Fita, fot. Tomasz Witecki

W miniony weekend po raz 
drugi odbyła się olkuska edycja 
ogólnopolskiego Święta Cyklicz-
nego – imprezy promującej rower, 
jako codzienny środek transportu 
miejskiego oraz idee miasta przy-
jaznego mieszkańcom. W ramach 
Wielkiego Przejazdu Rowerowego, 
który stanowił punkt kulminacyj-
ny całej imprezy, ulicami Olkusza 
przejechało ponad 160 rowerzy-
stów.

Czym jest Święto Cykliczne? Jak 
informują pomysłodawcy projektu, 
jest to społeczna inicjatywa, której 
głównym celem jest promocja roweru, 
jako najlepszego środka transportu 
w mieście. Idea nawiązuje do corocz-
nych przejazdów rowerowych, jakie 
w latach dziewięćdziesiątych były 
organizowane w różnych miastach 
Polski, głównie w Gdańsku. Po raz 
pierwszy Święto Cykliczne pod obecną 
nazwą odbyło się w czerwcu 2009 r. 
w Krakowie.

Ogólnopolskie obchody tego 
święta przypadły w tym roku na nie-
dzielę, 14 czerwca. Impreza odbyła 
się w dwunastu miastach Polski, 
m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi 
i Poznaniu. 

Święto Cykliczne obchodzone 
było w Olkuszu już po raz drugi. Tak 
jak i w zeszłorocznej edycji, obchody 
odbyły się na płycie olkuskiego rynku, 
a głównym punktem imprezy był  
Wielki Przejazd Rowerowy. We Wspól-
nym przejeździe ulicami Olkusza 
wzięło udział ponad 160 rowerzystów, 
naliczonych podczas startu na rynku 
i wiele osób, które dołączyły do pele-
tonu już w trakcie samego przejazdu 
po mieście.

Organizatorami tegorocznej 
edycji imprezy była inicjatywa Ro-
werowy Olkusz, Stowarzyszenie „Po 
prostu działaj”, IV Liceum Ogólno-
kształcące im. K. K. Baczyńskiego 
w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Res 
Sacra Miser. Partnerami w orga-
nizacji wydarzenia byli zaś Miejski 
Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, OSP Zederman, 
OSP Osiek, OSP Zimnodół oraz OSP 
Olkusz. Nad bezpieczeństwem impre-

zy czuwali funkcjonariusze Komendy 
Powiatowej Policji oraz olkuskiej 
Straży Miejskiej. Koordynatorem i or-
ganizatorem z ramienia Stowarzysze-
nia oraz IV LO był Michał Masłowski. 
Honorowy Patronat nad wydarzeniem 
objęli burmistrz Roman Piaśnik oraz 
starosta Paweł Piasny.

Dzięki ich współpracy na olku-
skim rynku zapanowała atmosfera 
rodzinnego pikniku, któremu to-
warzyszyły koncerty, występy arty-
styczne i wiele innych atrakcji. Or-
ganizatorzy podzieli rynek na siedem 
stref, w których można było m.in. 
zapoznać się z działalnością lokalnych 
stowarzyszeń, spróbować lokalnych 
produktów, skorzystać z bezpłatne-
go przeglądu technicznego swojego 
roweru czy zapoznać się z pomysłami 
ulepszenia infrastruktury rowerowej 
w naszym mieście.

- W trakcie tej imprezy rower jest 
wprawdzie tematem przewodnim, 
ale przy tej okazji chcemy podkreślić 
działalność różnych grup artystycz-
nych, muzycznych, tanecznych i te-
atralnych, które działają na terenie 
naszego regionu – komentują Andrzej 
Wiekiera oraz Grzegorz Pałka, organi-
zatorzy imprezy z ramienia inicjatywy 
Rowerowy Olkusz.

W trakcie trwania Święta Cy-
klicznego na scenie wystąpili lokalni 
artyści i muzycy. Byli to m.in.: Saline 
Cluters, Anonimowi Przyjaciele, Ani-
mates, DJ Sejdan, Jah Vesta Sound 
System i Rajza Project. Swoimi wystę-
pami artystycznymi imprezę urozma-
icili także: formacja taneczna 7th Step 
oraz Zespół Pieśni i Tańca Wolbromia-
cy, Grupa Teatralna z Domu Kultury 
„Hutnik” w Jaroszowcu, oraz Grupa 
Ogniowa O-PAL.

- Celem imprezy była promocja 
jazdy na rowerze jako równoprawnego 
środka transportu i alternatywy dla 
samochodów, zdrowego stylu życia 
oraz dobrej zabawy. Imprezy tej nie 
udałoby się jednak zorganizować bez 
wsparcia 29 wolontariuszy z IV LO 
w Olkuszu, za co chcielibyśmy im 
serdecznie podziękować - komentu-
ją zgodnie Ania Stach, Anna Dela, 
Anna Noga i Małgorzata Bryzik, 
organizatorki imprezy z ramienia IV 
Liceum Ogólnokształcące im. K. K. 
Baczyńskiego w Olkuszu oraz Stowa-
rzyszenia Res Sacra Miser.

R E K L A M A
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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

Dietetyk - kons. dietetyczne oraz indywidualne 
programy dietoterapii w odchudzaniu. Mgr inż. 
Gabriela Czarnota, Olkusz, Marlibo-Medica tel.  
32 626 17 31. W wakacje na hasło LATO 15% zniżki 
na 1 konsultacje.

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. Środa 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
Renata Mędrek – Januszek, specjalista neurolog.                          
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. rejestracja 
tel. 501 760 436.
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

03-07-2015	 Piątek	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

04-07-2015	 Sobota	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

05-07-2015	 Niedziela	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

06-07-2015	 Poniedziałek	 ul.	Konopnickiej	4

07-07-2015	 Wtorek	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

08-07-2015	 Środa	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

09-07-2015	 Czwartek	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

TYGODNIK REGIONALNY 

„PRZEGLĄD OLKUSKI”

W przypadku publikacji materia³ów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega siê prawo do adjustacji i opatrzenia nades³anych 
materia³ów tytu³em. Nie publikujemy listów niepodpisanych nazwiskiem i adresem - mo¿na zastrzec nazwisko i adres do wiadomoœci 
redakcji. Materia³ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Pogl¹dy redakcji wyra¿aj¹ jedynie teksty podpisane „Redakcja”.  
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŒÆ ZAMIESZCZANYCH OG£OSZEÑ. 

Kolportaż: Przegl¹d Olkuski kolportowany jest do wszystkich mieszkañ i firm w Olkuszu (tak¿e na Pomorzanach) oraz do: Klucz,  
Bogucina Du¿ego, Bogucina Ma³ego, Boles³awia, Braciejówki, Bukowna, Bydlina, Che³ma, Chech³a, Cieœlina, Czubrowic, Golczowic, 
Go³aczew Nadm³ynia, Gorenic, Hutek, Gór Bydliñskich, Jangrota, Jaroszowca, Klucz, Klucz Osady, Kolbarku, Kosmolowa, Kr¹¿ka, Krza, 
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Zawady, Zimnodo³u, Zedermana, ¯urady.
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32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 15, 
tel./fax 32 754 44 77, 504 178 786
Internet: www.przeglad.olkuski.pl
e-mail: redakcja@przeglad.olkuski.pl
Przyjmowanie	og³oszeñ: Olkusz, ul. Żuradzka 15. 
Wydawca:	„AB MEDIA” Sp. z o.o., 
32-500 Chrzanów, ul. Sienkiewicza 11.
Sk³ad:	„AB MEDIA” Sp. z o.o.
Druk:	Polskapresse Sp. z o.o.
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Wiola Woźniczko wiola.wozniczko@przeglad.olkuski.pl
Piotr Kubiczek piotr.kubiczek@przeglad.olkuski.pl

OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

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

Olkusz, gm. Olkusz,  
Bolesław, Bukowno, Klucze

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

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

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:



9Przegląd Olkuski | 3 lipca 2015 |www.przeglad.olkuski.pl

ZDROWIE i URODA

R E K L A M A

R E K L A M A

Przyjaźń, która 
uzdrawia ciało i ducha

olkusz
Piotr Kubiczek, fot. Monika Bobyla

Polskie przysłowie mówi, że 
prawdziwych przyjaciół pozna-
je się w biedzie, ale prawdziwy 
przyjaciel jest przy tobie wtedy, 
kiedy... powinien przy tobie być. 
Od kilku tygodni o tej prawdzie 
przekonują się zarówno członkowie 
Stowarzyszenia „Zielone Światło”, 
jak również lokalna społeczność, 
którzy dzięki otwartym sercom 
wielu osób, w innowacyjny sposób 
mogą zarówno udzielić pomocy 
potrzebującym, jak również tę 
pomoc znaleźć.

Działalność Stowarzyszenia, 
które założył Grzegorz Ludwiczak, 
sprowadza się w głównej mierze do 
akcji profilaktycznych i edukacyj-
nych. Liczne grono Przyjaciół „Zielo-
nego Światła” aktywnie włączyło się 
do udziału w tych projektach.

Magda Girek, właścicielka klubu 
fryzjersko-kosmetycznego „NOVY”, 
wspólnie ze swymi pracownikami 
zebrała już przeszło sto warkoczy, 
które zostały przekazane do Fundacji 
„Rak&Roll”. Kolejne warkocze - ar-
tystycznie plecione przez mistrzów 
fryzjerstwa - już czekają na na nowe 
właścicielki. Sto warkoczy to sto 
pięknych kobiet, które na własnej 
skórze przekonały się, co z ludzkim 
organizmem robi chemioterapia. Klub 
„NOVY” zaprosił również na warsztaty 

zatytułowane „Odkryj z nami swoje 
piękno”, skierowane do osób zainte-
resowanych tematyką naturalnych 
kosmetyków oraz techniką wytwa-
rzania biżuterii soutache. Tę biżuterię 
pokazała nam Anna Dąbek z portalu 
Pomysły Bibi - Joga Artist.

Po poradach dla ciała, przyszedł 
czas na pielęgnowanie ducha - czyli 
warsztaty Yogi Agnieszki na które 
zaprosiła Agnieszka Kajda, nauczy-
cielka jogi w Klubie Fitness Beata 
Urban. Jak mówi Agnieszka narzę-
dzia jogi jakie możemy wykorzystać 
w działaniu terapeutycznym pomogą 
nam uspokoić umysł, ukoić zmęczone 
ciało, uwolnić się od napięć. Te zaję-
cia są skierowane nie tylko do osób 
chorych, ale także i do tych, które w 
swoim życiu sporo przeszły i wygrały 
nierówną walkę z nowotworem. Tak 
naprawdę Yoga Artist to zajęcia dla 
wszystkich, którzy chcą zmienić swoje 
życie, uspokoić się, nieco wyhamować 
w codziennej gonitwie. Po prostu być 
– dla siebie i swoich najbliższych.

Ofertę dla kształtowania men-
talności chorego człowieka przygoto-
wała też Ola Ziarnik – instruktorka 
jogi w Klubie Fitness Piasny Sport. 
Ola zaproponowała choreoterapię - 
zajęcia o trudnej nazwie, ale łatwe 
w przyswojeniu. Choreoterapia, to 
uzdrawiająca moc tańca, poszuki-
wanie autentycznego, radosnego, 
wolnego od napięcia ruchu. To za-
jęcia pogłębiające cielesny wymiar 
doświadczania siebie, umożliwiające 

zwiększenie świadomości ciała i jego 
integracji ze środowiskiem. 

Swoją własną definicję terapii 
mają także członkowie grupy „Rower 
Lubię Go”. Oni zdecydowanie stawia-
ją na aktywność fizyczną, pożyteczny 
ruch łącząc z przyjemnością rowe-
rowych wypraw do najróżniejszych 
regionalnych zakątków. Grupa ak-
tywnie włącza się w akcję rejestracji 
potencjalnych dawców szpiku poprzez 
organizację rajdów rowerowych do 
miejscowości rejestrujących dawców. 
Peleton dojechał już m.in. do Klucz, 
a w najbliższą sobotę dojedzie do 
Bukowna, gdzie ratowanie ludzkiego 
życia wkomponuje się w obchody 
święta miasta.

W aktywne życie „Zielonego Świa-
tła” włączyły się również inne grupy: 
„Olkusz biega” i „Rowerowy Olkusz”, 
które poprzez własny przykład wy-
znaczają nowe trendy w aktywności 
fizycznej, tak ważnej przecież w walce 
ze wszelakimi schorzeniami.

Ktoś pewnie zaraz zapyta, po co 
Stowarzyszenie organizuje te wszyst-
kie akcje? Odpowiedź jest prosta. 
- Po to, by zatrzymać się na chwilę, 
oderwać od ekranów telewizora czy 
monitorów komputera, od obowiąz-
ków domowych. Po to, by spotkać się 
ze znajomymi, zmienić środowisko. Po 
to, by zostawić wszelkie zmartwienia, 
niepokoje, troski za drzwiami salki fit-
ness. Otóż, chociażby, po to! - mówią 
zgodnie członkowie i Przyjaciele „Zie-
lonego Światła”.
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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.

06.07.	Godz.11.00	- Wakacyjne kino 
dla dzieci - mdk ul. Fr. Nullo 29

06.07.	Godz.13.00 - Otwarte warsz-
taty rytmiczno - bębniarskie - mdk ul. 
Fr. Nullo 29

07.07.	Godz.11.00 - Wakacje w 
muzeum - „roztańczona afryka - pro-
jektujemy stroje” - zajęcia 

Edukacyjno - plastyczne dla dzieci 
powyżej 6 lat - ul. Szpitalna 32 

(Zapisy do 06.07. Tel. 32 7544455) 

07.07.	Godz.	17.00 - Letnia akademia 
sztuk walki – judo dla dzieci

07.07.	Godz.	18.00	- Letnia akademia 
sztuk walki – samoobrona dla kobiet

08.07.Godz.11.00	- „Tęczowe 
zabawy”- zajęcia dla dzieci od 5 
lat - mdk ul. Fr. Nullo 29 (zapisy do 
dn.06.07 – Tel. 326431120)

09.07.	Godz.11.00 - Wakacje w 
muzeum - „pejzaż niedokończony” - 
zajęcia plastyczne dla dzieci 

Powyżej 6 lat - ul. Szpitalna 32 ( 
zapisy do 8.07 - Tel. 32 7544455)

10.07.	Godz.11.00 - Wakacyjne kino 
dla młodzieży /mdk ul. Fr. Nullo 29/ 

10.07.	Godz.12.30 - „Zatańczmy 
razem”- zabawy z tańcem dla dzieci 
od lat od lat 5 - mdk ul. Fr. Nullo 29 /
obowiązkowe obuwie zmienne /

Wakacje W mieście

KuPiê	-	SPRzeDAm
Autoskup - kupiê ka¿d¹ markê, tanie 

i drogie, gotówka od rêki, p³acê 
najlepiej. Tel.(512)898278.

=Komis	rowerowy,	skutery, rtv, agd. 
Ruski Targ. Tel.(502)261113.

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.

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.

=Do 3000 z³ z komornikiem,  
nowoœæ na rynku. Tel.(32)2642876.
=Pozabankowa po¿yczka do 40000 z³ 
bez sprawdzania w bazach.  
Tel.(32)2642876.
=Po¿yczka prywatna do 7000 z³ bez 
BIK i innych baz. 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.

=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.
=Doradca Kredytów Firmowych.  
Tel.(784)007824.
=Po¿yczki do 3000 z³. z komorni-
kiem. Tel.(32)2642876.

=Pozabankowa do 40000 z³. ju¿ od 
449 z³. Tel.(32)2642876
=Po¿yczka prywatna do 7000 z³. bez 
BIK .Tel.(32)2642876.
=Po¿yczamy do 50000 z³. na 6 lat 
pod hipotek¹. Tel.(32)2642876.

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.
=POmOC	DROGOWA.	 
Tel.(695)634005.
=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.

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

=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. Bogu-
cin Du¿y 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.
=SERWIS KLIMATYZACJI. Przegl¹dy 
- dezynfekcja- naprawa. Olkusz, 
Al.1000lecia 1b, Tel.(695)634005.
=Autoskup ka¿de. Tel.(886)601143.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

NieRuCHOmOŚCi
=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.

NAuKA
=Studium miêdzynarodowe  
ELEKTROTECHNIK w Austrii.  
www.fh-ooe.at/ee
=Studium BEZ MATURY  
w Austrii (znajomoœæ matematyki  
i angielskiego).  
reinhard.panzenboeck@aknoe.at

PrAcA
=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.
=OPIEKUNKI NIEMCY. Pracuj Legal-
nie i bezpiecznie w Aktivmed24.pl  
Tel.(83)3070444.
=Zatrudniê blacharza, lakiernika, 
mechanika samochodowego.  
Tel.(601)445721, (695)634005.

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.


