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Olgerd Dziechciarz przedstawia zarys  
dziejów Sąspowa.

 strona 3
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zapłacić ponad 2 mln zł do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Dlaczego?

R
E

K
L

A
M

A

Przegl¹d
Olkuski

 25.03.2016 r. nr 12/1052             Bezpłatny tygodnik informacyjny Powiatu Olkuskiego             Ukazuje się od 1991 r.  ISSN 1231-7810

OLKUSZ 
BUKOWNO 
BOLESŁAW 
KLUCZE 
TRZYCIĄŻ
WOLBROM



2 | 25 marca 2016 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

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

„Trojak Olkuski” dla przedsiębiorców  
– trwa przyjmowanie zgłoszeń 

W tym roku po raz pierwszy przy-
znane zostaną Nagrody Burmistrza 
Miasta i Gminy Olkusz – „TROJAK 
OLKUSKI”. Pomysłodawcą takiej 
formy uhonorowania wyróżniających 
się pracą i postawą przedsiębiorców 
jest obecny włodarz - Roman Piaśnik. 
Kandydatów do tej nagrody można 
zgłaszać do 15 kwietnia. Inauguracyjna 
ceremonia wręczenia statuetek przewi-
dziana jest na drugą połowę maja.

- W Gminie Olkusz prężnie działa kil-
ka tysięcy podmiotów gospodarczych. To 
dzięki przedsiębiorcom, ich pomysłowo-
ści, otwartości na innowacje, podjętym 
inwestycjom oraz dbałości o pracowni-
ków lokalna gospodarka ma szansę się 
rozwijać. Podmioty z sektora prywatnego 
są ważnym partnerem każdego samorzą-
du, dlatego staramy się wspierać rodzimy 
biznes i ułatwiać przedsiębiorcom dzia-
łalność w zakresie współpracy na każdym 
polu – uważa Roman Piaśnik, burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz. – Chcąc w spo-
sób szczególny wyróżnić tych przedsię-
biorców, którzy są wzorem, wystąpiłem 
z propozycją ustanowienia takiej nagro-
dy. Gorąco zachęcam do składania wnio-
sków w pierwszej, a więc historycznej, 
edycji tej nagrody.

Statuetki Nagrody „Trojak Olkuski” 
zostały zaprojektowane przez olkuską 
artystkę, Wiolettę Sarotę-Stach. Jej sym-
bolika nawiązuje do historii miasta oraz 
przedsiębiorczości.

O nagrodzie
Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy 

Olkusz „Trojak Olkuski” i „Srebrny Tro-
jak Olkuski” (nagroda specjalna, którą 
może przyznać indywidualnie burmistrz) 
mają charakter honorowy. Celami jej 
przyświecającymi są: promowanie naj-
lepszych przedsiębiorców działających 

na terenie Gminy Olkusz oraz inspiro-
wanie ich rozwoju, promowanie postaw 
proinwestycyjnych i tworzenie przyja-
znego klimatu zarówno dla miejscowych 
przedsiębiorców, jak i inwestorów ze-
wnętrznych. Nagrody przyznawane będą 
w dwóch kategoriach: Przedsiębiorca 
Roku oraz Mikroprzedsiębiorca Roku.

Zgodnie z założeniami regulaminu, 
kandydaci do tej nagrody powinni mię-
dzy innymi: produkować wyroby lub 
oferować usługi cieszące się uznaniem 
konsumentów, stosować nowoczesne 
technologie produkcji oraz metody zarzą-

dzania i marketingu zapewniające sukces 
rynkowy, posiadać dobrą sytuację finan-
sową i osiągać rentowność działalności 
gospodarczej, inwestować w rozwój fir-
my, miasta i regionu, stwarzać dobre wa-
runki pracy i płacy pracownikom, podej-
mować działania promujące i kreujące  
pozytywny wizerunek Miasta i Gminy 
Olkusz.

Kto może zgłosić kandydata?
Kandydatów, mających działalność 

zarejestrowaną na terenie Gminy Olkusz, 
zgłaszać mogą organizacje, instytucje 
i członkowie Kapituły oraz właściciele 
i pracownicy firm – do dnia 15 kwiet-
nia każdego roku. Karty zgłoszeniowe 
o przyznanie Nagrody należy składać 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Na-
groda Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 
„TROJAK OLKUSKI” na biuro podaw-
cze Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, 
Rynek 1.

Wzór karty zgłoszeniowej oraz re-
gulamin można pobrać ze stron in-
ternetowych Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu (www.umig.olkusz.pl oraz 
inwestuj-olkusz.eu) oraz w formie papie-
rowej w olkuskim magistracie.

 UMIG Olkusz

P O D Z I Ę K O W A N I A

Masz pytanie 
do starosty?

powiat
Wiola Woźniczko

Od poniedziałku mieszkańcy 
naszego powiatu mogą zadawać py-
tania olkuskiemu staroście. Jak? 
Do wyboru jest poczta elektronicz-
na lub portale społecznościowe.

Paweł Piasny zaznacza, że osoby 
chcące z nim w ten sposób poroz-
mawiać mogą pozostać anonimowe. 
- Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, 
sugestie czy sprawy, które Cię nurtu-
ją, a dotyczą funkcjonowania Staro-
stwa Powiatowego lub którejkolwiek 
z jednostek powiatowych - po prostu 
napisz! - zachęca starosta.

Paweł Piasny proponuje, by 
pytania przesyłać drogą elektro-
niczną: starosta@sp.olkusz.pl lub 
zadawać je na portalach społeczno-
ściowych: www.facebook.com/pawel-
piasny oraz twitter.com/pawelpiasny  

(@pawelpiasny).
Pierwsze pytania oraz odpowiedzi 

są już publikowane w zakładce „Zapy-
taj starostę” na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Olkuszu. 

Podoba Wam się taka forma ko-
munikacji? Czekamy na opinie!

Niebezpiecznie na drogach 
powiatu

powiat
Piotr Kubiczek, fot. KPP Olkusz

Na przestrzeni ostatnich dni 
na drogach powiatu doszło do kilku 
groźnych wypadków. W Strzegowej 
(gmina Wolbrom) zginął pieszy, do 
szpitali trafiło też sześć osób.

Do śmierte lnego wypadku 
w Strzegowej doszło w miniony czwar-
tek. Kierujący oplem vectrą, 32-letni 
mieszkaniec Smolenia potrącił pie-
szego. Z ustaleń policji wynika, że 
pieszy, idąc chodnikiem, w pewnym 
momencie tuż przed nadjeżdżającym 
samochodem zatoczył się na jezdnię 
i wpadł prosto pod koła samocho-
du. Pomimo natychmiastowej akcji 
reanimacyjnej 53-letni mieszkaniec 
Pilicy w wyniku odniesionych obrażeń 
wewnętrznych zginął na miejscu.

Bez ofiar śmiertelnych obyło się 
na szczęście podczas dwóch piąt-
kowych kolizji w Olkuszu. Pierwsza 
z nich miała miejsce tuż przed godz. 
14 na skrzyżowaniu drogi krajowej 
nr 94 z drogą wojewódzką 783 na ob-
wodnicy. Kierowca ciężarowej scanii, 
35-letni mieszkaniec Nowego Sącza 
najechał na tył volkswagena golfa, 
który chwilę wcześniej zatrzymał się 
na sygnalizacji świetlnej. W wyniku 
zdarzenia kierująca osobówką 33-
letnia mieszkanka Olewina oraz 
pasażerka golfa z ogólnymi obraże-
niami ciała zostały przewiezione do 
Nowego Szpitala. Kierowca scanii 
był trzeźwy.

Do drugiego, równie groźnie 
wyglądającego wypadku doszło nie-
spełna godzinę później na skrzy-

żowaniu krajówki z ul. Kościuszki. 
35-letni kierowca ciągnika siodłowego 
z naczepą najechał na tył fiata ci-
nquecento, który zatrzymał się przed 
sygnalizacją na czerwonym świetle. 

Ucierpiał 46-letni pochodzący z Ko-
smolowa kierowca fiata. Z ogólnymi 
obrażeniami trafił do olkuskiej lecz-
nicy. Także i w tym przypadku obaj 
kierowcy byli trzeźwi.

Nie tylko koniec ubiegłego tygo-
dnia, ale także początek tego świą-
tecznego zapisze się w statystykach 
służb mundurowych. W poniedziałek, 
21 marca tuż przed godz. 6 rano 
pomiędzy Zadrożem a Trzyciążem 
dachował ford mondeo. Najprawdopo-
dobniej kierujący autem mieszkaniec 
Nakła nie dostosował prędkości do 
warunków panujących na jezdni, 
wpadł w poślizg i trafił do rowu. 
Na miejscu zdarzenia pojawiła się 
karetka pogotowia. Lekarze dwóm 
poszkodowanym osobom udzielili 
pomocy.

Zdecydowanie cięższe obrażenia 
odnieśli uczestnicy wypadku na DW 
794 w pobliżu Chełma (gm. Wolbrom). 
Około godz. 10, 26-letni mieszkaniec 
Bukowna kierujący fiatem ducato nie 
ustąpił pierwszeństwa prawidłowo ja-
dącemu daewoo lanosowi. W wyniku 
zderzenia 54-letni kierowca lanosa 
z ogólnymi obrażeniami ciała trafił do 
olkuskiego szpitala, natomiast pasa-
żerka osobówki z rozległym urazem 
głowy została przetransportowana 
śmigłowcem do specjalistycznego 
szpitala w Krakowie.

Również w ostatni poniedziałek, 
na wysokości skrzyżowania łączącego 
DW 791 z DP 1091K prowadzącą na 
Pomorzany, kierowca hondy w trakcie 
wyprzedzania uderzył w volvo. Ucier-
piał 44-letni kierowca tego drugiego 
samochodu. 

Policja apeluje o zachowanie 
szczególnej ostrożności zwłaszcza 
przed świątecznym weekendem, kiedy 
ruch na drogach z każdym kolejnym 
dniem będzie wzmożony.

Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy
Gdyby nie interwencja obywateli, to kto wie, jak skończyłaby się podróż 

dla 52-letniego kierowcy, który usiadł za kierownicą mając w organizmie 
ponad 2,5 promila alkoholu.

Piłeś, nie jedziesz! - to hasło towarzyszy wielu akcjom społecznym 
mającym na celu uświadamianie społeczeństwa, że prowadzenie pojazdu na 
„podwójnym gazie” może doprowadzić do tragedii na drodze. Pomimo apeli 
są jednak tacy, którzy ryzykując życie swoje i innych siadają za kółkiem licząc 
na to, że ich zachowanie ujdzie im na sucho.

W minioną środę o tym, że nie warto ryzykować przekonał się 52-letni 
olkuszanin, któremu dalszą jazdę uniemożliwili zaniepokojeni inni uczestnicy 
ruchu. Najpierw powiadomili policję, a gdy kierowca volkswagena golfa 
chwiejnym krokiem opuścił na chwilę samochód, wzięli sprawy w swoje ręce, 
nie pozwalając mężczyźnie ponownie wsiąść do pojazdu.

Po przyjeździe na miejsce zgłoszenia policjanci zbadali trzeźwość kie-
rowcy. Okazało się, że olkuszanin ma w wydychanym powietrzu blisko 2,7 
promila alkoholu. Ponadto mężczyzna zaproponował mundurowym, aby ci 
zapomnieli o całej sprawie, podejmując próbę wręczenia im łapówki. Teraz 
nieodpowiedzialnemu kierowcy grozi nawet dziesięć lat więzienia.
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Różne stawki za 
przystanki

powiat
Wiola Woźniczko

Radni powiatowi ustalili nowe 
stawki dla przewoźników za korzy-
stanie z przystanków położonych 
przy drogach powiatowych. Do 
tej pory opłata wynosiła 5 groszy 
za każde zatrzymanie się. Teraz 
stawki zostały zróżnicowane.

Zgodnie z przyjętą ostatnio 
uchwałą, 5 groszy dotyczyć będzie 
pojazdów o pojemności powyżej 20 
miejsc. W przypadku mniejszych 
środków transportu stawka zmniejszy 
się do 3 groszy.

Opłaty pobierane będą od 
operatorów publicznego trans-
portu zbiorowego (czyli samo-
rządowych zakładów budże-
towych lub przedsiębiorców 
uprawnionych do prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakre-
sie przewozu osób, którzy zawarli 
stosowną umowę z organizatorem 
publicznego transportu zbiorowego), 
przewoźników – przedsiębiorców 
uprawnionych do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej na podstawie 
potwierdzenia zgłoszenia przewozu 
oraz przewoźników drogowych upraw-
nionych do wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie transportu 
drogowego.

Zgodnie z Ustawą o publicznym 
transporcie drogowym, za korzystanie 
z przystanków mogą być pobierane 
opłaty. Pieniądze te są przeznaczane 
na sprzątanie przystanków. W 2013 
roku Rada Powiatu uchwaliła taką 
stawkę na poziomie 0 złotych. Rok 

później zmieniła ją na 5 groszy. Kolej-
na, ostatnia zmiana podyktowana jest 
wyrokiem Sądu Administracyjnego 
w Krakowie. W uzasadnieniu wyroku 
podkreślono, że Ustawa o publicznym 
transporcie zbiorowym nie daje pod-
staw do automatycznego przyjęcia, 
aby taką samą opłatę uiszczał prze-
woźnik realizujący przewóz dużymi 
pojazdami i przewożący kilkadziesiąt 
lub więcej osób oraz przewoźnik 
wykonujący taki sam przewóz sa-
mochodami zabierającymi kilku lub 
kilkunastu pasażerów. - Oznaczało-
by to bowiem, że obaj przewoźnicy 

w równym stopniu partycypowaliby 
w ponoszeniu kosztów utrzymania 
przystanków mimo, że przewoźnik 
wykonujący przewozy „dużymi” po-
jazdami powoduje znacznie większe 
koszty utrzymania przystanku od 
przewoźnika realizującego przewozy 
małymi busami. Byłoby to dyskrymi-
nujące dla tych ostatnich przewoźni-
ków – podkreślono w uzasadnieniu 
wyroku oraz powiatowej uchwały.

Radni nie byli jednomyślni 
w sprawie przyjęcia stosownej uchwa-
ły. Wątpliwości, czy aby nie przyniesie 
to odwrotnego skutku, zgłosił radny 

Łukasz Kmita, który jeszcze kilka 
tygodni temu był szefem Związku 
Komunalnego Gmin „Komunikacja 
Międzygminna” w Olkuszu. - Ten 
projekt uchwały może doprowadzić 
do tego, że gminy będą ponosiły 
jeszcze większe koszty funkcjonowa-
nia komunikacji miejskiej. Do dnia 
dzisiejszego operatorzy świadczący 
usług dla ZKG nie płacili za korzysta-
nie z przystanków, zgodnie z opinią 
prawną, którą dysponowaliśmy. Za 
korzystanie z przystanków płacili 
prywatni przewoźnicy. Gminy obec-
nie ponoszą dosyć wysokie koszty 
dotyczące zakupu czy remontów wiat 
przystankowych. Jeśli spowodujemy, 
że operatorzy świadczący usługi dla 
ZKG będą płacić za korzystanie 
z przystanków, a z tego co pamiętam, 

to kwota 200 tys. złotych rocznie, 
przełoży się to na większą stawkę 
za wozokilometr i jednocześnie 
większe wpłaty gmin do budżetu 
Związku. Może być więc tak, że 

gminy wówczas mogą starać się 
oszczędzać i nie inwestować tyle 

w infrastrukturę na przystankach – 
uważa Łukasz Kmita.

Spośród 21 radnych biorących 
udział w głosowaniu 16 było za przyję-
ciem uchwały: Piotr Gamrot, Agniesz-
ka Gołembiowska-Karoń, Robert 
Herzyk, Ryszard Januszek, Robert 
Kozłowski, Jan Łaksa Jan Orkisz, 
Jacek Osuch, Paweł Piasny, Andrzej 
Ryszka, Barbara Rzońca, Tadeusz 
Posełek, Sławomir Sztaba, Kazimierz 
Ściążko, Marek Świerczek, Małgorza-
ta Węgrzyn. Łukasz Kmita i Mateusz 
Liszka byli przeciw, a Robert Nielaba, 
Dariusz Rzepka i Józef Stach wstrzy-
mali się od głosu.

Olkuski szpital zapłaci  
2 mln zł do ZUS

olkusz
Jakub Fita

Spółka Nowy Szpital w Olkuszu 
musi zapłacić ponad 2 mln zł do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Wszystko dlatego, że w latach 2010 
– 2012 nie odprowadzała składek 
od pensji części pracowników 
zatrudnionych dodatkowo na pod-
stawie umowy - zlecenia.

Jak informuje Starostwo Powia-
towe w Olkuszu, należności Spółki 
Nowy Szpital w Olkuszu względem 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
wynoszą ponad 2 mln 84 tys. zł. Za-
istniała sytuacja jest efektem kontroli 
ZUS, która miała miejsce w szpitalu 
w 2014 roku. 

Wykazała ona, że Spółka nie 
odprowadzała składek od wynagro-
dzeń pracowników zatrudnionych 
w oparciu o umowy - zlecenia. Pro-
blem dotyczy pracowników, którzy 
mieli w olkuskim szpitalu umowy 
o pracę i byli zatrudniani dodatkowo 
w szpitalach w Świeciu i w Krośnie 
Odrzańskim, które także należą do 
Grupy Nowy Szpital.

Wszystko dlatego, że placówki 
medyczne muszą stosować się do 
unijnych norm czasu pracy lekarzy 
i pielęgniarek. Powoduje to problemy 
z zapewnieniem obsady dyżurów. Dla-
tego po wypracowaniu limitu zatrud-
nienia na etacie pracownicy szpitali 
często wykonywali swoje obowiązki 
na umowach cywilnoprawnych. 

W ten sposób placówki medyczne 
omijały przepisy o czasie pracy, co 
przynosiło im niemałe oszczędności 

także w zakresie składek na ubezpie-
czenia społeczne. Wzmożone kontrole 
ZUS i kary dla szpitali przyczyniły 
się jednak do ukrócenia takiego 
procederu.

- Szpital w Olkuszu, podobnie 
jak wiele innych placówek w Polsce, 
korzystał z możliwości zatrudniania 
pracowników na dodatkowe umowy 
w celu zabezpieczenia dyżurów me-
dycznych. Taki model funkcjonował 
w jeszcze w SP ZOZ i to rozwiązanie 
kontynuowaliśmy. Nasze stanowisko 
opieraliśmy m.in. na rozstrzygnięciu 
Sądu Najwyższego z 2004 r. Umowy 

o współpracy między jednostkami 
medycznymi nie były kwestionowane 
również przez Starostwo Powiatowe 
w Olkuszu, które w pełni akcepto-
wało postanowienia takich umów. 
Zgodnie z obowiązującymi regula-
cjami od umów na dyżury medyczne 
odprowadzone i płacone były składki 
zdrowotne. Sytuacja dotyczyła lat 
2010-2012. Liczba pracowników szpi-
tala w Olkuszu posiadających takie 
umowy na dyżury medyczne w tym 
okresie to około 100 osób. Kiedy po-
jawiły się wątpliwości związane z taką 
możliwością uzupełniania dyżurów, 
szpital w Olkuszu, zachowując naj-
dalej posuniętą ostrożność, w 2013 
r. zaprzestał współpracy z innymi 
jednostkami w zakresie podwyko-

nawstwa medycznego – tłumaczy 
Marta Pióro, rzecznik prasowy Grupy 
nowy Szpital.

ZUS wydał decyzję o spłacie 
zaległych składek. Szpital odwoływał 
się od tej decyzji. Ostatecznie, biorąc 
przede wszystkim pod uwagę coraz 
wyraźniejsze w tym zakresie stano-
wisko Sądu Najwyższego i podzielają-
cych go sądów powszechnych, władze 
placówki zrezygnowały z wejścia na 
drogę sądową. W wyniku negocjacji 
udało się rozłożyć zadłużenie na okres 
8 lat. Sprawa budzi jednak duży nie-
pokój władz Starostwa Powiatowego 
w Olkusz. Zarząd Powiatu wystosował 
w tej sprawie pismo do prezesa Spółki 
Nowy Szpital, dr Norberta Kubańskie-
go, z żądaniem wyjaśnień.

- Po uzyskaniu stosownych infor-
macji skonsultujemy się z kancelarią 
prawną, z którą współpracujemy. Nie 
wykluczamy wejścia na drogę sądową. 
Jeżeli okaże się, że miało miejsce 
celowe działanie na szkodę spółki 
mamy prawo dochodzić i bronić 
interesów powiatu olkuskiego i jego 
mieszkańców – komentuje starosta 
Paweł Piasny.

- Spółka, w której Powiat ma 30% 
udziałów musi teraz zapłacić zaległe 
składki i  ponieść koszty odsetek za 
zwłokę wynoszące ponad 650 tys. zł. 
Należy zadać sobie pytanie, dlaczego 
do tego doszło, zwłaszcza, że Nowy 
Szpital w Olkuszu płaci miesięcznie 
ponad 100 tys. zł za usługi doradcze, 
które powinny uchronić go przed 
takimi sytuacjami – dodaje wicesta-
rosta Jan Orkisz.

A jakie jest zdanie Czytelników 
na ten temat? – Zapraszamy do dys-
kusji na www.przeglad.olkuski.pl
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BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
W związku  ze  złożonym wnioskiem  o wydanie  decy-
zji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię-
wzięcia  pn.:  „Budowa zespołu budynków handlo-

wo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na 
działkach nr: 773/6, 773/7, 773/8, 773/9, 773/17, 773/19, 773/21, 
1407/4, 1407/5, 1407/6, 1407/11, 1438/1, 1443/6, 1443/8, 1443/10, 
1443/11, 774/10, 774/11 Obręb Olkusz przy ul. Sławkowskiej”  
– zapraszam na spotkanie informacyjne w dniu 04.04.2016 r. o godz. 
1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.
Celem  spotkania  będzie  przedstawienie  proponowanych  rozwiązań 
w zakresie układu komunikacyjnego, lokalizacji poszczególnych obiek-
tów, rozmieszczenia parkingów itp.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
informuje,  że  w  budynku  Urzędu  Miasta  i  Gminy 
Olkusz  na  tablicy  ogłoszeń,  obok  pok.  229 w  dniach 
od 25.03.2016 r. do 15.04.2016 r. wywieszony będzie 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

1.  działka  nr    ew.  gr.  584  ul.  Wierzbie  w  Żuradzie,  w  celu 
umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej – przyłącz 
elektroenergetyczny nN,

2.  działka  nr  ew.  gr.  776/75,  ul.  Spółdzielcza  w  Olkuszu,  w  celu 
umieszczenia  w    nich  urządzeń  infrastruktury  technicznej  – 
przyłącz wodociągowy.

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

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 199 – j.t. z późn. zm.), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 
3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 

o  środowisku  i  jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  353)

z a w i a d a m i a m 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu w zakresie zmian 
wprowadzonych po poprzednich wyłożeniach oraz o możliwości 

zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Klucze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  
które odbędzie się w dniach od 01 kwietnia do 29 kwietnia 2016 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze
 w godzinach 9-14.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
(oraz prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się  

25 kwietnia 2016 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Klucze.

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest w czasie wyłożenia dostępny 
w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.gmina-klucze.pl

Uwagi  do  części  projektu  studium  podlegającej  wyłożeniu  należy  składać 
na  piśmie  w  siedzibie  Gminy  Klucze,  ul.  Partyzantów  1,  32-310  Klucze,  za 
pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  bez  konieczności  opatrywania 
ich  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  na  adres:  klucze@gmina-klucze.
pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2016 roku  z podaniem 
nazwiska,  imienia,  nazwy  i  adresu  składającego  uwagę,  przedmiotu  uwagi 
oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga. Organem właściwym 
w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Klucze.

Równocześnie  informuję, że we wskazanym wyżej  terminie można zapoznać 
się z dokumentacją projektu zmiany studium, w tym z uzgodnieniami i opiniami 
RDOŚ i PPiS. 
Zgodnie  z  art.  39  ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego 
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag do 
prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrywania  ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na 
adres: klucze@gmina-klucze.pl w terminie j.w. 

Ponownemu wyłożeniu do publicznego wglądu podlegają wyróżnione 
kolorem części załącznika graficznego oraz zapisy tekstu.

Wójt Gminy Klucze 
Norbert Bień

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

Województwo Małopolskie rozpoczyna realizację I edycji Budżetu Obywatelskiego, 
w ramach którego mieszkańcy Małopolski zdecydują o przeznaczeniu 6 mln złotych.

Gmina Olkusz wraz z pozostałymi gminami powiatu olkuskiego, z powiatem 
chrzanowskim, oświęcimskim i wadowickim, umieszczona została w Subregionie 
Małopolska Zachodnia. Nasz Subregion może zadecydować o przeznaczeniu  
1 miliona złotych. 

W ramach tej puli zrealizowane będzie jedno zadanie subregionalne (dotyczące 
obszaru co najmniej dwóch lub więcej powiatów) o wartości do 300 tys. złotych i co 
najmniej 7 zadań powiatowych o wartości do 100 tys. złotych. Realizowane będą te 
zadania, które uzyskają w głosowaniu mieszkańców największą liczbę głosów.

W I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego Miasto i Gmina 
Olkusz we współpracy z innymi gminami naszego powiatu i sąsiednimi powiatami ma 
szansę realizacji kilku zadań.

Abyśmy mogli skutecznie sięgnąć po te środki, potrzebna będzie determinacja 
i zaangażowanie jak największej liczby naszych mieszkańców.

Dlatego zapraszam na ogólnogminną „burzę mózgów” – spotkanie na którym 
podyskutujemy o zadaniach, które moglibyśmy zgłosić do Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego i na którym opracujemy naszą strategię głosowania.

Spotkanie odbędzie się 30 marca 2016 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Olkuszu w sali konferencyjnej.

Zapraszam wszystkich mieszkańców, którzy mają pomysły na zadania z zakresu 
m.in.: kultury, edukacji, sportu, turystyki czy ekologii, ważne dla mieszkańców naszej 
gminy, które mogłyby być zgłoszone do I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego.

Działając wspólnie mamy szanse na odniesienie sukcesu.

ZDECYDUJ

SWÓJ PROJEKT
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Szanowni PańStwo!

Co gmina zapewnia 
bezdomnym zwierzętom?

olkusz
Wiola Woźniczko

285 tys. złotych zapisano 
w tegorocznym budżecie Olkusza 
na opiekę nad bezdomnymi zwie-
rzętami. Co obejmuje „Program 
opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobieganie bezdomności 
zwierząt w roku 2016”?

Do najważniejszych zadań 
uchwalonego programu zaliczono: 
odławianie i zapewnienie opieki 
w schronisku bezdomnym zwierzę-
tom z naszego terenu, sprawowanie 
opieki nad kotami wolno żyjącymi 
(dokarmianie, kastracja, steryli-
zacja, szczepienie i odrobaczanie), 
poszukiwanie nowych właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt, zapewnienie 
całodobowej opieki weterynaryjnej 
w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt, ograniczanie 
populacji bezdomnych psów i kotów 
przez kastrację i sterylizację, usypia-
nie ślepych miotów, edukację miesz-
kańców w zakresie właściwej opieki 
nad zwierzętami oraz elektroniczne 
znakowanie zwierząt domowych 

należących do mieszkańców miasta 
i gminy Olkusz.

W programie zawarto też infor-
macje, które firmy uczestniczą w jego 
realizacji. Odławianiem zwierząt zaj-
muje się Jan Michalski, prowadzący 
działalność gospodarczą pod nazwą 
„Plama” w Racławicach. Czworonogi 
trafiają do schroniska w Bolesławiu, 
które prowadzi firma JUKO z Za-
wiercia. Z kolei całodobową opiekę 
weterynaryjną w przypadkach zda-
rzeń drogowych z udziałem zwierząt 
zapewnia Przychodnia Weterynaryjna 
MediVet z siedzibą w Zedermanie. Ko-
ordynacją powyżej opisanych działań 
zajmuje się Wydział Administracyjny 
i Zamówień Publicznych olkuskiego 
magistratu. Wydział ten odpowiada 

również za zakup i wydawanie raz 
w miesiącu w wyznaczone dni karmy 
społecznym opiekunom kotów wolno 
żyjących; sterylizację, kastrację, 
szczepienie i odrobaczanie wolno 
żyjących kotów; a także elektroniczne 
znakowanie w systemie Safe Animals 
zwierząt domowych należących do 
mieszkańców gminy Olkusz.

Istotnym elementem programu 
jest opieka nad kotami. „Koty wolno 
żyjące, bytujące głównie w piwnicach 
budynków mieszkalnych, są elemen-
tem ekosystemu miejskiego, a ich 
obecność zapobiega rozprzestrzenia-
niu się gryzoni (myszy i szczurów). 
Koty te nie są zwierzętami bezdom-
nymi, dlatego nie należy ich odławiać 
ani wywozić, lecz stwarzać warunki 

bytowania w miejscach ich dotych-
czasowego schronienia” - czytamy 
w programie.

Każdy społeczny opiekun kotów 
powinien zgłosić się do Wydziału Ad-
ministracyjnego i Zamówień Publicz-
nych olkuskiego magistratu. Tam, po 
wypełnieniu deklaracji (należy podać 
swoje dane osobowe, orientacyjną 
liczbę kotów i miejsce ich dokarmia-
nia), uzyska szczegółowe informacje 
na temat odbioru karmy dla kotów, 
zakupionej przez gminę. Społeczny 
opiekun zobowiązany jest dostarczyć 
do weterynarza dokarmiane czworo-
nogi, w celu wykonania zabiegu ste-
rylizacji lub kastracji, na koszt gminy. 
Zabiegi te prowadzone są w olkuskim 
Centrum Leczenia Zwierząt przy ul. 
Jana Kantego 4.

Gmina w dalszym ciągu prowadzi 
też nieodpłatnie znakowanie psów 
poprzez wszczepienie pod skórę psa 
elektronicznego mikroprocesora 
w systemie Safe Animals. To między-
narodowa baza danych o zaczipowa-
nych zwierzętach. Rejestrując tam 
swojego czworonoga, zwiększamy 
szansę na jego odnalezienie, gdy zagi-
nie. Aby oznakować psa, musi on być 
zaszczepiony przeciw wściekliźnie.
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olkusz
Piotr Kubiczek

20 lipca do Olkusza przyjadą 
pielgrzymi biorący udział w Świa-
towych Dniach Młodzieży. Przed-
stawiciele diecezji sosnowieckiej 
przewidują, że do naszego miasta 
dotrze 438 pątników z Włoch. 
Większość z nich pozostanie w Ol-
kuszu przez dziesięć dni. Najpierw 
będą gośćmi w domach mieszkań-
ców, a później ich bazę noclegową 
stanowić będą cztery miejskie 
szkoły.

Im bliżej ŚDM tym mniej niewia-
domych. Potwierdziły się prognozy 
dotyczące ilości pielgrzymów stacjo-
nujących w Olkuszu, a także czas 
ich zakwaterowania. Znany jest także 
wstępny, szczegółowy harmonogram 
pierwszych pięciu dni spędzanych 
przez pątników poza Krakowem.

Goście z Italii dotrą do Olkusza 
w środę 20 lipca. Po przyjeździe z lot-
niska nastąpi oficjalne przywitanie 
pątników we wszystkich parafiach, 
gdzie będzie na nich czekał poczę-
stunek. Po południu pielgrzymi zo-
staną rozlokowani w rodzinach, które 
zgłosiły chęć przyjęcia pod swój dach 
uczestników tegorocznego spotkania 
z papieżem Franciszkiem.

Drugi dzień pobytu Włochów 
w Srebrnym Mieście został nazwany 
„Dniem dekanalnym”. Rozpocznie go 
Msza św. sprawowana w kościele św. 
Maksymiliana na os. Pakuska (8:30). 
Po niej, na rynku nastąpi spotkanie 

pątników z władzami miasta. W razie 
niepogody wszyscy przeniosą się do 
hali MOSiR-u. Przed południem za-
planowano również zwiedzanie bazy-
liki św. Andrzeja Apostoła. Później aż 
do wieczora odbywać się będą imprezy 
plenerowe, sportowe i kulturalne. Ich 
miejscem mają być: Ośrodek Wypo-
czynkowo-Sportowy „Czarna Góra”, 
rynek, muzea oraz hala MOSiR. 
Zaplanowano też festiwal młodzieży 
narodów. Powrót do rodzin przewiduje 
się na godz. 20.

W piątek, 22 lipca odbędzie się 
pielgrzymka na Jasną Górę. O 6 rano 
z każdej parafii w kierunku Często-
chowy odjadą autokary. Zatrzymają 
się we Wrzosowej. Stamtąd pątnicy 
z południa Europy wraz z olkuskimi 
wolontariuszami wyruszą na Wały, 
będące co roku metą sierpniowych 
Pieszych Pielgrzymek na Jasną Górę. 
Powrót wieczorem.

Sobota 23 lipca także będzie 
stała pod znakiem wyjazdu. Tym 
razem pielgrzymi odwiedzą Muzeum 
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, 
a także udadzą się do niedalekiej 
Brzezinki. Później przez Jaworzno 
dotrą na „plac papieski” do So-
snowca, gdzie odbędzie się program 
artystyczny, a także Msza św., której 
przewodniczyć będzie biskup diece-
zjalny Grzegorz Kaszak.

Niedziela będzie „Dniem w ro-
dzinach”. Rozpocznie ją wspólna 
Eucharystia, a do godz. 16:00 każda 
familia będzie odpowiadała za zorga-
nizowanie czasu wolnego dla swoich 
gości. Od godz. 16 zaplanowano 

natomiast festyn pożegnalny pod 
ruinami zamku w Rabsztynie. W razie 
kapryśnej aury pożegnanie nastąpi 
w hali MOSiR-u.

W poniedziałek ponad stu Wło-
chów wyjedzie do Krakowa. Pozo-
stali pozostaną w Olkuszu, z tym, 
że prywatne kwatery zamieną na 
nocleg w szkołach. Ich domami na 
kolejne dni pobytu w Polsce staną 
się: Szkoła Podstawowa nr 1 na ul. 
Kantego, Szkoła Podstawowa nr 4 na 
ul. Nullo, Szkoła Podstawowa nr 5 na 
ul. Cegielnianej oraz Gimnazjum nr 3 
na ul. Korczaka.

Na program Światowych Dni 
Młodzieży składają się centralne dni 
spotkań młodzieży z Ojcem Świętym, 
zwane Wydarzeniami Centralnymi, 
oraz towarzyszące im wydarzenia 
o charakterze duchowym i kultural-
nym, takie jak: liturgie, katechezy, 
spotkania ze znanymi wspólnotami 
i ruchami religijnymi działającymi na 
całym świecie, czy koncerty i przed-
stawienia. Wydarzenia Centralne 
rozpoczną się we wtorek 26 lipca. 
Przez pięć kolejnych dni odbędą się: 
Msza Święta na Otwarcie, Ceremonia 
Powitania, Droga Krzyżowa, Czuwa-
nie z Ojcem Świętym, a na sam koniec 
Msza Święta Posłania, będąca mo-
mentem kulminacyjnym wszystkich 
dotychczasowych spotkań papieży 
z młodzieżą całego świata. Podczas 
Eucharystii papież Franciszek „pośle 
młodych na cały świat”, a w trakcie 
modlitwy Anioł Pański ogłosi też 
miejsce i datę kolejnych Światowych 
Dni Młodzieży.

Pozyskaj fundusze na 
renowację zabytku

Znamy szczegóły  
pobytu pielgrzymów

olkusz
Wiola Woźniczko

Miejscy radni ustalili zasady 
udzielania dotacji na sfinanso-
wanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budow-
lanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków. W tegorocznym 
budżecie przeznaczono na ten cel 
50 tys. złotych.

Zasady udzielania i rozliczania 
tego typu dofinansowań uchwa-
lone w 2009 roku musiały zostać 
dostosowane do przepisów prawa 
europejskiego. - Wspieranie remon-
tów i konserwacji najbardziej warto-
ściowych i zagrożonych elementów 
zabytkowej architektury Gminy 
Olkusz stanowi jeden z priorytetów 
realizowanego programu opieki nad 
zabytkami miasta i gminy Olkusz. 
Udzielanie dotacji pokrywającej część 
kosztów remontowych wynikających 
z zabytkowego charakteru obiektu ma 
działanie stymulujące i uzupełniające 
nakłady właścicieli zabytków. Wspie-
ranie konserwacji zabytków, w szcze-
gólności w zakresie zabezpieczenia 
przed zniszczeniem i dewastacją 
zabytków znajdujących się w złym 
stanie technicznym, poprzez dotacje 
dla ich właścicieli, prowadzi do przy-
spieszenia efektu tych prac, ich kom-
pleksowości i zgodności z warunkami 
konserwatorskimi, co bezpośrednio 
poprawia wizerunek miasta, zwięk-
szając jego atrakcyjność – czytamy 
w uzasadnieniu uchwały.

O dotację można ubiegać się 
m. in. na: sporządzenie ekspertyz 
technicznych i konserwatorskich; 
przeprowadzenie badań konserwa-
torskich lub architektonicznych; 
wykonanie dokumentacji konserwa-
torskiej; opracowanie programu prac 
konserwatorskich i restauratorskich; 
wykonanie projektu budowlanego; 
sporządzenie projektu odtworzenia 
kompozycji wnętrz; zabezpieczenie, 
zachowanie i utrwalenie substancji 
zabytku; odnowienie lub odtworzenie 
tynków, okładzin architektonicz-
nych, okien, drzwi, więźby dachowej, 
pokrycia dachowego, rynien i rur 
spustowych; modernizację instalacji 
elektrycznej w zabytkach drewnia-
nych lub w zabytkach, które posia-
dają oryginalne, wykonane z drewna 
części składowe; wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej; uzupełnienie 
narysów ziemnych dzieł architektury 
obronnej; działania zmierzające do 
wyeksponowania istniejących, ory-
ginalnych elementów zabytkowego 
układu parku lub ogrodu; zakup 
materiałów konserwatorskich i bu-
dowlanych; zakup i montaż instalacji 
przeciwwłamaniowej oraz przeciwpo-
żarowej i odgromowej.

Dotacja może być udzielona na 
sfinansowanie prac, które wniosko-
dawca zamierza wykonać w roku 
złożenia wniosku o udzielnie dotacji. 
Stosowne wnioski do olkuskiego bur-
mistrza należy składać do 31 marca 
każdego roku. Wyjątkowo w tym roku 
okres ten wydłużono o miesiąc od 
momentu wejścia w życie stosownej 
uchwały. Do wniosku powinny być 
dołączone następujące dokumenty: 
wpis do rejestru zabytków, aktual-
ny dokument potwierdzający tytuł 
prawny do zabytku, kosztorys in-
westorski wraz z harmonogramem 
planowanych prac ze wskazaniem 
źródeł ich finansowania, kopia decyzji 
zezwalającej na przeprowadzenie prac 
lub robót budowlanych przy zabytku 
oraz projekt i pozwolenie na budowę 
oraz dokumentacja fotograficzna za-
bytku obrazująca jego aktualny stan. 
Dofinansowanie nie może być udzielo-
ne na zadania, które są współfinanso-
wane ze środków europejskich.

Dotacje przyznaje Rada Miejska 
na wniosek włodarza miasta. Z przy-
znanego dofinansowania należy się 
rozliczyć oraz przedstawić sprawoz-
danie z realizacji inwestycji.
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Razem łatwiej przegonić 
potwora!

kluCzE
Piotr Kubiczek

Taka mała, a taka dzielna! 
Półroczna Lenka Rogalska z Klucz, 
mimo iż na świecie pojawiła się tak 
niedawno, od samego początku 
zmaga się z problemami. Najpierw 
zrobiła psikusa swoim rodzicom 
i urodziła się nie po dziewięciu, 
a po ośmiu miesiącach ciąży. Teraz 
natomiast walczy z potworem, 
jakim jest siatkówczak – nowotwór 
złośliwy oka. Historia dziewczyn-
ki porusza coraz większe grono 
ludzi.

Wiara, że szybko uda się wygonić 
potwora z oczka Lenki jest ogromna. 
Dziewczynka i jej rodzice, aby móc 
pojechać do Stanów Zjednoczonych 
na leczenie do doktora Davida Abram-
sona, potrzebują przynajmniej 200 ty-
sięcy dolarów. Trwa walka z czasem, 
ale w tę walkę zaangażowanych jest 
coraz więcej osób. Przykładem może 
być niedawny koncert charytatywny, 
który w sobotę 19 marca odbył się 
w Kluczach. Podczas akcji udało 
się zebrać blisko 40 tys. złotych. To 
mała kropla w morzu potrzeb, ale 
jednocześnie sygnał dla rodziców 
dziewczynki, że mimo astronomicznej 
sumy ponad miliona złotych, uda 
się te pieniądze zebrać w rekordowo 
krótkim terminie.

Na scenie kluczewskiego Domu 
Kultury wystąpiło kilka gwiazd, jak 
choćby Kuba Molęda pamiętany z for-
macji LO 27, Rakkaman czy Marcin 
Czerwiński. Obok nich nie zabrakło 

lokalnych wykonawców: zespołu Po 
Burzy, Joanny i Grzegorza Ledeman, 
a także uczestników programu „Bitwa 
na głosy”. Pomiędzy występami 
prowadzona była licytacja, z której 
całkowity dochód zostanie oczywi-
ście przekazany na leczenie Leny. 
Z aukcji uzyskano dokładnie 11.904 
zł, a z całej kwesty prowadzonej na te-
renie gminy 39.363,20 zł. Wiele osób 
stało się posiadaczami atrakcyjnych 
fantów, a przede wszystkim pomogło 

półrocznemu aniołkowi, który dzielnie 
walczy o powrót do zdrowia.

- Najpierw ratujemy życie, potem 
oko, na koniec widzenie – tak leka-
rze przedstawiają strategię leczenia 
dziewczynki. Czy można to wszystko 
uratować naraz, aby Lenka żyła, 
miała oczko i widziała? Okazuje się, 
że tak! Jest takie miejsce na świecie 
i jest taki człowiek, który może Pań-
stwu Rogalskim zapewnić szczęście. 
Tyle tylko, że jest daleko, za Oceanem. 
Ale jest! I właśnie ta wiedza sprawia, 

że to, co jeszcze do niedawna wyda-
wało się być nieosiągalne, teraz staje 
się możliwe. Tym bardziej, że zdaniem 
doktora Abramsona dla Lenki nie jest 
jeszcze za późno, choć trzeba działać 
szybko.

Co prawda leczenie melphala-
nem, czyli stosowanie terapii elimi-
nującej siatkówczaka odbywa się 
już w Polsce, jednak wyniki leczenia 
u nas w kraju i w Ameryce są nie do 
porównania. Terapia za Oceanem, 

zdaniem rodziców i suchych staty-
styk, przyniesie zdecydowanie lepsze 
efekty.

- Wierzymy, że wygonimy tego 
potwora z oczka Lenki, że ocalimy 
i widzenie, i oczko. Musi być dobrze. 
Będziemy walczyć, nie damy tej pa-
skudzie - siatkówczakowi - zabrać 
oczka naszej córeczki. Pojawiła się 
nadzieja, ogromna nadzieja, że Lenka 
wyzdrowieje, że pokona raka na 
dobre, a do tego zachowa wzrok. Nie 
jesteśmy lekarzami, ale komu bar-

dziej, niż nam, rodzicom, zależy na 
tym, żeby nasza córka była zdrowa? 
Żeby uratować jej oko - musi widzieć, 
żeby widzieć - chemia musi działać 
na guza. Chcemy jechać tam, gdzie 
działa najskuteczniej, chcemy, żeby 
Lena była w tych 98% dzieci, które 
pokonały siatkówczaka. Bez Waszego 
wsparcia my nie zbierzemy kwoty po-
trzebnej na opłacenie leczenia, nawet 
depozytu nie mamy, który wynosi 160 
tys. dolarów. Bez Waszego wsparcia 
nasza córeczka może stracić nie tylko 
wzrok, ale także życie. Nie chcemy, 
żebyście stawiali się w naszej sytuacji 
chociażby w myślach - niech Wasze 
dzieci nowotwór omija szerokim 
łukiem, jedyne, o co prosimy - po-
móżcie nam wyleczyć nasze dziecko! 
- apelują Państwo Rogalscy, rodzice 
małej Lenki.

Siła mediów i internetu jest 
ogromna. Pokazują to kolejne zło-
tówki pojawiające się na koncie 
dziewczynki, będącej podopieczną 
fundacji „SiePomaga”. W kilka dni 
do leczenia dziewczynki dołożyły się 
setki osób. Na dzisiaj (tj. środa 23 
marca) udało się zebrać prawie 100 
tys. zł. Akcja trwa nadal i wspierają ją 
kolejne osoby – aktorzy, kabareciarze, 
artyści, piłkarze. Razem łatwiej prze-
gonić potwora!

Link do fundacyjnego konta 
półrocznej Lenki: www.siepomaga.
pl/lenarogalska

100-latek  
z Chechła

chechłO
Piotr Kubiczek, fot. UG Klucze

15. marca 2016 roku swoje 
setne urodziny świętował Stani-
sław Kulawik z Chechła. Cztery 
dni później w Restauracji „Opoka” 
w Kluczach, odbyło się wystawne 
przyjęcie, w którym oprócz najbliż-
szych seniora, udział wzięli także 
przedstawiciele gminy.

Jubilat wspomina, że gdy wybu-
chła II wojna światowa został wcie-
lony do wojska. W 1939 roku dostał 
się do niewoli niemieckiej i został 
wywieziony na roboty – najpierw do 
Niemiec Wschodnich, a później trafił 
aż pod francuską granicę. Pracował 
na zachodzie w gospodarstwach rol-
nych i ogrodniczych do 1945 roku. Po 
zakończeniu wojny wrócił do kraju. 
100-latek mimo trudnej dla siebie 
historii, nadal cieszy się dobrym 

zdrowiem, godną pozazdroszczenia 
kondycją fizyczną i niebywałą pogodą 
ducha. Swoim humorem zaraża całą 
rodzinę.

Stanisław Kulawik ma dwójkę 
dzieci (córkę i syna), a także czworo 
wnucząt i ośmioro prawnucząt.

Sobotni bankiet był okazją do 
złożenia Jubilatowi urodzinowych 
życzeń. Z gratulacjami i mocą ser-
deczności oprócz najbliższych Pana 
Stanisława, przyszli też przedstawi-
ciele samorządu lokalnego. Z ramie-
nia gminy Klucze z życzeniami zdro-
wia i wszelkiej pomyślności na dalsze 
lata pospieszył wójt Norbert Bień, 
sołtys Chechła Maria Sierka oraz kie-
rownik kluczewskiego Urzędu Stanu 
Cywilnego Barbara Kocjan. Jubilat 
otrzymał list gratulacyjny, kwiaty, 
a także okolicznościowy upominek. 
Był także czas na wspomnienia.

Wszystkiego najlepszego, Panie 
Stanisławie!
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R E K L A M AWolbrom monitorowany
wolbrom

Ewa Barczyk

Już od samych granic miasta 
wiadomo, że Wolbrom to miasto 
monitorowane. Oznajmiają o tym 
specjalne tablice informacyjne 
umieszczone przy wszystkich 
drogach wjazdowych. Wszystko 
zgodnie z filozofią, że kontrola 
jest najlepszą formą zaufania, 
a monitoring - jednym ze skutecz-
niejszych narzędzi, przyczyniają-
cych się do spadku przestępczości 
i poprawy bezpieczeństwa. W Wol-
bromiu monitorowanie rozpoczęto 
od Rynku; obecnie kamery śledzą 
już znaczną część starego miasta, 
obiekty i budynki użyteczności 
publicznej, a nawet urzędników 
i interesantów w magistracie.

W Wolbromiu od kilku lat kamery 
miejskie monitorują Rynek i pobliskie 
ulice: część Krakowskiej, Listopa-
dowej, Górnej, Krzywej i Kościelnej, 
a także Dom Kultury i jego otoczenie. 
W ubiegłym roku dołączyły do nich 
plac targowy oraz plac zabaw i par-
king nad wolbromskim zalewem. Do 
monitoringu miejskiego włączony 
też został plac autobusowy przy 
ul. Nowej, na którym funkcjonuje 
duży parking. Inne kamery pilnują 
bezpieczeństwa na terenie zarządza-
nym przez Wolbromską Spółdzielnię 
Mieszkaniową, czyli na os. Łokietka. 
Zamontowano je też w niektórych 
większych placówkach oświatowych 
prowadzonych przez gminę. Od 
niedawna kamery strzegą również 
ważnych strategicznie obiektów, 
jak lokalna oczyszczalnia ścieków, 
a ostatnio, w trosce o bezpieczeństwo 
ujęć wodnych ze studni głębinowych, 
zostały zamontowane także przy 

ujęciu wody pitnej „Pompka Kolejo-
wa”, zasilającym sieci wodociągowe 
Wolbromia, Zabagnia, Łobzowa, 
Zaogrodzia i części Brzozówki. Pla-
nowane są kolejne zakupy kamer 
i ich montaż na wszystkich lokalnych 
ujęciach wody. Kosztem 35 516 zł 
dokonano też zakupu sprzętu po-
trzebnego do uruchomienia systemu 
monitoringu IP w budynku UMiG 
Wolbrom. 44 kamery zamontowano 
ostatnio w większości biur i na kory-
tarzach urzędu.

Monitorowane są też miejsca, 
gdzie powstają dzikie wysypiska 
śmieci i występują inne zagrożenia. 
Fotopułapki, czyli mobilne, wyjątko-
wo wytrzymałe i wodoszczelne kamery 
do monitoringu, mogą sprawnie 
pracować w trudnych warunkach 
atmosferycznych w lesie, na fasadach 
budynków lub w innych miejscach na 
zewnątrz. Nowoczesna technologia 
pozwala komunikować się z nimi za 
pomocą sieci GSM i komend SMS. 
Fotopułapki nagrywają obraz, a nie-
które także dźwięk, a także mogą robić 
zdjęcia i wysyłać je automatycznie na 
odpowiednio skonfigurowany telefon. 

Pozwalają ponadto umieszczać na 
zdjęciach i nagraniach stempel daty, 
dzięki czemu mogą stanowić dowód 
w sądzie.

Znaczna część z urządzeń moni-
torujących rozmieszczonych na tere-
nie Wolbromia dostosowana jest do 
pracy nocą, więc podglądanie i kon-
trola jest możliwa przez całą dobę. 
Monitory, na których można obserwo-
wać obraz z kamer podłączonych do 
monitoringu miejskiego znajdują się 
w siedzibie Straży Miejskiej, a także 
w instytucjach, które samodzielnie 
zakładały monitoring. Zapisy z kamer 
przechowywane są przez jakiś czas na 
specjalnych serwerach.

Dzięki kamerom w Wolbromiu 
udało się już niejednokrotnie rozpo-
znać sprawców różnych wykroczeń, 
czy ustalić przebieg wydarzeń, np. 
wiązanych z wypadkami drogowymi. 
Niektórzy mieszkańcy narzekają na 
ograniczenie prywatności w miej-
scach monitorowanych, inni są 
zadowoleni, ponieważ czują się bez-
pieczniej. Ciekawi jesteśmy Państwa 
opinii na ten temat. Zapraszamy do 
dyskusji na forum pod tekstem.
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NOWY KIERUNEK

Zagrali dla Szymona
bukowno

Piotr Kubiczek

Akademia Piłkarska 21 Kraków 
wygrała szóstą edycję Memoriału 
im. Jadwigi Kuczyńskiej. W tur-
nieju poświęconym Szymonowi 
Urbańskiemu, 14-letniemu chłopcu 
walczącemu na co dzień z ostrą 
cukrzycą, udział wzięło jeszcze 
pięć zespołów. Gospodarzem im-
prezy było Stowarzyszenie Orbita 
Bukowno.

Turnieje charytatywne organi-
zowane przez Orbitę odbywają się co 
roku w marcu, na zakończenie sezonu 
halowego. Piłkarskie zmagania na 
parkiecie hali bukowieńskiego MO-
SiR-u są nie tylko okazją do pomocy 

potrzebującym dzieciom, ale także 
stanowią oficjalny debiut najmłod-
szych drużyn grających po szyldem 
Stowarzyszenia. Tym razem padło 
na rocznik 2008, którego trenerem 
jest Tomasz Auguścik. Pierwszy 
poważny sprawdzian nie przyniósł 
bukowianom miejsca na podium. 
Memoriał zakończyli na 5. miejscu, 
wygrywając jedynie 1:0 z KS Olkusz. 
Wcześniej Orbita przegrała 0:1 z Re-
kordem Bielsko Biała i zremisowała 
2:2 z Kluczewskimi Orlikami. Grupę 
żółtą wygrała ekipa z Klucz, która 
oprócz remisu z gospodarzami, 2:1 
pokonała bielszczan.

W grupie granatowej o tym kto 
zajmie 1. miejsce zadecydowała 
lepsza skuteczność „akademików” 
z Krakowa. W bezpośrednim starciu 
z GKS-em Katowice AP 21 zremiso-

wało 1:1, jednak później 12:0 ograło 
olkuszan. „GieKSa” z KS-em wygrała 
natomiast „tylko” 10:0 i do półfinału 
katowiczanie awansowali z 2. pozycji. 
Okazja do rewanżu pomiędzy Aka-
demią 21 a GKS-em nadarzyła się 
w wielkim finale, bowiem obie ekipy 
wygrały swoje mecze o wejście do naj-
lepszej dwójki. Ostatecznie z najwięk-
szym pucharem z Bukowna wyjechali 
krakowianie, pokonując rówieśników 
ze stolicy Śląska 2:1.

Boiskowym emocjom towarzyszy-
ły występy najmłodszych cheerleade-
rek z Przedszkola Miejskiego, a także 
licytacje cennych sportowych fantów. 

VII Olkuska Noc Teatru 
już za nami

olkusz
Jakub Fita

Koniec marca kojarzy się 
wszystkim z początkiem kalen-
darzowej wiosny. Ale nie tylko. 
Na koniec marca przypada także 
Międzynarodowy Dzień Teatru, 
który od siedmiu lat świętowany 
jest także w Olkuszu. Wszystko 
za sprawą grupy teatralnej Gluta-
minian Sodu, która przy wsparciu 
Miejskiego Ośrodka Kultury orga-
nizuje nocne spektakle, cieszące 
się coraz większą popularnością 
wśród olkuszan.

Od 2010 roku z okazji Między-
narodowego Dnia Teatru olkuski 
MOK oraz działająca w nim Grupa 
Teatralna „Glutaminian Sodu” or-
ganizują Noc Teatru. W piątek 19 
marca odbyła się już siódma edycja 
tej imprezy. Podobnie jak w poprzed-
nich latach przygotowane i tym razem 
spektakle spotkały się z dużym zain-
teresowaniem i gorącym przyjęciem 
publiczności.

Tegorocznym motywem Olkuskiej 
Nocy Teatru była podróż. I rzeczywi-
ście w piątkowy wieczór uczestnicy 
wydarzenia mieli okazję udać się we 
wspaniałą wyprawę. Jak opisują to 
sami organizatorzy, mieli oni okazję 
odwiedzić niebiańskie przestworza, 
dokąd zabrał ich Teatr Maska ze 
Skawiny, piekielne czeluści, w które 
zstąpili wraz z Teatrem Bynajmniej 
oraz ziemskie i nieziemskie przybytki 
zwiedzane w towarzystwie Teatru 
Improwizacji So Close . 

Atmosferę niezwykłości podno-
siły fantazyjne dekoracje, jakie poja-
wiły się specjalnie na Święto Teatru 
w budynku przy ul. Nullo. W tym 
roku Grupa teatralna Glutaminian 
Sodu we współpracy z Mateuszem 
Przyłęckim przygotowała dla widzów 
instalację pod tytułem „Dom”, która 
dostępna była dla zwiedzających na 
godzinę przed rozpoczęciem wyda-
rzenia oraz w przerwach pomiędzy 
sztukami. 

Początek imprezy należał do 
Teatru Bynajmniej z Wieliczki. Spek-
takl „Orfeusz w piekle” w reżyserii 
Pawła Buszewicza to sztuka nawią-
zująca do znanej z mitologii historii o 
utraconej miłości, próbie jej odzyska-
nia, a także licznych przeciwnościach 
losu. Tym razem jednak historia zo-
stała przedstawiona w odniesieniu do 
dzisiejszej rzeczywistości. Tym razem 

na drodze Orfeusza stanął biurokra-
tyczny świat. Od Eurydyki dzielił go 
zaledwie krok i sterta pożółkłych, cze-
kających na wypełnienie formularzy. 
Nad procedurą odzyskania ukochanej 
czuwali zaś bogowie – urzędnicy, 
pilnujący, aby w tej grze Orfeusz stał 
się petentem.

Drugą z występujących grup 
teatralnych był Teatr Improwizacji 
So Close. Jest to krakowski zespół, 
który łącząc teatralną improwizację 
z zabawą i odrobiną fantazji, tworzy 
niepowtarzalne sztuki sceniczne. 
Scenariusz piątkowej sztuki powsta-
wał na bieżąco podczas spektaklu, 
w oparciu o sugestie uzyskiwane 
od widzów. Połączenie różnych cha-
rakterów członków grupy, którzy 
uwielbiają zadziwiać siebie nawzajem, 
pozwolił tworzyć historie zaskakujące 
nagłymi zwrotami akcji i sprawiające, 
że widzowie  pękali ze śmiechu. 

Trzecim zespołem występują-
cym w trakcie Nocy Teatru był Teatr 
Maska ze Skawiny, który już po raz 
kolejny zagościł na deskach olkuskiej 
sceny. Tym razem aktorzy przenieśli 
widzów do brudnej, PRL-owskiej rze-
czywistości, w której splatały się trzy 
różne historie. Sztuka „Trzy kroki w 
chmurach” powstała w oparciu o 
opowiadania Marka Hłaski – „Śliczna 
dziewczyna”, „Coś świętego” oraz 
„Pierwszy krok w chmurach”.

Na zakończenie nie zabrakło 
owacji na stojąco dla wszystkich grup. 
Sądząc po nastrojach panujących 
wśród publiczności i wymienianych 
opiniach kolejne edycje Nocy Teatru 
mają już zagwarantowaną widownię. 
Do zobaczenia za rok!

R E K L A M A
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Harmonogram zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu  
elektrycznego i elektronicznego oraz opon / z wyłączeniem opon rolniczych i ciężarowych /  

z terenu Miasta i Gminy Olkusz 7.04.2016r – 29.04.2016.  
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości informacje można uzyskać w BOK ALBA ul. Floriańska 2/25 oraz pod 

numerem telefonu 32-241-00-81.

Odpady niebezpieczne
Odpady wielkogabarytowe, elektryczne, elektroniczne  

oraz zużyte opony 

26.04.2016 r.
Pazurek - przy sklepie 6.00 - 8.00
Podlesie Rabsztyńskie - przy szkole 8.10 - 10.10
Czarny Las,Rabsztyn - przy kapliczce 10.20 - 12.20
Kogutek - parking przy rest. Pan Tadeusz 12.30 - 14.30

28.04.2016 r.
Os. Młodych, Os. Słowiki ul. Korczaka 1, 3, 4, 5, 6,  
ul. Polna 2, 4, 6, 10. Przy stanowiskach na odpady 
segregowane (dotyczy wyłącznie zabudowy wielorodzinnej).
28.04.2016 r.
Pomorzany: ul. Biała, Długa, Gwarków, Kołłataja, Mieszka I, 
Pomorska, Ponikowska, Stary Olkusz, Zacisze.
29.04.2016 r.
Kogutek, Zederman, Pazurek, Podlesie Rabsztyńskie, 
Rabsztyn, Czarny Las, Zawada, Żurada, Niesułowice
15.04.2016 r.
Braciejówka, Troks, Kolonia Zimkówka

27.04.2016 r.
Niesułowice - przy domu wiejskim 6.00 - 8.00
Żurada - przy remizie OSP 8.10 - 10.10
Zederman - przy szkole 10.20 - 12.20
Zawada - przy szkole 12.30 - 14.30

18.04.2016 r.
Kosmolów, Olewin, Olkusz Zagaje, Sieniczno.
Zadole Kosmolowskie, Wiśliczka

28.04.2016 r.
Pomorzany - przy remizie OSP 8.00 - 10.00
Os. Słowiki - teren ADM “NOWA”10.10 - 12.10
Os. Młodych ADM ul. Tuwima 2, 12.20.14.20

19.04.2016 r.
Osiek, Zimnodół

07.04.2016 r
Troks - przy świetlicy 6.00 - 8.00
Braciejówka, kol. Zimkówka remiza OSP 
Braciejówka 8.10 - 10.10
Wiśliczka - przy skrzyżowaniu obok przystanku 
10.20 - 12.20

20.04.2016 r.
Gorenice, Witeradów

08.04.2016 r.
Witeradów - przy szkole 6.00 - 8.00
Gorenice - przy cmentarzu 8.10 - 10.10
Bogucin Mały - przy domu wiejskim 10.20 - 12.20

21.04.2016 r.
Bogucin Mały, Podgrabie ul. Skalista, Polne Wzgórze,  
Skalista, Spacerowa,Widokowa,Zamkowa
Olkusz ul. Rabsztyńska, Dygasińskiego, Kopernika,  
20-Straconych, Głowackiego, Puławskiego, Sobieskiego, 
sikorka, Pakuska, Witosa, ks Wyszyńskiego, Kolberga

Odpady niebezpieczne Odpady wielkogabarytowe, elektryczne, elektroniczne  
oraz zużyte opony 

11.04.2016 r.
Sieniczno - przy szkole 6.00 - 8.00
Zadole Kosmolowskie - pętla autobusowa 8.10 - 10.10
Kosmolów - przy szkole 10.20 - 12.20

22.04.2016 r.
Olkusz ul. Astrów, Sienkiewicza, Jesionowa, 
Kwiatowa,Makowa, Parcze, Rzemielśnicza, Wapienna, 
Wisniowa, Zielona, Cegielniana, Bohaterów Westerplatte, 
Storczykowa,Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, 
Malinowa, Niepodległości, Ogrodowa, Różana, Topolowa, 
Jasna, Miła, Nowowiejska, Wiejska.

12.04.2016 r.
Olewin - przy kapliczce koniec Olewina 6.00 - 8.00
Osiek - przy remizie OSP 8.10 - 10.10
Zimnodół - przy remizie OSP 10.20 - 12.20

23.04.2016 r.
Olkusz ul. Mickiewicza, Budowlanych, Gwarecka, 
Harcerska, Hutnicza, Kantego, Kolorowa, Kopalniana, 
Kruszcowa, Metalowa, Ołowiana, Parcówka, Piaskowa, 
Powstańców Śl, Skarbnika, Sławkowska, Szybikowa, 
Górnicza, Staszica, Szkolna, Augustiańska, Bóżnicza, 
Floriańska, Krakowska, Krakowskie Przedmieście, Rynek, 
Minkiewicza, Nullo, Korczaka, Słowackiego, K. K. Wielkiego, 
Łukasińskiego, Na Skarpie, Nowa, Olewińska, Partyzantów, 
Polna, Skalska, Składowa, Świętokrzyska, Buchowieckiego, 
29 Listopada, Dąbrowskiego, Szpitalna, Gęsia.

13.04.2016 r.
Os. Śródmieście – parking Viktoria 6.00 - 8.00
Os. Skalskie – stacja paliw ,,PETROL” Zagaje 2 
8.10 - 10.10
Os. Czarna Góra – parking przy myjni 
samochodowej ul. Kolejowa 10.20 - 12.20

25.04.2016 r.
Olkusz ul. Czarnogórska, Kamyk, Krucza Góra, Mazaniec, 
Mazaniec Boczna, Parkowa, Żuradzka, al. 1000-lecia, 
Asnyka, Kocjana, Boczna, Dworska, Kolejowa, Krótka, 
Leśna, Skłodowskiej, Piłsudskiego, Okrzei, Skwer,Okrzei, 
Kosciuszki, Witeradowska, Broniewskiego, Armii Krajowej, 
Hardego, Biema, Płonowskiej, Chopina, Jana Pawła II, 
Rydla, Sosnowa, Nałkowskiej

14.04.2016 r.
Os. Wschód – przy Urzędzie Pracy ul. Minkiewicza 
6.00 - 8.00
Os. Glinianki – parkig SP 5 8.10 - 10.10
Os. Pakuska – budynek ADM ul. Osiecka  
10.20 - 12.20
Os. Centrum – parking na dworcu PKS 12.30 - 14.30

16.04.2016 r.
Os. Pakuska przy stanowiskach na odpady segregowane 
(dotyczy wyłącznie zabudowy wielorodzinnej).

Odpady należy wystawiać do godziny 600, w miejscach umożliwiających dojazd samochodem ciężarowym. Odpady niebezpieczne trzeba dostarczyć 
bezpośrednio do kierowcy samochodu znajdującego się we wskazanym miejscu i czasie wynikającym z harmonogramu poniżej.

powiat
Olgerd Dziechciarz

Malownicza Dolina Sąspowska, 
u której wylotu znajduje się opisywana 
przez nas miejscowość, jest liczącym 
ok. 6 km zachodnim odgałęzieniem 
Doliny Prądnika. Rzeczka przez nią 
płynąca – Sąspówka - jest zresztą dopły-
wem Prądnika. Dolina Sąspowska jest 
zarośnięta lasem grabowym, bukowym, 
jodłowym i jaworowym.

Zbocza, zwłaszcza w okolicy wąwozu 
Jamki, pełne są malowniczych skał 
i ostańców skalnych (m.in. Wykotna, 
Iłowa, Oborzysko, Wrota, Bramka, Krzy-
żówka, Czubatka, Szalej, Framugi, Muszla, 
Skały Lisie, Langiewicza, Chmielewskiego) 
i wielu jaskiń. W wąwozie Koziarnia, w ja-
skini o tej samej nazwie (dł. ok. 60 m), 
odkopano kamienne narzędzia, ślady byt-
ności myśliwych ze środkowego paleolitu 
(80-50 tys. lat temu).   

W czasach neolitycznych – ok. 4 tys. 
lat temu - na zboczu Doliny Sąspowskiej 
znajdowała się kopalnia krzemienia. 
Badania archeologiczne z 1970 r. odkryły 
m. in. kilka szybów oraz ślady pracowni 
krzemieniarskich. Prawdopodobnie złoża 
krzemienia w Sąspowie eksploatowali 
mieszkańcy osady wczesnorolniczej (len-
dzielsko-polgarskiej) z Iwanowic.

Ponoć kościół i parafię erygować miał 
w 1314 r. dziedzic Sąspowa Jan Brandysz. 
Wzmiankę o Sąspowie mamy z 1326 r. Na 
karcie z 1351 r. widnieje podpis „franco de 
Sanspow”, być może chodzi o tutejszego 
plebana. W 1381 r. wymieniony jest tu-
tejszy kościół parafialny.

W wielkiej wojnie z Zakonem Krzy-
żackim brał udział niejaki Maciej Biały 
z Sąspowa, który na ten czas wyznaczył 
żonie Krzychnie 100 grzywien posagu i 100 
grzywien wiana, na dziedzinach, które 
trzymał w zastawie we wsiach: Cianowice, 
Wierzchowisko i Trzebinia, oraz na pienią-
dzach pożyczonych Radwanowi z Paszko-
wic oraz Żyszce i Andrzejowi z Łękorza. 
Owa Krzychna prawdopodobnie w 1408 r. 
używała innego imienia, gdyż w dokumen-
cie z maja tegoż roku, w którym godziła się 
z Grzegorzez z Zakrzowa w sprawie poręki 
dla krakowskiego Żyda za niejakiego Pran-
dotę z Sąspowa, występuje jako Grzymka.

W XV w. (występuje wówczas w doku-
mentach jako Sanspow) stał tu drewniany 
kościół p. w. św. Katarzyny. Wieś należała 
wówczas do Jakuba i Jana Spytków, 
miała 20 łanów kmiecych, karczmę z rolą, 

zagrodników, 3 młyny z rolą (J. Długosz 
wymienia tylko dwa), z których dziesię-
cinę snopową w wysokości 15 grzywien 
„dawano mansyonarzom krakowskim”. 
Cztery tutejsze folwarki dziesięcinę płaciły 
sąspowskiemu plebanowi. Chłopi meszne 
płacili plebanowi jęczmieniem i owsem, 
po miarce z łanu. Karczma zwana Chrost-
na należała do Jana Sąspowskiego. Na 
przełomie XV- XVI w. Sąspów należał do 
Stanisława Oraczewskiego z Przybysławic 
h. Śreniawa (żył ok. 1460-1518).

W drugiej połowie XVI w. Sąspów 
wchodził w skład włości zwolennika 
reformacji Stanisława Szafrańca. Tenże 
zamienił tutejszy kościół (podobnie uczynił 
ze świątyniami w Sułoszowej i Przegini) 
na zbór kalwiński, co było jednoznaczne 
z kresem istnienia przy świątyni szkółki pa-
rafialnej. Znamy z imion dwóch tutejszych 
ministrów (odpowiednik proboszcza o ka-
tolików), obaj występują w dokumentach 
synodów różnowierczych w tym samym, 
1597 r. – Melchior ze Skrzynna i Wincen-
ty. Ten pierwszy był wcześniej księdzem.

W 1581 r. w części należącej do 
Stanisława Szafrańca było 6,5 łanów 
kmiecych, 2 komory z bydłem. W części 
przynależnej do Jakuba Zalkowa było pół 
łanu. Część Kacpra i Feliksa Zalków miała 
1 łan ziemi i 1 zagrodę bez roli. Po śmierci 
ostatniego z rodu Szafrańców, Andrzeja 
(również wyznania kalwińskiego), na po-
czątku XVII w. Sąspów wraz z resztą wsi 
klucza pieskoskalskiego przeszła w ręce 
Zebrzydowskich. Od tych z kolei kupił ją 
wojewoda krakowski Jan Wielopolski. 

W 1779 (niektóre źródła podaję datę 
1760 r.) staraniem ks. A. Gogulskiego, 
tutejszego proboszcza, stanął w Sąspowie 
kościół murowany. W roku 1780 kościół 
ponoć był konsekrowany przez bp. Andrze-
ja Gawrońskiego, ale przeczą temu dane 
z 1791 r. (patrz dalej).

W czasach Sejmu Czteroletniego 
(1788-1792) Sąspów był wsią parafialną 
w powiecie Krakowskim i należał do Teresy 
z Sułkowskich hr. Wielopolskiej, staro-
ściny lanckorońskiej, właścicielki klucza 
Pieskowa Skała. W 1787 r. zamieszkiwało 
ją 379 ludzi. W 1789 r. było tu 86 domów: 
dwór, plebania, wikaria, karczma, 16 
chałup o 2 gospodarzach, 65 chałup z 1 
gospodarzem, 1 bez ogrodzenia). A miesz-
kało w nich 475 osób (238 mężczyzn i 236 
kobiet). W 1791 wymieniany jest – obok 
plebani i organarii (organistówki) szpital 
w Sąspowie. Mniej więcej z tego czasu 
mamy ładny opis miejscowości, w tym ko-
ścioła i wspomnianego szpitala: „Chałupy 
chłopskie tej wsi leżą wśród skał. W jednej 
z nich, pod kościołem, znajdują się dwie ja-
skinie (Wschodnia i Zachodnia – dop. OD). 
Urodzaje marne, do wsi należy mały lasek. 
Kościół par. w r. 1748 drew. Św. Katarzy-
ny, na jego miejsce stawia się kościół mur., 
który w r. 1783 jeszcze nie jest dokończony 
i nie ma wezwania, z 1 księdzem. – Szpital 

z 4 l(udźmi). Od pn., wsch. I pd. Otaczają 
parafię lasy. I tak na pn. od S. ciągnie się 
za folwarkiem Kalinów ku zamkowi w Pie-
skowej Skale i ku granicom Sułoszowej 
bukowy las pieskoskalski. Na wsch. Od 
wspomnianego folwarku rośnie las jodłowy 
Kaliski, który biegnie od Wilczego Dołu 
nad Prądnikiem aż po Wolę Kalinowską, 
do dołu, zw. Trusi. Za wolą Kalinowską 
rosną nad Prądnikiem zarośla sosnowe, 
jodłowe, grabowe i laskowe, a na pn. od niej 
rośnie między tą wsią i rzeczka sąspowską 
las Słupianka. Ma on kształt kwadratu 
i jest we wnętrzu jodłowy, a po brzegach 
sosnowy i mieszany. W nim znajduje się 
jaskinia skalna z wejściem, długa i szeroka 
na kilkanaście łokci. Od rzeczki sąspow-
skiej ciągnie się do traktu krakowskiego las 
grabowo-jodłowo-sosnowy, zw. Zaborze. 
Droga z Jerzmanowic do Sąspowa idzie 
wzdłuż lasu pieskoskalskiego zw. Czarny”.

W XIX wieku wieś parafialna Sąspów 
należała do gminy Sułoszowa w powiecie 
olkuskim. W 1827 r. były tu 82 domy i 625 

mieszkańców.
Podczas powstania styczniowego, 

w 1863 r., w wąwoziku Błotny Dół (dolna 
część doliny Sąspowskiej) przez jakiś czas 
obozowało ok. 2-2,5 tys. powstańców pod 
wodzą pułkownika Apolinarego Kurow-
skiego, wśród nich byli również słynni 
żuaw śmierci francuskiego płk. Franciszka 
Maksymiliana Rochebrune’a, którzy przy-
sięgali nigdy nie cofać się w boju, choćby 
groziła im śmierć. Udowodnili to już 17 
lutego w bitwie pod Miechowem, gdzie 
w ataku na bagnety zdobyli silnie obsadzo-
ny przez Rosjan cmentarz, ale ponieśli przy 
tym ogromne straty (z ok. 150 żuawów, 
przeżyło tylko kilkunastu).    

Podczas I wojny światowej, w 1914 
r., żołnierze rosyjscy obwarowali się za 
murem cmentarnym. Wtedy to, w wyniku 
ostrzału spalił się dach kościoła, spłonęły 
też dzwonnica i plebania.

W 1943 r. Niemcy rozstrzelali grupę 
Żydów, których zbiorowa mogiłą znajduje 
się w dolnej części doliny Sąspowskiej. 

Do 1975 r. Sąspów przynależał do po-
wiatu olkuskiego. Po jego likwidacji i prze-
cięciu go granicą wojewódzką, wieś pozo-
stała w woj. krakowskim. Obecnie Sąspów 
liczy ok. 1370 mieszkańców i wchodzi 
w skład gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
w powiecie ziemskim krakowskim.

Zabytki i atrakcje turystyczne
Barkowy kościół parafialny p. w. św. 

Katarzyny z 1760 r. ufundowany dzięki 
ks. Andrzejowi Gogulskiemu. Poprzednio 
na miejscu tej murowanej świątyni był 
drewniany kościół, z budową którego wiążę 
się legenda. Ponoć chciano go wznieść 
pod skałą, wśród drzew, ale gdy zebrano 
drewno i materiały, te zniknęły nocną porą. 
Zauważono ślady prowadzące na skałę. 
Ktoś twierdził, że widział nocą wielką ja-
sność niby niosącą to drzewo. Uznano to za 
znak matki Boskiej i postanowiono wznieść 

dom Boży, niczym Kościół Powszechny na 
skale piotrowej, na tej sąspowskiej skale. 
Budowę zaczęto w sierpniu, a tymczasem 
spadł śnieg. Dlatego w świątyni czczony 
jest obraz Matki Boskiej Śnieżnej.

Prawdopodobnie z owego kościoła 
pochodzi portal drewniany z wcięciem 
w ośli grzbiet, który znajduje się w wej-
ściu południowym. Wewnątrz barokowy 
portal z okutymi żelaznymi drzwiami do 
zakrystii, ołtarze barokowe z XVIII w. (m.in. 
z obrazem patronki świątyni, św. Katarzy-
ny), wspomniany już obraz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem (w typie Śnieżnej, z XVIII 
w.), monstrancja klasycystyczna z 1800 r., 
dwa kielichy manierystyczne z pocz. XIX 
w., puszka z czasów regencji (ok. 1720-30 
r.). Do kościoła dobudowana ok. 1914 r. 
zakrystia. Obok kościoła drewniano-muro-
wana dzwonnica z XVIII-XIX w., nakryta 
baniastym hełmem. Także z XVIII w. mur 
okalający świątynię.

Willa Koziarnia (patrz pocztówka), to 
dwór ziemiański o wyglądzie charaktery-
stycznym dla budownictwa w typie dworko-
wym, narodowym, popularnym w XX-leciu 
międzywojennym, jedyny taki w gminie. 
Właśnie za tą willą jest wspomniana już 
jaskinia Koziarnia, w której znajduje się 
Obserwatorium Sejsmologiczne PAN.  

W wydanym przez Ośrodek Doku-
mentacji Zabytków w 1995 r. tomie „Za-
bytki architektury i budownictwa w Polsce. 
Województwo krakowskie. 18 cz. 2” znalazł 
się jeszcze całkiem spory wykaz starego 
budownictwa. Zagroda nr 6 (obora i sto-
doła, obie drewniane, k. XIX w.), zagroda 
nr 29 (dom drew., obora drewn.-mur., 
spichlerz drewn.- mur, wszystko z 1922 
r.), zagroda nr 31 (dom drewn. Z 1898 r., 
obora mur. Z pocz .XX w.), zagroda nr 165 
(drewniany dom i budynek gospod. z 1909 
r.), zagroda nr 197 (dom drewn. 1913 
r., drewn.: obora i stodoła z ok. 1890.), 
zagroda nr 200 (drewn. dom, stodoła 
i spichlerz, k. XIX w.), zagroda nr 240 
(drewn. dom i wozownia z 1876 r.),  dom 
nr 54 (drewn., kon. XIX w., przeb. 1923), 
dom nr 55 (drewn., ok. 1914), dom nr 61 
(drewn., 1902), dom nr 65 (drewn., 1906), 
dom nr 78 (drewn.-mur., 1914), dom nr 
159 (drewn.-mur., pocz. XX w.), dom nr 
168 (drewn., 1864), dom nr 172 (drewn., 
1922), dom nr 186 (drewn., 1920), stodo-
ła w zagrodzie nr 21 (drewn., ok. 1880), 
stodoła w zagrodzie nr 174 (drewn.-mur., 
1920), bróg w zagrodzie nr 86 (drewn., k. 
XIX w.). Tyle, że od dokonania spisu minęło 
już ponad 20 lat, więc w sporej części jest 
on już nieaktualny.

Zarys dziejów Sąspowa 

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.

Żuawi śmierci, zdjęcie z 1863 r.
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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 nACzynIowy
Piotr Kulig, dr n. med. – spec. chirurgii ogólnej, 
w trakcie spec. z chirurgii naczyniowej.  Konsul-
tacje. Usg kończyn dolnych, jamy brzusznej, 
tarczycy, piersi. Olkusz, ul. Sławkowska 4, (“GAL-
MED”).  Pt. od 16. Tel. 32 754 34 64, 506 312 032.

Łukasz Nowarski dr, diagnostyka i leczenie 
chorób żył i tętnic. USG dopler, leczenie owrzo-
dzeń podudzi. Olkusz PRO FAMILIA ul. J. Kantego 
28, rej. 32 754 35 22, 793 346 033.

CHIRURG oGólny
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgi i  ogólnej .  Wt.  17.00 –  19.00.  
Tel. 604 410 240.

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.

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.

Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Laser - usuwanie zmian skór-
nych, leczenie wrastających paznokci, zamykanie 
naczyń.  Olkusz,  u l .  Krakowskie Przed- 
mieście 11/18. Czw. od 17.30. Rejestracja, tel. 
530 88 16 13 po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl

CHIRURG oRtopEdA
Krzysztof Dziurowicz, specjalista chirurgii  
urazowej i ortopedycznej. Olkusz, al. 1000-lecia 
16,  wtorek,  piątek.  Rejestracja 10-18.  
Tel. 32 645 12 21.

Robert Kubat, specjalista ortopeda traumatolog. 
Olkusz, al. 1000-lecia 16, tel. 602 639 497,  
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.

Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji 
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., pt. 
Od 17.00. Tel. 32 643 32 12.

Manfred Zappa dr n. med. specjalista II st. chi-
rurgii ortopedycznej. Leczenie schorzeń układu 
kostno-stawowego, leczenie: fala uderzeniowa, 
laser. Olkusz, ul. Piłsudskiego 18. Wt-pt. 14-17. 
Rejestracja godz.10-17. Tel.786 866 820.

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

lek.med. Anna Wasyliszyn-Nowak specjalista 
chorób wewnętrznych , specjalista endokrynolog 
przyjmuje w pon. i śr. po wcześniejszej rej. tel: 
32-645-44-70, K. K. Wielkiego 64, Olkusz.

Lek. Aneta Zasada – Jajkiewicz, endokrynolog. 
Przyjmuje w NZOZ PRO FAMILIA, ul. Jana Kantego 
28. Rejestracja pod nr telefonu: 32 754 35 22.

Dr n. med. Agnieszka Żak-Gołąb, endokrynolog. 
NEUROKARD, ul. Pocztowa 3, Bukowno, tel.  
668 127 238.

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. Broniewskiego 8A, 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• 
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.

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.

kARdIoLoG
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kar-
diolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG, echo 
serca, Holter ciśnieniowy, Holter EKG. Konsulta-
cje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 64 
(Gabinety Spec.). Rej. 32 6454470 pn-pt 10-19.

Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 
USG, DOPPLER. Rejestracja tel. 796 797 112, 
wt.16-18, pt.16-18.

Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista 
kardiolog. Diagnostyka i  leczenie nadciśnienia 
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń 
rytmu serca. EKG, Echo serca, Holter EKG, Holter 
ciśnieniowy. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28  
(I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.

Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsul-
tacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG. Pt. od 
g.16. Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. 32 6454470, 
602 489 648. www.kardiolog-olkusz.pl

Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog. 
Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzol-
kusz.pl Rejestracja telefoniczna: 604 052 027.

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
Beata Bryzik neurologopeda, pedagog, nauka 
czytania, terapia metodą Tomatisa i Warnkego 
Tel. 505130586. Gabinet edukacyjno-logope-
dyczny: Nauczę się mówić ul. Augustiańska 8 
Olkusz.

Gabinet Logopedyczny mgr Ewa Kania, pedagog, 
logopeda. Tel. 512 301 127.

Agnieszka Kowal, logopeda dyplomowany. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 29 (budynek byłego OPB), 
I piętro, pok. 21. Rejestracja tel. 606 262 291.

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny ORATIO 
Anna Szotek  -  logopeda dyplomowany,  
specjalista neurologopeda-surdopedagog. 
Olkusz, ul. F. Chopina 2 Tel. 698679254.  
www.logopeda.olkusz.pl

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

mEdyCynA EstEtyCznA
Medesto, szeroki zakres zabiegów medycyny 
estetycznej. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, wt. 
8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.
Studio Venus, dr n. med. Joanna Sułowicz, 
dermatolog, wenerolog, lekarz medycyny este-
tycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny este-
tycznej. Olkusz, Krakowskie Przedmieście 7, tel. 
501 310 050.
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów medy-
cyny estetycznej. Laser. Rejestracja tel. 530 88 16 
13. www.chirurgiaolkusz.pl

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.
Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog, 
spec. chorób wewnętrznych. Leczenie chorób 
nerek, układu moczowego, nadciśnienia tętni-
czego. Olkusz Krakowskie Przedmieście 11/18. 
Rejestracja tel. 575 602 802

nEURoLoG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. Tel. 603 166 862.
Renata Mędrek - Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Reje-
stracja telefoniczna: 501 760 436.
Przemysław Puz, dr n. med. specjalista neurolog. 
NEUROKARD, Bukowno, ul. Pocztowa 3. Rejestracja 
telefoniczna: 668 127 238.

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” Diagnostyka i chirurgia oka pod 
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty 
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. kr. K. Wiel-
kiego 28 (budynek Apteki). Rejestracja tel.  
32 643 25 85, godz. 9-16. www.okotest.pl

„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.

onkoLoG
SPECJALISTA ONKOLOGII KLINICZNEJ. Przyj-
muje w poniedziałki od godz. 16.00. NZOZ  
Profamilia, Olkusz, ul. Jana Kantego 28. Tel.  
32 754 35 22.

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.
Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63. Przy-
jęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. USG, EKG, 
HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 602 776 052.
Jarosław Szczurek, lek. med. Spec. chorób 
noworodków. USG stawów biodrowych, mózgu, 
jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego 
14 A, Rejestracja tel. 503 706 119.
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista 
medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921

psyCHIAtRIA  
/ psyCHotERApIA
Anna Chmiest, psychiatra, psychoterapeuta 
Przyjmuje Olkusz, ul. Nowa 13, śr., czw., pt. 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.

Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra,  
psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 28. 
Czw.: 15-20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 89. 
Kraków, ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, czw. 8-13,  
pt. 15-20. www.opoczynska-morasiewicz.pl

Maria Suchodolska – Wójcicka. Psycholog,  
psychoterapeutka. Olkusz, ul. Krakowska 3. Tel.  
693 697 592.

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

Renata Świerczek lekarz – porady w zakresie 
psychiatrii. Ośrodek Zdrowia w Bukownie, ul. 
Zwycięstwa 9, środy 16.00-18.00.

Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.

REHABILItACjA
Mgr Elżbieta Curyło. Rehabilitacja dzieci  
i niemowląt, z dojazdem. Terapia neurorozwo-
jowa (NDT-BOBATH), wady postawy, masaż.  
Tel. 513 326 890. www.el-reha.pl

Dominika Dudek, mgr fizjoterapii, dziecięcy 
terapeuta NDT-Bobath. Olkusz, ul. Dworska  
19 a, www.reha-bobas.pl Tel.606626902.

EWA - MED Miejskie Centrum Rehabilitacji 
w Olkuszu. Mózgowe porażenie dziecięce.  
Wady postawy. Bóle kręgosłupa. Rwa kulszowa 
i barkowa, schorzenia neurologiczno-ortope-
dyczne, masaż lecznicy. Wizyty domowe. 
Tel.884337112.

Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii.„FIZJOMED” 
masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok Skarbka)  
Tel. 600 585 055. www.fizjomed-olkusz.pl

Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Rehabilitacja w domu pacjenta.

Fizjoterapeuta mgr Anna Małecka-Włoch. 
Udary, wylewy, porażenia, niedowłady. SM, SLA, 
endoprotezy, stany po nowotworach, operacjach, 
wypadkach. Rehabilitacja w gabinecie lub wizyty 
domowe. Tel. 505 503 249.

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Udary, 
zespoły bólowe kręgosłupa i kończyn, rwa kul-
szowa, zwyrodnienia, dolegliwości neurologiczne, 
ortopedyczne, reumatoidalne, krążeniowo-od-
dechowe. Kompleksowa i profesjonalna fizjote-
rapia, masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty dom. 
Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.olkusz.pl

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

stomAtoLoGIA
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.

Gabinet Stomatologiczny „CENTERDENT” 
Olkusz, ul. Kr. Kazimierza Wielkiego 14, tel. 32 
643 25 30, www.centerdent.pl

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.

Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon.-czw. 14-20, pt. 9-13 sob. 11-13. Tel.  
32 726 28 87.

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.

Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12-19. Tel.  
606 654 777.

Natalia Górnik lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt., pt. 15-20, czw. 9-14. Tel. 32 726 28 87.

Ewa Haberka, lek. dent. Olkusz, ul. Witosa 14. 
Telefon: 668 178 832.

Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz, 
ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.- czw. 10.00-17.00, pt. 
9.00-15.00, rejestracja w godzinach pracy gabi-
netu lub telefonicznie 32 643 27 37 wew. 37.

Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia 
stomatologiczna. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, 
wt. 8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.

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.
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. 
Pon., śr., pt. 9-20, czw. 9-12. Tel. 606 305 405.

Z I M O W S C Y  S T O M AT O L O G I A  Ol ku sz ,  
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek - Piątek: 9 - 19, 
Sobota: 9 - 13. Tel. 32 754 25 18.

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, 
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt. 
9.00-19.00, sob. 9.00-13.00. Rejestracja w gabi-
necie oraz pod nr tel. 606 64 44 54. www.kucha-
rzewscy.pl

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.

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
Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa laser LightSheer, 
fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezo-
terapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi 
dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 
60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.  
570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.pl

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, depilacja laserowe, zabiegi pielę-
gnacyjne, zamykanie naczynek, zabiegi złuszcza-
jące. Bomba witaminowa –50%, lipodermology 
–50%. Olkusz, ul. Krakowskie Przedmieście 7. Tel. 
501 310 050.

URoLoG
Ryszard Satalecki - specjalista urolog. Przyjmuje 
w poniedziałki 16.00-18.00, ul. Jana Pawła II 30, 
Olkusz. Choroby nerek, prostaty, kamica 
moczowa. Rej. 9.00-15.00. Tel. 32 643 30 19.

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. 

Pracownia USG. Artroskop Centrum Medyczne 
Bogdan Wziętek. USG Ortopedyczne: kolan, 
bioder, barków, kostek, mięśni, ścięgien, bioderek 
niemowląt, punkcje, iniekcje pod kontrolą USG, 
codziennie. Chrzanów, Wyszyńskiego 17A,  
rejestracja: 32 223 61 77 www.wzietek.pl
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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

25-03-2016	 Piątek	 ul.	Rabsztyńska	2

26-03-2016	 Sobota	 Al.	1000-lecia	17

27-03-2016	 Nd.	Wielkanocna	 ul.	K.	K.	Wielkiego	60

28-03-2016	 Pon.	Wielkanocny	 ul.	K.	K.	Wielkiego	28

29-03-2016	 Wtorek	 ul.	Sławkowska	13

30-03-2016	 Środa	 Al.	1000-lecia	2	B

31-03-2016	 Czwartek	 ul.	Piłsudskiego	22

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, 
Krzykawy, Krzykawki, Krzywop³ot, Kwaœniowa, Lasek, Osieka, Micha³ówki, Pazurka, Podlipia, Przegini, Rabsztyna, Rac³awic, Rodak, 
Ryczówka, Sieniczna, Starego Bukowna, Su³oszowej, Troksa, Trzyci¹¿a, Ujkowa Nowego, Witeradowa, Wod¹cej, Wolbromia, Zarzecza, 
Zawady, Zimnodo³u, Zedermana, ¯urady.

Adres	redakcji:	
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.

Redaktor	naczelny:		 Dariusz Krawczyk

Redaktorzy:
Wiola Woźniczko wiola.wozniczko@przeglad.olkuski.pl
Piotr Kubiczek piotr.kubiczek@przeglad.olkuski.pl

ZDROWIE i URODA
O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

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

Olkusz, gm. Olkusz,  
Bolesław, Bukowno, Klucze

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

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

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:
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OGŁOSZENIA DROBNE DROBNE
RAMECZKI

www.inwestlokum.pl  
- biuro nieruchomości  

- pośrednictwo w zakresie 
kupna - sprzedaży, wynajmu: 

- lokali, 
- domów, 

- magazynów, 
- gruntów 

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

POLECAMY

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

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

=VW LT35, wywrotka. 
Tel.(514)313731

uSŁugi
=FiRmA	iNTROLigATORSKA	
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 19 (naprzeciwko „Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (du¿a iloœæ 
kolorów), bindowanie, termobindo-
wanie, bigowanie, z³ocenie metod¹ 
termodruku.
=Autoskup,	ca³e,	rozbite,	 
skorodowane,	z³omowanie,	
gotówka,	w³asny	transport.	 
Tel.	(508)760255,	(600)507385.

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

p³acê najlepiej. Tel.(793)001819.

=Schody, drzwi, balustrady,  
meble Tel. (508)473318  
www.schodydrzwi.com.pl

FiNANSOWO	-	PRAWNe
=Chwilówki	oraz	zastaw.	 
Tel.(796)435370.
=Pieni¹dze na termin.  
Tel.(727)911861.
=Po¿yczki	bez	BiK.	 
Tel.(728)658439.
=Prywatna po¿yczka do 20000 z³. 
Tel.(32)2642876 .
=Konsolidacja chwilówek do 7000 
z³. Tel.(32)2642878.
=Pozabankowa do 40000 z³ bez 
zdolnoœci. Tel.(32)2642876.

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

OKOLiCzNOœCiOWe
=WESELA- obsluga muzyczna-DJ, 
prezenter- imprezy okoliczno-
sciowe- zawodowo. www.pbmu-
zyka.pl Tel.(501)384356.

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

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

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

=AUTO SKUP GOTÓWKA, OSO-
BOWE I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE 
MARKI I ROCZNIKI, NAJLEPSZE 
CENY DOJAZD.  
TEL.(515)274430, (602)871305.
=POmOC	DROgOWA.	 
Tel.(695)634005.
=SERWIS KLIMATYZACJI. 
Przegl¹dy - dezynfekcja- naprawa. 
Olkusz, Al.1000lecia 1b,  
Tel.(695)634005.
=Autoskup ka¿de.  
Tel.(886)601143.

NieRuCHOmOœCi
LOKALe	uŻyTKOWe
=Lokal	do	wynajêcia	przy	ul.	 
K.	K.	Wielkiego,	wejœcie	od	ulicy.	
Tel.(519)192879.

PRACA
=Poszukujemy m³odych 
osób na stanowisko kelner, z 
doœwiadczeniem lub do przyucze-
nia, do pracy w domu przyjêæ 
weselnych i okolicznoœciowych 

w okolicach Olkusza. Praca 
przewa¿nie weekendowa. CV 
prosimy przesy³aæ na adres email: 
recepcja@dworekprzylesie.pl 
Kontakt: Tel.(531)649930.
=Pracuj jako Opiekun/ka osób 
starszych w Niemczech i Anglii. 
Organizujemy kursy jêzykowe 
i szkolenia przedwyjazdowe. 
Oferujemy wysokie zarobki. 
Promedica24, Kraków ul. Basztowa 
3. Kontakt: Tel.(506)289107 albo 
(502)626569.
=Poszukujemy m³odej i ambitnej 
osoby z wykszta³ceniem gastrono-
micznym, na stanowisko kucharz/ 
pomocnik szefa kuchni. Praca 
przewa¿nie od po³owy tygodnia 
i w weekendy, w domu przyjêæ 
weselnych i okolicznoœciowych 
w okolicach Olkusza. CV prosimy 
przesy³aæ na adres email:  
recepcja@dworekprzylesie.pl 
Kontakt: Tel.(512)266520.
=Poszukujemy	pracowni-
ków	do	prac	ogólnobudow-
lanych	(wykoñczenie	wnêtrz,	
monta¿	okien).	Wymagane	
doœwiadczenie,	mobilnoœæ	 
-	baza	firmy:	Tenczynek	-	mo¿liwe	
zakwaterowanie.	Kontakt:	 
Tel.(602)607794,	(12)2826463.

RóŻNe
=Przywitaj wiosnê w spodniach 
ze Stoiska nr 3! Spodnie d¿insowe 
-nowe modele, kolorowe, 
bawe³niane, rozmiary do 145. 
Polscy producenci. Czekamy, 
Targowisko, ul. S³awkowska, wt., 
pi¹tek i sobota do 14.00.


