
R E K L A M A

R
E

K
L

A
M

A

Przegl¹d
Olkuski

  10.03.2017 r. nr 10/1102             Bezpłatny tygodnik informacyjny Powiatu Olkuskiego             Ukazuje się od 1991 r.  ISSN 1231-7810

OLKUSZ 
BUKOWNO 
BOLESŁAW 
KLUCZE 
TRZYCIĄŻ
WOLBROM

R E K L A M A

Obwodnica  
– jak po grudzie

wolbrom
Ewa Barczyk

Chociaż marzenia o budowie 
wolbromskiej obwodnicy są coraz 
bardziej realne, nie kończy się 
pasmo utrudnień w rozpoczęciu 
inwestycji. Do ogłoszonego 2 listo-
pada ubiegłego roku i kilkukrotnie 
przesuwanego w czasie rozstrzy-
gnięcia przetargu na wykonanie 
pierwszego etapu zadania przystą-
piło 10 chętnych wykonawców. 

� Więcej�na�stronie 2
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Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Niestety, wszystkie złożone 
oferty przekraczają budżet założony 
przez ogłaszającego przetarg, czyli 
Województwo Małopolskie.

W budżecie Województwa Ma-
łopolskiego na pierwszy odcinek 
obwodnicy Wolbromia łączący ul. 
Miechowską z ul. Brzozowską za-
bezpieczono 6,071 mln zł. Zapropo-
nowane przez dziesięciu oferentów 
ceny wahały się od 6,457 mln zł 
(oferta złożona przez Tranzit) do 
10,190 mln zł (Skanska). Dziewię-
ciu wykonawców zaproponowało 
96 miesięcy gwarancji i jednako-
wy sposób naprawy uszkodzonej 
nawierzchni w okresie gwarancji 
i rękojmi. Decyzję, czy przetarg 
będzie ogłoszony jeszcze raz, czy 
też w kasie Województwa znajdą 
się dodatkowe środki na realizację 
zadania ma w najbliższym czasie 
podjąć Zarząd Województwa Mało-
polskiego, który może skorzystać 
z uprawnień wynikających z art. 
93. ust.1 pkt 4. ustawy prawo 
zamówień publicznych, mówiący 
o tym, że zamawiający ma moż-
liwość zwiększenia kwoty na sfi-
nansowanie zamówienia do ceny 
najkorzystniejszej, w przypadku, 
gdy szczególnie zależy mu na reali-
zacji zadania zgodnie z założonym 
harmonogramem.

Gdyby pomyślna dla wolbro-
mian decyzja o zwiększeniu budże-
tu zapadła, jest szansa, że pierwszy 
odcinek obwodnicy mógłby powstać 
w ciągu 10 miesięcy od podpisania 

umowy z wybranym wykonawcą. 
W pierwszym etapie realizacji 
zadania wybudowane zostaną: 
odcinek od km -0+043.63 do km 
1+005.82 (kilometraż roboczy), od 
km 5+404.55 do km 6+ 454.00 (ki-
lometraż obwodnicy) wraz z budową 
skrzyżowań w formie rond z drogą 
gminną (ul. Brzozowska) i drogą 
wojewódzką DW 783 (ul. Miechow-
ska) oraz rozbudową istniejące-
go przebiegu drogi wojewódzkiej 
DW 783 (ul. Miechowska) od km 
2+388.73 do km 2+626.24 odc. 180 
DW 783. Chociaż budowa akurat 
tego odcinka obwodnicy najmniej 
rozwiązuje problem z ogromnym 
natężeniem ruchu samochodowego 
przez centrum miasta, to wiado-
mość o możliwości jej rozpoczęcia 
bardzo ucieszyła mieszkańców. 
Tym większą nadzieję budzi ogło-
szenie przez Województwo Małopol-
skie przetargu na drugi etap zada-
nia - budowę odcinka łączącego ul. 
Brzozowską z ul. Skalską, czyli DW 
794 na Kraków. Jeżeli nic się nie 
zmieni, to oferty będą przyjmowane 
do 4 kwietnia.

Przypomnijmy, że jedna z bar-
dziej oczekiwanych przez mieszkań-
ców inwestycji, jaką jest budowa 
południowej obwodnicy Wolbromia, 
ma na celu przejęcie ruchu tranzy-
towego z centrum, co będzie miało 
istotny wpływ nie tylko na poprawę 
warunków komunikacyjnych, ale 
przede wszystkim bezpieczeństwa 
w mieście. Realizację zadania po-
dzielono na trzy etapy - ostatnim 
z nich będzie połączenie węzła przy 
drodze na Kraków z Szosą Olkuską. 
Istnieje również uwzględniona 

w decyzji środowiskowej koncepcja,  
powstała z inicjatywy pomysłodaw-
cy obecnego kształtu obwodnicy 
- poprzedniego burmistrza Wol-
bromia Jana Łaksy, który zapro-
ponował wyprowadzenie dalszego 
jej odcinka w stronę północną - do 
drogi wojewódzkiej na Pilicę przy 
wolbromskim zalewie. Te plany 
to jednak pieśń raczej odleglejszej 
przyszłości.

Zgodnie z umową z kwietnia 
2010 r. w kosztach inwestycji 
prowadzonej przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie będzie 
partycypowała gmina Wolbrom. 
-  Nie jest tajemnicą, że nie byłem 
i nie jestem entuzjastą obwodnicy 
w takim kształcie, ale kiedy widzę 
nieprzerwany strumień TIR-ów 
sunących przez Rynek, to wiem, 
że obecnie nie ma wyjścia, bo 
jeszcze trochę i Wolbrom zostanie 
rozjechany. Mieszkańcy Brzozówki 
i Wierzchowiska mogą czuć się 
spokojni, gdyż w projekcie przy-
gotowywanego studium i nowego 
planu przewidziano ciąg poza za-
budowaniami obu wsi aż do Lgoty 
Wielkiej. W związku z czym, w per-
spektywie dalszych lat, bolączki 
mieszańców Brzozówki i Wierz-
chowiska zostaną zażegnane. Na-
tomiast na chwilę obecną, mówiąc 
po naszemu - stanę na głowie, aby 
projekt, jaki jest obecnie, został jak 
najszybciej zrealizowany, bo jest to 
życiowa konieczność dla Wolbromia 
i wszystkich firm tu zlokalizowa-
nych – zapewnia burmistrz Adam 
Zielnik na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Wolbrom.

Nowe łóżka w szpitalu  
z końcem kwietnia

olkusz
Piotr�Kubiczek,�fot.�SP�w�Olkuszu

Za niespełna dwa miesiące do 
olkuskiego szpitala trafią nowe 
łóżka dla pacjentów. To wynik 
porozumienia zawartego pomiędzy 
starostwem powiatowym, a za-
rządem Nowego Szpitala, według 
którego pieniądze przeznaczone na 
odbudowę studni głębinowej zosta-
ną wykorzystane na wyposażenie 
sal dla chorych.

Kwestia porozumienia oraz plany 
lecznicy na obecny rok były głównym 
tematem spotkania, jakie w czwar-
tek, 2 marca odbyło się pomiędzy 
przedstawicielami zarządu Powiatu 
Olkuskiego, a zarządem szpitala 
i prezesem Grupy Nowy Szpital Hol-
ding S.A. Marcinem Szulwińskim. 
- Chcielibyśmy za pośrednictwem 
Pana Starosty podziękować całemu 
zarządowi Powiatu za to porozumie-
nie. Wiemy, że pacjenci bardzo ocze-
kiwali na wymianę łóżek. Dzięki tym 
ustaleniom będziemy mogli szybciej 
odpowiedzieć na te oczekiwania – 
mówi prezes GNSH.

- Jak można nazwać wymianę 
niemal 200 łóżek z których zdecy-
dowana większość jest starsza ode 
mnie? Dla mnie odpowiedź jest jasna - 
to ogromny sukces. Sukces obecnego 
Zarządu Powiatu i sukces Zarządu 
Nowego Szpitala. Cieszy mnie, że 
nasza propozycja znalazła uznanie 
u wspólnika i szybko doszliśmy do 
porozumienia. Teraz czekamy na do-

stawę fabrycznie nowego sprzętu do 
naszego szpitala. Te powinny służyć 
pacjentom od maja tego roku, a być 
może nawet wcześniej. Jestem prze-
konany, że tym zakupem otwieramy 
nowy rozdział w olkuskiej lecznicy. 
Dobry rozdział - dodaje starosta 
Paweł Piasny.

Umowa na dostawę do szpi-
tala 160 łóżek została podpisana 
w ubiegłym tygodniu. Nowe łóżka są 
robione na zamówienie. Ich wymiary 
dostosowane będą do wymiarów drzwi 
na oddziałach. Według zapewnień, 
wszystkie mają system regulacji nóg 
i pleców, który pozwala dostosować 
pozycję chorego do jego potrzeb. Po-
nadto trwa jeszcze postępowanie prze-
targowe na zakup pozostałych trzy-
dziestu łóżek. Oprócz tradycyjnych, 
szpital zamówił także te ortopedyczne, 
pediatryczne i specjalistyczne używa-
ne na oddziale intensywnej terapii.

Nowe wyposażenie sal pojawi się 
na oddziałach pod koniec kwietnia. - 
Środki na zakup 190 łóżek pochodzą 
z rezerwy finansowej, którą szpital 
utworzył na poczet odbudowy studni 
głębinowej, która znajdowała się na 
terenie obecnego lądowiska. Osta-
tecznie w trakcie rozmów między 
starostwem a zarządem szpitala 
ustalono, że zamiast budować stud-
nię, szpital poprawi warunki leczenia 
pacjentów – przekonuje Marta Pióro, 
rzecznik prasowy Nowego Szpitala.

W trakcie spotkania poruszono 
również tematy innych inwestycji, 
które będą realizowane w olkuskiej 
lecznicy w najbliższych miesiącach. 
Przypomnijmy, że do końca grudnia 

przy placówce ma powstać nowy 
Szpitalny Oddział Ratunkowy. Jego 
koszt wynosi ponad 6,2 miliona zło-
tych, z czego ponad 4,8 mln pochodzić 
będzie ze środków Unii Europejskiej. 
- To nie koniec, ponieważ dzięki po-
parciu jakie szpital uzyskał na Forum 
Subregionu Małopolski Zachodniej, 
szpital będzie aplikował o 8 milionów 
złotych dofinansowania na dalszą 
modernizację placówki, której łączna 
wycena przekracza 10 mln. Plano-
wane w najbliższym czasie wydatki 
w wysokości 16 ml zdecydowanie 
poprawią komfort pacjentów przeby-
wających w szpitalu, przyczynią się 
do podniesienia jakości świadczonych 
usług oraz polepszą wizerunek lecz-
nicy – dodaje Marta Pióro.

- Sześć milionów na zupełnie 
nowy, wybudowany od podstaw SOR 
oraz bardzo duża szansa na pozy-
skanie kolejnych dziesięciu milionów 
na remonty i zakupy sprzętu do 
szpitala musi działać na wyobraźnię. 
Ta ogromna kwota będzie wydana 
w najbliższych dwóch, trzech latach. 
Kiedy zakończymy te inwestycje, 
nasz szpital wejdzie w zupełnie inny 
wymiar. Komfort i jakość leczenia 
pacjenta w olkuskiej placówce wej-
dzie wreszcie na poziom XXI wieku. 
Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, 
że samymi inwestycjami wszystkie 
problemy nie znikną jak za dotknię-
ciem czarodziejskiej różdżki, ale i tu 
jestem umiarkowanym optymistą 
i wierzę, że na innych płaszczyznach 
także nastąpi poprawa - zaznacza 
Paweł Piasny.

Ponad 4 mln zł na 
edukację zawodową

powiat
Jakub�Fita

Powiat olkuski uzyska kolejne 
dofinansowanie w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014 - 2020. Tym razem 
środki unijne zostaną przeznaczo-
ne na edukację. Dzięki dofinanso-
waniu, które wynieść ma ponad 
4,1 mln zł w Olkuszu zostanie 
utworzone Centrum Kompetencji 
Zawodowych. Będzie ono wspie-
rać uczniów w zakresie realizacji 
kursów, szkoleń, staży oraz doradz-
twa zawodowego.

Zarząd województwa małopol-
skiego przyjął listę projektów obję-
tych dofinansowaniem w ramach 
konkursów w zakresie kształcenia 
zawodowego uczniów. Projekty doty-
czą tworzenia oraz rozwoju Centrów 
Kompetencji Zawodowych oraz roz-
wijania ofert szkół i placówek prowa-
dzących kształcenie zawodowe dla 
uczniów ze specjalnymi potrzebami. 
Za organizację konkursów odpowiada 

Małopolskie Centrum Przedsiębior-
czości. Na zatwierdzonej przez Zarząd 
województwa liście znalazł się projekt 
pod nazwą „Inwestujemy w zawodow-
ców - rozwój kształcenia zawodowego 
w Powiecie Olkuskim”. Jego ogólna 
wartość to ponad 4,6 mln zł, z czego 
4,1 mln zł stanowić ma unijne dofi-
nansowanie. Jak podkreślają przed-
stawiciele Urzędu Marszałkowskiego, 
konkurs stanowi kontynuację wie-
loletniego wsparcia dla szkolnictwa 
zawodowego w Małopolsce. W latach 
2010 - 2015 realizowano już na 
terenie naszego województwa m.in. 
projekt „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce”. 

Dzięki niemu osoby uczęszcza-
jące do zasadniczych szkół zawodo-
wych i techników mogły bezpłatnie 
poszerzyć swoją wiedzę na zaję-
ciach dydaktyczno-wyrównawczych 
z przedmiotów ścisłych, zawodowych 
i języków obcych oraz zdobyć cer-
tyfikaty podczas specjalistycznych 
kursów. Wśród trzech powiatów 
o największej liczbie uczniów, którzy 
zostali nim objęci, znalazł się powiat 
olkuski. W ramach nowej inicjatywy 

możliwe będzie dofinansowanie do 
tworzenia nowych lub rozwoju istnie-
jących Centrów Kompetencji Zawodo-
wych – tj. podmiotów wspierających 
kształcenie zawodowe w regionie. 
Centra będą miały na celu powią-
zanie oferty edukacyjnej z rynkiem 
pracy i włączenie pracodawców w ich 
działalność. Ośrodki te mają otrzy-
mać nowoczesny sprzęt i materiały 
edukacyjne umożliwiające tworzenie 
warunków nauczania zbliżonych do 
rzeczywistych warunków pracy.

W ramach dofinansowanych pro-
jektów możliwe będzie nabywanie do-
datkowych kwalifikacji przez uczniów 
w branżach kluczowych z punktu 
widzenia małopolskiej gospodarki 
oraz w branżach, w których występują 
problemy z rekrutacją wykwalifikowa-
nych pracowników. Głównym celem, 
jaki przyświeca utworzeniu CKZ jest 
stworzenie ośrodka, który poprzez 
swoje działania będzie pogłębiał 
współpracę z otoczeniem społecz-
no-gospodarczym, tworzył klimat 
do współpracy szkół z lokalnymi 
przedsiębiorcami oraz uczelniami 
wyższymi.
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olkusz
Wiola�Woźniczko,�fot.�UMiG�Olkusz

Tytuły „Osobowość Roku” 
zostały przyznane w czterech 
kategoriach: działalność spo-
łeczna i charytatywna, kultura, 
samorząd i społeczeństwo lokalne 
oraz biznes. Czytelnicy „Gazety 
Krakowskiej” wybierali laureatów 
osobno w Krakowie, Nowym Sączu, 
Tarnowie oraz w każdym powiecie 
województwa małopolskiego.

Zwyciężcy plebiscytu odebrali 
wyróżnienia podczas uroczystej 
gali w Muzeum Sztuki i Techniki 

Japońskiej Manggha w Krakowie. 
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 
Chorób Płuc w Jaroszowcu zostal 
uhonorowany w kategorii biznes za 
nieustanny rozwój placówki, którą 
kieruje. Andrzej Maksymowicz, wła-
ściciel firmy MAX-TRANS, zwyciężył 
w kategorii działalność społeczna 
i charytatywna za finansowanie 
sportu. Olkuski burmistrz Roman 
Piaśnik tytuł Osobowości Roku 2016 
w kategorii samorząd uzyskał m.in. 
dzięki zorganizowaniu sztucznego 
lodowiska na rynku. Dyrektor Galerii 
Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu 
Stanisław Stach został laureatem 
w kategorii kultura za konsekwentne 
realizowanie swojej pasji.

„Osobowości 
Roku 2016” 
przyznane

Młodzież wybrała radnych
bukowno

Wiola�Woźniczko

Znamy już nazwiska 15 rad-
nych, którzy zasiądą w Młodzie-
żowej Radzie Miasta. Kadencja 
gremium potrwa dwa lata.

Radni zostali wybrani w trzech 
okręgach: Gimnazjum nr 1, Gimna-
zjum nr 2 (spośród uczniów tych szkół) 

oraz z terenu całego miasta (spośród 
uczniów innych szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych 
w Bukownie). Wybory były powszech-
ne, bezpośrednie, równe, większościo-
we i tajne. Mandat uzyskały osoby, 
które otrzymały największą liczbę 
głosów. Decyzją głosujących do MRM 
wybrano: Oliwię Bogusz, Jakuba Ka-
sperkiewicza, Ewę Nowak, Sebastiana 
Piastę, Ziemowita Polaka, Martynę 
Ropkę, Wiktorię Skotniczną, Adriana 

Suskiego, Karolinę Czerniak, Annę 
Jandę, Izabelę Olesińską, Dariusza 
Osucha, Dominike Spyrę, Mikołaja 
Kondka i Michała Kurka.

Inauguracyjna sesja odbędzie się 
16 marca. Radni wyłonią prezydium 
oraz komisje. W swojej działalności 
zajmą się przede wszystkim po-
dejmowaniem uchwał w sprawach 
dotyczących młodzieży, przedstawia-
niem opinii w sprawach dotyczących 
młodzieży organom administracji 

samorządowej, a także inicjowaniem 

i promowaniem działań o charakterze 

społecznym, kulturalnym, edukacyj-

nym, sportowym i ekologicznym. Sesje 

Młodzieżowej Rady będą odbywać się 

w trakcie roku szkolnego, w czasie 

wolnym od nauki, nie rzadziej niż raz 

na kwartał. Nadzór nad działalnością 

Młodzieżowej Rady sprawować będzie 

burmistrz.

Krwiodawcy zapraszają  
do nowego punktu pobrań

wolbrom
Ewa Barczyk

W grudniu 2016 krwiodawcy 
z terenu powiatu olkuskiego za-
stali zamknięte drzwi do punktu 
pobrań, znajdującego się przy 
olkuskim szpitalu. Z wyjaśnień 
Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Krakowie 
wynikało, że przyczyną jest choro-
ba personelu, ale także malejąca 
liczba pobrań. Dzięki interwencji 
wolbromskich krwiodawców udało 
się otworzyć nowy punkt pobrań 
w Wolbromiu.

Likwidacja punktu krwiodaw-
stwa w Olkuszu, w którym cenny 
lek oddawali krwiodawcy z całej 
okolicy spowodowała dalszy spadek 
pobrań. Konieczność dojazdu do 
wyznaczonych punktów zastęp-

czych w Chrzanowie lub Krakowie 
zniechęcały ochotników.  - Wciąż 
słyszymy o potrzebie oddawania 
krwi, a z drugiej strony ogranicza się 
miejsca, w których można to zrobić - 
denerwował się  Robert Pobudkiewicz, 

wieloletni krwiodawca i znany w śro-
dowisku popularyzator honorowego 
dawstwa, prezes HDK WOSTAL. Wraz 
z kolegami z  wolbromskich kół Ho-
norowych Dawców Krwi, działających 
przy FTT Wolbrom oraz Zakładach 

Metalowo-Kuźniczych WOSTAL po-
stanowili działać. Na ich inicjatywę 
odpowiedziała dyrektor Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa Jolanta Zatorska oraz władze 
Wolbromia, które wyraziły zgodę na 
bezpłatne użyczenie trzech pomiesz-
czeń pod nowy punkt pobrań w bu-
dynku po byłym MZGKiM przy ul. 1 
Maja w Wolbromiu. Zmieszczą się tam 
rejestracja, pokój lekarski oraz punkt 
pobrań. Gmina zafundowała materia-
ły do niezbędnego odświeżenia po-
mieszczeń, a remontem zajęli się sami 
krwiodawcy wolontariusze. W efekcie 
powstał punkt, który będzie czynny 
na razie dwa razy w tygodniu, w po-
niedziałki i piątki w godzinach 9.00 
- 12.00. Krwiodawcy z Wolbromia 
zapraszają do niego kolegów dawców 
oraz nowych ochotników z powiatów 
olkuskiego i miechowskiego, a także 
z dalszych okolic.
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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

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy 
ogłoszeń, obok pok. 211 w dniach od 10.03.2017r. do 21.04.2017r. 
wywieszony będzie wykaz nieruchomości:

- lokalowej (mieszkanie nr 6) przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy, położonej w Olkuszu przy ul. 
Sławkowskiej 7D i gruntowej tj. 0,0587 części działki nr 1482/2 
o pow. 497 m2, przeznaczonej do oddania w użytkowanie 
wieczyste, objętych księgą wieczystą KR1O/00026121/6,

- lokalowej (mieszkanie nr 32) przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, położonej 
w Olkuszu przy Al. 1000-lecia 8 i gruntowej tj.  0,0149 części 
działek nr 3162/2 i 4549 o łącznej pow. 961 m2, przeznaczonej 
do oddania w użytkowanie wieczyste, objętych księgą wieczystą 
KR1O/00011475/4,

- lokalowej (mieszkanie nr 39) przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, położonej w Olkuszu 
przy ul. Skalskiej 11 i gruntowej tj. 0,0266 części działek nr 
1777/34 i 1777/35 o łącznej pow. 1713 m2, przeznaczonej do 
oddania w użytkowanie wieczyste, objętych księgą wieczystą 
KR1O/00032042/3 - stanowiących własność Gminy Olkusz.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji 
i Gospodarki Mieniem w godz. 7.00-15.00 w pok. 204 lub pod 
numerem telefonu 32 626 02 04.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy 
ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 10.03.2017 r. do 31.03.2017 r. 
wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy:
- działka nr ew. gr. 57/4 w Sienicznie w celu umieszczenia  

w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektro-
energetyczny nN,

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-
Inwestycyjnym w godz. 7:00-15:00 (pok. nr 308) lub pod numerem 
telefonu (32) 626-01-58.  

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta i Gminy 

Olkusz
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Mazaniec – Kamyk w Olkuszu (etap A) 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 778 
z późn. zm. ), uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu Nr VII/110/2015 z dnia 23 
czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Mazaniec-Kamyk w Olkuszu oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Olkuszu Nr XXIV/344/2016 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany  
ww. uchwały, 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Mazaniec-Kamyk w Olkuszu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem (etap A). 
Granice obszaru objętego Planem przedstawiono na załączniku graficznym do 
obwieszczenia o tej samej treści, który wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu. Załącznik graficzny dołączono również do ogłoszenia 
zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.umig.olkusz.pl i na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu http://bip.
malopolska.pl/umigolkusz/.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 20 marca 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki 
i Ochrony Zabytków pokój nr 219, w godzinach od 9:00 do 13:00 od wtorku 
do piątku oraz w każdy poniedziałek w godz. od 9:00 do 13:00 i od 15:00 
do 16:30. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, 
ul. Rynek 1, w sali narad (pokój nr 112), o godzinie 15:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza 
Miasta i Gminy Olkusz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 02 maja 2017r. włącznie. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci 
elektronicznej: 
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 
1662) lub 

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub 

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 punkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), 
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, projekt w/w planu miejscowego 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddawany jest strategicznej 
ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz,  
ul. Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków pokój nr 219, w dniach 
od 20 marca 2017r. do 18 kwietnia 2017r., w godzinach od 9:00 do 13:00 
od wtorku do piątku oraz w każdy poniedziałek w godz. od 9:00 do 13:00 
i od 15:00 do 16:30. 
Uwagi i wnioski w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na 
zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sposób określony powyżej, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 maja 2017r. włącznie.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz. Ponadto informuję, że projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej  
http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
Jolanta Motyczyńska 

Z-ca Burmistrza

Ranking samodzielności 
finansowej gmin

powiat
Jakub�Fita

Bolesław i Bukowno znalazły 
się w gronie 87 samorządów od-
znaczających się wysoką samo-
dzielnością finansową. W skali po-
wiatu najsłabiej pod tym względem 
wypadł Trzyciąż. Przedstawiamy 
zestawienie okolicznych gmin 
w oparciu o dane pochodzące 
z rankingu Zrównoważonego Roz-
woju JST.

Niedawno na naszych łamach 
zamieściliśmy zestawienie dochodów 

okolicznych samorządów w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca. Teraz 
przyszła pora na analizę samodzielno-
ści finansowej w oparciu o Ranking 
Zrównoważonego Rozwoju JST. Jak 
wynika z zestawienia stworzonego 
przez pracowników Wydziału Admi-
nistracji i Nauk Społecznych Poli-
techniki Warszawskiej, budżety więk-
szości gmin w Polsce przynajmniej 
w połowie opierają się na dotacjach 
i subwencjach.

W skrajnych przypadkach docho-
dy własne potrafią stanowić zaledwie 
15% wpływów do gminnej kasy. Sa-
morządów, których samodzielność 

finansowa przekracza 70% budżetu 
jest zaledwie 87. Określając odsetek 
dochodów, twórcy rankingu przyzna-
wali samorządom po jednym punkcie 
za każdy procent.

Do dochodów własnych gmin 
zaliczmy podatki (np. podatek od 
spadków i darowizn, podatek rolny, 
leśny, od środków transportowych, 
od nieruchomości, czynności cywil-
noprawnych oraz podatek dochodowy 
płacony w postaci karty podatkowej), 
opłaty lokalne (np. opłata skarbowa, 
targowa, miejscowa) oraz dochody 
z posiadanego majątku.

Jak tłumaczą autorzy opraco-

wania, im niższe są własne wpływy 
do kasy samorządu, tym większe 
jest jego uzależnienie od czynników 
zewnętrznych. Im wyższy poziom 
subwencji i dotacji zewnętrznych 
w budżecie danej gminy, tym większe 
może mieć ona trudności z planowa-
niem i realizacją długoterminowych 
inwestycji.

Jak wynika z rankingu opraco-
wanego na podstawie danych za 2015 
rok, największą samodzielnością 
finansową w Polsce odznaczała się 
gmina wiejska Kleszczów. Jej dochody 
własne stanowiły 96,82 % budżetu. 
Najgorzej pod tym względem wypadł 
Janowiec Kościelny. Tam udział 
gminnych dochodów w budżecie 
wyniósł zaledwie 14,87 %. Jak na 
tym tle prezentują się gminy z terenu 
naszego powiatu?

Na pierwszym miejscu w po-
wiecie olkuskim i 26 w skali kraju 
uplasowało się Bukowno. Dochody 
własne samorządu wynoszą tam aż 
76,78%. Drugą z okolicznych gmin, 
która znalazła się w gronie najlep-
szych samorządów jest Bolesław. 
Z dochodami na poziomie 75,46% 
budżetu gmina ta zajęła 39 miejsce 
w skali kraju.

Olkusz, z wynikiem 63,8% zajął 
225 lokatę. Na 441 miejscu uplaso-
wała się Gmina Klucze, gdzie wpływy 
z własnych dochodów stanowią 58,3 
% budżetu. Na 479 pozycji znalazł 
się Wolbrom. Współczynnik docho-
dów wynosi tam 57,28 %. Na końcu 
naszego zestawienia znajdziemy 
Trzyciąż, gdzie lokalne wpływy do 
kasy samorządu stanowią zaledwie 
38,6 % budżetu. W skali kraju gmina 
ta zajęła 1451 miejsce.
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 WIEŚCI Z URZĘDÓW
W RUbRYcE PUbLIKUjEmY WYbRANE ARTYKUŁY POchOdZącE ZE STRON URZędOWYch POWIATU OLKUSKIEGO. REdAKc jA PRZEGLądU OLKUSKIEGO NIE PObIERA OPŁAT ZA Ich PUbLIKAc ję.

Kwalifikacja
wojskowa

powiat
SP�w�Olkuszu

6 marca 2017 r. w Powiecie Ol-
kuskim rozpoczęła się kwalifikacja 
wojskowa. Prace Powiatowej Komi-
sji Lekarskiej uroczyście rozpoczął 
Wicestarosta Olkuski Jan Orkisz 
i Komendant WKU Kraków ppłk 
Andrzej Szymański. Komisja pra-
cować będzie w gmachu Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Olkuszu do 31 
marca br. i skontroluje zdolność do 
czynnej służby wojskowej u 561 po-
borowych z Powiatu Olkuskiego.

Przed komisją stają przede 
wszystkim mężczyźni z rocznika 1998, 
ale częściowo także z wcześniejszych. 
Dotyczy to osób urodzonych w latach 
1993-97, które nie mają określo-
nej kategorii zdolności do czynnej 

służby wojskowej, a także urodzonych 
w latach 1996-97, a uznanych za 
czasowo niezdolne do służby woj-
skowej, jeżeli termin niezdolności 
upływa przed końcem kwalifikacji. 
Stawiennictwo obejmuje również ko-
biety mające kwalifikacje przydatne 
do czynnej służby wojskowej, koń-
czące bieżącym w roku akademickim 
naukę w szkołach lub uczelniach 
medycznych i weterynaryjnych oraz 
na kierunkach psychologicznych, 
a także studentki lub absolwentki 
tych szkół lub kierunków.

Trzeba pamiętać, że jakkol-
wiek służba wojskowa jest w Polsce 
dobrowolna, udział w kwalifikacji 
wojskowej pozostaje obowiązkowy 
i za niestawiennictwo przed komisją 
grożą kary.

olkusz
UMiG�Olkusz

Z gminy Olkusz pochodzi wielu 
bardzo utalentowanych sportow-
ców. Co roku w magistracie odbywa 
się uroczystość, w czasie której 
najlepsi zawodnicy otrzymują 
nagrody. W czwartek 9 marca bur-
mistrz Roman Piaśnik złożył gra-
tulacje 31 zawodnikom i trenerom, 
których osiągnięcia przynosiły 
chlubę Olkuszowi na zawodach 
organizowanych w ubiegłym roku 
na całym świecie. Serdecznie gra-
tulujemy!

- Cały Olkusz jest dumny z Wa-
szych osiągnięć sportowych. Gratulu-
je ich serdecznie i życzę przynajmniej 
takich samych sukcesów w tym roku, 
byśmy mogli się w tym gronie jeszcze 

spotkać – mówił Roman Piaśnik, bur-
mistrz Miasta i Gminy Olkusz.

O przyznanie nagród wniosko-
wały kluby sportowe. Oceniane były 
sukcesy w zawodach odbywających 
się w ubiegłym roku w dyscyplinach, 
w których funkcjonują Polskie Związ-
ki Sportowe. Zgłoszenia analizowała 
Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki 
Rady Miejskiej w Olkuszu, która osta-
tecznie zadecydowała o przyznaniu 
31 nagród.

Wśród medalistów znaleźli się 
medaliści mistrzostw Polski i mi-
strzostw świata.

Pełna lista nagrodzonych na 
www.przeglad.olkuski.pl

Zgromadzeni minutą ciszy uczcili 
również pamięć zmarłej w 2015 r. „le-
gendy olkuskiej bieżni” – śp. trenera 
Kazimierza Chechelskiego.

„Działaj Lokalnie”
klucze

Karolina�Jurczyk

W piątek 3. marca odbyła 
się Gala Działaj Lokalnie, która 
miała na celu podsumowanie IX 
edycji programu Działaj Lokalnie 
na terenie 4 gmin objętych przez 
Stowarzyszenie Forum Oświatowe 
Klucze.

Podczas Gali na ręce włodarzy: 
Sekretarza Gminy Klucze Daniela 
Hickiewicza oraz Wójta Gminy Bole-
sław Krzysztofa Dudzińskiego złożono 
podziękowanie za zaangażowanie, 
wielką ofiarność, szerzenie dobrych 
praktyk współpracy między organiza-
cjami pozarządowymi i administracją 
samorządową oraz wyzwalanie spo-
łecznej energii wśród mieszkańców 
obu Gmin oraz wieloletnie wspieranie 
działalności Stowarzyszenia.

W części oficjalnej spotkania 
zostały zaprezentowane wszystkie 
projekty realizowane w ramach pro-
gramu, oficjalne rozstrzygnięto też 
konkurs „Opowiedz...”.

W kategorii CZŁOWIEK - zwy-
cięski okazał się film zatytułowany 
„Zdrowy ruch- radosny duch 2” stwo-
rzony przez Stowarzyszenie na rzecz 
rozwoju i promocji gminy Bolesław.

W kategorii MIEJSCE - spośród 
dwóch zgłoszonych filmów wygrał film 
pt. „Niepełnosprawni pełnosprawni 
w wędkowaniu” zrealizowany przez 
Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkar-
skie Biała Przemsza w Kluczach

W kategorii MOTYW - nagrodę 
otrzymał film „Wszystko po krakow-
sku!” nakręcony przez grupę niefor-
malną – KGW w Rodakach

Pracowniczki Ośrodka Działaj 
Lokalnie w Kluczach uhonorowały 
również najlepszych realizatorów 
projektów:

- za wzorową realizację projektu 
„Szlakiem zabytków, miejsc pamięci 
i pomników przyrody na terenie gminy 
Bolesław” dla Grupy Nieformalnej 
Nauczycieli – Turystycznie O(d)
znaczamy

- za najszerszą promocję dla 
grupy nieformalnej KINOMANIACY 
realizującej projekt „Akcja kino”

- za popularyzowanie wolontaria-
tu dla Stowarzyszenia „Otwarci” z By-
dlina realizującego projekt „Jurajskie 
Lato z Nordic Walking i Bieganiem”

- za zaangażowanie największej 
ilości odbiorców dla grupy niefor-
malnej DziałaMY z gminy Bolesław 
realizującej projekt „Heca na dwana-
ście fajerek”

- za zaangażowanie największej 
ilości środków finansowych dla OSP 
z Bolesławia realizującego projekt 
„STRAŻ - Historia, która łączy po-
kolenia!”

- za pierwsze kroki w tworzeniu 
i realizowaniu projektów dla KGW 
w Golczowicach oraz KGW w Kwa-
śniowie Dolnym

Na zakończenie zagrał dla nas 
zespół Merkaba wprowadzając na-
szych gości w magiczny klimat. 
Dziękujemy, że wspólnie z nami wy-
zwalacie społeczną energię!

Stowarzyszenie Forum Oświa-
towe Klucze składa serdecznie po-
dziękowania GOK w Kluczach za 
użyczenie sali na Galę oraz KGW 
w Rodakach, KGW w Golczowicach, 
KGW „Źródełko” z Kolbarku oraz 
KGW z Bogucina Dużego za przygo-
towanie poczęstunku.

Wybitni sportowcy 
nagrodzeni

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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Wasze interWencje Zaparkujesz tyłem  
– zapłacisz mandat?

olkusz
Wiola�Woźniczko

Zakaz parkowania tyłem do 
budynku – tabliczka tej treści 
pojawiła się niedawno na parkingu 
przy ul. Krasińskiego 2A na olku-
skim osiedlu Młodych. Do naszej 
redakcji dzwonili zaciekawieni 
mieszkańcy z pytaniem, kto za-
montował tabliczkę i jaką ma ona 
moc prawną.

Okazało się, że tabliczka została 
umieszczona przez administrację 
osiedla na prośbę kilku mieszkańców 
bloku. Parking znajduje się blisko 
budynku, a spaliny z uruchamia-
nych samochodów dostają się przez 
otwarte okna do mieszkań. Problem 
jest szczególnie uciążliwy zimą, gdy 
kierowcy „zapalają” auta na dłużej, 
odśnieżając pojazdy. Administracja 
osiedla podkreśla, że tabliczka nie 
jest znakiem drogowym, a jedynie 
informacją dla kierowców. 

Czy zatem zmotoryzowani, którzy 
zaparkują w inny sposób, mogą 
dostać mandat? Policja uspokaja, że 
za niedostosowanie się do informacji 
umieszczonej na tabliczce nie grożą 
żadne sankcje. - Umieszczona pod 
znakiem D-18 „parking” tabliczka 
„zakaz parkowania tyłem do budyn-
ku” nie ma umocowania prawnego. 
Kierowcy, którzy zaparkują swoje 
pojazdy tyłem do budynku nie będą 
naruszali obowiązku wynikającego 
z art. 46 ust. 4 Ustawy prawo o ruchu 
drogowym, który brzmi: „Kierujący 
pojazdem jest zobowiązany stosować 
sposób zatrzymania lub postoju 

wskazanymi znakami drogowymi” - 
informuje oficer prasowy olkuskiej 
komendy asp. Katarzyna Matras.

Policjantka szczegółowo wyja-
śnia, że znaki i sygnały drogowe oraz 
zasady ich umieszczania wynikają 
z ustawy i jej przepisów wykonaw-
czych. - Umieszczanie pod znakiem 
„parking” tabliczki informującej okre-
śla Rozporządzenie Ministrów Infra-
struktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 
roku w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych. Zakres ich stosowania 
reguluje Rozporządzenie Ministra In-
frastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 

2003 roku w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania. W razie 
potrzeby wskazania określonego 
sposobu parkowania pojazdów na 
drodze, pod znakiem D-18 umieszcza 
się odpowiednią odmianę tabliczki 
T-30, która podaje sposób ustawienia 
pojazdów – dodaje asp. Matras.

Czy tabliczki z tego typu zaka-
zami są potrzebne? Czy kierowcy 
zastosują się do prośby grupy 
mieszkańców? Czekamy na Pań-
stwa opinie!

Gdzie ten internet?
olkusz

Piotr�Kubiczek

W skład Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Olkuszu wchodzą także 
świetlice wiejskie. W jednej z nich 
zdaniem mieszkańców od ponad 
pół roku nie działa internet, co 
mocno utrudnia prowadzenie 
zajęć i codzienne funkcjonowanie. 
Chodzi o Niesułowice. Zdaniem 
urzędników, problem leży po stro-
nie korzystających z sieci.

Do naszej redakcji zadzwonił 
sołtys Niesułowic, skarżąc się na brak 
połączenia internetowego w świetlicy. 
Taka sytuacja trwa już dłuższy czas. 
Najpierw internet był bardzo słaby, 
teraz od sześciu miesięcy nie ma go 
wcale. Zdaniem miejscowej społecz-
ności próby reagowania w tej sprawie 
w urzędzie nie przynoszą żadnych 
skutków.

Temat przedstawiliśmy rzecz-
nikowi olkuskiego magistratu Mi-
chałowi Latosowi. Ten przy pomocy 
firmy świadczącej usługi internetowe 

zbadał szczegółowo sytuację. - Kon-
trola w Niesułowicach wykazała, 
że łącze internetowe działa, jednak 
został przekroczony miesięczny limit 
danych, w wyniku czego prędkość 
dostępu do sieci zwalnia do 64kB/s 
– mówi przedstawiciel UMiG-u, do-
dając, że historia otwieranych stron 
na poszczególnych komputerach po-

twierdza tylko, że internet w świetlicy 
w ostatnim czasie na pewno działał.

- W ostatnim półroczu nie było 
żadnych zgłoszeń ws. braku łącza 
sieciowego w świetlicy w Niesułowi-
cach. Niestety lokalizacja obiektu 
nie pozwala na podłączenie innego 
usługodawcy internetowego – dodaje 
Michał Latos.

Zgłos interwencję!
Masz problem? Zostałeś pokrzywdzony przez system i nie wiesz jak walczyć 

z bezduszną biurokracją? Jest coś co chciałbyś zmienić w naszym mieście lub 
w swoim otoczeniu? A może wiesz o czymś wymagającym naszej interwencji? Jednym 

słowem jeśli masz sprawę dla reportera to napisz do nas. Nasi reporterzy czekają!
redakcja@przeglad.olkuski.pl  i tel. 32 754 44 77
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Wasze interWencje Drzewa na Starym 
Cmentarzu  

nie do wycinki

olkusz
Wiola�Woźniczko

Trwająca od kilku tygodni 
masowa wycinka drzew wzbudza 
ogromne kontrowersje. To efekt 
obowiązujących od początku tego 
roku zliberalizowanych przepisów 
dotyczących usuwania drzew na 
prywatnych posesjach. Temat ten 
żywo interesuje naszych Czytel-
ników. 

Jeden z nich zaalarmował re-
dakcję „Przeglądu Olkuskiego” 
o oznaczonych jaskrawym kolorem 

drzewach na olkuskim Starym Cmen-
tarzu. - Wiem, że w podobny sposób 
oznaczane są niekiedy drzewa do 
wycinki. Nie jestem w stanie samo-
dzielnie zweryfikować, czy faktycznie 
taki jest zamysł. Drzewostan cmenta-
rza nadaje temu miejscu wyjątkowy 
charakter i stanowi niezwykle cenny 
obiekt w przestrzeni miejskiej, ponad-
to w jego skład wchodzi co najmniej 
jeden pomnik przyrody. Zdewastowa-
nie tak cennego dla Olkusza miejsca 
byłoby prawdziwą hańbą, stąd też 
moja, oby na wyrost, obawa – napisał 
do nas olkuszanin, dołączają zdjęcia 
opisywanych drzew.

O wyjaśnienie sprawy zwrócili-
śmy się do Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, który administruje tere-
nem cmentarza. - Nic tam nie tniemy 
– uspokaja rzecznik prasowy magi-
stratu Michał Latos - drzewa zostały 
oznaczone na potrzeby wykonania 
inwentaryzacji istniejącego drzewo-
stanu w ramach opracowywanego 
projektu zagospodarowania Starego 
Cmentarza.

Przepisy w zakresie wycinki 
drzew mają zostać zmienione. Jak 
Państwa zdaniem powinny brzmieć 
ustawowe zapisy? Zapraszamy do 
dyskusji!

Jak żyć, gdy sąsiad 
kopci w piecu?

olkusz
Jakub�Fita

W ostatnich miesiącach wokół 
smogu rozgorzała bardzo gorąca 
dyskusja. Problemem zanieczysz-
czenia powietrza chcą zajmować 
się naukowcy, lekarze oraz polity-
cy. Coraz więcej instytucji i urzę-
dów deklaruje wolę walki z tym 
zjawiskiem. Póki co są to jednak 
tylko słowa. A jak wygląda walka 
ze smogiem w praktyce?

Do naszej redakcji dotarł nie-
dawno list od jednego z mieszkańców 
Olkusza. Czytelnik opisuje w nim 
problem z sąsiadami, którzy w week-
endy zatruwają powietrze dymem 
z domowych pieców.

-  Chorowałem na raka płuc. 
Jestem po operacji. Widząc przez 
okno wielkie kłęby czarnego dymu 
z kominów prywatnych domów po-
stanowiłem zadzwonić do Straży 
Miejskiej. Nikt jednak nie odebrał 
mojego telefonu. Zgłosiłem więc 
sprawę na Policję. Dyżurny powia-
domił mnie, że natychmiast podejmie 
interwencję. Po upływie paru minut 
zadzwonił do mnie policjant, który 
poprosił o bliższe dane zgłoszone-
go zjawiska. Ostatecznie w mojej 
okolicy nie było jednak interwencji, 
więc skontaktowałem się kolejny 
raz z Policją. Usłyszałem wtedy, że 
z takimi sprawami należy zwracać 

się do Straży Miejskiej. Oni jednak 
w niedziele nie pracują. Poradzono 
mi, żebym poczekał ze zgłoszeniem 
do poniedziałku. Właściciele pieców 
wiedzą, że w soboty i niedziele są 
bezkarni, mogą więc przez kilka 
godzin palić czym chcą. Pytam, czy 
tak ma wyglądać walka ze smogiem? 
– skarży się w swoim liście mieszka-
niec Olkusza.

Jak wynika z odpowiedzi udzie-
lonej przez przedstawicieli olkuskiej 
Policji, ustawa Prawo ochrony środo-
wiska mówi, że marszałek wojewódz-
twa, starosta oraz wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta sprawują kontrolę 
przestrzegania i stosowania przepi-
sów o ochronie środowiska w zakresie 
objętym właściwością tych organów. 
Mogą oni upoważnić do wykonywania 
funkcji kontrolnych pracowników 
podległych im urzędów lub funkcjo-
nariuszy straży gminnych. Nie mogą 
jednak wydawać stosownego upoważ-
nienia funkcjonariuszom Policji.

- W opisanej przez Czytelnika 
sytuacji organem, który sprawuje 
kontrolę w zakresie przestrzegania 
i stosowania przepisów o ochronie 
środowiska jest burmistrz. Zgod-
nie z obowiązującymi przepisami 
w przypadku stwierdzenia smogu 
spowodowanego spalaniem odpa-
dów w piecach grzewczych, kontrola 
w domach, budynkach itp. nie może 
być przeprowadzona przez Policję. 
Mieszkańcy o takich sytuacjach 
powinni informować Straż Miejską. 

Policja może przyjąć takie zgłoszenie, 
które i tak w konsekwencji zostanie 
przekazane organom odpowiedzial-
nym za egzekwowanie przepisów 
ustawy – tłumaczy asp. Katarzyna 
Matras, rzecznik prasowy KPP w Ol-
kuszu.

Innego zdania są jednak przed-
stawiciele olkuskiego magistratu. 
- Owszem, Straż Miejska zajmuje 
się takimi zgłoszeniami, ale nie jest 
możliwe, by robiła to w dni wolne od 
pracy. Istnienie Straży Miejskiej nie 
zwalnia Policji z wykonywania ich 
obowiązków. Tłumaczenie, że Poli-
cja nie zajmuje się tematem smogu 
wydaje się dziwne, bo jak wyjaśnić 
pojawiające się w wielu miastach 
informacje prasowe o kontrolach 
palenisk prowadzonych przez Policję? 
– komentuje Michał Latos, rzecznik 
prasowy UMiG Olkusz.

W związku z powtarzającymi 
się zgłoszeniami olkuska Policja 
zwróciła się z prośbą do urzędów 
znajdujących się w naszym powiecie 
o wypracowanie algorytmu postę-
powania w podobnych przypadkach 
oraz o ewentualne wyznaczenie osób 
dyżurujących, którym Policja będzie 
mogła przekazać informacje o powyż-
szym  problemie.

A jakie jest zdanie Czytelni-
ków na ten temat? – Zapraszamy 
do dyskusji na www.przeglad.
olkuski.pl
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sułoszowa
Olgerd�Dziechciarz

Słów kilka o innowiercy Fran-
ciszku Stankarze (1562–1621), 
którego określa się w literaturze 
historycznej mianem młodszego 
- dla odróżnienia od jego ojca, 
wybitnego działacza reformacji 
polskiej, również noszącego to imię 
i przydomek; matką była Magdale-
na z Łosiów.

Przypomnijmy, że starszy ze 
Stankarów to Franciszek z Mantui, 
który przybył do Polski z Włoch. 
Zwany Stancaro lub Stancarus 
Mantuanus, był księdzem, pro-
fesorem hebraistyki w Akademii 
Krakowskiej, ale za poparcie refor-
macji trafił do więzienia biskupiego 
na zamku w Lipowcu, skąd dzięki 
pomocy innowierczej szlachty zdołał 
zbiec (w legendarnej wersji w uciecz-
ce miała mu pomóc zakochana 
w nim córka więziennego strażnika). 
Od 1551 r. był profesorem teologii 
w Królewcu (Prusy Książęce były 
państwem protestanckim). Kapitalny 
opis starszego Stankara dał Bruckner 
w „Różnowiercach polskich” (s. 112.), 
pisał o nim: tak: „Żyd z twarzy, ksiądz 
z powołania, żonaty (przynajmniej 
w Wenecji) z ubogą, wątpliwej czci 
niewiastą (czyżby matką młodszego 
Stankara? - dop. O.D.), niespokojny, 
znaczący wszędzie (swarami) swą 
drogę, jak ślimak jaki, zarozumiały 
ze swej wiedzy lekarskiej i teologicznej 
/.../ niepohamowany w szkalowaniu 
i posądzaniu innych, sromotnie więc 
oplwany nie tylko przez katolików 
(Orzechowski), lecz i przez protestan-
tów”. Zmarł w 1574 r. W późniejszych 
latach młodszy Franciszek wiele razy 
musiał bronić dobrego imienia swego 
ojca, ale o tym niżej.

O ile starszy Stankar nie miał 
zgoła nic wspólnego z naszą ziemią, 
o tyle młodszy Franciszek, owszem, 
wszak ten przedstawicieli reformacji 
ministrował w Sułoszowej, w 1589 r. 
Dodajmy, że minister u protestantów 
pełnił tę sama rolę, co proboszcz 
u katolików. Jak to się stało, że 
w Sułoszowej był zbór kalwiński? 
W XVI w., gdy wioska należała do wła-

dających niedaleką Pieskową Skałą 
ówczesnych innowierców Szafrańców, 
jeden z nich - Stanisław Szafraniec 
złupił kościół, a następnie zamienił 
go w zbór kalwiński. Pozostała przy 
katolicyzmie ludność była zmuszona 
chodzić na msze do Jerzmanowic. 
O wiosce w czasach reformacji wiemy 
też z rękopisu zachowanego w Bi-
bliotece PAN w Krakowie (nr 1846), 
w którym mowa jest o tym, że w roku 
1595 Stanisław Szafraniec przekazał 
gromadzie „przez ręce... w Sułoszo-
wy ministra” księgę sądową klucza 
pieskoskalskiego. Skoro był więc 
w Sułoszowej minister (najprawdopo-
dobniej chodzi o niejakiego Łukasza) 
tamtejszy kościół wciąż był prote-
stanckim zborem. Znamy kilku mi-
nistrów zboru sułoszowskiego: Jana 
Kosteckiego (1579 r.), który potem 
ministrował m. in. w Olkuszu, Fran-
ciszka Stankara mł. właśnie, wspo-
mnianego wcześniej Łukasza (1595 
r.), Stanisława z Kosowa (miałby to 
być „Stanislaus Andrzejowiensis, mi-
nister in Sułoszowa”, który podpisał 
się pod kanonami synodu general-
nego w Toruniu 21-26 sierpnia 1595 
r.)? Na synodzie dystryktowym w Se-
ceminie (6 maja 1598 r.) uzgodniono, 
że w zborze w Sułoszowej dwóch 
seniorów dokona wizytacji. W 1873 
r. dokonano rozbiórki kościół św. 
Wawrzyńca. Konsekrowana w 1884 
r. nowa świątynia przetrwała tylko 
30 lat, gdyż w 1914 r. uległa znisz-
czeniu w wyniku działań wojennych. 
Obecna świątynia jest więc trzecią 
z kolei i prócz miejsca nic ją z byłym 
kalwińskim zborem nie łączy.

Jako przedstawiciel tego zboru: 
„minister Sułoszoviensis [Suliszo-
viensis]” brał udział Franciszek 
Stankar mł. w synodzie prowincjal-
nym we Włodzisławiu (14 września 
1589 r.). Na synodzie dystryktowym 
w Seceminie (5-6 maja 1595 r.) 
skierowany został Stankar wraz 
z Krzysztofem Pawłowskim, podewo-
jewodzim krakowskim do „Gorlic do 
p. Pieniążka”, gdzie mieli doprowa-
dzić do „reformacyi kościoła”. Bierze 
potem udział Stankar w ważnym sy-
nodzie generalnym w Toruniu (21-26 
sierpnia 1595 r.), gdzie udziela się 
w toczonej tam dyspucie, widnieje też 
pod „Kanonami synodu toruńskiego”. 
Na synodzie dystryktowym we Włosz-
czowej (9-11 lutego 1595 r.) jest już 
młodszy Stankar przedstawicielem 
zboru we Włodzisławiu. Synod dys-
tryktowy w Okszy (19-21 lipca 1596 
r.) naznaczył Franciszka Stankara 
„do Okszej”.

Potem miał Stankar jakieś pro-
blemy ze zdrowiem, z tego też powodu 
nie wziął udziału w synodzie, o czym 
jest napisane w protokole synodu 
dystryktowego we Włoszczowej (7-8 
lutego 1597 r.). Dowiedzieć się też 
z owego tekstu można, że niezbyt 
chętnie tracił swego ministra wła-
ściciel Włodzisławia Hieronim Lanc-
koroński i nawet prosił synod, żeby 
mu nie odbierano Stankara. Bracia 
myśleli nawet, że Stankar celowo nie 
przyjechał na synod, bo się zbuntował 
przeciw przeniesieniu do Okszy. Oka-
zało się jednak, jak już wspominałem, 
że po prostu się biedakowi zachoro-
wało (o czym przekonała się wysłana 
do niego przez synod delegacja). Na 
synodzie dystryktowym w Seceminie 
(9 maja 1599 r.) dostał Stankar po-
lecenie wizytacji zborów w Miedźnej 
i Działoszynie (wraz z Marcinem 
Krezą). Jego nazwisko widnieje wśród 
uczestników synodu dystryktowego 
w Okszy (19 lipca 1599 r.). Znów 
wtedy zostaje wysłany z wizytacją, 
tym razem do Szczekocin. Z kolei 
synod prowincjalny w Ożarowie (29 
września - 1 października 1600 r.) 
wyznaczył Franciszka Stankara se-
niorem dystryktu sandomierskiego. 
Synod dystryktowy w Seceminie (4-6 
maja 1601 r.) wyznacza m. in. Stan-
kara „do rewidowania przetłumaczo-
nej Biblijej na polskie przez x. Marci-

na Janiciusa, ministra secemskiego”. 
Ponieważ Franciszek Stankar młod-
szy był człowiekiem obowiązkowym, 
do ostatnich swych dni brał udział 
w bardzo wielu synodach, wspomnij-
my więc tylko o ważniejszych.

Na synodzie dystryktowym we 
Włoszczowej (3 lutego 1602 r.) znaleźli 
się chętni do sfinansowania owego 
przekładu Biblii, który Stankar prze-
glądał wraz z Franciszkiem Secemi-
niusem. Trudno dociec czy dzieło to 
w ogóle zostało wydane, nie zachował 
się bowiem żaden egzemplarz. Musieli 
się jednak obaj panowie sprawdzić 
w przeglądaniu cudzych prac, bo na 
synodzie dystryktowym w Seceminie 
(3 maja 1602 r.) zalecono im „rewi-
dowanie i poprawo[wa]nie /.../ prac 
pozostawionych ś.p. męża, x. Grze-
gorza z Żarnowca” (patrz sylwetka). 
Na synodzie dystryktowym we Włosz-
czowej (8 lutego 1603 r.) wstawiał się 
Stankar u swych współbraci o opiekę 
nad wdowami i dziećmi po zmarłych 
ministrach. Bierze też Stankar udział 
w konwokacji prowincjalnej w Bełży-
cach (18 października 1603 r.), gdzie 
m. in. rozprawiano znów o wspo-
mnianym już przekładzie Biblii. Na 
synodzie dystryktowym we Włosz-
czowej (6 lutego 1604 r.) Franciszek, 
jako jeden z nielicznych wysupłał „na 
sieroty” 11 zł. (najbardziej „szarpnął 

się” Franciszek Secemnius, bo dał 
aż 100 zł!). Inni bracia upomniani 
zostali, „aby powinności swej dosyć 
czynili”. W trakcie konwokacji gene-
ralnej w Baranowie (3 maja 1604 r.) 
zalecono braciom, by zbierali środki 
na wydanie Biblii (miały być zwrócone 
po sprzedaniu nakładu). Stankar miał 
za zadanie spisać notatki do Starego 
Testamentu („Annotationes in Vetus 
Testamentum /.../ na pięcioro Ksiąg 
Mojżeszowych”). Na synodzie dys-
tryktowym w Okszy (17 lipca 1605 r.) 
omawiano m. in. „Zboru secemskiego 
opatrzenie pasterzem”. Część braci 
opowiadała się za kandydaturą Stan-
kara, a część - Jana Petrycego. Decy-
zję odłożono do synodu prowincjal-
nego w Ożarowie (23 września 1605 
r.), z którego jednak brak protokołu. 
Wcześniej jednak, bo 10 czerwca 1607 
r. bierze Stankar udział w zjeździe 
w Trojczycach, gdzie rozpatrywano 
sprawę Mikołaja Dasypa, ministra 
z Kusienic, któremu zarzucano: 
„pijaństwo brzydkie (a więc może 
być i piękne - dop. O.D.), sprośny 
nierząd i cudzołóstwo, furyje, zdrady, 
plotki, hałasy w domu i z inszymi, 
tańce”. Mikołaj niczego nie żałował, 
więc przestał być ministrem. Bywało 
też i na odwrót. W protokole synodu 
dystryktowego we Włodzisławiu 
(28 września 1607 r.) odnajdujemy 
informację, że „za świadectwem 
x. Stankara senijora (przy którym 
półczwarta lata mieszkał) dobrego 
zachowania jego, inaugurowany jest”, 
czyli uznany godnym bycia ministrem 
i szerzenia Bożego Świadectwa Jan 
Lelowita (Iphtinius, ex-ksiądz). Synod 
prowincjalny w Ożarowie (1608 r.) 
wybrał Franciszka Stankara superin-
tendentem prowincji małopolskiej (na 
trzy lata). Rok później, na synodzie 
dystryktowym w Okszy (18 lipca) 
znów znalazł się Stankar w gronie 
tych, którym zlecono zrewidowanie 
jakiegoś dzieła. Tym razem miał to być 
„Summaryjusz prawdy katolickiej” 
jezuity Marcina Łaszcza (podpisany 
pseudonimem - Słupski). Na synodzie 
dystryktowym we Włodzisławiu (18 
września 1609 r.) Stankar wraz z Mi-
kołajem Kołkiem został wyznaczony 
do wyjazdu na synod prowincjalny 
do Opola (25 września tegoż roku - 
nie doszedł do skutku). Na synodzie 
dystryktowym we Włodzisławiu (17 
września 1610 r.) wyznaczono na 
synod w Ożarowie, obok superin-
tendenta, jeszcze dwóch ministrów, 
którym nakazano, by przekazali 
braciom, „aby prowincyjalne synody 
nie były zaniedbywane ani waryjowa-
ne”. Dzięki protokołowi z konwokacji 

prowincjalnej w Lublinie (13 listopada 
1610 r.) wiemy, że Stankar wówczas 
zachorował, bo z takiego powodu nie 
wziął w niej udziału. W protokole po-
jawia się Stankar dopiero trzy synody 
później, na dystryktowym w Okszy (15 
lipca 1611 r.), czyżby więc tak długo 
chorował? 

Synod dystryktowy w Seceminie 
(2 maja 1612 r.) skierował Francisz-
ka na wizytację do Gorlic. W trakcie 
konwokacji dystryktowej w Bełżycach 
(12 września 1612 r.) stwierdzono, że 
Stankar sprawdził się jako superin-
tendent („nie masz li do niego żadnej 
przyczyny”), więc pozostał na tym 
stanowisku. Dało jednak znów znać 
o sobie pogarszające się zdrowie Stan-
kara, toteż z synodu dystryktowego 
we Włodzisławiu (28 września tego 
samego roku), bracia wysłali do niego 
„natenczas chorującego” list, pewnie 
z życzeniami powrotu do zdrowia. Nie 
ma go też na następnym synodzie pro-
wincjalnym w Ożarowie (30 września). 
Bracia znów więc wystosowali do 
niego korespondencję „prosząc, aby 
z tej pracy (superintendenta, którym 
został na dwa lata - dop. O.D.) nie 
wymawiał się”. W trakcie konwokacji 
dystryktowej w Okszy (11 listopada) 
bracia wydali dekret przeciwko mini-
strowi krzcięcickiemu Samuelowi Ja-
niciusowi, który - jak donosi protokół 
- „zapomniawszy miłości braterskiej” 
dopuścił się okropnych ekscesów 
w postaci napadów na zasłużonych 
ministrów. Jednym z napadniętych 
był Franciszek Stankar. Zrazu chcia-
no Janiciusa obłożyć ekskomuniką, 
ale dano mu jeszcze szansę, by się 
pokajał. Ten jednak bez żenady, miast 
się kajać zapił w gospodzie, nie bojąc 
się przy tym „tego dekretu nazwać 
wszetecznym”. Co tu dużo mówić, 
sam się prosił o ekskomunikę. I się 
doczekał!

Bierze potem udział Stankar 
w konwokacji generalnej i syno-
dzie prowincjalnym w Bełżycach 
(19-24 września 1613 r.). W protokole 
synodu prowincjalnego w Ożarowie 
(1614 r.) czytamy: „Za spólnym ze-
zwoleniem brata miłego x. Franciszka 
Stankara na tymże urzędzie jego su-
peratendeńskim znowu do trzech lat 
zostawujemy”. To już drugie przedłu-
żenie jego kadencji. Rok później synod 
dystryktowy w Seceminie wyznaczył 
Stankara na wizytatora do Gorlic. 

Franciszek 
Stankar  

i Sułoszowa

Ostatnie etapy renowacji zabytkowych organów
olkusz

Piotr�Kubiczek

Niespełna dwa lata temu zapa-
dła decyzja o podjęciu natychmia-
stowych prac konserwatorskich 
przy XVII-wiecznych organach 
Hansa Hummla i Jerzego Nitrow-
skiego, zachowanych w Bazylice 
Mniejszej pw. św. Andrzeja Aposto-
ła w Olkuszu. Prace nad renowacją 
zabytkowego instrumentu trwają 
nieprzerwanie od kilkunastu mie-
sięcy, a ich miejscem od samego 
początku jest holenderskie Zaan-
dam i mieszcząca się tam od ponad 
wieku firma organmistrzowska 
Flentrop Orgelbouw.

Groźna korozja
W 2015 roku w późnorenesan-

sowym instrumencie odkryto szybko 
postępującą korozję metalowych 
piszczałek. Parafia była więc niejako 
zmuszona do podjęcia konkret-
nych kroków ratowania organów. 
Po licznych konsultacjach z Mało-
polskim Konserwatorem Zabytków 
oraz innymi specjalistami z dziedziny 
muzyki sakralnej, uzyskano niezbęd-
ne pozwolenia i rozpoczęto renowa-
cję dzieła Hummla i Nitrowskiego. 
Pierwszym punktem działań był 
demontaż. Z wnętrz szaf wyjęto całe 
wyposażenie instrumentu. Działania 
zostały szczegółowo sfotografowane, 
wykonane zostały też specjalne po-
miary i rysunki cyfrowe, wszystko 

po to, by przy składaniu organów, 
wszystkie elementy wróciły na swoje 
pierwotne miejsce.

Najpoważniejszym problemem 
organów był biały nalot w formie pier-
ścieni pojawiający się na wszystkich 
piszczałkach wewnętrznych. Diagno-
za nie pozostawiała złudzeń - to koro-
zja 400-letniego metalu, a konkretnie 
ołowiu, z którego wykonane są pisz-
czałki. Proces ten spowodowany był 
głównie kontaktem metalu z drewnem 
sklejanym syntetycznymi klejami, 
zawierającymi substancje inicjujące 
rdzewienie. Ponadto podczas demon-
tażu ekipa pracująca przy olkuskim 
instrumencie natrafiła na wiele defor-
macji piszczałek, które ugięły się pod 
własnym ciężarem. Deformacja stała 
się przyczyną utraty ich muzycznych 
funkcji – nie wydobywają się z nich 
żadne dźwięki.

Przenosiny do Zaandam
Wszystkie piszczałki, a także 

kute elementy kowalskie stanowiące 
mechanizm instrumentu, zostały za-
pakowane w czterdzieści drewnianych 
skrzyń. Transport był odpowiednio 
ubezpieczony na wypadek ewentu-
alnych uszkodzeń mechanicznych. 
Szczęśliwie ładunek w stanie nie-
naruszonym dotarł do Holandii. Na 
miejscu wszystkie elementy zostały 
zdeponowane w warsztacie, w spe-
cjalnie klimatyzowanym pomiesz-
czeniu, w którym wilgotność jest 
taka sama jak w olkuskiej bazylice. 
Wkrótce rozpoczęła się renowacja 

zabytkowych elementów. Podczas niej 
specjaliści pod kierunkiem dr Krzysz-
tofa Urbaniaka, pełniącego nadzór 
nad pracami konserwatorskimi w Za-
andam z ramienia Małopolskiego 
Konserwatora Zabytków odbyli także 
kilka podróży studyjnych, odwiedza-
jąc zabytkowe kościoły w Polsce i na 
Słowacji, szukając najlepszych roz-
wiązań naprawczych na przykładzie 
bliźniaczych instrumentów.

Olkuskie organy, po zdjęciu 
z nich pewnych warstw farby i prze-
malowań, ujawniły nieznane do tej 
pory obszary, m.in. zapisane na 
paskach pergaminu tuszem i pocho-
dzące z czasu budowy instrumentu 
tabliczki z nazwami rejestrów. - To 
bardzo istotne informacje. Pozwoliły 
one ustalić, jakie faktycznie głosy 
znajdowały się w określonych miej-
scach – mówi dr Urbaniak, który po 
raz drugi w trakcie trwania renowacji 
instrumentu odwiedził Olkusz, aby 
zdać mieszkańcom relację z przebiegu 
prac trwających w Zaandam. Jednak 
nie wszystkie prace odbywają się 
w firmie organmistrzowskiej Flentrop 
Orgelbouw. Część z nich, dotycząca 
szafy organowej i jej okuć oraz ru-
chomych skrzydeł prowadzona jest 
w Olkuszu.

O tym, co dzieje się w Holandii 
i jak wygląda codzienna renowacja 
organów, przekonał się w ostatnich 
tygodniach także proboszcz bazy-
liki ks. Mieczysław Miarka, który 
w grudniu pojechał do Zaandam 
z wizytacją. 

Prace konserwatorskie  
na ukończeniu

Długotrwała konserwacja instru-
mentu powoli dobiega końca. Plano-
wany powrót odrestaurowanych części 
organów z Holandii do Olkusza datuje 
się na koniec października bieżącego 
roku. - Wtedy też zacznie się montaż 
techniczny i regulacja instrumentu. 
Wcześniej z kolei zakończone muszą 
być prace przy konserwacji samego 
balkonu – chóru organowego, czyli 
tej podkowiastej empory, na której 
stoją organy. Jest ona w kształcie 
litery „U”. Chodziło o to, by na bocz-
nych segmentach wspartych o filary 
można było posadzić np. dwudzielny 
zespół muzyczny. Są to ogromne 
powierzchnie, nad którymi pracuje 
obecnie pan Marcin Chmielewski. 
Gdy instrument powróci na swoje 
miejsce, po mniej więcej półrocznym 
okresie montażu i regulacji, nastąpi 
tak zwana intonacja organów, czyli 
ustawienie wszystkich parametrów 
każdej z piszczałek oddzielnie, by 
wybrzmiewały w sposób naturalny. 
Jest to proces, który wymaga ciszy, 
więc będzie się on odbywał częściowo 
w nocy. I wreszcie finalne strojenie 
organów. Sądzimy, że gotowy in-
strument zabrzmi w bazylice latem 
2018 roku – dodaje dr Krzysztof 
Urbaniak.

Nowy wygląd instrumentu
Proces konserwacji zabytku 

sprawi, że organy kolorystycznie 

będą się różniły w porównaniu do 
dnia, w którym uległy demontażowi. 
W trakcie prac okazało się, że in-
strument przez kilkaset lat w ogóle 
nie posiadał polichromii. - Brązo-
wo-czerwona farba na balustradzie 
chóru, która pochodzi z lat 90-tych 
XX wieku, nie jest oryginalna. Była 
ona w miodowym kolorze stosunkowo 
ciemnego drewna – może takiego, 
jak stalle pod chórem olkuskiego 
kościoła, czy w prezbiterium. I na tle 
tej drewnianej struktury, pokrytej 
jeszcze odpowiednim woskiem, wy-
eksponowane będą odrestaurowane 
elementy roboty snycerskiej, które 
opierają się na zoomorficznych i też 
roślinnych ornamentach. Są one zło-
cone, srebrzone i posiadają tak zwane 
laserunki – czyli drobne elementy 
drewniane, które mają imitować 
kamienie szlachetne w kolorach: 
jaskrawo czerwonym, zielonym i błę-
kitnym. Podobne kolory będą też na 
określonych miejscach szafy organo-
wej. Laserunki wykonywane są w ten 
sposób, że na folię srebrną albo ze 
szlakmetalu nanosi się odpowiednią 
farbę – tłumaczy dr Urbaniak.

- Sądzę, że całość będzie wspa-
niale dopełniała wrażenia optyczne. 
To będzie niezwykle wzruszający 
moment, kiedy wreszcie usłyszymy 
to brzmienie, które 400 lat temu zo-
stało Olkuszowi zafundowane przez 
przodków – kończy ekspert odpowie-
dzialny za nadzorowanie prac nad 
instrumentem.

Kosztowna renowacja
Realizacja projektu konserwacji 

olkuskich organów przewidziana 
jest na lata 2015-2018. Koszt cał-
kowity projektu wynosi niespełna 4 
miliony złotych. Niemiecka Funda-
cja Hermann-Reemtsma-Stiftung 
z Hamburga finansuje konserwację 
mechanizmu i piszczałek organowych 
za kwotę 465 tysięcy euro. W ramach 
wkładu własnego parafia pw. św. 
Andrzeja Apostoła zobowiązana jest 
do odprowadzenia 23-procentowego 
polskiego podatku VAT oraz sfinanso-
wania pierwszych etapów konserwacji 
szafy organowej. Mecenasów potrze-
buje konserwacja unikalnych w skali 
kraju empor muzycznych wokół 
organów oraz rekonstrukcja zespołu 
ośmiu miechów klinowych.

- Chcemy, aby olkuskie organy 
Hansa Hummla i Jerzego Nitrow-
skiego – głos Polski i epoki Wazów 
– zostały odpowiedzialnie przeka-
zane przyszłym pokoleniom, stały 
się ważnym punktem na organowej 
mapie Europy, zaś ich niezwykłe 
brzmienie skłaniało do zadumy i re-
fleksji – zaznacza proboszcz bazyliki 
ks. Mieczysław Miarka.

W tym duchu powstała inicjaty-
wa wspierająca konserwację instru-
mentu. Każdy z zainteresowanych 
może indywidualnie objąć prywatnym 
patronatem poszczególne piszczałki, 
finansując ich naprawę. Więcej infor-
macji na temat prywatnego mecenatu 
można znaleźć na stornie interneto-
wej: www.bazylika.pl
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OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

al. 1000-lecia 13
Tel. 41 240 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:

www.inwestlokum.pl

- biuro nieruchomości  
- pośrednictwo w zakresie 

kupna-sprzedaży,  
wynajmu: lokali,domów,  

magazynów, gruntów

Olkusz, ul. Kościuszki 30,  
Tel.791377551, 32 3071234.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Ogłoszenia 
drobne

już od
2,76 zł*
*cena netto, do 40 znaków.

Wylewki agragatem mixokret
510 191 033 Fachowa ekipa

KuPiê - SPRzeDAm
=Sprzedam ceg³ê silikatow¹ 
bia³¹ - 250x120x65, ok. 8000 
szt., cena - 60 gr./szt. (do nego-
cjacji). Tel.(796)177027.

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

p³acê najlepiej.  
Tel.(512)898278.

=Komis Rowerowy, p³acimy 
gotówk¹, elektronarzêdzia, art. 
satelitarne, rtv-agd, pralki, itp. 
Plac Targowy. Tel.(502)261113.

uSługi
=FiRmA iNTROLigATORSKA 
"Jupiter"

Olkusz, ul. Mickiewicza 19 
(naprzeciwko „Victorii”).  
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (du¿a iloœæ 
kolorów), bindowanie, termo-
bindowanie, bigowanie, z³ocenie 
metod¹ termodruku.

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

p³acê najlepiej.  
Tel.(793)001819.

=Zwy¿ka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i us³ugi rêbakiem do 
ga³êzi, elektyczne itp.  
Tel.(512)373245.

BuDOWLANe

=Us³ugi brukarskie, kostka 
przy pomnikach, oczyszczanie 
ogrodów, tarasy, schody.  
Tel.(731)692747.

=Kompleksowe us³ugi remon-
towe, dachy. Tel.(881)301789.

eLeKTROTechNiczNe

=Naprawa telewizorów.  
Tel.(535)871074

FiNANSOWO - PRAWNe

=Darmowa porada prawna, 
pon. godz. 12-13. Kancela-
ria Lex Novum Olkusz, ul. 
Biema 5b. Tel.(513)761029, 
(530)369200.

=chwilówki oraz zastaw.  
Tel.(796)435370.

Kancelaria Prawno-Finansowa 
Sudlex, ul. Augustiañska 8, 

Olkusz.
Œwiadczymy us³ugi doradztwa 
prawnego, w szczególnoœci: 

-przygotowujemy opinie prawne 
z gwarantowan¹ cen¹ 39 z³, 

-sporz¹dzamy pisma  
procesowe i urzêdowe, 
-pomagamy w otwarciu 

dzia³alnoœci gospodarczej, 
-oferujemy sta³¹ obs³ugê 
prawn¹ przedsiêbiorców,
-tworzymy regulaminy dla 

sklepów internetowych  
oraz dokumentacjê wymagan¹ 

przez GIODO.
Kontakt: Tel.(607)426076, 

olkusz@sudlex.pl

Lombard Tomasz Kie³tyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne 

8-20, skup i sprzeda¿ z³ota, 
atrakcyjne ceny, super warunki. 

Tel.(512)777884.

OKOLiczNOœciOWe

FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtañsze 
zdjêcia do dokumentów 

w 3 minuty + retusz gratis 
(mo¿liwoœæ dojazdu do klienta). 
Tel.(600)057911, (692)736760.

=ATELIER Olkusz, ¯uradzka 
1 zaprasza. Natychmiastowe 
zdjêcia do dokumentów (drobny 
retusz gratis, mo¿liwoœæ wyko-
nania w domu u klienta).  
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, serwis. Bogu-
cin Du¿y 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.

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

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

=AUTO SKUP GOTÓWKA, 
OSOBOWE I DOSTAWCZE, 
WSZYSTKIE MARKI I ROCZ-
NIKI, NAJLEPSZE CENY, 
DOJAZD. TEL.(515)274430, 
(602)871305.

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

p³acê najlepiej.  
Tel.(793)001819.

=POmOc DROgOWA.  
Tel.(695)634005.

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

PRAcA
=Przyjmê kierowcê na trans-
port miêdzynarodowy, C+E, na 
ch³odnie, wyjazdy tygodniowe. 
Tel.(784)980707.

=40 lat, wyksza³cenie wy¿sze 
ekonomiczne, szukam pracy. 
Tel.(693)651057.

=Przyjmê do biura spedytora 
na transport miêdzynarodowy, 
znajomoœæ j.angielskiego, 
równie¿ do przyuczenia.  
Tel.(509)020901.

=umyjê okna.  
Tel.(698)994735.

RóŻNe

NOWO OTWARTy zAK£AD 
POgRzeBOWy  

OgRóD SNóW... u Zarz¹dcy 
cmentarza w Wolbromiu, 

ul. Miechowska 79. NiSKie 
ceNy. Dy¿ur ca³odobowy. Tel.
(784)582513, (664)907102.

=Przyjmê reklamê.  
Tel.(889)455162.

=Stoisko nr 3 zaprasza! 
W sprzeda¿y nowe wzory 
d¿insów, kolorowe bawe³niane, 
kurtki przejœciowe, katany, 
rozmiary do 130 cm w pasie! 
Polscy producenci Targowisko, 
ul. S³awkowska wt., ptek i sob. 
do 14.00.

Ogłoszenia 
drobne

już od 2,76 zł*
*cena netto, do 40 znaków.
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ZDROWIE i URODA
CHIRURG
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chirurg, 
USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. Lecze-
nie chorób żył: leczenie żylaków, „pajączków” za 
pomocą skleroterapii, leczenie owrzodzeń. Kom-
presjoterapia (leczenie niewydolności żylnej), 
konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. centrum 
medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 64. Przyj-
muje w środę, piątek od 16.00. Rejestracja 
telefoniczna 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, 604 503 799.

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, 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

Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
O l ku s z ,  u l .  S ł a w ko w s ka  4 .  c zwa r te k  
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

Sławomir Kaźmierczuk lek. med., chirurg ogólny, 
proktolog. Konsultacje, biopsje, USG jamy brzusz-
nej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów 
chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: centrum 
medyczne „INTER-mEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV PONIE-
dZIAŁEK 16:00 -18:00.

CHIRURG DZIECIĘCY
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, USG, zabiegi chirurgiczne, stulejka, 
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: centrum medyczne „INTER-mEd”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. SObOTA 09:00–12:00.

CHIRURG naCZYnIowY
Krzysztof Lenkiewicz lek. med., chirurg naczy-
niowy. Konsultacje, badanie USG dOPPLER żył 
i tętnic, diagnostyka miażdżycy, skleroterapia, 
leczenie żylaków, leczenie ran. Przyjmuje: cen-
trum medyczne „INTER-mEd”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. cZWARTEK 
15.30–19.00.

CHIRURG oRtopEDa
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek Piotr 
Osuch, specjalista chirurg ortopeda traumato-
log. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek naprze-
ciw szpitala - obok piekarni). Rejestracja tel.  
666 329 480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 
(zamiennie wtorki).

Grzegorz Jarosławski lek. med., ortopeda, lekarz 
sportowy. Konsultacje, USG narządu ruchu, 
blokady, osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: centrum medyczne 
„INTER-mEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PONIEdZIAŁEK 09:00–17:00.

Kamil Zamarło lek. med., ortopeda. Konsultacje, 
USG narządu ruchu, blokady, osocze bogatopłyt-
kowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
centrum medyczne „INTER-mEd”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOREK 16:00–19:00.

Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. NZOZ 
„AmimEd” ul. jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.

Manfred Zappa dr n. med. specjalista II st. chi-
rurgii ortopedycznej. Leczenie schorzeń układu 
kostno-stawowo-mięśniowego falą uderzeniową. 
Olkusz, ul. j. Piłsudskiego 18. Pon.-pt. 15-18. 
Rejestracja godz.12-18. Tel.786 866 820.

Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmimEd” ul. jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.

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.

Waldemar Pasich, specjalista ortopeda trauma-
tolog, specjalista medycyny sportowej, USG 
narządu ruchu. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28. 
Pon. 16:30-19, czw. 16-18. Rejestracja tel. 
604 489 612.

Wojciech Gołąb lek. med., ortopeda. Konsulta-
cje, USG narządu ruchu, blokady, osocze bogato-
płytkowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
centrum medyczne „INTER-mEd”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOREK 18:00–19:00.

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 pon. - pt. 10.00 -  
19.00, sob. 9.00 – 13.00. 

DERmatoloG
Anna Dudek, lek. med. spec. specjalista derma-
tolog – wenerolog, kosmetolog. Olkusz, ul. K.K. 
Wielkiego 64. Rejestracja do gabinetu tel. 32 645 
44 70. www.annadudek.pl

Barbara Wąs, specjalista dermatolog. centrum 
medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64,  
tel. 32 645 44 70. Wt., czw. 16-18, sob. 10-12.

Magdalena Sporek-Osołkowska lek. med., der-
matolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn. 
Przyjmuje: centrum medyczne „INTER-mEd”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. SObOTA 09.00–12.00.

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.

DIaBEtoloG
Marta Pasich lek. med., specjalista diabetolog, 
specjalista chorób wewnętrznych. Przyjmuje: 
centrum marlibo-medica Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Rejestracja tel. 32 626 17 31, środa 16.00-19.00.

DIEtEtYK
Dietetyk – porady oraz diety odchudzające i lecz-
nicze. mgr inż. Sonia Zastawnik, ul. Sławkowska 
5/6a, Olkusz, tel. 504-076-245, www.diet-fit.pl

EnDoKRYnoloG
Agnieszka Żak-Gołąb dr n. med., endokrynolog, 
internista. Konsultacje, USG tarczycy. Przyjmuje: 
centrum medyczne „INTER-mEd”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV 
WTOREK 15:30–18:00.

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

GastRoEntERoloG
Paweł Kajfosz lek. med., gastroenterolog, inter-
nista. Konsultacje gastrologiczne, konsultacje 
hepatologiczne. Przyjmuje: centrum medyczne 
„INTER-mEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. SObOTA 09.00–12.00.

GImnastYKa KoREKCYjna
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKANKA 
mgr Ryszard majewski, Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Tel. 664 159 510 www.skakanka.net

GInEKoloG
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.  
Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 17-18. Tel.  
695 942 182.

Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. broniewskiego 8A. Rej. tel. 
530 414 770, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.

Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wtorek, piątek od 
15:00. Tel. 514 288 668 (po 15:00).

Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: centrum medyczne „INTER-mEd”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
ŚROdA 14:00–16:00. 

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.

Zuzanna Gierzyńska lek. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: centrum medyczne „INTER-mEd”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
SObOTA 09:00–12:00.

poradnia schorzeń sutka• 
Sebastian Mosiej lek. med.  Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej . Olkusz, ul. Sławkowska 4. czwartek 
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

ImmUnoloG
Elżbieta Papuga-Szela immunolog kliniczny, 
spec. chorób wewnętrznych. Przyjmuje: cen-
trum medyczne „INTER-mEd”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Piątki 
w godz 9-13.

KaRDIoloG
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.

Janusz Rogóż lek. med., kardiolog, internista, 
lekarz medycyny pracy. Konsultacje, badania 
profilaktyczne, badania kierowców, EKG, EchO 
serca, USG tętnic szyjnych. Przyjmuje: centrum 
medyczne „INTER-mEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚROdA 17.00–19.00.

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

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

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.

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.

KaRDIoloG DZIECIĘCY
Arkadiusz Wierzyk kardiolog dziecięcy, pediatra. 
Przyjmuje: centrum medyczne „INTER-mEd”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel.  
32 479 10 00. III czwartek miesiąca w godz. 16-19.

laRYnGoloG
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.

Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz,  
ul. Sławkowska 4 („GAL-mEd”), tel. 506 312 032, 
32 754 34 64 (po 15.). Pon., czw. 15-17.

Lidia Liszczyk-Mania lek. med., laryngolog dzie-
cięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płukanie 
uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: centrum 
medyczne „INTER-mEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Poniedziałek od 
15.30.

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.

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

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

LoogoMOWA - Pracownia logopedyczna 
mgr Katarzyna Knopik – logopeda metody kra-
kowskiej. Gabinet mobilny (dojazd do pacjenta). 
Kontakt: 510 871 776  www.loogomowa.pl

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.

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

Studio Venus Expert, Joanna Sułowicz dr n. 
med.,  dermatolog ,  wenerolog ,  lekarz  
medycyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów 
medycyny estetycznej. Olkusz, ul. Szkolna 3,  
Tel. 501 310 050.

mEDYCYna spoRtowa
Barbara Banyś lekarz sportowy, specjalista neu-
rologii i rehabilitacji medycznej – badanie lekar-
skie oraz kwalifikacja dzieci i młodzieży do 
uprawiania sportu do 23 r.ż. Tel. 600 00 99 42.

nEfRoloG
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

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.

nEURoCHIRURG
Łukasz Janeczko lek. med., neurochirurg. Kon-
sultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów, 
leczenie bólu. Przyjmuje: centrum medyczne 
„INTER-mEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. SObOTA 09:00–13:00. 

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

Elżbieta Kulka lek. med., neurolog. Konsultacje. 
Przyjmuje: centrum medyczne „INTER-mEd”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚROdA 17.00–19.00.

Maria Marciniak-Chmielewska, neurolog.  
Gabinet Neurologiczny. Olkusz, ul. Nowowiejska 11. 
Rejestracja telefoniczna codziennie w godz. 10.00-
17.00. Tel. 696 024 735.

Przemysław Puz, dr n. med. specjalista neurolog. 
NEUROKARd, bukowno, ul. Pocztowa 3. Rejestra-
cja telefoniczna: 668 127 238.

Przemysław Puz dr n. med., neurolog. Konsul-
tacje, badanie USG dOPPLER naczyń wewnątrz-
czaszkowych, badanie USG dOPPLER tętnic 
szyjnych i kręgowych. Przyjmuje: centrum 
medyczne „INTER-mEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. WTOREK 
16.00–18.00. 

Renata Mędrek - Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Reje-
stracja telefoniczna: 501 760 436.

oKUlIsta
Anita Lyssek – Boroń, dr n. med. specjalista 
chorób oczu. Szeroka diagnostyka oka (OcT, USG, 
foropter), wieloletnie doświadczenie w chirurgii 
zaćmy, jaskry, siatkówki. Olkusz, ul. Parkowa 9a, 
wt., czw. od 16:30. Rejestracja tel. 606 790 500.

Diagnostyka i chirurgia oka „OKO-TEST” 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

Magdalena Kuchno, lek. med. specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, komputerowe 
badanie wzroku i dobór soczewek, pomiar ciśnie-
nia gałki ocznej,  leczenie zaćmy, medycyna pracy. 
Przyjmuje: centrum medyczne „INTER-mEd”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚROdA 15.00–17.00.

„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
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
O l ku s z ,  u l .  S ł a w ko w s ka  4 .  c zwa r te k  
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

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
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista 
medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921.

Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, specjalista 
chorób noworodków. Profilaktyka dzieci zdro-
wych, leczenie dzieci chorych. USG: stawów bio-
drowych, mózgu, jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, 
ul. Piłsudskiego 14A. Rej. tel. 503 706 119.

Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista chorób 
dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, Olkusz, ul. 
Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 32 643 08 89.

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.

psYCHIatRIa  
/ psYCHotERapIa
Agnieszka Szotek - psycholog, terapeuta - dzieci, 
dorośli. diagnoza, terapia, rozwój. Tel. 795581519. 
Gabinety Psychologiczne Krakowska 3.

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

Gabinet lekarski Anna Chmiest, psychiatra, 
psychoterapeuta. diagnostyka i leczenie chorób 
i zaburzeń psychicznych. Przyjmuje środa, piątek 
13.00-19.00, czw. od 15.00. Rejestracja telefo-
niczna 519 343 030. www.psychiatra.olkusz.pl

Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wolbrom, 
Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 408.

Gabinet Psychoterapeutyczny - Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 
www.olkuszpsycholog.pl

Gabinet Psychoterapii Maria Suchodolska-Wój-
cicka. Psychoterapia, konsultacje (dzieci, dorośli). 
ul. Krakowska 3, Olkusz oraz Rynek 19, Wolbrom. 
Tel. 693 697 592.

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

REHaBIlItaCja
CENTRUM MEDYCZNO-REhABILITACYJNE  
Marlibo-Medica w Olkuszu. Tel.: 32 6261731  
w w w . m a r l i b o - m e d i c a . p l  
Specjalistyczna Rehabilitacja dorosłych, dzieci i 
niemowląt. Nowoczesny sprzęt medyczny.

Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów.

Terapia manualna, suche igłowanie, NdT-bobath, 
PNF, mcKenzie, Fdm, kinesiotaping, masaż, 
kinezyterapia, fala uderzeniowa, krioterapia 
ciekłym azotem, sonda laserowa, ultradźwięki 
skojarzone, TENS, Id, jF, vacuum, pole magne-
tyczne, bioptron i inne. 

Gabinety: ortopedyczne, neurochirurgiczny, 
neurologiczny, internistyczno-kardiologiczny, 
diabetologiczny, neonatologiczny, pediatryczny, 
pulmonologiczny dla dzieci i dorosłych.

Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NdT-bAbATh dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro 
(medesto).

Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia manu-
alna w dysfunkcji stawów kręgosłupa, stawów 
obwodowych i mięśni. Terapia: kobiet w ciąży, 
dysfunkcji dna miednicy, blizny. Kinesioteraping, 
szeroki wybór masaży. Kraków, ul. Poprzeczna 
3/1. Tel. 502 212 663, www.fizjo-strefa.pl

Fizjoterapeuta mgr Anna Małecka-Włoch. Reha-
bilitacja osób dorosłych, masaż Leczniczy. Olkusz, 
ul. Sławkowska 4 Przychodnia GAL-mEd (w rynku) 
lub wizyty dom. Kom. 505 503 249   an-medic.pl

Ilona Cudejko, NdT-bObATh dla dzieci i doro-
słych, terapia manulana mcKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna. Przyjmuje: centrum medyczne 
„INTER-mEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.

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

Janusz Kocjan, mgr fizjoterapii, w trakcie dok-
toratu (dr n.med). Rehabilitacja dzieci i doro-
słych. Ortopedyczna. Neurologiczna. Sportowa. 
Po zabiegach operacyjnych. Leczenie bólu. 
mcKenz ie .  Terapia  manualna.  Olkusz ,  
ul. K. K. Wielkiego 54A. Te. 885 628 627.  
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Profesjo-
nalna fizjoterapia, masaż leczniczy i relaksacyjny. 
Wizyty domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjote-
rapia.olkusz.pl

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

Ewa haberka lek. dent. Olkusz, ul. Witosa 14. 
Tel. 668 178 832.

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.

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.

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

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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.

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.

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

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.

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

Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. Krzysz-
tof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 14 (vis a vis 
kładki nad torami). Godziny przyjęć: pon., wt., czw. 
15.00-19.00, sob. 8.00-11.00. Tel. 32 645 21 08.

Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz ul. 
broniewskiego 8A (nowy adres gabinetu). Reje-
stracja telefoniczna: 602 276 667.

Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Śr.-czw. 15-20, wt. 8.30-14, pt. 8-13. Tel. 32 726 28 87.

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  te l .  606 64 44 54.  
www.kucharzewscy.pl  Wt, śr., pt. 15-19 przyj-
muje lek. stom. Grażyna batko.

ortodonta• 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specjalista 
ortodonta. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28  
(II piętro). Rej. tel. w godz. pracy 32 641 31 55. 
Pon. 8.30-14; wt.,czw. 14-20, pt. 8.30-14. 

technika dentystyczna • 
„Somadent” Ekspresowe wykonywanie protez, 
sklejenia, dostawienia zębów, klamer na poczeka-
niu. Olkusz, ul. mickiewicza 12 (dawniej Szpitalna 
5). Tel. 32 754 41 23. Pn.-pt. 9-17, sobota 9-12.

URoDa
Anna Dudek, specjalista dermatolog. dermato-
logia lecznicza, ko smetyczna, 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.

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

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 Urody „Milena” - depilacja laserowa, 
mezoterapia, kwas hialuronowy, mikroderma-
brazja,  peel ingi ,  cel lulologia,  makijaże  
i inne... Olkusz, ul. biema 5 b. Tel. 32 445 05 58  
www.milena-uroda.pl
Studio Venus Expert, depilacja laserowa, carbo-
xyterapia, lipodermologia, zamykanie naczynek,  
zabiegi pielęgnacyjne i złuszczające. Olkusz,  
ul. Szkolna 3. Tel. 501 310 050.

URoloG
Ewa Czapkowicz lek. med., urolog. Konsultacje, 
USG dróg moczowych, leczenie infekcji i nietrzy-
mania moczu. Przyjmuje: centrum medyczne 
„INTER-mEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-

cja tel. 32 479 10 00. cZWARTEK 15.30–19.00.

Ryszard Satalecki - specjalista urolog. Przyjmuje 
w poniedziałki 16.00-18.00, ul. jana Pawła II 30, 
Olkusz. choroby nerek, prostaty, kamica 
moczowa, diagnostyka USG i leczenie. Rej. 9.00-
15.00. Tel. 32 643 30 19.

UsG
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. 

Elżbieta Papuga-Szela lek. med., immunolog 
kliniczny, internista. Konsultacje, USG tarczycy, 
USG jamy brzusznej, USG węzłów chłonnych, 
badanie USG dOPPLER naczyń szyi, badanie USG 
dOPPLER żył i tętnic kończyn. Przyjmuje: centrum 
medyczne „INTER-mEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rej. tel. 32 479 10 00. Piątek 09:00–12:00. 

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. specja-
lista radiodiagnostyki. centrum medyczne, 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 
(winda). Rejestracja Tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 
10-19, sob. 9-13. 

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

10-03-2017 Piątek ul. Orzeszkowej 22

11-03-2017 Sobota ul. K. K. Wielkiego 64B

12-03-2017 Niedziela ul. K. K. Wielkiego 60

13-03-2017 Poniedziałek ul. K. K. Wielkiego 28

14-03-2017 Wtorek ul. Skwer 6

15-03-2017 Środa ul. Buchowieckiego 15A

16-03-2017 czwartek ul. Konopnickiej 4



12| 10 marca 2017 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

KALENDARIUM

=10 marca
16:30 Barbie w świecie gier (2D DUBBING)
18:00 Porady na zdrady (2D Pl)
20:00 Pokot (2D Pl)
=11 marca
16:30 Barbie w świecie gier (2D DUBBING)
18:00 Porady na zdrady (2D Pl)
20:00 Pokot (2D Pl)
=12 marca
16:30 Barbie w świecie gier (2D DUBBING)
18:00 Pokot (2D Pl)
20:15 Porady na zdrady (2D Pl)
=13 marca
16:30 Barbie w świecie gier (2D DUBBING)
18:00 Porady na zdrady (2D Pl)
20:00 Pokot (2D Pl)
=14 marca
16:30 Barbie w świecie gier (2D DUBBING)
18:00 Pokot (2D Pl)
20:15 Porady na zdrady (2D Pl)

=10 marca
16:00 Barbie w świecie gier (2D DUBBING)
17:30 Kong: Wyspa Czaszki (2D NAPISY)
20:00 Pokot (2D Pl)
=11 marca
16:00 Barbie w świecie gier (2D DUBBING)
16:30 Kong: Wyspa Czaszki (2D NAPISY)
18:00 Porady na zdrady (2D Pl)
19:00 Amadeus - transmisja spektaklu w Londynie
20:00 Kong: Wyspa Czaszki (3D NAPISY)
=12 marca
16:00 Barbie w świecie gier (2D DUBBING)
17:30 Kong: Wyspa Czaszki (2D NAPISY)
18:00 Porady na zdrady (2D Pl)
19:45 Pokot (2D Pl)
20:00 Kong: Wyspa Czaszki (3D NAPISY)
=14 marca
16:00 Barbie w świecie gier (2D DUBBING)
17:30 Kong: Wyspa Czaszki (2D NAPISY)
18:00 Porady na zdrady (2D Pl)
19:45 Pokot (2D Pl)
20:00 Kong: Wyspa Czaszki (3D NAPISY)
=15 marca
16:00 Barbie w świecie gier (2D DUBBING)
17:30 Kong: Wyspa Czaszki (2D NAPISY)
18:00 Porady na zdrady (2D Pl)
19:45 Pokot (2D Pl)
20:00 Kong: Wyspa Czaszki (3D NAPISY)
=16 marca
16:00 Barbie w świecie gier (2D DUBBING)
17:30 Kong: Wyspa Czaszki (2D NAPISY)
18:00 Porady na zdrady (2D Pl)
19:45 Pokot (2D Pl)
20:00 Kong: Wyspa Czaszki (3D NAPISY)

=10 marca
09:30 Powiatowa Licealiada Młodzieży w Piłce 
Siatkowej Chłopców
=11 marca
09:00 VI Memoriał im. Romana Nowosada  
- turniej piłki ręcznej
17:00 Liga Juniorek SPR Olkusz
19:30 III liga siatkówki: LKS Kłos Olkusz  
- GSKS Laskowa
=12 marca
09:00 VI Memoriał im. Romana Nowosada - 
turniej piłki ręcznej
17:30 Olkuska Liga Oldbojów Futsal 2016/2017
=13 marca
09:30 Igrzyska Miejsko-Gminne w Piłce Ręcznej 
Chłopców

=15 marca
09:00 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - 
eliminacje powiatowe
=16 marca
17:00 Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku
=17 marca
18:00 Wystawa Fotografików Olkuskich - Centrum 
Kultury w Olkuszu, ul. Szpitalna 32

=10 marca
17:00 Finisaż wystawy malarstwa „Dworskie 
malowanie” Ewy Dychtoń i Iwony Skupińskiej - 
Dworek w Krzykawce

=16 marca
18:00 Chór Kantare
=17 marca
17:00 Otwarcie wystawy „Rabsztyn w sztuce” - 
Dworek w Krzykawce

=10 marca
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna
=11 marca
10:00 Uniwersytet Juniora w Bukownie
17:00 Dzień Kobiet z zespołem B.A.R
=13 marca
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna
=14 marca
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna
17:00 Uniwersytet Otwarty w Bukownie - MOK 
Olkusz
=15 marca
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna
=16 marca
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna

=10 marca
16:30 - 19:00 Piątkowe popołudnie z filmem, 
baśnią, bajką i bajeczką
=12 marca
17:00 Koncert z okazji Dnia Kobiet w Kluczach
=15 marca
16:00 Kluczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku - 
warsztaty ruchowo-edukacyjne

=10 marca
19:00 Spektakl „Pomoc domowa”

=11 marca
10:00 - 11:00 Rozumiem, co czytam dla kl. II i III
11:00 - 12:00 Bajkowe soboty dla rodziny
12:30 - 13:30 Rozumiem, co czytam dla kl. IV-VI
=16 marca
10:30 - 14:55 Warsztaty komputerowe dla 
seniorów
16:00 - 17:00 Książkowe impresje - parateatralne 
warsztaty dla dzieci w wieku 8-10 lat

=10 marca
11:00 - 12:00 Język angielski 123 dla dorosłych
17:00 - 18:00 Dyskusyjny Klub Książki dla 
młodzieży
=13 marca
10:00 - 12:00 Poranki bajkowe
15:15 - 17:45 Język angielski dla dzieci (zajęcia 
w trzech grupach)
=14 marca
11:00 - 13:00 Kurs komputerowy 50+ (zajęcia 
w dwóch grupach)
16:00 - 18:00 Klub Miłośników Robótek Ręcznych
=15 marca
10:00 - 12:00 Poranki bajkowe
=17 marca
11:00 - 12:00 Język angielski 123 dla dorosłych
15:15 - 16:00 Klub Motyli Książkowych
16:00 - 16:45 Piątek z książką - chodź opowiem 
Ci...

=10 marca
18:00 Paweł Warchoł - malarstwo i grafika

=10 marca
16:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci 
(podział na grupy)
18:00 Klub Seniora Relaks
18:30 Trening interwałowy
=13 marca
15:30 Nauka gry na pianinie
16:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy)
17:45 Plastyka dla dzieci
20:30 Zumba

=14 marca
16:20 Zdrowy kręgosłup
16:45 Język angielski (podział na grupy)
17:00 Zajęcia krawieckie
17:15 Muzyczna uczta
18:30 Trening interwałowy
=15 marca
15:30 Nauka gry na pianinie
16:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy)
17:00 Zajęcia krawieckie
=16 marca
16:15 Plastyka dla dzieci
16:20 Trening obwodowy
19:30 Latin Dance

=10 marca
15:00 - 15:45 Język angielski dla dzieci Grupa 
A (6-8 lat)
16:00 - 16:45 Język angielski dla dzieci Grupa B 
(9-13 lat)
17:00 - 17:45 Język angielski dla dorosłych (gr. A1)
18:00 - 18:45 Język angielski dla dorosłych (gr. B1)
=13 marca
16:00 - 17:30 Zbiórka ZHP (Związek Harcerstwa 
Polskiego)
17:30 - 18:30 Zajęcia plastyczne dla dzieci
=14 marca
16:30 - 17:30 Klub Kresowy: różnice kulturowe
17:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji
18:30 - 19:30 Tai Chi (obowiązują zapisy)
=15 marca
16:00 - 17:00 Kącik Kolekcjonera, czyli spotkania 
dla miłośników znaczków, monet, medali etc.
16:30 - 17:30 Spotkanie koła robótek ręcznych na 
drutach
17:30 - 18:30 Spotkania backpackersów, czyli jak 
i gdzie podróżować za grosze
=16 marca
16:00 - 16:40 Język rosyjski dla dzieci
17:00 - 17:40 Język rosyjski dla dorosłych
17:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji
18:00 - 19:00 Język rosyjski dla dorosłych (grupa 
początkująca)
18:00 - 19:00 Malowanie na szkle, dekoracja 
artystyczna szkła (nauka od podstaw)

=10 marca
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
15:00 Teatr Niepełnosprawnych 
=13 marca
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
16:00 Język niemiecki dla Seniora 
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
17:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
17:00 Zajęcia dla dzieci z tańca nowoczesnego 
w wieku od 7-10 lat 
17:15 Zajęcia komputerowe dla początkujących 
=14 marca
14:00 Wspólne Śpiewanie 
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
16:00 Międzypokoleniowy Kącik Komputerowy  
dla zaawansowanych 
17:00 - 18:00 Klub Magicznej Nitki 
17:00 Spotkanie grupy teatralnej Lęgowisko 
=15 marca
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
15:00 Wspólne Śpiewanie 
=16 marca
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
17:00 Międzypokoleniowy Klub Szachowy 
17:00 spotkania Kół Wędkarskich Nr1 i Nr2 PZW 
18:00 Kameralny Dyskusyjny Klub Filmowy  
- Kino Seniora w integracji z młodzieżą 

=10 marca
09:00 VII Gra Miejska „O wolność i niezawisłość 
1945-1947” - Chechło/Klucze

olkusz
Piotr�Kubiczek

Jakub Kmiecik drugi rok 
z rzędu został Halowym Mistrzem 
Olkusza w Tenisie Ziemnym. 
W finale dwudniowej imprezy po 
super tie-breaku pokonał sporo od 
siebie starszego Jacka Trawczyń-
skiego. W zawodach wzięło udział 
12 graczy. W stawce zabrakło za-
wodników „eksportowych”, którzy 
w tym samym terminie rywalizowa-
li na kortach poza Olkuszem

Finałowy pojedynek w hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
obfitował w wiele zwrotów akcji. 
Pierwszy set zdecydowanie na korzyść 
Trawczyńskiego. Weteran pewnie 
ograł młokosa, oddając mu zaled-
wie jednego gema. W drugiej partii 
role się odwróciły. To przebojowy 
Kmiecik szybko przejął inicjatywę 
i zaczął punktować coraz bardziej 
zmęczonego pretendenta do tytułu. 
Wynik identyczny jak w pierwszym 
secie – 6:1, tyle tylko że na korzyść 
Jakuba. Aby wyłonić Mistrza Olkusza 
potrzebny był super tie-break. W nim 
zwycięstwo zapewniało zdobycie 
10 punktów. Pierwszy cel osiągnął 
Kmiecik i tym samym obronił tytuł 
sprzed roku. Na miejscach 3 i 4. 
uplasowali się Tomasz Bocianowski 

oraz Paweł Czarnota. W ramach ostat-
nich Mistrzostw prowadzono także 
rywalizację deblową. W niej najlepiej 
poradziła sobie para Rafał Krawczyk / 
Rafał Sobczuk, która do rozstrzygnię-
cia finałowego starcia potrzebowała 
dwóch krótkich setów. 

- Mając do dyspozycji tylko jeden 
kort, mamy ograniczone pole ma-
newru co do ilości graczy. 12 osób 
to właściwie maksimum, jeśli chodzi 
o sprawne przeprowadzenie zawodów. 
Trzeba wiedzieć, że i tak na hali spę-
dziliśmy kilkanaście godzin. Poziom 
zmagań był wyrównany – mówi Rafał 
Krawczyk, sędzia główny turnieju.

Drugi z kolei triumf Jakuba 
Kmiecika był możliwy nie tylko dzięki 
jego dobrej postawie, ale także przez 
nieobecnych najlepszych olkuskich 
tenisistów, którzy zrezygnowali z do-
mowej rywalizacji na rzecz lepiej 
obsadzonych turniejów amatorskich. 
Mowa tutaj m.in. o Pawle Pieczy-
raku, Bartoszu Kocjanie czy Pawle 
Pomiernym.

Kolejne Halowe Mistrzostwa 
Olkusza w Tenisie Ziemnym za 
rok. Wcześniej, bo przed wakacjami 
o prymat w mieście tenisiści powal-
czą na kortach otwartych przy OSW 
Czarna Góra. 

Organizatorem ostatniego turnie-
ju był MOSiR Olkusz.

Tenisowe 
mistrzostwa


