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bukowno
Wiola Woźniczko
Mieszkańcy Bukowna zdecydowali już, które ze zgłoszonych
w ramach Budżetu Obywatelskiego
zadań zostaną zrealizowane w tym
roku. W premierowej edycji BO prawidłowo oddano 907 głosów. Na co
postawili bukowianie?
Przypomnijmy, że każdy bukowianin urodzony przed 1. stycznia
2001 roku mógł oddać maksymalnie
trzy głosy: dwa na zadania z okręgu,
w którym stale zamieszkuje oraz
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Łańcuch dla olkuskiego burmistrza
i ważniejsze sprawy dla Olkusza – rozmowa
z Ryszardem Ryzą, radnym miejskim.
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Głosuj na „Podwórko Nivea 2016”!
O place zabaw walczą: Bukowno, Klucze,
Olkusz i Wolbrom.
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Dzięki zwycięstwu nad KPR Kobierzyce,
olkuskie piłkarki ręczne zapewniły sobie
awans do PGNiG Superligi.
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Wolbrom planuje e-usługi geodezyjne

wolbrom
Ewa Barczyk
Rada Miejska w Wolbromiu
wpisała ostatnio do wieloletniej
prognozy finansowej zadanie pn.
„E-usługi w informacji przestrzennej Miasta i Gminy Wolbrom”,
poprzez realizację którego w latach
2017-20 powstanie elektroniczna baza zasobów geodezyjnych
obejmująca teren całej gminy.
Przystąpienie i realizacja przez
gminę projektu, którego specyfika dotyczy zadań realizowanych
w większości przez powiaty, byłoby
sporym sukcesem.
Jedyny, udostępniany w otwartej
formie na witrynie Geoportal polski
system identyfikacji działek LPIS,
może być wykorzystywany tylko
w zakresie przybliżonej identyfikacji
i lokalizacji przestrzennej działek

oraz oszacowania ich powierzchni.
Informacje te nie są danymi ewidencji
gruntów i budynków w rozumieniu
przepisów ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne. Wolbromski urząd
jest jedną z nielicznych jednostek
gminnych realizujących, ku wygodzie
mieszkańców, zadania geodezyjne
przypisane do kompetencji starostw
powiatowych. Tym samym dzięki
utrzymywaniu w wolbromskim magistracie wydziału geodezji mieszkańcy
nie muszą załatwiać spraw geodezyjnych w starostwie w Olkuszu.
Powszechny dostęp do gminnych
zasobów geodezyjnych wciąż jednak
wymaga od przeciętnego „Kowalskiego” wizyty w urzędzie i pomocy
urzędników. Do istniejących, częściowych baz danych elektronicznych
mają dostęp tylko uprawnieni geodeci
i instytucje. Jest szansa, że w gminie
Wolbrom w ciągu następnych czterech lat się to zmieni.
W największym uproszczeniu,

skomplikowany projekt do którego
chce przystąpić Wolbrom polega na
tym, że wszystkie papierowe archiwa
geodezyjne urzędu zostaną zeskanowane w bardzo dobrej jakości i naniesione na mapy, które po zakończeniu
prac będą dostępne w specjalnym
internetowym „sklepie”. Dostęp do
danych będzie miał każdy właściciel
nieruchomości zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami i po uiszczeniu obowiązującej opłaty. Płatności będzie
można dokonać także w sposób
elektroniczny. Gotowy rejestr danych
ma być na bieżąco uaktualniany,
również o informacje dotyczące już
istniejącej i powstającej w gruncie
nowej infrastruktury technicznej.
Ułatwi to bardzo planowanie różnych
inwestycji, ponieważ w jednym miej-

scu będzie można znaleźć dane nie
tylko o granicach poszczególnych
działek, ale także np. o istniejących
w terenie sieciach wodociągowych,
kanalizacyjnych, energetycznych czy
gazowych wraz z dokładnymi o nich
danymi. Dotychczas bardzo często
inwestorom zdarzały się „niespodzianki” w postaci zapomnianych
przez ludzi i nieoznaczonych na
istniejących mapach i planach kabli
czy rurociągów, a ich przypadkowe
naruszenie powodowało awarie,
a nawet niebezpieczeństwo dla wykonujących prace ziemne. Witryna
będzie zawierała kompletne dane
dotyczące nieruchomości gruntowych
z terenu gminy Wolbrom, powiązane
z lokalnym planem zagospodarowania
przestrzennego .
Plan przewiduje, że koszt utworzenia tego specjalistycznego nowoczesnego portalu, który oszacowano
na ok 1,5 mln zł, zostanie praktycznie
w 100 procentach pokryty ze środ-

ków zewnętrznych, z czego 90 proc.
ma pochodzić ze środków unijnych
rozdzielanych przez województwo na
rozwój informatyzacji administracji
publicznej, a 10-procentowy wkład
własny urzędnicy również chcą pozyskać ze środków pozabudżetowych.
Zakończenie prac nad tą bardzo
skomplikowaną elektroniczną bazą
danych, jeżeli uda się pozyskać fundusze, planowane jest na rok 2020.
Zgoda na przystąpienie gminy do
projektu finansowanego z funduszy
zaplanowanych w RPO, dedykowanego samorządom powiatowym jest
dużym sukcesem naczelnika Leszka
Zygmunta, który od lat forsował wymagającą mnóstwa pracy i dużych
nakładów finansowych digitalizację
danych geodezyjnych znajdujących
się w zasobach gminnych. Oprócz
Wolbromia w projekcie weźmie udział
jeszcze tylko gmina Kęty, w której
również funkcjonuje wydział geodezji.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

PRAWDA A PULS OLKUSZA
W związku z faktem, iż artykuł w „Pulsie Olkusza”: „Zdrada na prawicy …” w swej całej rozciągłości „mijał się z prawdą”
i faktami, mieszkańcom Gminy Olkusz należy się wyjaśnienie. Kategorycznie nie zgadzamy się z zawartymi informacjami
w tym artykule i w związku z tym postaramy się przedstawić na nie nasze odpowiedzi poniżej.

1. PULS OLKUSZA: „Kilka tygodni wcześniej
stanowiska przewodniczących komisji stracili
radni: Michał Mrówka, Wojciech Panek oraz Józef
Filas.”
A JAK WYGLĄDA PRAWDA:
W protokole NR XIV/2016 z XIV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5.02.2016 czytamy:
„5 lutego 2016 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji i ze składu Komisji Lokalowej radny
– Pan Józef FILAS” a dalej czytamy:
(Wszyscy wnioskodawcy wyrazili zgodę na
zmianę porządku obrad w zakresie: przyjęcia
rezygnacji z pełnienia funkcji i ze składu Komisji
Lokalowej radnego – Pana Józefa FILASA.)
Rada w głosowaniu jawnym (przy 21 głosujących) jednogłośnie przyjęła wniosek o poszerzenie porządku obrad o pkt. dot.: przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji i ze składu Komisji
Lokalowej radnego – Pana Józefa FILASA
Rada w głosowaniu jawnym (przy 21 głosujących) jednogłośnie przyjęła rezygnację z pełnienia funkcji i ze składu Komisji Lokalowej radnego– Pana Józefa Filasa.
Czy złożenie dobrowolnie przez Radnego rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącego można nazwać „stratą komisji” podczas
gdy 3 krotnie jednogłośnie koledzy Radnego
J.Filasa z Klubu PiS głosują „ZA” w tym za wyborem Radnej Ewy Kiełtyki na funkcję „oddaną” przez radnego z PiS?
W dalszej części protokołu i z filmów zamieszczonych na Internecie wynika, że Radny Michał
Mrówka został odwołany: 10 głosami za, 9 przeciw i 2 głosami wstrzymującymi się. Radny Wojciech Panek został odwołany:; 10 głosami za, 7
przeciw i 2 wstrzymującymi się. Trzeba podkreślić, że na sali podczas głosowania nad odwołaniem radnego Panka nie było obecnego radnego
Michała Mrówki z PiS, który chwilę przed głosowaniem opuścił salę obrad.
Wszystkie wnioski o odwołanie w/w radnych
były złożone przez grupę radnych wnioskodawców podczas XIV Sesji Rady Miejskiej Olkusza a uzasadnienie zostało przedstawione
przez jednego z nich jako złamanie dżentelmeńskich umów między radnymi w dniu 5
lutego 2016. Radni Klubu „Wspólnie dla Olkusza”, nie głosowali „ZA” odwołaniem radnych
Mrówki i Panka.

2. PULS OLKUSZA: „O tym, że Wojciech Ozdoba
ma stracić funkcję wiadomo było już od dłuższego
czasu. Wojciech Ozdoba pozostał na stanowisku
tylko dlatego, że w poprzednich głosowaniach
zabrakło dyscypliny po stronie radnych PO, SLD
oraz tych, którzy postanowili wystąpić z klubu
prawicy. Tym razem jednak dyscyplina głosowania była żelazna.”
A JAK WYGLĄDA PRAWDA:
Odwołanie Radnego Ozdoby jest konsekwencją
złożenia wniosku przez radnego Janusza Dudkiewicza na sesji w dniu 29.04.2016 roku.
Nasze głosowanie za jego odwołaniem, było odpowiedzią na działania podjęte przez radnego
Ozdobę od połowy 2015 roku do kwietnia 2016
roku w stosunku do radnych jeszcze klubu PiS
a potem klubu Wspólnie dla Olkusza. To odwołanie jest również konsekwencją działań jakie
podejmowali pozostali radni PiS w stosunku do
klubu Wspólnie dla Olkusza, mimo iż dążył on
do porozumienia z PiS w Radzie Miejskiej w celu
utrzymania status QUO Olkuskiej prawicy a nawet poprawy jej sytuacji.
Po XIV sesji Rady Miejskiej, w kuluarach mówi
się, że już w połowie roku 2015 doszło do rozmów a w konsekwencji do porozumienia radnych klubu PiS z innymi dwoma klubami w Radzie Miejskiej w celu zmian w prezydium rady,
skierowanego przeciw naszemu Klubowi. Konsekwencją tego porozumienia było odwołanie
Radnej Małgorzaty Bień z funkcji przewodniczącej, w okolicznościach jakie opisaliśmy poniżej.
Z naszej strony więc działania jakie podjęliśmy
i w czasie XIV i XV sesji rady miejskiej były podyktowane obroną i wzmocnieniem pozycji naszego klubu w Radzie Miejskiej.
3. PULS OLKUSZA: „Największe zdziwienie
może budzić postawa radnych: Małgorzaty Bień,
Henryka Gamrata, Michała Masłowskiego, którzy pomimo tego, że startowali z listy PiS-u bez
mrugnięcia okiem odwołali swojego niedawnego
kolegę”.
A JAK WYGLĄDA PRAWDA:
Autor odnosząc się do zdarzenia z dnia
29.04.2016r. zapomniał wspomnieć o „ZAGINIONYM RADNYM KLUBU PiS” Tomaszu Zaborowskim, który dnia 5 lutego 2016r. na sesji pojawił
się na początku, podpisał listę i zniknął na czas
głosowania nad odwołaniem Przewodniczącej
Rady Miejskiej w Olkuszu Pani Małgorzaty Bień

swojej koleżanki z PiS. Swoim wyjściem z sesji
zrezygnował z głosowania pomimo, wcześniejszych deklaracji współpracy. Co więcej tylko 8
radnych zagłosowało przeciw odwołaniu swojej
koleżanki z zaszczytnej funkcji Przewodniczącej
Rady. Czytamy więc w protokole z sesji: Rada
w głosowaniu tajnym, (przy 19 głosujących)
11 głosami za, 8 głosami przeciwnymi oraz
przy braku głosów wstrzymujących się podjęła
Uchwałę Nr XIV/230/2016 o odwołaniu przewodniczącej. Siły klubu Wspólnie dla Olkusza
podczas tego głosowania to 5 radnych a Klubu
PiS i Niezależni 4 radnych (jeden z radnych PiS
zaginął). Niestety ze względu na tajność głosowania nie wiemy kto był nielojalnym wobec
nas.
Na szczęście zaginiony Radny Klubu PiS szybko
odnalazł się jeszcze tego samego popołudnia.
Musiał to uczynić i zagłosować, ponieważ w kolejnym punkcie było głosowanie w sprawie wyboru Nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Olkuszu a tutaj już podano nowe kandydatury: Jan Kucharzyk i Wojciech Panek.
Tylko dzięki „pojawieniu się „zaginionego” radnego ilość głosów rozłożyła się równomiernie.
Taka sytuacja sprawiła, że na sesji tej nie został
wybrany przewodniczący.
Gdyby radni PiS zmobilizowali się wcześniej
podczas głosowania za odwołaniem Radnej
Małgorzaty Bień tak jak w czasie późniejszego głosowania na przewodniczącego (za
kandydaturą Wojciecha Panka), przedstawiciel PiS wciąż byłby przewodniczącym prezydium a pozycja tego ugrupowania byłaby
dziś znacznie lepsza. Konsekwencje tej sytuacji opisujemy poniżej.
4. PULS OLKUSZA: „Obecnie klub Prawa i Sprawiedliwości jako jedyny nie posiada przedstawiciela ani wśród przewodniczących komisji ani
w prezydium Rady”.
JAK WYGLĄDA PRAWDA:
Konsekwencją działań członków i liderów PiS
jest stopniowy powolny rozpad koalicji z 15
radnych do klubu radnych „PiS i niezależni”
w lutym 2016 r. Należy podkreślić, iż właśnie
w momencie odwołania Przewodniczącej Bień
Klub „PiS i Niezależni” działał jeszcze w koalicji
z Radnym Grzegorzem Tomsią, który pełnił i nadal pełni funkcję w-ce Przewodniczącego Rady.
Ponadto nie trudno szukać winnych tej sytuacji,

kiedy Przedstawiciele klubu PiS sami składali
rezygnacje z pełnionych funkcji „obrażając się
na wszystkich o wszystko”. Przypomnijmy: Radny Józef Filas zrezygnował z funkcji przewodniczącego komisji Lokalowej na rzecz radnej Ewy
Kiełtyki, Radny Ozdoba zrezygnował z komisji
Sportu i Turystyki a radny Mrówka przed opuszczeniem Sali obrad złożył rezygnację z „uczestniczenia” w komisjach budżetowej i rolnictwa
i rozwoju obszarów wiejskich.
Te decyzje osłabiły pozycję Klubu Radnych
PiS w olkuskiej Radzie Miejskiej. Podkreślamy więc, że utrata pozycji w Radzie Miejskiej
jest tylko i wyłącznie konsekwencją prowadzonej przez liderów PiS polityki.
Podsumowując
Wspomniany powyżej artykuł PULSU OLKUSZA zawiera nieprawdę. Jest on próbą wybielenia działań jakie podejmowano w olkuskim
PiS w kierunku jego rozbicia i osłabienia jego
pozycji w Radzie Miejskiej Miasta Olkusza jak
i w całym powiecie. Przypomnijmy tylko fakt, że
Klub PiS w listopadzie 2014 roku po wygranych
wyborach utworzył szeroką koalicję 15 radnych
w Radzie Miasta i mógł mieć wpływ na rządy
w mieście poprzez oferowaną funkcję wiceburmistrza dla jednego z liderów PiS. Nigdy dotąd
olkuska prawica nie była w tak dobrej sytuacji.
Jednak jak już dziś wiadomo zwycięstwo zostało
całkowicie zaprzepaszczone.
Chcieliśmy podkreślić, że radni klubu „Wspólnie
dla Olkusza” deklarowali cały czas od momentu
powstania klubu, chęć współpracy z radnymi
Klubu PiS. Wyrażało się to w trwających wiele
godzin rozmowach i negocjacjach. Wyrażało się
to również w naszych postawach podczas głosowań, w których wspieraliśmy radnych PiS.
Atak przeprowadzony na nas w Pulsie Olkusza
jest sam w sobie dowodem na to, że na olkuskiej
prawicy dzieje się źle. Nie ma woli współpracy
ze strony PiS a trwanie w opozycji jest dla tego
ugrupowania lub raczej polityków komfortowe.
Niestety jest to skrzętnie wykorzystywane przez
jej przeciwników.
Radni Miasta i Gminy Olkusz
„Wspólnie dla Olkusza”
- Małgorzata Bień, Małgorzata Postołek,
Michał Masłowski, Apolinary Ćwieczek
oraz Henryk Gamrat
Źródło:
Protokół nr XIV/2016z XIV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu, która odbyła
się w dniu 5 lutego 2016 roku).
Przegląd Olkuski Zmiany w radzie miejskiej Olkusza TV 12.02.2016
Olkusz TV, Odwołanie przewodniczącej Rady Miejskiej Olkusza,
5.02.2016r.
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Łańcuch dla burmistrza?
Są ważniejsze sprawy.

olkusz
Wiola Woźniczko
Rozmowa z pomysłodawcą insygnium, radnym miejskim Ryszardem
Ryzą.
Wiola Woźniczko: Ostatnio
sporym echem w skali kraju odbiła
się kwestia ustanowienia nowego
insygnium dla olkuskiego burmistrza. Łańcuch to Pana pomysł?
Ryszard Ryza: Moim hobby jest
historia Olkusza. Olkusz był miastem
królewskim, podobnie jak Nowy Sącz
czy Sandomierz, które właśnie także
poprzez insygnia propagują swoje
dzieje. Burmistrz Bergamo podczas
uroczystości rocznicy śmierci Francesco Nullo miał na sobie stosowne
insygnia, a obok stał olkuski burmistrz
w garniturze.
To ja, a nie burmistrz, zaproponowałem w trakcie prac Komisji Statutowej, by wprowadzić do Statutu zapis
o ustanowieniu insygnium burmistrza,
łącząc to z funkcją włodarza miasta,
a nie z konkretną osobą. Ten łańcuch
będzie używany przez wiele lat przez
wielu burmistrzów. Intencja moja i
Komisji Statutowej została bardzo
dobrze odczytana przez prof. ASP
Stanisława Jakubasa, który opracował projekt łańcucha, umieszczając
na nim wiele elementów z dziejów
naszego miasta: herby z XIV i XVII
wieku czy gmerki gwarków olkuskich.
Przeszłość połączył z teraźniejszością
przez wkomponowanie nazw wszystkich sołectw naszej gminy. Przypomnę
OGŁOSZENIE

UMiG

jeszcze, że w ubiegłym roku statut,
w którym widnieje zapis o łańcuch,
został przyjęty jednogłośnie.
WW: Jednak na sesji, na której
podejmowano uchwałę o ustanowieniu łańcucha jednomyślności
już nie było.
RR: Rada nie jest jednomyślna
w wielu kwestiach. Na początku
kadencji istniał silny Klub PiS i Niezależni, do którego też należałem.
Od początku umawialiśmy się, że
koncentrujemy się na pracy, politykę
odkładając na bok. Z czasem jednak
polityka zaczęła dominować, część
radnych odeszła do innych klubów.
W przestrzeni publicznej pojawiły się
formułowane przez niektórych radnych zarzuty o zdradzie. Obwinianie
o to np. radnego Henryka Gamrata,
Michała Masłowskiego czy Małgorzaty
Bień jest nieporozumieniem. To, że te
osoby znalazły się na liście radnych

obecnej kadencji jest efektem ich
pracy i zaangażowania w sprawy
swoich lokalnych środowisk, a nie
faktem, że startowały z listy PiS.
Każdy, kto mówi o zdradzie powinien
się zastanowić, czy ma to jakiekolwiek
uzasadnienie.
WW: Wracając do łańcucha czy w obecnej sytuacji finansowej
gminy jej władze nie powinny
raczej szukać oszczędności niż
przeznaczać pieniądze na nowe
insygnium?
RR: W przypadku łańcucha
mówimy o kwocie około 15 tys.
złotych. W przeliczeniu na jednego
mieszkańca wypada po 29 groszy.
Wydaje mi się, że temat ten stał się
kolejnym tematem zastępczym, aby
odwrócić uwagę opinii publicznej od
spraw o wiele ważniejszych.
WW: Jakie sprawy ma Pan
na myśli?

RR: Choćby kwestię dopłat do
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Związku Komunalnego
Gmin „Komunikacja Międzygminna”
w Olkuszu. Nasza gmina wnosi najwięcej, bo po ok. 67 proc. kapitału do
tych jednostek, a w podejmowaniu
decyzji każdy ze wspólników (chodzi o
gminy: Olkusz, Klucze, Bukowno, Bolesław) ma identyczną liczbę głosów.
To niekorzystne dla mieszkańców
Olkusza. Burmistrz i Rada dążą do
zmiany niekorzystnego układu, jaki
jest zawarty w statutach wymienionych jednostek. Przeważająca część
radnych opowiedziała się za tym, aby
burmistrz i przewodniczący Rady rozpoczęli rozmowy z przedstawicielami
pozostałych trzech gmin. Do takiego
spotkania dojdzie w najbliższym
czasie.
Kolejną sprawą jest kwestia
wyboru przewodniczącego ZKG. Przypomnę, w obecnym składzie zarządu
Olkusz nie ma swojego reprezentanta.
Przed ogłoszeniem konkursu na to
stanowisko burmistrz Roman Piaśnik
zaproponował kandydaturę radnego
Stanisława Łydki. Pojawił się zarzut,
że nie ma on doświadczenia. To o
tyle nietrafione, że ostatnimi szefami
Związku byli nauczyciel i politolog.
Zgodnie ze statutem ZKG, każda propozycja Olkusza musi mieć aprobatę
pozostałych gmin, chociaż to Olkusz
ponosi największe koszty funkcjonowania Związku – w tym roku 3 mln
417 tys. złotych.
I właśnie na takich sprawach
powinniśmy się przede wszystkim
koncentrować.
WW: Dziękuję za rozmowę.
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Głosuj na
„Podwórko
Nivea 2016”!

powiat
Wiola Woźniczko

Cztery gminy z powiatu olkuskiego walczą o utworzenie
placów zabaw w ramach programu
„Podwórko Nivea 2016”. O tym,
kto wygra, decydują internauci.
Zachęcamy zatem mieszkańców do
aktywnego udziału w glosowaniu!
Zainteresowane udziałem w projekcie gminy lub spółdzielnie mieszkaniowe musiały zgłosić do projektu lokalizacje planowanych miejsc zabaw
dla dzieci i ich rodzin. Niedawno informowaliśmy naszych Czytelników,
że do akcji firmy Nivea przyłączył się
Olkusz i Wolbrom. W Olkuszu plac
zabaw mógłby powstać przy Przedszkolu nr 8 (ul. Legionów Polskich),

natomiast w Wolbromiu - w parku
przy ul. Krakowskiej. O „podwórko
Nivea” zabiegają też Klucze i Bukowno. Planowana lokalizacja placu
zabaw w Kluczach to teren przy ul.
Rudnickiej, obok stadionu. W Bukownie z kolei wybrano miejsce przy
ul. Szkolnej.
Do tegorocznej edycji programu
zakwalifikowano 952 zgłoszenia. Głosowanie odbywa się w dwóch turach:
od 5. maja do 1. czerwca i od 2. do
30. czerwca. W każdej turze zostanie
wybranych po 20 lokalizacji, które
cieszyły się największym poparciem
internautów. Głosy można oddawać
przez stronę firmy http://www.nivea.
pl/Porady/ext/pl-PL/podworko2016
lub aplikację mobilną.
Budowa placów zabaw w zwycięskich miejscach przewidziana jest od
sierpnia do października.

P O D Z I Ę K O W A N I A

OLKUSZ

Płać, ale nie wymagaj? - o sytuacji w ZKG „KM”
Na łamach prasy część radnych próbuje
dowodzić, że moje działania są wymierzone
przeciwko Państwu – przeciwko Mieszkańcom
Miasta i Gminy Olkusz. Za przykład podają
Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna”. Nie mogę pozostawać obojętny
wobec takich insynuacji, tym bardziej, że decyzje Związku tylko potwierdzają moje przypuszczenia: należy dokładnie przyjrzeć się jego
działalności.
Podobno nie chcę rozmawiać z przedstawicielami pozostałych gmin należących do Związku (Bukowno, Bolesław, Klucze). Zarzuty te są
formułowane przez osoby życia publicznego,
które nie dostrzegają, że interesy Mieszkańców
Miasta i Gminy Olkusz nie są w Związku wystarczająco reprezentowane. Plany Zarządu
ZKG „KM” często są niekorzystne dla Mieszkańców Gminy Olkusz, czego wyraźny dowód
odnajduję w propozycji podniesienia opłat za
bilety dla kursów na terenach sołectw Gminy
Olkusz. Dlaczego podobna propozycja nie dotyczyła mieszkańców pozostałych gmin należących do Związku?
W Zarządzie Związku znajdują się wyłącznie przedstawiciele pozostałych gmin, mogący
forsować rozwiązania niekorzystne dla Mieszkańców Gminy Olkusz, a korzystne finansowo
dla Związku. Na to godzić się nie mogę, dlatego zabiegałem o to, aby zarządowi przewodniczył przedstawiciel Gminy Olkusz. Musimy
mieć gwarancję, że najważniejsze decyzje będą
podejmowane z naszym udziałem. O to powinien zabiegać również każdy radny, którego
obowiązkiem jest działalność na rzecz Mieszkańców swojej gminy. Dziękuję tym, którzy
wspierają podejmowane przeze mnie działania.
Projekt podniesienia cen biletów nie zyskał mo-

jej akceptacji, jednak należy pamiętać, że Gmina
Olkusz nie ma decydującego głosu!
Poprzednie władze Olkusza pozwalały na
systematyczne obniżanie pozycji Gminy Olkusz
w ZKG „KM” oraz w PWiK sp. z o.o. Mimo
faktu, że Gmina Olkusz ma największy udział
w tych jednostkach (ok. 67%), głos jej przedstawiciela liczy się tak samo jak głos przedstawiciela gminy Klucze, Bolesław czy Bukowna.
W 2016 roku Gmina Olkusz przeleje na konto
ZKG „KM” 3 417 708 zł, Bukowno przekaże
do wspólnego budżetu 541 019 zł, Bolesław –
710 051 zł, Klucze – 766 506 zł. Gmina Olkusz
wpłaci więcej niż pozostałe gminy razem wzięte. Nie ma jednak decydującego głosu.
Dotychczas głos każdej gminy był szanowany. Funkcjonujące umowy partnerskie gwarantowały, że bez zgody danej gminy nie podejmowano istotnych dla niej decyzji. Niestety, tak już
nie jest. Gmina Olkusz została zmuszona do
zwiększenia dopłat do Związku z 3 mln zł do
3,4 mln zł rocznie, mimo, że pozostali członkowie Zgromadzenia wiedzieli, że w naszym

budżecie nie ma rezerwy tak dużych środków. Co więcej, mimo zwiększenia tej dopłaty,
Zarząd dążył również do podniesienia cen biletów Mieszkańcom sołectw Gminy Olkusz. Czy
jest to działanie sprawiedliwe oraz uzasadnione
ekonomicznie? Nie wiadomo, bowiem Związek
odmawia udostępnienia danych pozwalających
na rzetelną ocenę.
Wysokość dopłat poszczególnych gmin do
Związku wynika z przeliczenia tzw. wozokilometrów, czyli liczby kilometrów pokonywanych
przez autobusy na terenie każdej gminy. Zwróciłem się do Związku z prośbą o przedstawienie mi danych dotyczących wozokilometrów
na terenie Gminy Olkusz. Odmówiono mi,
w uzasadnieniu powołując się na nieadekwatne
do sytuacji zapisy statutu Związku i… ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Czy zatem Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, reprezentując Mieszkańców, ma godzić
się na rosnące wymagania finansowe Związku nie zadając żadnych pytań? Muszę mieć
pewność, że pieniądze publiczne wydawane są

racjonalnie. To są również Państwa pieniądze.
Związek oczekuje jednak, że wpłacimy 3,4 mln
zł bez uzasadnienia konieczności poniesienia takiego wydatku.
Nie jest prawdą, że próbuję zlikwidować
Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna”. Widzę natomiast, że partnerskie
umowy z poprzednich lat nie są respektowane
przez przedstawicieli pozostałych gmin. W ubiegłych latach niekorzystne zapisy statutu nie miały tak dużych konsekwencji dla Gminy Olkusz
jak teraz, ponieważ przedstawiciele pozostałych
gmin szanowali nasz głos.
Nie jest tajemnicą, że szukam rozwiązań
optymalizujących funkcjonowanie komunikacji
na terenie Gminy Olkusz. Zdaję sobie sprawę
z tego, że dla niektórych grup niewygodne stały
się moje działania polegające na upominaniu się
o należne prawa oraz sprawdzaniu jak wydawane są publiczne pieniądze. Nie zamierzam ustąpić – mimo prób ośmieszenia mnie, nacisków
politycznych i medialnych. Moim obowiązkiem
jest troska o interes Gminy Olkusz i jej Mieszkańców, nawet jeśli jest to niewygodne dla innych.
W jednym z wywiadów powiedziałem, że
zamierzam zaglądać pod kamienie, pod które
dawno nikt nie zaglądał, aby mieć pewność, że
pieniądze publiczne wydawane są rozsądnie.
Państwo mogą ocenić jak w kontekście tej deklaracji prezentuje się odmowa udostępnienia
Gminie Olkusz podstawowych informacji dotyczących Związku.

BURM I ST RZ
Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik
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Burmistrz Miasta i Gminy
Olkusz
informuję, iż w dniach od 16.05.2016 r. do 30.05.2016 r. będą
prowadzone prace remontowo – modernizacyjne nawierzchni ul. Krakowskiej w Olkuszu.
Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Burmistrz Miasta i Gminy
Olkusz
informuje, że przyjmowane są wnioski w/s udzielenia
dotacji celowej w wysokości do 2500 zł. na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego,
położonego na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Olkusz oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki
Odpadami Komunalnymi pok. 232. Szczegółowe informacje dot. zasad
udzielania dotacji j.w można uzyskać w Wydziale j.w oraz pod nr tel.
32 626 02 32.
Wnioski w/s udzielenia dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XV/242/2016 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie: zasad udzielania
osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu
i montażu przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości - przyjmowane będą do dnia
30 sierpnia 2016 r., lub do wyczerpania środków przeznaczonych na
ten cel.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
Jolanta Motyczyńska
Z-ca Burmistrza

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BUKOWNO
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Bukownie
Uchwały Nr XIX/133/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Bukowno i przystąpieniu do sporządzania
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem opracowywanej Prognozy będzie ocena skutków realizacji
projektu Planu na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania ww. Planu
i Prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie:
ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno w terminie do dnia 13.06.2016 roku.
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz
Miasta Bukowno.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek
(nazwa obrębu oraz nr nieruchomości). Uprzejmie prosimy o dołączenie
mapy z zaznaczoną nieruchomością (lub jej częścią), której dotyczy wniosek.
Wnioski wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Sekretariat@um.bukowno.pl


Burmistrz Miasta Bukowno
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Ciąg dalszy ze strony 1
jeden na zadanie ogólnomiejskie. Na
realizację zadań ogólnomiejskich,
czyli takich, które będą realizowane
w więcej niż jednym okręgu przeznaczono kwotę 70 tys. złotych. Pozostałe
140 tys. zł rozdzielono pomiędzy
wszystkie sześć okręgów: 30 proc.
po równo na wszystkie okręgi, a
70 proc. proporcjonalnie do liczby
mieszkańców zameldowanych w poszczególnych okręgach na pobyt stały
według stanu na dzień 31 grudnia
roku poprzedzającego edycję BO.
- Mieszkańcy Bukowna najpierw
w lutym i marcu składali swoje propozycje, a w drugiej połowie kwietnia
trwało głosowanie, które zdecydowało
o tym, jakie zadania będziemy wykonywać – mówi burmistrz Bukowna
Mirosław Gajdziszewski. – Przy okazji
wyzwoliła się w ludziach pewna dobra
energia - autorzy projektów prowadzili własne kampanie informacyjne
wśród mieszkańców, szukali zwolenników, zabiegali o poparcie, namawiali niezdecydowanych. Nagrodą
dla nich będzie z pewnością realizacja
najlepszych pomysłów. Już samo to
zasługuje na słowa pochwały. A jako
burmistrz traktuję Budżet Obywatelski również jako pewną formę sondażu, pokazującego na jakie aspekty
życia codziennego nasi Mieszkańcy
zwracają największą uwagę. Chcemy
wyciągnąć z niego wnioski i tę wiedzę
z pewnością wykorzystamy przy
konstruowaniu projektów budżetu
miasta na lata kolejne. Wierzę także,
że druga i kolejne edycje Budżetu
Obywatelskiego będą równie udane, a
propozycje wskazywane przez mieszkańców przyczynią się do stałego podnoszenia jakości życia codziennego w
naszym mieście.
Spośród 17 zadań okręgowych
OGŁOSZENIA

wybrano siedem propozycji. W okręgu
nr 1 (Podlesie) zostanie doposażona
świetlica MOK i Biblioteka (Filia
Podlesie). Na to zadanie oddano
21 głosów i przyznano 10 tys. 660
złotych. Sprzęt komputerowy i audio-wizualny (zestaw komputerowy,
konsola do gier, telewizor oraz zestaw
nagłośnieniowy) pojawi się również w
świetlicy MOK Filia Bór. Tak zdecydowali mieszkańcy okręgu nr 2 (Bór z
Przeniem), oddając 75 głosów. Budżetowa dotacja wyniesie 11 tys. złotych.
W okręgu nr 3 (Centrum Południe) najwięcej głosów (158) zyskała
propozycja budowy chodnika łączącego ul. Krasickiego z ul. ks Zelka.
Chodnik ma poprawić dojście do
kortów tenisowych, siłowni zewnętrznej i Orlika. Inwestycja będzie kosztować 13 tys. 500 złotych.
Z dziewięciu zadań, spośród
których mogli wybierać mieszkańcy okręgu nr 4 (Centrum Północ)
największym poparciem (124 głosy)
cieszyło się wykonanie bezpiecznej
nawierzchni z gumowych płytek na
placu zabaw przy ul. Wyzwolenia 1.
Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane za 29 tys. 891 złotych. Drugim
wybranym zadaniem z tego terenu
(122 głosy) jest remont boiska przy
przedszkolu nr 1. Za 14 tys. 763 tys.
złotych sportowy obiekt zyska m. in.
nową nawierzchnię.
W okręgu nr 5 (Wodąca), na placu
za filią MOK-u, powstanie plac odpoczynku i rekreacji, m. in. z altaną,
grillem, ławkami i urządzeniem do
ćwiczeń. Inwestycja poparta 45 głosami będzie kosztować 14 tys. 60
złotych. Z kolei w okręgu nr 6 (Stare
Bukowno z Przymiarkami) 105 głosów
oddano na zakup sprzętu pomagającego ratować życie przez strażaków.
Nie wszystkie środki finansowe na zadania ogólnomiejskie, czy
przewidziane do rozdysponowania w
poszczególnych okręgach głosowania

zostały rozdzielone (pozostało w sumie
około 44 tys. zł). – Chcę zaproponować Radzie Miejskiej, aby środki te
jeszcze przez jakiś czas pozostały do
dyspozycji Budżetu Obywatelskiego.
W trakcie realizacji wybranych przez
mieszkańców zadań z pewnością
powstaną pewne oszczędności. Jeśli
dzięki nim pojawi się możliwość realizacji kolejnych zadań wskazywanych
przez mieszkańców, będziemy chcieli
je wykonywać. Będę dążył do tego, aby
jak największa część pieniędzy przypisanych poszczególnym okręgom tam
właśnie trafiła – dodaje burmistrz
Gajdziszewski.
Spośród sześciu zadań ogólnomiejskich realizacji doczekają się
trzy. Mieszkańcy najczęściej oddawali głosy (247) na „Sieć wsparcia
dla dziecka niepełnosprawnego i jego
rodziny poprzez utworzenie punktu
terapeutyczno – edukacyjnego w
Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz
cykl spotkań integracyjno-terapeutycznych w przestrzeni publicznej”.
Przedsięwzięcie zostanie wsparte
kwotą 30 tys. 170 złotych.
159 głosów oddano na „Rowerowe
Bukowno – rekreacja na dwóch kółkach”. W ramach tego zadania w mieście zostanie zamontowanych 29 stojaków na rowery. Powstanie również
stacja naprawy rowerów. Inwestycja
kosztować ma 18 tys. 780 złotych.
Trzecią zwycięską propozycją
(150 głosów) jest zakup syreny alarmowej dla strażaków za 16 tys.
złotych.
Wymienione przedsięwzięcia
będą realizowane od czerwca do
końca grudnia. Władze Bukowna
zapowiadają, że w przyszłym roku
wystartuje droga edycja BO.
Szczegółowe wyniki głosowania
można znaleźć na stronie
internetowej
www.bukowno.wybiera.pl.

Niezwykłe urodziny

powiat
Wiola Woźniczko
Michałek Kaliś dzielnie walczący z siatkówczakiem, w niedzielę 8
maja obchodził swoje 2. urodziny.
Na niezwykłym przyjęciu na olkuskim rynku pojawiło się wielu
gości. Był specjalny tort, gromkie
„Sto lat!”, mnóstwo dobrej zabawy
i przede wszystkim jedno życzenie: „Wylotu do Stanów i dużo
zdrowia!”. To było wyjątkowe
przyjęcie.
Na zaproszenie organizatorów
i samego jubilata odpowiedziały setki
osób. Przeważały rodziny z dziećmi
i to właśnie dla maluchów przygotowano wiele atrakcji. Na początek
imprezy urodzinowej tort i okazjonalne „sto lat!”. Słodkiego przysmaku w kształcie samolotu i hasłem
„gotowy do odlotu” wystarczyło dla
wszystkich. Później rozpoczęła się
przednia zabawa - animacje, zwierzaki cudaki, wspólne tańce, gry oraz
rozwiązywanie łamigłówek.

Na niedzielnym przyjęciu pojawili
się też goście specjalni – olkuskie
tancerki z formacji Wena Trix, które
przed trzema tygodniami sięgnęły
po tytuł Mistrzyń Polski w kategorii
hip-hop. Wystąpiły ze swoim „złotym”
układem. Nie zabrakło też strażaków, którzy przyjechali „Złomkiem”,
motocyklistów i przedstawicieli olkuskich stowarzyszeń. Nie można też
zapomnieć o dmuchanym zamku,
animatorach z: „Animisiów” „Glutaminianu Sodu”, „Grupy Ogniowej
OPAL” i olkuskiego MOSiR-u.
Na rynku nie mogło oczywiście
zabraknąć też głównego bohatera
dnia, Michałka. Ten, mocno zawstydzony, ale również jak zawsze
bardzo dzielny odbierał moc życzeń,
z których zdecydowana większość dotyczyła szybkiego powrotu do zdrowia.
Siatkówczak jak na razie wygrywa, ale
tysiące osób wierzy, że już niedługo
się to zmieni. W tym konkretnym
przypadku wiara przekłada się na
uczynki. Dzięki ofiarności mieszkańców na fundacyjne konto chłopca trafi
kolejne 19 389,34 zł, 10 euro, 1 dolar
i 10 kopiejek. Do tej pory akcję na

portalu „SiePomaga” wsparło ponad
16 tysięcy osób, ale do pełni szczęścia
i wylotu 2-latka na leczenie do doktora Davida Abramsona brakuje jeszcze
miliona. To dużo, ale takie akcje jak
ta niedzielna dodają sił i sprawiają, że
niemożliwe staje się możliwe
- Pomoc jest możliwa dzięki
zaangażowaniu wielu wspaniałych
ludzi, którzy towarzyszą nam w walce
z rakiem w oczkach Michałka. Otrzymujemy wsparcie niemal na każdym
kroku. Jesteśmy wdzięczni za każdy
gest. Coraz więcej osób wie o chorobie
Michałka i o krótkim czasie, który
pozostał na zebranie niewyobrażalnie
dużej sumy pieniędzy. Dziękujemy
wszystkim tym, którzy pomagają naszemu synkowi – mówi Maciej Kaliś,
tata Michałka.
Z racji 2. urodzin, także od
naszej Redakcji przyjmij mały
bohaterze najlepsze życzenia. Nie
będziemy jednak oryginalni, bo
z całych sił życzymy Ci głównie
zdrówka. Abyś poleciał za Ocean
i szybko do nas wrócił! Czekamy
na dobre wieści.

Podmioty szczególnie zaangażowane w akcję urodzinową Michałka: Stowarzyszenie Res Sacra Miser, Kawiarenka Pod Parasolem,
Cukiernia i Restauracja Capri, Złoty Róg, Szkoła Tańca Wena, Ochotnicza Straż Pożarna Bukowno, Klub Historyczny im. Armii Krajowej,
Animisie, Glutaminian Sodu, Grupa Ogniowa OPAL, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Urząd Miasta i Gminy Olkusz.
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Pracownia Rezonansu Magnetycznego już w Olkuszu
– najskuteczniej, najdokładniej, najtaniej!
n W Olkuszu otwarto właśnie
pierwszą w powiecie pracownię
rezonansu magnetycznego
z najnowocześniejszym urządzeniem
firmy General Electric - Signa
Creator - o polu magnetycznym 1.5T.
Sprzęt pozwala na wykonywanie
całego spektrum badań, od stawów
poprzez badania neurologiczne
czy naczyniowe po badanie całego
ciała. Z okazji otwarcia placówki na
pacjentów czekają 50–procentowe
rabaty na wszystkie badania!
Pracownię MR otworzyła gliwicka spółka Adiuvat,
która ma już sześcioletnie doświadczenie w tej
branży. Firma kładzie szczególny nacisk na utrzymanie najwyższych standardów obsługi pacjenta
i jakości wykonywanych badań. Te ostatnie gwarantują nie tylko najwyższej klasy specjaliści radiologii
z ośrodków w Kielcach, Krakowie i Gliwicach, ale
przede wszystkim nowoczesny sprzęt.

Urządzenie General Electric – Signa Creator , bo o nim
mowa, zostało wprowadzone na rynek w ubiegłym
roku. Najnowsza technologia gwarantuje skuteczną
diagnostykę w badaniach neurologicznych (rdzeń
kręgowy, obrazowanie mózgu), stawów (kolano, bark,
nadgarstek, staw skokowy), obszaru jamy brzusznej
(wątroba, nerki), naczyniowych z kontrastem i bez,

n układu mięśniowo-szkieletowego (stawy kolanowe, krzyżowo-biodrowe, skokowe, barkowe, łokciowe,
biodrowe, stawy rąk i stóp), struktur kostnych, chrzęstnych, mięśniowych,
n narządów jamy brzusznej (wątroba, trzustka,
nerki, nadnercza, śledziona, węzły chłonne) i miednicy
mniejszej (narząd rodny, gruczoł krokowy)
n badania dróg żółciowych i przewodu trzustkowego
bez podania środka kontrastującego – cholangio MR,
n badania układu moczowego zarówno bez środka
kontrastującego – hydrografia MR, jak i badania
układu moczowego z zastosowaniem środka kontrastującego – urografia MR,
n chorób nowotworowych, układowych, naczyniowych
n zmian pourazowych, zwyrodnieniowych
i innych.
mięśnia sercowego (budowa, kurczliwość, funkcjo- Rezonans magnetyczny to dzisiaj jedno z podstanowanie, żywotność) oraz mammograficznych wraz wowych narzędzi diagnostycznych. Jest najlepszą Nie zwlekaj, tylko umów się na badanie i skorzystaj
z promocji!
ze spektroskopią.
metodą do diagnostyki:
- Technologia PROPELLER 3.0, umożliwia wykonywanie badań dowolnej anatomii, w dowolnej płaszczyźnie
u osób, które nie mogą leżeć nieruchomo (np. z chorobą Parkinsona). Specjalistyczne oprogramowanie
to znacząco redukuje nie tylko artefakty „ruchowe”,
ale także „oddechowe”. Jesteśmy przekonani, że
nowoczesny sprzęt i profesjonalna obsługa pozwoli
na zdobycie zaufania pacjentów i przyczyni się do
większego wykorzystania i skrócenia oczekiwania
na badania rezonansem magnetycznym w Olkuszu
i regionie – mówi prezes spółki Adiuvat, Jerzy Kardaszewicz.

n głowy a w tym: mózgu i móżdżku (wykrywania
wad wrodzonych, guzów, zmian zapalnych, demielinizacyjnych, naczyniowych (angio MRI mózgu),
naczyniopochodnych, degeneracyjnych i innych),
struktur twarzoczaszki, zatok, kątów mostowo-móżdżkowych, przysadki, oczodołów, naczyń mózgowych
i obwodowych (bez użycia środków kontrastowych)
z trójwymiarową rekonstrukcją obrazu,
n kręgosłupa a w tym: struktur kostnych kręgosłupa
(także sekwencjami dedykowanymi do oceny szpiku
kostnego), ocena kanału kręgowego i jego zawartości

Pracownia MR czynna jest od poniedziałku
do piątku w godz.: 9.00 – 16.00.
Adres pracowni MR:

Rezonans Olkusz, al. 1000-lecia.
E-mail: info@rezonansolkusz.pl

Tel. 32 718 65 65
Tel. 507 93 70 70
www.rezonansolkusz.pl

6 | 13 maja 2016 | Przegląd Olkuski

Historia Tablicy
Pamiątkowej
olkusz

Na fali odwilży politycznej października 1956 roku absolwenci
szkoły postanowili zorganizować II
Zjazd Wychowanek i Wychowanków
Gimnazjów w Olkuszu. Pracując społecznie wykonali ogromną pracę przy
organizacji samego zjazdu, wydaniu
księgi pamiątkowej i ufundowaniu
tablicy poświęconej absolwentom
poległym za Ojczyznę w latach 1919
- 1920, 1939, oraz 1940 - 1946.
Tablica została odsłonięta i poświęcona 29.06.1957 roku podczas zjazdu
absolwentów. Została umieszczona
na zewnętrznej, południowej ścianie
budynku szkoły na Czarnej Górze.
W 1976 roku Liceum przeniosło
się do nowego budynku przy ulicy
Polnej. Tablica pozostała w starym
budynku. Ówczesne władze kłuło
w oczy to, że na tablicy są nazwiska
absolwentów, którzy zginęli w wojnie
polsko – bolszewickiej i zostali zamordowanych w Katyniu. – Było to
na początku listopada 1978 roku.
Zadzwonił do mnie pan Józef Kaim,
mistrz budowlany, który prowadził
remont w budynku starej Szkoły i powiedział. „Proszę zawiadomić męża, że
K
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SPR Olkusz – KPR Kobierzyce 32:26 (13:15)
olkusz
Po rocznej przerwie piłkarki
ręczne olkuskiego SPR-u wracają
do kobiecej PGNiG Superligi! To,
na co Srebrne Lwice pracowały
przez cały sezon, stało się faktem
w sobotę, dzięki zwycięstwu z KPR
Kobierzyce. Thriller z najlepszym
z możliwych happy endem i to przy
komplecie publiczności!

W holu olkuskiego I Liceum
Ogólnokształcącego im Króla
Kazimierza Wielkiego poczesne
miejsce zajmuje pamiątkowa tablica „Poległym za Ojczyznę”.
Jej niezwykła historia wplotła się
w ważne wydarzenia historyczne
naszego kraju.

E

SPR. Lwice wracają do elity!
Piotr Kubiczek, fot. Rafał Jesień

Małgorzata Kundera-Leśniak

R

www.przeglad.olkuski.pl
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otrzymałem polecenie zdjęcia i rozbicia Tablicy”. – wspomina Małgorzata
Kundera – Leśniak. Dzięki szybkiej,
„partyzanckiej” akcji grona olkuskich
społeczników, pęknięta tablica została nielegalnie zabrana i przewieziona
do olkuskiego Muzeum Regionalnego
PTTK. Kilka dni później, 7 listopada
1978 roku w Muzeum zjawił się
przedstawiciel miejscowych władz
i zażądał jej wydania. Tablica została
zabrana. Mijał czas. Przyszedł rok
1980. Rozpoczęły się strajki, powstała
Solidarność, rodziła się nadzieja. W marcu 1981 roku, gdy pracowałam
w Komisji Poborowej zwrócił się do
mnie przedstawiciel lokalnych władz.
„Powiedz swoim, możecie sobie zabrać
Tablicę.” – wspomina Małgorzata
Kundera – Leśniak. Naprawiona tablica trafiła do szkoły, a jej uroczyste
odsłonięcie odbyło się 24 czerwca
1981 r. Od tego czasu przypomina
kolejnym pokoleniom uczniów o ich
poprzednikach, którzy oddali życie
za Ojczyznę.
Więcej na stronie internetowej
Przeglądu Olkuskiego.

Sukcesy czasem rodzą się
w bólach. Olkuszanki po spadku
z ekstraklasy straciły kilka ważnych
zawodniczek, ale zyskały też pewność,
że dotychczasowa praca z młodzieżą
w klubie nie poszła na marne. Piłkarki, które do tej pory były tylko uzupełnieniem kadry stały się wiodącymi
postaciami i niejednokrotnie brały na
siebie odpowiedzialność w ciężkich
momentach. Oczywiście jak to w sporcie bywa, także i Lwicom zdarzyło się
kilka słabszych występów, ale teraz
o tych gorszych chwilach już raczej
nikt nie będzie chciał pamiętać.
Także i na wstępie najważniejszego w tym roku meczu nie wszystko
układało się po myśli gospodyń. W tygodniu poprzedzającym pojedynek
decydujący o bezpośrednim awansie
do Superligi w SPR-ze mocno pracowano nad psychiką piłkarek. O formę
sportową olkuski sztab szkoleniowy
był spokojny. Główną przeszkodą
w walce o marzenia miały być właśnie głowy dziewczyn, które mogły
nie udźwignąć ciężaru gatunkowego
spotkania.
Początek rzeczywiście nie napawał optymizmem. Zespół z Kobierzyc

szybko objął prowadzenie i zaczął
je systematycznie powiększać. W 7.
minucie miejscowe przegrywały 2:5,
a po kwadransie już różnicą pięciu
trafień. Nietęgie miny wśród widzów
nie mogły dziwić. Mocno denerwował
się też trener Marcin Księżyk, który
aby nieco rozładować atmosferę poprosił o czas. To było dobre posunięcie. Lwice na parkiet wróciły solidnie
zmobilizowane i mozolnie zaczęły
odrabiać straty. Także publiczność
odzyskała wigor i był taki moment, że
miejscowe były tuż tuż rywalek (11:12
w 26. min.). Co prawda przed przerwą

nie udało się wyrównać, ale wynik
13:15 sprawiał, że kwestia zwycięstwa
nadal była otwarta.
W szatni olkuszanek padło wiele
mocnych słów, ale i zapewnień ze
strony sztabu trenerskiego, że co by
się nie wydarzyło i tak Lwice będą
mogły liczyć na wsparcie swoich opiekunów. Poczucie więzi oraz postawa
widowni tak nakręciły gospodynie,
że te po zmianie stron zagrały wręcz
koncertowo. Zaczęła Agata Basiak,
a później szalenie ważne trzy bramki
z rzędu zdobyła skrzydłowa Katarzyna
Nowak i dzięki temu rezultat zaczął

Początkowa euforia z awansu w ostatnich godzinach zmienia się
poczucie niemocy. Piłkarki wykonały plan w stu prcentach,
na boisku wywalczyły upragniony awans, jednak wszystko wskazuje na to, że w następnym sezonie również będą występowały
w I lidze. Powodów jest kilka, główny to brak odpowiednich
środków na utrzymanie drużyny w Superlidze. Szczegóły
w kolejnym wydaniu papierowym „Przeglądu Olkuskiego”.

promować SPR. Po bramce Pauli
Przytuły w 44. min „żółto-czerwone”
prowadziły 20:17. Następne minuty
to już prawdziwa euforia. Gospodynie
raz po raz punktowały coraz bardziej
zagubione przeciwniczki i po kolejnej udanej akcji Klaudii Wójcickiej
prowadziły 27:20. Do końcowej
syreny pozostawało wtedy nieco
ponad dziewięć minut, więc i szanse
kobierzynianek na odwrócenie losów
spotkania były równe zeru. Same
zainteresowane także zdawały sobie
z tego sprawę, więc mimo iż starały
się walczyć do samego końca, to było
po nich widać, że są pogodzone z porażką, która i tak nie zamyka im szans
na awans do Superligi. KPR zagra
bowiem o ekstraklasę w dwumeczu
barażowym z 11. zespołem z elity.
A SPR? Równo z końcową syreną
rozpoczęło się święto. Polał się szampan, kroił się też okazjonalny tort.
Wielki dzień dla klubu i całego olkuskiego sportu. Ciężka praca na boisku
oraz upór klubowych działaczy sprawiły, że Srebrne Miasto znowu będzie
miało swojego reprezentanta w gronie
najlepszych drużyn w Polsce.

GRATULUJEMY!
SPR Olkusz – KPR Kobierzyce
32:26 (13:15)
SPR: Petlic, Kurzewska, Knapik, Staś Nowak (7), Przytuła (7), Zacharska (6),
Wcześniak (3), Zub (3), Wójcicka (3),
Basiak (2), Frączek (1), Chruścińska.
KPR: Słota - Kaźmierska (6), Linkowska
(6), Skalska (4), Wojda (3), Wesołowska
(3), Szymańska (3), Tórz (1), Przydacz,
Szumna, Łuczkowska.

www.przeglad.olkuski.pl
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Planują przyszłość Zalewu Wolbromskiego

wolbrom
Ewa Barczyk
Głosy o potrzebie lepszego
wykorzystania potencjału pięknego wolbromskiego zalewu słychać
od dawna, ale dotąd w tej kwestii
zrobiono stosunkowo niewiele.
W ostatnich latach nadzieję na
zagospodarowanie tego zakątka
rozbudziło pozyskanie środków
unijnych, które zostały przeznaczone na przygotowanie placu
zabaw z elementami zewnętrznej
siłowni i małej architektury do
wypoczynku po południowej stronie zbiornika. Niedawno powstała
nowa koncepcja, obejmująca zagospodarowanie terenu wokół całego
akwenu.
W ramach przeprowadzonych
z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013 „Odnowa i Rozwój wsi” - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,
kosztem 540.584 zł od strony południowej akwenu wykonano w 2014
r. park wypoczynkowy podzielony
na trzy strefy. Znalazły tam miejsce
ogrodzony plac zabaw dla dzieci oraz
elementy zewnętrznej siłowni, a także
wiaty ze stolikami i ławkami, gdzie
można usiąść. Dodatkowo powstała
ścieżka dla pieszych wzdłuż jezdni
od strony południowej i zachodniej
R
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zalewu. Całość została oświetlona
i objęta monitoringiem. Chociaż
inwestycja ucieszyła mieszkańców,
to wykonane prace nie do końca
satysfakcjonują użytkowników, oczekujących na całościowe rozwiązania.
Ostatnio pojawiła się nadzieja na
kontynuację działań. Zostało bowiem
zlecone przygotowanie projektu obejmującego zagospodarowanie ponad
40 tys. m. kw. terenu, który ma
szanse stać się perełką rekreacyjną
okolicy. Plan przewiduje, że nad
Zalewem Wolbromskim znajdzie się
miejsce dla każdego: będzie gdzie pobiegać, pojeździć na rolkach, a także
odpocząć.
Zgodnie z koncepcją zagospodarowania zalewu i jego otoczenia
przygotowanego przez Biuro Projektowe „MAM projekt” ze Skały,
teren o powierzchni 41990 m2
został podzielony na trzy obszary. Na
pierwszym z nich, określonym jako
strefa aktywności pasywnej, miałaby
powstać taras nadwodny, „zielona”
plaża z wydzielonymi miejscami na
paleniska, wiaty, altany z ławkami
piknikowymi i elementami sezonowej
małej gastronomii. W strefie aktywności lądowej zaplanowano powstanie
ok. 2,4 km trasy dla wrotkarzy, 3 km
ścieżki do biegania z wykorzystaniem
naturalnego ukształtowania terenu
(nierówności, korzenie itp.) i trasę
spacerową. Ponieważ część otoczenia
akwenu stanowią mokradła, nad nimi
powstałby pomost widokowy. Nowe

elementy zostaną połączone z już
istniejącą infrastrukturą. W części
związanej bezpośrednio z wodą powstaną stanowiska i pomost dla wędkarzy oraz przystań z wypożyczalnią
sprzętu wodnego.

ciągu pieszo-jezdnego zamontowane
będą bardziej dekoracyjne oprawy
parkowe. Cały obszar miałby być
objęty monitoringiem i strefą bezpłatnego Internetu WiFi.
Jak zaznaczono na stronie in-

terenów wokół zalewu wiąże się jeszcze z załatwieniem kwestii własności
gruntów, bowiem nie cały teren należy
do majątku gminy.
Ogłoszone przez burmistrza plany
są optymistyczne, ale zapewne nie

Projektanci nie zapomnieli
o ławkach i koszach na śmieci oraz
oświetleniu, zwiększającym komfort użytkowania parku po zmierzchu, z zastosowaniem ulicznych
opraw energooszczędnych, przy czym
w części zielonej plaży oraz wzdłuż

ternetowej Wolbromia, gdzie zaprezentowano koncepcję, pomysł nie
jest do końca zamknięty, a władze
są otwarte na propozycje społeczne.
Można je zgłaszać za pomocą poczty
internetowej pod adres: info@umigwolbrom.pl. Plan zagospodarowania

uda się ich zrealizować szybko. Wymagają bowiem znacznych nakładów
finansowych, o które gmina zamierza
dopiero zabiegać na zewnątrz, aby nie
finansować wszystkiego z własnego
budżetu. Podczas kwietniowej sesji
Rady Miejskiej zdecydowano o prze-

znaczeniu środków na przygotowywanie projektów i kosztorysów na liczne
działania, których realizacja, nawet
wobec wyjątkowo dobrego obecnie
stanu finansów gminy, będzie wymagała ogromnego wysiłku, nie lada
operatywności i sporo czasu. Wiele
z tych zadań, jak np. modernizacja
oczyszczalni ścieków nie może czekać.
Inne, może mniej pilne, z pewnością
poprawią jakość życia mieszkańców,
ale wszystkich raczej nie da się zrealizować równocześnie.
Projekt zagospodarowania terenu
wokół zalewu powinien np. wiązać się
z poprawą jakości wody w akwenie,
dlatego jednocześnie prowadzone są
prace planistyczne nad skanalizowaniem zlewni wód dopływających
do zbiornika z okolicznych pól i domostw. Sieć kanalizacyjna biegnie już
przez Starą Wieś w Łobzowie, Wymysłów, ul. Kościuszki i ul. Wiśniową
w Wolbromiu, odprowadzając ścieki
z zabudowań po wschodniej części
zalewu. Gmina posiada już także
prawomocne pozwolenie na budowę
kanalizacji w Zabagniu – Hektarach, a dokumentacja projektowa
kanalizacji Zaogrodzia w Łobzowie
oraz Starej Wsi, Nowej Łąki oraz
Radochy na Zabagniu są w przygotowaniu. Na realizację tych projektów
znów potrzebne są duże pieniądze,
itd… Marzenia - piękna rzecz, więc
trzeba je mieć. Oby udało się je zrealizować!
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Olgerd Dziechciarz

Trafiła w moje ręce książką
Jana Dominika Morolskiego zatytułowana „Pamiątka śmierci małżonki” (seria: Biblioteka Dawnej
Literatury Popularnej i Okolicznościowej, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2015);
przesłana mi została nie przez
autora, bo ten zmarł grubo ponad
trzy wieki temu, ale przez badacza
jego spuścizny literackiej profesora
Uniwersytetu Gdańskiego dr hab.
Radosława Grześkowiaka.
Barokowy poeta Jan Dominik
Morolski znany jest językoznawcom
jako autor zbioru wierszy, wydrukowanego w 1628 r., w rocznicę śmierci
żony. Opracowując współczesne
wydanie tego funeralnego dzieła
wydawca znalazł nowe dane do biografii autora. Pierwsze teksty pióra
Morolskiego pochodzą z 1616 r., z
czasu jego studiów na protestanckiej
akademii w Altdorfie pod Norymbergą. Wtedy to poeta poznał Samuela
Gołuchowskiego, a tenże dekadę później wyswatał Morolskiego z zaledwie
czternastoletnią Zofią Kłosowską. Jak
pisze wydawca: „Małżeńskie pożycie
trwało zaledwie dwa miesiące, lecz
autor głęboko przeżył śmierć młodziutkiej żony, czego świadectwem
jest niniejszy tomik”. Ktoś może
zapyta: co to ma wspólnego z Ziemia
Olkuską? Ano ma. Swego czasu dr
Radosław Grześkowiak szukał kogoś
w Olkuszu, kto by mu sfotografował
znajdujące się w olkuskiej bazylice,
dokładnie w kaplicy św. Anny, XVIIwieczne epitafium Zofii Jawińskiej.
Badacz najpierw skontaktował się
z ówczesną dziennikarką Przeglądu
Olkuskiego Emilia Kotnisk-Górką, a
poprzez nią, ze mną.
Okazało się, że dr Grześkowiak
złapał pewnego bogatego olkuskiego
patrycjusza, Daniela Pasierbeka,
którego ród dzierżawił targ miejski,
na – dziś byśmy powiedzieli – plagiacie, w tamtych czasach była to częsta
maniera, której nikt nie ścigał; tenże
bowiem na tablicy poświęconej swojej
zmarłej w 1630 r. żonie, właśnie Zofii
z Jawińskich, umieścił napis łaciński
będący parafrazą epitafium napisanego przez Jana Dominika Morolskiego
dla swojej nastoletniej żony Zofii - jak
pisze dr Grześkowiak „skracając
nieco oryginał i dostosowując do
nowych potrzeb dane osobowe, zaś
polskojęzyczny sześciowiersz stanowi
kopię epigramatu Nagrobek piaty.
Sepult[a] (III 5).” Sfotografowałem
zwieńczoną muszlą tablicę, dzięki
czemu jej zdjęcie znalazło się w tomie
zebranych epigramatów Jana Dominika Morolskiego. A tu dla ciekawych

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

Epitafia z olkuskiej bazyliki
tekst polski z inkryminowanej płyty:
„ŻYIAC NASZLADOWAŁA CHRYSTUA
ŻYWEGO, VMARŁA NASZLADVIE
WGROBIE LEZACE’O/ IAKO ON
ZMARTWYCHWSTAŁ TAK YIA W
TY CIELE/ WSTANE ZGROBV NAWIECZNE Z NI WNIEBIE WESELE/
OPANIE KTO Z SŁVG TWOICH TO
ROZMYSLA SOBIE/ NIE STRACH
GO ANI TESKNO BY NADLVZEI W
GROBIE.
Mimo burzliwych wieków, wielu
wojen, najazdów i pożarów, olkuska
bazylika, której zasadniczy kształt
nadano w czasach Kazimierza Wielkiego wciąż stoi w rogu Rynku, będąc
charakterystyczną dominantą w
krajobrazie miasta. Bazylikę Mniejszą
p.w. św. Andrzeja Apo¬stola (św. Andrzej pochodził z Galilei, był uczniem
św. Jana Chrzciciela, jest patronem
narodów słowiańskich), najsłuszniej
zwiedzać jest wchodząc wejściem
głównym (od zachodu). Na przeciwko tegoż wejścia wznosi się dumnie
ponad 40 m dzwonnica z pocz. XX w.
zbudowana z charakterystycznego olkuskiego kamienia tzw. zlepieńca parczewskiego (nigdzie więcej w Polsce
nie spotykanego), którą zaprojektował
autor przebudowy Wawelu, Adolf
Szyszko Bohusz. Za najcenniejsze
zabytki będące na wyposażeniu olkuskiej świątyni wymienia się gotycki
poliptyk autorstwa Jana Wielkiego
(dokończony przez Stanisława Starego), późnorenesansowy ołtarz wielki,
organy Hansa Hummla z pocz. XVII w,
ambona fundacji Pawła Rudawskiego z 1639, gotyckie i renesansowe
stalle (zadaszone ławy). Rzadziej się
wspomina, że znajduje się tu tez całkiem spora liczba pięknych epitafiów
będących dowodem, że Olkusz przez
wieki zamieszkiwało wielu zacnych i
bogobojnych mieszczan.
Wspomniane na wstępie epitafium Zofii Jawińskiej wcale nie należy
do najpiękniejszych. Najładniejsze
zdają się te, które zawierają portrety
zmarłych, najbardziej znane jest
epitafium z portretem ks. Wawrzyńca Strzeżowskiego (zm. 1677), który
znajduje się na płycie w prezbiterium, przy wejściu do zakrystii. Z
łacińskiego tekstu, który jest jakby
własnym wspomnieniem zmarłego,
dowiadujemy się, kim był mężczyzna
z portretu: „Ks. Wawrzyniec Strze-

żowski Dr Filozofii, profesor uniw.
Krak. i dyrektor kolegium w Białej
w Brzeskiem, kantor kolegiaty św.
Floriana w Krakowie, prob. olkuski,
fundator Penitencjarza i m. Biblioteki,
której ofiarował 270 tomów i wciąż ją
pomnaża. Z duszy pragnąłem nauką,
kazaniami, przykładem w szkole,
kościele i w życiu społecznym być
pożytecznym. Czy byłem pożytecznym
- nie wiem. Wiem jednak, że byłem na
świecie przechodniem. Jeśliś miłował
żyjącego, nie zapomnijże w modlitwach umarłego. Pamiętaj i o tym że
przeszedłeś sąd boży, który i ciebie
czeka. Pomny na własną śmierć za
życia pomnik sobie wmurował. Odszedł do wieczności w r. 1677 mając
lat 72”, (tłum. ks. J. Wiśniewski).
Wspomniany na tablicy ufun-

się przepisaniem i przetłumaczeniem
relacji starosty rabsztyńskiego Seweryna Bonera z 1534 r., pierwszego
opisu okolic Olkusza – „Opis włości
Pomorzańskich”). Kapłan ten ufundował również kilka ołtarzy dla fary.
Współcześni podkreślali jego nieprzejednaną postawę wobec heretyków,
czytaj protestantów.
Są w olkuskiej świątyni jeszcze
dwa portrety, pochodzące z tego
samego okresu, co ks. Strzezowskiego, nie mniej interesujące, a jakby
niezauważane. W nawie północnej
znajduje się portret starca z siwymi
wąsami, w ciemnej mycce, jest to
„pomnik szlachetnego Jakuba Gwardzińskiego (zm. 1694), rajcy i gwarka
olkuskiego, który przeżywszy lat 80,
spadkobiercą po sobie zostawił Chry-

Portret z pomnika Baltazara Horlemusa.
dowany przez ks. Strzeżowskiego za
3 tys. zł. penitencjarz to dziś byśmy
powiedzieli „etat” dla spowiednika
gwarków i górników. Do tego drogiego
interesu od 1676 r. dokładał się sam
król Jan III Sobieski (300 zł odejmowane od należnej monarsze olbory).
Utworzona przez ks. Strzeżowskiego
biblioteka, z działami nawet z XV w.
(m.in. miała się w jej zbiorach znajdować Biblia wcześniej należąca do Jana
Kantego) była swego czasu druga, po
seminaryjnej w Kielcach, biblioteką
kościelną całej diecezji kieleckiej. Dla
historyków ks. Strzeżowski zasłużył

stusa Pana, miał też w pieczy kult
Maryjański, powiększył uposażenie
mansjonarzów i proboszcza szpitalnego, zbudował ołtarz św. Stanisława.
Dbał o potrzeby kaznodziei i służby
kościoła olkuskiego. Na te cele pozapisywał odpowiednie sumy. Zmarł w
1694 r.” (tekst łaciński z epitafium,
w tłumaczeniu ks. J. Wiśniewskiego).
Jakub i jego brat Jan Gwardzińscy,
herbu Leliwa, byli rajcami i burmistrzami, dzierżawcami podolkuskich
wsi, producenci srebra; Jabub, pisarz
gwarectwa sztolniowego, był dobroczyńcą fary i szpitala, czyniąc zapisy

Wielobój łączności
w „Leśnym Dworze”
Bukowno

Piotr Kubiczek, fot. LOK Olkusz
W Bukownie odbyły się kolejne Wojewódzkie Zawody Dzieci
i Młodzieży Szkolnej w Wieloboju
Łączności. Jak co roku w ośrodku
„Leśny Dwór”uczniowie rywalizowali w pięciu konkurencjach
m.in. w rzucie granatem i szukaniu
ukrytego nadajnika.
Tym razem do rywalizacji organizowanej przez Ligę Obrony Kraju
przystąpiło 49 zawodników oraz
zawodniczek ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i średnich. Wszyscy
wzięli udział w strzelaniu z karabinka
pneumatycznego. Oddali trzynaście
strzałów, z których dziesięć podlegało punktacji. Kolejnym zadaniem
uczestników zmagań było odszu-

kanie nadajnika pracującego ciągle
przy pomocy odbiornika z anteną
kierunkową, busoli i kompasu. Po
odnalezieniu „lisa” zawodnik wracał
do bazy. Punkty zdobywano także

na określaniu azymutu w stopniach
na pracujący nadajnik, wymianie
fonicznej radiogramów i rzucie granatem ćwiczebnym F-1 do kwadratu
1,5x1,5m.

Wśród najmłodszej kategorii
wiekowej – klasy 1-3 szkół podstawowych najlepiej wypadła reprezentacja
ZS nr 1 Bukowno, która wyprzedziła
SP Żurada i Świetlicę Środowiskową
z Olkusza. Indywidualnie triumfowali bukowianie – wśród dziewcząt
Magdalena Krawiec, a wśród chłopców Bartosz Malczyk. W starszym
roczniku równych sobie nie mieli
uczniowie SP 1 z Olkusza – Maria
Wąsiel i Dominik Żurek. „Jedynka”
również drużynowo wypadła najkorzystniej. Rywalizację gimnazjalistów
zdominowali uczniowie olkuskiej
„Czwórki”. Wiktoria Gęgotek oraz
Mateusz Stach pokonali konkurencję
i mocno przyczynili się do triumfu
całego zespołu. W grupie licealistów
zwyciężył natomiast duet Angelika
Zbrońska (II LO Olkusz) oraz Daniel
Kućmierz (ZR nr 3 Olkusz).

na ich rzecz. Z kolei na filarze w nawie
południowej, na marmurowym epitafium zachował się portret siwobrodego Baltazara Horlemusa (wyst. też w
źródłach jako Orlemus, zm., podobnie
jak ks. Strzeżowski, w 1677 r.). Z epitafium, na którym jest kilka herbów,
można się dowiedzieć, że zmarły
pochodził ze szlacheckiej rodziny
niemieckiej osiadłej w Krakowie, że
był starannie wykształcony (tak w
kraju, jak i za granicą), i że walczył ze
Szwedami (nawet dostał się do niewoli
pod Tyńcem). Na epitafium znalazła
się też okazjonalna informacja, że
Horlemus „w życiu prywatnym był
bogobojny, przyjacielski, miłosierny”.
Gwarek Baltazar Horlemus dzierżawił
wsie miejskie. Pochowano go wraz
z ukochaną żoną Krystyną. Wiemy,
że ufundował dla szpitala srebrny
kielich. Przed szesnastu laty portretu Horlemusa brał udział w wielkiej
wystawie w USA pt. „Kraj skrzydlatych jeźdźców”, gdzie reprezentował
specyficznie polski typ tzw. portretu
trumiennego; zresztą przez krytyków
uznany został za mający najwięcej ze
wszystkich prezentowanych „malarskiej subtelności”. Po tej wystawie
trafił do konserwacji. Na innym filarze
południowej nawy był też kiedyś namalowany na srebrnej blasze portret
innego olkuskiego gwarka, dzierżawcy
wsi miejskich, właściciela huty, który
handlował ołowiem z Krakowem, rajcy
i burmistrza Jana Motczyńskiego
(zm. 1691 r.), ale zostało po nim tylko
puste miejsce na epitafium w filarze
w nawie południowej, bo skradziono
go jeszcze w 1907 r. Jan Motczyński
z żoną Elżbietą ufundowali kościołowi
monstrancje i kielich.
Niezwykłej piękności jest też kilka
epitafiów kamiennych czy marmurowych. Wchodząc do prezbiterium, po
lewej ręce, w łuku arkady tęczowej
mamy epitafium Adama Berneka (zm.
1606) i jego żony Ewy z Łęczyńskich,
na którym oprócz gmerku znajduje
się płaskorzeźba 12 członków rodziny. Tekst łaciński głosi: „Adam
Bernek radca i gwarek olkuski wraz
z najdroższą żoną swoją szlachetną
Ewą z Łączyńskich tym pomnikiem
przekazać pragną swą względem Boga
i świętych Jego pobożność, zaś względem Kościoła i Ojczyzny gorliwość. Za
jego zasługi dla Ojczyzny i tej świątyni
OGŁOSZENIA

P Ł AT N E

Bożej którą dachem i dachówkami
przyozdobił niechaj mu Chrystus
będzie nagrodą. Zm. 10 kwiet. 1606
r., lat mając 49”. W 1594 r. tenże
Adam Bernek był burmistrzem,
był też – wraz z ojcem Wojciechem,
jednym z tych gwarków, którzy zainwestowali w budowę sztolni Ponikowskiej; jako jedni z najbogatszych
olkuszan, posiadali prawo propinacji
piwa wrocławskiego, hutę, kamienice
w Olkuszu, dwa domy w Starczynowie, stajnię, sadzawki, stawy i łąkę.
Dzięki pieniądzom podarowanym
przez Berneków położono na farze
nowy dach, zbudowano stalle (ławy).
Rodzina ufundowała też kościołowi
kielich mszalny i tacę.
Naprzeciwko tablicy Berneka
znajduje się niedawno odrestaurowane, niekompletne, ale wciąż piękne
renesansowe epitafium z trzema
uskrzydlonymi aniołami należące do
Tobiasza Pękali (z łacińskiego tekstu
dowiadujemy się: „Jest to pomnik
Tobiasza Pękali, rodaka tutejszego.
Powiada o sobie, że jego rodzice zasłużyli sobie na dobre wspomnienie,
lecz i on żył pożytecznie starając się
o dobro ogólne. Widział powstanie i
upadek herezji, sam niezachwianie
stojąc przy wierze. Widział palone
świątynie i domy i na odbudowę takowych wyjednywał u J.K.M czynsze z
dochodu metalowego. Zgodnie żyjąc z
żoną Anną Starczynowską (zm. 1595
r.), kobietą rozumną, dwom synom
dał wysokie wykształcenie. Czy nie
byłby może szczęśliwym gdyby ich nie
miał i skutkiem śmierci nie stracił.
Cztery córki wydał za mężów nie tyle
bogatych ile godnych i pożytecznych.
Człek zacny, miłowany, pożyteczny,
dający przykład szczerej pobożności i
nieskazitelności. Prosi wraz z zięciem
swym Krzysztofem Lorkowiczem o pobożne wspomnienie”). Tobiasz Pękala
w 1590 r. piastował urząd burmistrza,
jego nazwisko znajdujemy wśród
udziałowców sztolni Pileckiej.
Z kolei obok drzwi do południowej kruchty mamy wczesnobarokowe,
marmurowe epitafium Hieronima
Spineka (zm. 1615) i Anny z Włochów
(zm. 1602), z wizerunkiem Ukrzyżowania - z łacińskiego tekstu można
się dowiedzieć, że Hieronim Spinek
był rajcą, pomnik ufundował swojej
pobożnej i szlachetnej żonie zmarłej
w 1602 r., a sam wraz z dziećmi
zmarł w 1615 (czyżby podczas jakiejś
epidemii?) - i tu został pochowany.
Spinekowie czy bardziej po polsku
Spinkowie była to znana olkuska
rodzina.
Jest w bazylice jeszcze wiele
epitafiów, choć już w większości nie
tak efektownych, jak powyższe, ale i
im, a bardziej tym, których pamięć
utrwalają, warto będzie przy kolejnej sposobności poświęcić trochę
miejsca.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Kupiê - Sprzedam

=Konsolidacja chwilówek do
7000 z³. Tel.(32)2642878.

Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê,
tanie i drogie, gotówka od rêki,
p³acê najlepiej. Tel.(512)898278.

=Pozabankowa do 40000 z³
bez zdolnoœci. Tel.(32)2642876.
Motoryzacyjne

=Komis rowerowy
wielobran¿owy, rtv-agd, art.
satelitarne, skup-sprzeda¿,
Plac Targowy. Tel.(502)261113.

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

=Sprzedam ceg³ê silikatow¹
bia³¹ - 250x120x65, ok. 8000
szt., cena – 60 gr./szt. (do negocjacji). Tel.(796)177027.

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, termobindowanie, bigowanie, z³ocenie
metod¹ termodruku.

Okolicznoœciowe
=Autoskup, ca³e, rozbite,
skorodowane, z³omowanie,
gotówka, w³asny transport.
Tel. (508)760255, (600)507385.
Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê,
tanie i drogie, gotówka od rêki,
p³acê najlepiej. Tel.(793)001819.
Budowlane
=DOCIEPLENIA BUDYNKÓW.
Tel.(600)966719.
Elektrotechniczne
=Naprawa telewizorów.
Tel.(535)871074.
Finansowo - prawne
=Chwilówki oraz zastaw.
Tel.(796)435370.
=Darmowa porada prawna,
pon. godz. 12-13. Kancelaria Lex
Novum Olkusz, ul. Biema 5b.
Tel.(513)761029, (530)369200.
=Prywatna po¿yczka do 20000
z³. Tel.(32)2642876 .

=ATELIER Olkusz, ¯uradzka 1
zaprasza. Natychmiastowe zdjêcia
do dokumentów (drobny retusz
gratis, mo¿liwoœæ wykonania
w domu u klienta), zdjêcia komunijne. Tel.(600)057912.
=WESELA- obs³uga muzyczna-DJ, prezenter- imprezy
okolicznoœciowe- zawodowo.
www.pbmuzyka.pl
Tel.(501)384356.

Motoryzacja
=OLEJE, FILTRY, AKCESORIA
I PROFESJONALNE NARZÊDZIA
SAMOCHODOWE
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz,
ul. Sikorka 21. Tel.(32)6450660,
czynne: 8-19.
=AUTO-PLAST sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bie¿¹ce
- czêœci i akcesoria
- lakiery samochodowe ju¿ od 17
z³/100 ml

- lakiery spray do wszytkich
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysi¹clecia 1B,
Tel.(32)7547633, (601)445721,
(695)634005.
=AUTO-SZYBY: markowe szyby
samochodowe, sprzeda¿, monta¿,
naprawa, przyciemnianie.
Bogucin Du¿y 100. Tel.
(32)6428656, (663)747609.
=SERWIS KLIMATYZACJI.
Przegl¹dy - dezynfekcja naprawa. Olkusz, Al.1000lecia 1b,
Tel.(695)634005.
=Autoskup ka¿de.
Tel.(886)601143.
=AUTO SKUP GOTÓWKA,
OSOBOWE I DOSTAWCZE,
WSZYSTKIE MARKI I ROCZNIKI,
NAJLEPSZE CENY DOJAZD. TEL.
(515)274430, (602)871305.
=POMOC DROGOWA.
Tel.(695)634005.

www.inwestlokum.pl
- biuro nieruchomości
- pośrednictwo w zakresie
kupna - sprzedaży, wynajmu:
- lokali,
- domów,
- magazynów,
- gruntów
Olkusz, ul. Kościuszki 30,
Tel.(791)377551,
(32)3071234.

POLECAMY

DROBNE
RAMECZKI
Autoskup, osobowe, dostawcze.
Tel.(531)666333.
Autoskup - kupiê ka¿d¹ markê,
tanie i drogie, gotówka od rêki,
p³acê najlepiej. Tel.(793)001819.

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

Praca
=Umyjê okna. Tel.(698)994735.
Firma SUPRON1 zatrudni
osobê na stanowisko pracownik
produkcji/ kierowca-mechanik.
Wiêcej informacji pod nr
Tel.(602)773935.
Poszukujemy pracowników
do sprzedaży przez telefon
materiałów stomatologicznych.
CV ze zdjęciem na e-mail:
marketingolkusz@gmail.com

Różne
=Na majówkê i nie tylko
w spodniach ze Stoiska nr 3.
Polecamy: d¿insy polskich producentów kolorowe, bawe³niane,
koszule, katany. Zapraszamy:
Targowisko, ul. S³awkowska,
wtorek, pi¹tek i sobota do 14.00.
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CHIRURG naczyniowy
Piotr Kulig, dr n. med. – spec. chirurgii ogólnej,
w trakcie spec. z chirurgii naczyniowej. Konsultacje. Usg kończyn dolnych, jamy brzusznej,
tarczycy, piersi. Olkusz, ul. Sławkowska 4, (“GALMED”). Pt. od 16. Tel. 32 754 34 64, 506 312 032.
Łukasz Nowarski dr, diagnostyka i leczenie
chorób żył i tętnic. USG dopler, leczenie owrzodzeń podudzi. Olkusz PRO FAMILIA ul. J. Kantego
28, rej. 32 754 35 22, 793 346 033.

CHIRURG ogólny
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista
chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00.
Tel. 604 410 240.
Tomasz Micorek, lek. med. USG jamy brzusznej,
USG Doppler naczyń. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego
64 „Centrum Medyczne”, środa i piątek 16.0019.00. Rejestracja Tel. 32 645 44 70.
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg,
specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, ul.
kr. K Wielkiego 28. Center-Med. Czw. od 17.00.
Rejestracja tel. 604 979 399, 32 645 54 97.
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej.
Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa od 16.30
rejestracja tel. 32 754 34 64, 608 681 422.
www.gal-med.com
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. Laser - usuwanie zmian skórnych, leczenie wrastających paznokci, zamykanie
naczyń. Olkusz, ul. Krakowskie Przedmieście 11/18. Czw. od 17.30. Rejestracja, tel.
530 88 16 13 po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl

CHIRURG ortopeda
Krzysztof Dziurowicz, specjalista chirurgii
urazowej i ortopedycznej. Olkusz, ul. Jana Pawła
II 30 (RTG), wtorek, piątek. Rejestracja 10-18.
Tel. 32 645 12 21.

www.przeglad.olkuski.pl

ZDROWIE i URODA

lek.med. Anna Wasyliszyn-Nowak specjalista
chorób wewnętrznych , specjalista endokrynolog
przyjmuje w pon. i śr. po wcześniejszej rej. tel:
32-645-44-70, K. K. Wielkiego 64, Olkusz.
Lek. Aneta Zasada – Jajkiewicz, endokrynolog.
Przyjmuje w NZOZ PRO FAMILIA, ul. Jana Kantego
28. Rejestracja pod nr telefonu: 32 754 35 22.
Dr n. med. Agnieszka Żak-Gołąb, endokrynolog.
NEUROKARD, ul. Pocztowa 3, Bukowno, tel.
668 127 238.

Gimnastyka korekcyjna
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKANKA
mgr Ryszard Majewski, Olkusz, ul. Pakuska 64.
Tel. 664 159 510 www.skakanka.net

GINEKOLOG
Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekologpołożnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wt., pt 17-19.
Tel. 514 288 668 (po 15.).
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.
Ul. Nowa 13, pon. i czw. 17-18. Tel. dom.
32 754 88 08, tel. 607 276 753, 695 942 182.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekologpołożnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A, tel.
602 790 022, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.
Kamila Węglarz, lek. med., specjalista ginekolog
- położnik. Olkusz ul. Nowa 13, środa od 16.00, tel.
698 647 375.

•

poradnia schorzeń sutka

Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii
Onkologicznej . Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa
od 16.30 rejestracja tel. 32 754 34 64, 608 681 422.
www.gal-med.com
Marek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog – położnik. Olkusz, Piłsudskiego 5,
tel. 32 643 11 39, dom 32 643 38 46, 606 647 961.
Pon., wt., pt. 15.30-17.30.

KARDIOLOG

Robert Kubat, specjalista ortopeda traumatolog.
Olkusz, ul. Jana Pawła II 30 (RTG), tel. 602 639
497, 32 645 12 21.

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

Jacek Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda
traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek naprzeciw szpitala - obok piekarni). Rejestracja tel. 666 329 480. Przyjmuje: pon, czw.
od godz. 15.00 (zamienne wtorki).

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

Waldemar Pasich, specjalista chirurgii urazowej
i ortopedycznej, specjalista medycyny sportowej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad
Bankiem Millenium). Wejście od podwórza. Pon.
17-19, czw. 16-18. Rejestracja tel. 604 489 612.

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.

Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., pt.
Od 17.00. Tel. 32 643 32 12.
Manfred Zappa dr n. med. specjalista II st. chirurgii ortopedycznej. Leczenie schorzeń układu
kostno-stawowego, leczenie: fala uderzeniowa,
laser. Olkusz, ul. Piłsudskiego 18. Wt-pt. 14-17.
Rejestracja godz.10-17. Tel.786 866 820.

CHOROBY ZAKAŹNE
Maria Izdebska lek. specjalista chorób zakaźnych
diagnostyka i leczenie schorzeń wątroby
Olkusz, kr. K. Wielkiego 64 pok.11 / I piętro.
Rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 10-18,
sob. 10-13.

Dermatolog
Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermatolog.
(lecznie dorosłych i dzieci) Olkusz, ul. Bylicy 1
p. 11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75.
Pn., śr. 16.00-18.00.
Barbara Wąs, specjalista dermatolog. Centrum
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64,
tel. 32 645 44 70. Wt., czw. 16-18, sob. 10-12.

dietetyk
Dietetyk - skuteczne odchudzanie i dietoterapia
w nadciśnieniu, cukrzycy i innych schorzeniach,
przygotowanie żywieniowe do ciąży, konsultacje
dla dzieci i młodzieży, mgr inż. Sonia Wojtal,
Olkusz. ul. Sławkowska 5/6, tel.504 076 245,
www.diet-fit.pl
Klaudia Parcz, mgr dietetyk - programy odchudzające i regeneracyjne, diety specjalistyczne w
jednostkach chorobowych, programy żywieniowe dla sportowców oraz żywienie kobiet
planujących ciążę. Olkusz, ul. Nowa 13 tel.
795 638 226, www.poradniametabo.pl

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

Szymon Mleczko, lek. med., specjalista chorób
wewnętrznych, diagnostyka serca i naczyń, NZOZ
Pro-Familia ul. J. Kantego 28, tel. 32 754 35 22,
793 346 033
Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsultacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG. Pt. od
g.16. Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. 32 6454470,
602 489 648. www.kardiolog-olkusz.pl
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog.
Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzolkusz.pl Rejestracja telefoniczna: 604 052 027.

LARYNGOLOG
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngolog. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”).
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Śr. i pt. 17-19.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz,
ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032,
32 754 34 64 (po 15.). Pon., czw. 15-17.
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista laryngolog. Kwalifikacje do operacji. Badania okresowe. Centrum Medyczne, ul. kr. K. Wielkiego 64,
pok. 15, pon. 16.30-19, śr. 16.30 -19, sob. 10-12,
tel. 32 645 44 70.

LOGOPEDA
Beata Bryzik neurologopeda, pedagog, nauka
czytania, terapia metodą Tomatisa i Warnkego
Tel. 505130586. Gabinet edukacyjno-logopedyczny: Nauczę się mówić ul. Augustiańska 8
Olkusz.
Pedagog Ewa Drynda, prowadzenie terapii logopedycznej z elementami psychologii, NZOZ Pro-Familia
ul. J. Kantego 28, tel. 32 754 35 22, 793 346 033.
Gabinet Logopedyczny mgr Ewa Kania, pedagog,
logopeda. Tel. 512 301 127.
Agnieszka Kowal, logopeda dyplomowany.
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 29 (budynek byłego OPB),
I piętro, pok. 21. Rejestracja tel. 606 262 291.
Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny ORATIO
Anna Szotek - logopeda dyplomowany,
specjalista neurologopeda-surdopedagog.
Olkusz, ul. F. Chopina 2 Tel. 698679254.
www.logopeda.olkusz.pl

MASA¯YSTA

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

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

nefrolog
Paweł Koźmiński, dr n. med., spec. nefrolog.
Leczenie chorób nerek, układu moczowego,
nadciśnienia tętniczego. Olkusz, ul. Buchowieckiego 15A. Rejestracja od pon.-sob. 8-20.
Tel. 32 645 49 02 / 04.
Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog,
spec. chorób wewnętrznych. Leczenie chorób
nerek, układu moczowego, nadciśnienia tętniczego. Olkusz Krakowskie Przedmieście 11/18.
Rejestracja tel. 575 602 802

NEUROLOG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. Tel. 603 166 862.
Lek. med. Maria Marciniak-Chmielewska.
Gabinet Neurologiczny. Olkusz, ul. Nowowiejska 11
(zielony dach), czynne: wt., śr., czw. 10-12, wt., czw.
16-17. Tel. 696 024 735, 32 643 09 25.
Renata Mędrek - Januszek, specjalista neurolog.
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Rejestracja telefoniczna: 501 760 436.
Przemysław Puz, dr n. med. specjalista neurolog.
NEUROKARD, Bukowno, ul. Pocztowa 3. Rejestracja
telefoniczna: 668 127 238.

OKULISTA
Anita Lyssek-Boroń, dr n. med. specjalista
chorób oczu. Olkusz, ul. Parkowa 9a, wt., czw. od
16.30. Rejestracja tel. 606 790 500.
„OKO-TEST” Diagnostyka i chirurgia oka pod
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (budynek Apteki). Rejestracja tel.
32 643 25 85, godz. 9-16. www.okotest.pl
„VIS-OPTICA” Katarzyna Rataj-Pająk, lek. med.
specjalista chorób oczu. Olkusz, al. 1000-lecia 20
( n a p r z e c i w ko s z p i t a l a ) . R e j e s t r a c j a
tel. 784 820 130, w przypadkach pilnych tel.
508 177 970.

ONKOLOG
Specjalista onkologii klinicznej. Przyjmuje w poniedziałki od godz. 16.00. NZOZ
Profamilia, Olkusz, ul. Jana Kantego 28. Tel.
32 754 35 22.

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

PediAtra
Małgorzata Bargieł-Padło, lek. chorób dzieci.
Olkusz, wizyty domowe, ul. Żuradzka 27,
tel. 32 643 08 89, 602 224 220.
Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób
dzieci, neonatolog. Diagnostyka i leczeni dzieci
i noworodków, badania USG: głowy, jamy brzusznej, 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. Przyjęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. USG, EKG,
HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 602 776 052.
Jarosław Szczurek, lek. med. Spec. chorób
noworodków. USG stawów biodrowych, mózgu,
jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego
14 A, Rejestracja tel. 503 706 119.
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista
medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921

Gabinet Psychoterapeutyczny - Marta Jarosz ul.
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depresja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571
www.olkuszpsycholog.pl
Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra,
psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 28.
Czw.: 15-20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 89.
Kraków, ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, czw. 8-13,
pt. 15-20. www.opoczynska-morasiewicz.pl
Maria Suchodolska-Wójcicka, Gab. Psychoterapii.
Konsultacje, diagnoza (w celach orzeczniczych,
neuropsychologiczna), psychoterapia psychodynamiczna. Olkusz, ul. Krakowska 3. Tel. 693697592.
Agnieszka Szotek - psycholog, terapeuta - dzieci,
dorośli. Diagnoza, terapia, rozwój. Tel. 795581519.
Gabinety Psychologiczne Krakowska 3.
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psychoterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.

REHABILITACJA
Mgr Elżbieta Curyło. Rehabilitacja dzieci
i niemowląt, z dojazdem. Terapia neurorozwojowa (NDT-BOBATH), wady postawy, masaż.
Tel. 513 326 890. www.el-reha.pl
Dominika Dudek, mgr fizjoterapii, dziecięcy
terapeuta NDT-Bobath. Olkusz, ul. Dworska
19 a, www.reha-bobas.pl Tel.606626902.
EWA - MED Miejskie Centrum Rehabilitacji
w Olkuszu. Mózgowe porażenie dziecięce.
Wady postawy. Bóle kręgosłupa. Rwa kulszowa
i barkowa, schorzenia neurologiczno-ortopedyczne, masaż lecznicy. Wizyty domowe.
Tel.884337112.
Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii.„FIZJOMED”
masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.Olkusz,
ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok Skarbka)
Tel. 600 585 055. www.fizjomed-olkusz.pl
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy.
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113
308. Rehabilitacja w domu pacjenta.
Fizjoterapeuta mgr Anna Małecka-Włoch.
Udary, wylewy, porażenia, niedowłady. SM, SLA,
endoprotezy, stany po nowotworach, operacjach,
wypadkach, masaż leczniczy kręgosłupa. Rehabilitacja w przychodni GAL-MED lub wizyty
domowe. Tel. 505 503 249. www.an-medic.pl
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Udary,
zespoły bólowe kręgosłupa i kończyn, rwa kulszowa, zwyrodnienia, dolegliwości neurologiczne,
ortopedyczne, reumatoidalne, krążeniowo-oddechowe. Kompleksowa i profesjonalna fizjoterapia, masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty dom.
Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.olkusz.pl

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

StOMATOLOGIA
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog.
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzyska 2. Tel. 32 643 32 12. Pon. i czw. od 14., wt. i pt.
od 10., sob. od 10.
Gabinet Stomatologiczny „CENTERDENT”
Olkusz, ul. Kr. Kazimierza Wielkiego 14, tel. 32
643 25 30, www.centerdent.pl
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowawczej endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.
Śr.-czw. 15-20, wt. 8.30-14, pt. 8-13. Tel. 32 726 28 87.
Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki
30. Pon.-czw. 14-20, pt. 9-13 sob. 11-13. Tel.
32 726 28 87.
Gabinet Stomatologiczny„DUO-DENT” lek. dent.
K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. ChmistWójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.
Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10-13 i 15-18.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.
Specjalista protetyki stomatologicznej.
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12-19. Tel.
606 654 777.
Natalia Górnik lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki
30. Wt., pt. 15-20, czw. 9-14. Tel. 32 726 28 87.
Ewa Haberka, lek. dent. Olkusz, ul. Witosa 14.
Telefon: 668 178 832.
Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjalistyczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz,
ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.- czw. 10.00-17.00, pt.
9.00-15.00, rejestracja w godzinach pracy gabinetu lub telefonicznie 32 643 27 37 wew. 37.

PSYCHIATRIA
/ psychoterapIA

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.

Anna Chmiest, psychiatra, psychoterapeuta
Przyjmuje Olkusz, ul. Nowa 13, śr., czw., pt. 15-20.
Wizyty domowe. Rejestracja tel. 519 343 030.
www.psychiatra.olkusz.pl

Izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog.
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśminowa
4. Tel. dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524.
Pon.-pt. 9-12 i 15-19.

Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjalistyczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1.
Pon., śr., pt. 9-20, czw. 9-12. Tel. 606 305 405.
Z imowscy S tomatologia O l ku s z ,
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek - Piątek: 9 - 19,
Sobota: 9 - 13. Tel. 32 754 25 18.

•

chirurgia stomatologiczna

Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicznej 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 gabinecie oraz pod nr tel. 606 64 44 54. www.kucharzewscy.pl
Prywatna Praktyka Stomatologiczna „Apolonia”
dr n. med. Joanna Zappa-Gawłowska, spec.
chirurgii stomatologicznej. Zabiegi również
w sedacji wziewnej. Pn., śr., pt. 10-13 i 16-20.
Olkusz, ul. Piłsudskiego 18. Tel. 32 647 07 40
wew. 22.

•

ortodonta

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

•

technika dentystyczna

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

URODA
Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka
zawodowa, depilacja laserowa laser LightSheer,
fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezoterapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi
dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego
60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.
570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.pl
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermatologia lecznicza, kosmetyczna, dermatologia
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabrazja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuronowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.
Studio Urody „Milena” - depilacja laserowa,
mezoterapia, kwas hialuronowy, mikrodermabrazja, peelingi, cellulologia, makijaże i inne...
Olkusz, ul. Biema 5 b. Tel. 32 445 05 58
www.milena-uroda.pl
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrniające twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe,
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielęgnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10.
Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.pl
Studio Venus, depilacje laserowe, zabiegi pielęgnacyjne, zamykanie naczynek, zabiegi złuszczające. Mikrodermabrazja -50%, lipodermologia
-50%, depilacja laserowa -50%. Olkusz, ul. Krakowskie Przedmieście 7. Tel. 501 310 050.

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

usg
Leszek Albiniak – Indywidualna Praktyka Lekarska doppler, USG: piersi, staw biodrowy niemowląt, jamy brzusznej, tarczycy, przepływy nóg,
szyja, staw kolanowy. Rej. pon.-sob. 8-20. Tel.
32 645 26 09, 600 686 603. www.usgolkusz.pl
Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn.
14.30-17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia
„Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok „Skarbka”).
Godz. 15.30-18, tel. dom. 32 643 38 46,
600 249 359.
Pracownia USG. Artroskop Centrum Medyczne
Bogdan Wziętek. USG Ortopedyczne: kolan,
bioder, barków, kostek, mięśni, ścięgien, bioderek
niemowląt, punkcje, iniekcje pod kontrolą USG,
codziennie. Chrzanów, Wyszyńskiego 17A,
rejestracja: 32 223 61 77 www.wzietek.pl
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P Ł AT N E

ZDROWIE i URODA

W PORZE
NOCNEJ

tj. od 2000 do 800

DYŻURY
APTEK

OL K U S Z

13-05-2016	Piątek

ul. K. K. Wielkiego 14

14-05-2016

Sobota

ul. Legionów Polskich 14

15-05-2016

Niedziela	Al. 1000-lecia 2B

16-05-2016	Poniedziałek

ul. Piłsudskiego 22

17-05-2016	Wtorek

ul. Skwer 6

18-05-2016

ul. K. K. Wielkiego 24

Środa

19-05-2016	Czwartek

ul. Konopnickiej 4

Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie
Starostwa Powiatowego w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl
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TYGODNIK REGIONALNY
„PRZEGLĄD OLKUSKI”

Kolportaż: Przegl¹d Olkuski kolportowany jest do wszystkich mieszkañ i firm w Olkuszu (tak¿e na Pomorzanach) oraz do: Klucz,
Bogucina Du¿ego, Bogucina Ma³ego, Boles³awia, Braciejówki, Bukowna, Bydlina, Che³ma, Chech³a, Cieœlina, Czubrowic, Golczowic,
Go³aczew Nadm³ynia, Gorenic, Hutek, Gór Bydliñskich, Jangrota, Jaroszowca, Klucz, Klucz Osady, Kolbarku, Kosmolowa, Kr¹¿ka, Krza,
Krzykawy, Krzykawki, Krzywop³ot, Kwaœniowa, Lasek, Osieka, Micha³ówki, Pazurka, Podlipia, Przegini, Rabsztyna, Rac³awic, Rodak,
Ryczówka, Sieniczna, Starego Bukowna, Su³oszowej, Troksa, Trzyci¹¿a, Ujkowa Nowego, Witeradowa, Wod¹cej, Wolbromia, Zarzecza,
Zawady, Zimnodo³u, Zedermana, ¯urady.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE
POWIATU OLKUSKIEGO:

OLKUSZ:

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu
al. 1000-lecia 13
Tel. 32 758 12 46, 32 758 13 45
Olkusz, gm. Olkusz,
Bolesław, Bukowno, Klucze

WOLBROM:

Miejsko-Gminne Centrum Medyczne
WOL-MED Sp. z o.o., ul. Skalska 22
Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

