
R E K L A M A

 strona 3

Wolbromscy radni nadali tytuł  
Honorowego Obywatela miasta prezydentowi  
– elektowi Andrzejowi Dudzie.

 strona 6

Nowy komisariat policji i stary budynek  
po urzędzie gminy, czyli nieruchomościowe 
roszady w Kluczach.

 strona 2

Starsze małżeństwo padło ofiarą oszustów, 
którzy pod pretekstem sprzedaży firanek  
z mieszkania seniorów ukradli 7 tysięcy zł.

R
E

K
L

A
M

A

Przegl¹d
Olkuski

  5.06.2015 r. nr 23/1010           Bezpłatny tygodnik informacyjny Powiatu Olkuskiego               Ukazuje się od 1991 r.  ISSN 1231-7810

OLKUSZ 
BUKOWNO 
BOLESŁAW 
KLUCZE 
TRZYCIĄŻ
WOLBROM

Święto miasta 
pod znakiem 

dobrej zabawy

Olkusz
Piotr Kubiczek

Dawno Olkusz nie widział 
takiej majówki! W ostatni weekend 
na płytę rynku ściągnęły tysiące 
mieszkańców całej gminy. Obok 
występów rodzimych artystów, 
licznych pokazów oraz imprez towa-
rzyszących, na starówce wystąpiły 
sławy polskiej sceny muzycznej: 
Golec uOrkiestra i Robert Gawliń-
ski z zespołem Wilki. Dni Olkusza 
2015 zakończył pokaz sztucznych 
ogni.� Więcej�na�stronie 4
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Nawet do 22%* więcej naturalnego światła. 
Przekonaj się sam!

Więcej światła 
w Twoim domu 
dzięki większej 
powierzchni szyb!

JEDYNE TAKIE OKNA W POLSCE

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

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

O aktualne promocje zapytaj w salonie  
Partnera Handlowego OKNOPLAST.

www.oknaprolux.pl

Osiedlowe trakty  
do remontu

Olkusz
Wiola�Woźniczko,�fot.�Henryk�Gamrat

Mieszkańcy ul. Krakowskie 
Przedmieście w Olkuszu czekają na 
remont chodników i osiedlowych 
dróg. Chodzi o trakty zlokalizo-
wane przy blokach nr 12 a, 12 b 
i 14 a. Kiedy długo wyczekiwana 
inwestycja stanie się faktem?

W imieniu mieszkańców z pyta-
niem o remontowe plany zwrócił się 
do burmistrza radny Henryk Gamrat. 
Wspomniana infrastruktura jest 
w bardzo złym stanie technicznym 
i zagraża bezpieczeństwu przechod-
niów - podkreśla radny w swojej 
interpelacji. - Nierówności w chod-
nikach są duże. Upadki, zwłaszcza 
porą zimową, nie należą do rzadkości. 
Przed tymi blokami od niepamiętnych 
czasów nie były wykonywane roboty 
drogowe o większym zakresie. To 
jedna z najstarszych części zabudo-
wy blokowej Olkusza – pisze Henryk 
Gamrat, zapraszając burmistrza na 
wizję lokalną. Radny przypomina 
jednocześnie, że wspomniane bloki 
zostały poddane termomodernizacji 
sfinansowanej z funduszu remon-
towego. Do estetycznego wyglądu 
okolicy brakuje właśnie odświeżonych 
chodników i dróg.

Mieszkańcy będą musieli uzbroić 
się w cierpliwość przynajmniej do 
przyszłego roku. Włodarz miasta 
zapewnia, iż sukcesywnie objeżdża 
gminne trakty, aby ocenić ich stan 
techniczny i czystość. - Potrzeby in-

westycyjne gminy w kwestii remontu 
dróg czy chodników są duże i kosz-
towne, dlatego remonty prowadzone 
są stopniowo. Podobnie wygląda 
sprawa w przypadku Krakowskiego 
Przedmieścia – informuje burmistrz 
Roman Piaśnik.

Sześć lat temu ul. Krakowskie 
Przedmieście, na odcinku od ul. 
Kościuszki do ul. Nullo, została 
zmodernizowana. Jak czytamy w od-
powiedzi na interpelację, wykonanie 
remontu tej ulicy otworzyło możliwość 
kontynuacji remontu wewnątrzo-
siedlowej drogi zlokalizowanej przy 
blokach 12a, 12b, 14a. - W 2014 roku 

w ramach zadań zwianych bieżącym 
utrzymaniem i remontami dróg gmin-
nych wykonano remont części chod-
nika przy wspomnianej drodze. Prace 
polegały na wymianie podbudowy, 
ułożeniu nowego krawężnika, obrzeży 
oraz nawierzchni z kostki betonowej. 
Z uwagi na deficyt miejsc postojowych 
w tym rejonie planuje się, by zadanie 
opracowania dokumentacji technicz-
nej ująć jako propozycję do projektu 
budżetu na 2016 rok - odpowiada 
burmistrz Roman Piaśnik.

Które osiedlowe chodniki i drogi 
latami czekają na remont? Piszcie na 
www.przeglad.olkuski.pl!

Akt oskarżenia  
dla czterech złodziei

BukOwnO
Piotr Kubiczek

W ostatnich dniach do sądu 
trafił akt oskarżenia w sprawie 
czterech mieszkańców gminy Bu-
kowno, podejrzanych o kradzieże 
z włamaniem do samochodów. 
Policjanci udowodnili mężczyznom 
dziewięć przestępstw.

Łupem złodziei na przestrzeni 
kilku miesięcy padły radioodtwarza-
cze, narzędzia, artykuły spożywcze 

oraz kosmetyki. Część skradzionych 
rzeczy udało się odzyskać.

Sprawę zapoczątkowała inter-
wencja patrolu prewencji 27 lutego 
2015r. Wtedy, o godz. 3:15 w nocy, 
policjanci nadzorując jedną z dziel-
nic Olkusza zauważyli zaparkowane 
w poprzek drogi audi oraz dwóch 
mężczyzn, którzy na widok radiowozu 
zaczęli uciekać. Jeden z nich ostatecz-
nie został zatrzymany. Okazało się, 
że chwilę wcześniej zatrzymany męż-
czyzna i jego wspólnik włamali się do 
tego samochodu. Policjanci w drodze 
prowadzonego śledztwa ustalili, że 

w złodziejski proceder zamieszani byli 
jeszcze dwaj inni mieszkańcy gminy 
Bukowno. Cała czwórka przez kilka 
ostatnich miesięcy działała wspólnie. 
Dwóch ze złodziei już wcześniej było 
karanych za kradzież z włamaniem, 
jazdę po pijanemu oraz fałszerstwo. 
Dwóch kolejnych do tej pory nie miało 
na swoim koncie żadnych problemów 
z prawem. Do teraz. Za popełnione 
czyny wszystkim mężczyznom grozi 
kara pozbawienia wolności do 10 
lat.

Najdroższe w życiu 
firanki...

Olkusz
Piotr Kubiczek

Pod pretekstem sprzedaży 
firanek do jednego z olkuskich 
mieszkań weszła kobieta z mężczy-
zną, którzy okazali się złodziejami. 
Przez łatwowierność i słabą czuj-
ność starsze małżeństwo straciło 
prawie siedem tysięcy złotych.

28 maja br. do drzwi mieszkania 
seniorów z Olkusza zapukała kobieta, 
oferując małżonkom sprzedaż firanek. 
Ci, zainteresowani towarem, wpuścili 

„sprzedawczynię”, której towarzyszył 
nieznany mężczyzna. Po zaproszeniu 
do pokoju para domokrążców rozło-
żyła towar na łóżku, na którym leżała 
torebka seniorki. To właśnie wtedy 
najprawdopodobniej doszło do kra-
dzieży. Nieuwagę mieszkańców wyko-
rzystała jedna z osób, wyjmując port-
fel ze znaczną sumą pieniędzy. Kiedy 
małżeństwo zrezygnowało z zakupu, 
akwizytorzy opuścili mieszkanie. Po 
chwili starsi ludzie zorientowali się, że 
zostali okradzeni. Sprawę zgłosili na 
komendę. Trwa postępowanie w spra-
wie. - W przeszłości odnotowaliśmy 
już kradzieże pieniędzy samotnym 

i starszym osobom, które dały zwieść 
się oszustom podających się za pra-
cowników administracji, gazowni czy 
domokrążców oferujących sprzedaż 
chałupniczą. Apelujemy do wszyst-
kich mieszkańców, aby nie wpuszczać 
do mieszkania nieznajomych osób. 
Jeśli ktoś widział lub miał kontakt 
z osobami, które w ubiegłym tygodniu 
proponowały sprzedaż firanek lub 
innych artykułów, prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu (32) 647 82 
42, lub alarmowym 997 – mówi nad-
komisarz Agnieszka Fryben, oficer 
prasowy KPP w Olkuszu.
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Prezydent Andrzej Duda 
 Honorowym 

Obywatelem Wolbromia
wOlBrOm

Ewa�Barczyk

Z inicjatywy przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Wolbromiu 
Dariusza Gorgonia, przy poparciu 
radnych i burmistrza Adama Zielni-
ka na majowej sesji podjęta została 
uchwała o nadaniu honorowego 
obywatelstwa miasta Wolbrom 
Prezydentowi elektowi Andrzejo-
wi Dudzie. Od kilku lat, jeszcze 
jako poseł, Prezydent elekt bywał 
w Wolbromiu, uczestnicząc w róż-
nych wydarzeniach i wspierając 
lokalne przedsięwzięcia.

Przewodniczący Gorgoń podkre-
ślił, że u podstaw zaproponowanego 
przez niego projektu uchwały był 
przede wszystkim bardzo jasny ko-
munikat płynący z wyników ostatnich 
wyborów prezydenckich, kiedy okaza-
ło się, że mieszkańcy gminy Wolbrom 
poparli kandydata z Krakowa stosun-
kiem 70 do 30 procent. Andrzej Duda 
bywał w Wolbromiu wielokrotnie, nie 
tylko biorąc udział w lokalnych uro-
czystościach takich jak dożynki, Dni 
Wolbromia, czy sesje Rady Miejskiej, 
ale także prywatnie – np. bawiąc się 
koncertach w wolbromskim Domu 
Kultury. Wielokrotnie wyrażał swoją 
sympatię dla miasta i jego mieszkań-
ców, wspierając lokalne inicjatywy, 

np. ratowanie wolbromskiego kina czy 
WTZ w Lgocie Wolbromskiej.

Prezydent elekt wyraził zgodę na 
przyjęcie honorowego obywatelstwa 
Wolbromia, ale w związku z nowymi 
obowiązkami Andrzeja Dudy nie 
wiadomo kiedy i w jaki sposób doko-
nany zostanie uroczysty akt nadania 
uchwalonego tytułu. Być może nowy 
Prezydent odwiedzi Wolbrom, ale jest 
także prawdopodobne, że delegacja 
reprezentantów miasta zawiezie akt 
nadania do Pałacu Prezydenckiego.

Dotychczas tytuł Honorowego 
Obywatela Wolbromia otrzymało 5 
osób: 

Prof. Felix Mitelman –  uro-
dzony w Wolbromiu, światowej sławy 

naukowiec, zajmujący się badaniem 
genetycznych przyczyn powstawania 
nowotworów u ludzi.  Profesora Uni-
versity Hospital na wydziale Genetyki 
Klinicznej w Lund, który zyskał uzna-
nie dzięki pionierskim pracom z dzie-
dziny cytogenetyki onkologicznej. 

Bolesław Michał Nieczuja - 
Ostrowski ps. Tysiąc, Bolko, Grzmot, 
Michałowicz, Burza – generał brygady 
Wojska Polskiego, który po ucieczce 
z niemieckiej niewoli w czasie II wojny 
światowej rozpoczął swoją działalność 
konspiracyjną. Od sierpnia 1943 r. 
zaczął pełnić obowiązki inspektora 
Inspektoratu Rejonowego Armii 
Krajowej Miechów o kryptonimie 
„Maria” i działał również na Ziemi 
Wolbromskiej. 

Konstanty Andrzej Kulka – 
światowej sławy skrzypek, który swoje 
korzenie wywodzi z Wolbromia. 

Gen. Broni Stanisław Targosz 
– w Wolbromiu spędził dzieciństwo 
i tu uczęszczał do szkoły powszechnej, 
a następnie Liceum Ogólnokształcą-
cego. Gen Targosz był jednym z naj-
lepszych, współczesnych polskich 
pilotów wojskowych. 

Akira Miyata – Prezes Zarządu 
(President) Tokai Rubber Industries, 
Ltd. – japońskiego producenta części 
samochodowych, który przyczynił się 
istotnie do otwarcia w Wolbromiu 
polskiej filii TRI (Poland). 

Olkuscy buntownicy – 
spotkanie zwolenników 

Pawła Kukiza
Olkusz

Jakub Fita

Minione wybory prezydenckie 
przyniosły dość niespodziewany re-
zultat. Paweł Kukiz, rockandrollo-
wiec, człowiek w skórzanej kurtce, 
który obiecuje, że pogoni całą 
klasę polityczną, uzyskał ponad 
20% głosów w I turze wyborów. Na 
bazie tego sukcesu planuje teraz 
budowę ruchu społecznego, przy 
pomocy którego chce wejść wraz ze 
swoimi ludźmi do Sejmu i zacząć 
wprowadzać zmiany w Polsce. 28 
maja odbyło się w Olkuszu pierwsze 
spotkanie jego zwolenników.

Tzw. „elektorat buntu” istniał 
w Polsce od zawsze. Są to ludzie z róż-
nych grup społecznych, zawodowych 
i wiekowych. Mają zróżnicowane 
poglądy. Od socjalizmu, poprzez libe-
ralizm na skrajnym konserwatyźmie 
kończąc. Wszystkich ich łączy w zasa-
dzie tylko jedno. Jest to chęć pokaza-
nia władzy gestu Kozakiewicza.

Grupa ta wyraża swoje niezado-
wolenie przy wyborczej urnie, o czym 
boleśnie przekonali się rządzący poli-
tycy. Na bazie społecznego niezadowo-
lenia co jakiś czas pojawiają się więc 
trybuni ludowi, którzy stawiają proste 
diagnozy („Wszyscy kradną!”) i jeszcze 
prostsze recepty (,,Trzeba ich wszyst-
kich przegonić!”) zdobywając dzięki 
temu uznanie społeczeństwa zmę-
czonego obecnym stanem państwa. 

Taka sytuacja miała też miejsce 
w trakcie minionych wyborów prezy-
denckich, kiedy to niespodziewanie 
duże poparcie uzyskali tzw. kandyda-
ci „antysystemowi”, spośród których 
najlepszy wynik zdobył Paweł Kukiz, 
zajmując trzecie miejsce w wybor-
czym wyścigu.

Kukiz uzyskał w I turze wyborów 
prezydenckich w powiecie olkuskim 
dokładnie 10 839 głosów. Oznacza to, 
że podobnie jak w skali całego kraju, 
jego radyklane hasła także i u nas 
cieszą się dużym zainteresowaniem. 
W dniu 28 maja odbyło się w Olkuszu 
pierwsze spotkanie jego zwolenników, 
na które przybyło kilkanaście osób.

- Na razie zbieramy ludzi chęt-
nych do działania. Chcemy rozpocząć 
akcję edukacyjną dotyczącą propago-
wania idei jednomandatowych okrę-
gów wyborczych - mówił prowadzący 
spotkanie Andrzej Fatyga. - Chcemy 
posłuchać ludzi, dowiedzieć się, co 
myślą. Naszym celem jest zmiana 
ordynacji wyborczej. Mamy w planie 
utworzenie Komitetów Referendal-
nych we wszystkich gminach po-
wiatu olkuskiego, za pośrednictwem 
których będziemy mogli dotrzeć do 
jak największej liczby osób- dodał 
organizator spotkania.

Według Pawła Kukiza i jego ludzi 
winę za problemy naszego państwa 
ponosi wadliwy ustrój i próżniacza 
klasa polityczna. Lekiem na całe 
zło mają zaś być tzw. JOW-y, czyli 
jednomandatowe okręgi wyborcze. 
(Więcej informacji na temat JOW-ów 

znaleźć mogą Państwo w artykule 
„Jak sprawdziły się JOW-y?”).

Oprócz rewolucyjnych haseł i na-
woływania do zmiany systemu, grupa 
skupiona wokół popularnego muzyka 
nie była jednak w stanie zaprezen-
tować żadnych innych postulatów. 
Ze strony obywateli co rusz padały 
pytania odnośnie służby zdrowia, 
podatków i spraw światopoglądo-
wych, które pozostawały niestety bez 
odpowiedzi.

- Program wyborczy jest w fazie 
tworzenia i będzie przedstawiony 
w połowie czerwca na I Kongresie 
w Lubinie. Póki co, wszelkie siły 
skupiamy na akcji informacyjnej do-
tyczącej JOW-ów. Chcemy, aby nasze 
spotkania odbywały się cyklicznie, co 
czwartek, w Pubie Warka, na olku-
skim rynku. Zapraszamy wszystkich 
chętnych do dyskusji. Zarówno zwo-
lenników, jak i przeciwników Pawła 
Kuzkiza. Demokracja polega na tym, 
aby móc wymieniać się swoimi poglą-
dam – komentuje Andrzej Fatyga.

A jakie jest zdanie Czytelni-
ków? Czy Paweł Kukiz jest w stanie 
zorganizować wokół siebie grupę 
ludzi, z którą mógłby odnieść sukces 
w nadchodzących wyborach do Sejmu 
i Senatu? Czy jednomandatowe okręgi 
wyborcze rzeczywiście są w stanie 
uzdrowić polską politykę? A może 
problem leży gdzie indziej? – zapra-
szamy do dyskusji!
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pokoju 229 
w dniach od 05.06.2015 r. do 17.07.2015 r. wywie-

szony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej położonej w Troksie (dz. nr 612/3 
o.Troks). 

Bliższe informacje można uzyskać w wydziale Geodezji i Gospodarki 
Mieniem w godzinach 700 - 1500 w pokoju 237 lub pod numerem 
telefonu: 32 62 60 237.

Miniony weekend był okazją 
do przedniej zabawy nie tylko dla 
dorosłych, ale i dla najmłodszych. 
Dzieci, które 1 czerwca obchodzą 
swoje święto, mogły liczyć zarówno 
na atrakcje związane z wesołym 
miasteczkiem, jak i te przygotowane 
z myślą specjalnie o nich. Występy 
rówieśników, rodziców oraz specjal-
ny program muzyczno-konkursowy 
z piosenkami Majki Jeżowskiej i na-
grodami w postaci talonów na lody 
i biletów wstępu do lunaparku - to 
te najważniejsze punkty dziecięcych 
atrakcji. Młodzież, obok lokalnych 
zespołów rockowych m.in. występ for-
macji RKM, czy jazzowej kapeli 
Kozji Pałer, mimo kiepskiej 
sobotniej aury miała okazję po-
bawić się przy muzyce Dj Sosena 
i oczywiście wyszaleć się do woli 
podczas wieczornych koncertów, 
które na rynek przyciągnęły całe 
tłumy.

Gwiazdą sobotniego wieczoru 
byli Łukasz i Paweł Golcowie, 
którzy w asyście swoich przyjaciół 
i członków rodziny zagrali jako 
dobrze znana i lubiana Golec uOr-
kiestra. W trakcie blisko dwugo-
dzinnego koncertu zespół pochodzą-
cy z Milówki zaprezentował wszystko 
to, z czego słynie, a więc sceniczny 
profesjonalizm, przebojowość oraz 
utwory ze swojej, już 16-letniej, 
działalności scenicznej. Oczywiście 
nie mogło zabraknąć takich hitów 
jak „Crazy is my life” „Lornetka”, 
czy „Ściernisko”. „Beskidzcy górale 
XXI wieku” - jak powiedział niegdyś 
o braciach Golcach jeden z naj-
wybitniejszych polskich pianistów 
i kompozytorów Janusz Stokłosa, 
rozgrzali olkuską publiczność do tego 
stopnia, że zmuszeni byli bisować i to 
dwukrotnie. Część z mieszkańców 
wracająca do swoich domów jesz-
cze długo podśpiewywała ulubione 
teksty. Mało kto wie, ale Olkusz ma 
spory wkład w sukces Golec uOr-
kiestry. A to wszystko dzięki osobie 
klawiszowca Piotra Kalickiego, który 
właśnie w naszym mieście złapał mu-
zycznego bakcyla, mieszkając niegdyś 
przy ul. Korczaka i ucząc się gry na 
instrumentach w Państwowej Szkole 

Muzycznej I Stopnia. Nie obyło się 
bez małej prywaty. Były podziękowa-
nia i pozdrowienia dla najbliższych. 
Powrót do Olkusza bardzo miło wspo-
minać będą również bracia Golcowie, 
którzy tradycyjnie chętnie rozdawali 
autografy i pozowali do zdjęć.

Spore emocje wśród widowni wy-
zwolił także niedzielny występ zespołu 
Wilki. Muzycy zagrali m.in. „Bohemę”, 
„Baśkę”, „Moją Baby” i „Son of 
the blue sky”. Także i oni zostali 
zmuszeni do powrotu na scenę i to 
dwukrotnie. Na zakończenie pobytu 
w Olkuszu, z głośników popłynęło 
„Urke” i „O samym sobie”. 52-letni 
Gawliński jak zwykle zauroczył swoim 
wokalem i osobowością. Występ męża 
zapowiedziała jego wierna fanka, 

żona Monika. Jak przyznał sam lider 
założonego w 1991 roku w Warszawie 
zespołu, Olkusz będzie wspominał 
niezwykle ciepło. Potwierdzeniem 
tych słów niech będzie podwójny bis, 
o który najmocniej zabiegał zauro-
czony publicznością i miejscem per-
kusista Huber Gasiul. Po końcowym 
„Love story” i wspólnym odliczaniu, 
niebo na miastem rozświetliły barwne 
fajerwerki. Tak właśnie zakończyły 

się tegoroczne Dni Olkusza. To już 
pewne, że następne miejskie święto 
już za rok! Mówił o tym podczas swo-
jego wystąpienia burmistrz Roman 
Piaśnik, który zarówno w sobotę, jak 
i w niedzielę pojawił na scenie chwilę 
przed występami gwiazd, dziękując 
mieszkańcom za obecność i życząc 
im niezapomnianych wrażeń.

Czy tegoroczne Dni Olkusza 
spełniły oczekiwania mieszkańców? 
To już Wy, Drodzy Czytelnicy możecie 
zabrać głos w tej sprawie. Pewne jest, 
że oba wieczory zwieńczyły uznane 
marki polskiej sceny muzycznej, 
a wcześniej na scenie zaprezentowały 
się setki młodych olkuszan, ukazując 
swoje różnorodne talenty. 

O b o k 
najmłodszych wokalistów z przed-
szkoli, szkół i lokalnych stowarzyszeń, 
na rynku pojawili się też tancerze, 
młodzi i ci nieco starsi aktorzy, in-
strumentaliści z Orkiestry Dętej ZGH 
„Bolesław”, a na stadionie przy ul. 
29-listopada wylądowali spadochro-
niarze. Nie można zapomnieć też o kil-
kuletnich baletnicach, skrzypkach 
i gitarzystach. Olkusz stał się również 
przystankiem dla pojazdów zabytko-
wych rajdu „Paryż-Dakar”.

Dniom Olkusza 2015 
towarzyszyło wiele imprez kultu-
ralno-sportowych. Odbyły się m.in. 
Mistrzostwa Olkusza w Szachach, 
zawody Family Cup w kolarskie gór-
skim, zawody strzeleckie, pokazy ry-
cerskie i kuglarskie, a także warsztaty 
rodzinne, samoobrony, judo, tańca 
towarzyskiego i freestyle’u. Każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie, w myśl 
zasady, że miejskie święto to okazja 
do wielopokoleniowej integracji.

Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Drugie oblicze 
olkuskiego garnka

Olkusz
Wiola�Woźniczko

Pod takim hasłem podczas 
Dni Olkusza odbył się intergra-
cyjny happening, polegający na 
malowaniu emaliowanych naczyń. 
Chętnych na kreatywne spędze-
nie wolnego czasu nie brakowało. 
Akcja była częścią projektu „Sami 
o sobie w przyjaznej przestrzeni” 
na rzecz rodzin z dzieckiem nie-
pełnosprawnym z terenu powiatu 
olkuskiego. Program realizowany 
jest od lutego przez Stowarzy-
szenie Dobroczynne „Res Sacra 
Miser”.

O projekcie dotyczącym wspar-
cia dla rodzin z niepełnosprawnymi 
dziećmi zakładającym szkolenia, 
warsztaty oraz organizację różnego 
rodzaju spotkań, pisaliśmy niedawno 
na naszych łamach. Rodzice tworzący 
grupę inicjatywną pokazali, że pomy-
słów na integrację im nie brakuje. Na 
czas i miejsce pierwszej akcji wybrali 
Dni Olkusza, licząc na to, że w wy-
darzeniu będzie mogło wziąć udział 
wiele osób.

Akcja cieszyła się zainteresowa-
niem. Namiot ustawiony na olkuskim 
rynku pełen był chętnych do twórczej 
pracy dzieci. Mali artyści ozdabiali 
emaliowane garnki, wybierając jedną 
z trzech technik: malowanie farbami 
akrylowymi, decoupage oraz  nakle-
janie gotowych wzorów. Zabawa wcią-
gnęła nie tylko najmłodszych i ich 
bliskich, ale także samorządowców 
i lokalnych polityków.

Skąd pomysł, aby tematem akcji 
był olkuski garnek? – Nasze miasto 
od lat słynęło z ich produkcji, a przy-

pominanie tradycji nie jest wyłącznie 
przejawem sentymentu, lecz także 
budulcem tożsamości i bezpieczeń-
stwa. W myślach wracamy do dzieciń-
stwa, przypominamy sobie rodzinne 
zwyczaje. Dla dzieci niepełnospraw-
nych bezpieczeństwo i akceptacja 
społeczna są bardzo ważna. Dlatego 
właśnie chcieliśmy nawiązać do 
tradycji. I udało się, bo pod „jednym 
dachem” zgromadziliśmy dorosłych 
i dzieci, z zapałem tworzących małe 
dzieła sztuki – opowiada Anna Skręt, 
koordynatorka projektu.

Inicjatorzy akcji podkreślają, że 
celem spotkania na rynku było też 
pokazanie, że rodziny z niepełno-
sprawnymi pociechami mają takie  
same potrzeby wspólnego spędzania 
wolnego czasu, zabawy i radości, jak 
rodziny z dziećmi pełnosprawnymi.

Sobotnie spotkanie to dopiero po-
czątek przygody z olkuskimi garnka-
mi. W kawiarence integracyjnej „Pod 
parasolem” w Centrum Rehabilitacji 
prowadzonym przez Stowarzyszenie, 
mamy niepełnosprawnych dzieci 
wraz z wolontariuszami skatalogują 
wszystkie naczynia i przygotują je 
do sesji zdjęciowej. Wybrane garnki 
posłużą do ilustracji  kalendarza 
na 2016 rok. W Miejskim Ośrodku 
Kultury w Olkuszu oraz siedzibie 
firmy Traditional Polish Style Sp. z o.o  
(która podarowała naczynia) odbędzie 
się poplenerowa wystawa. Po eks-
pozycji garnki trafią na internetową 
aukcję. Gdy tylko poznamy terminy 
planowanych działań, opublikujemy 
je na naszych łamach.

Organizatorzy Dni Olkusza 2015:  
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Miejski Ośrodek Kultury.

SPONSORZY:
ZGH „Bolesław”, Boltech Sp. z o.o., Intermag, Malbox, Imperial, Alior Bank, 

Pakorex, PGK Olkusz, MAX-TRANS, Uni-Dach, Marlibo-Medica, PRO-BET Olkusz, 
Artur Sokół, PSS Społem, Dworek nad Rozlewiskiem, firma Edward Szumera.
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R E K L A M A

Wędkarski Dzień Dziecka

klucze
Wiola�Woźniczko

39. najmłodszych miłośników 
wędkowania spędziło ostatnią 
majową niedzielę na terenie zbior-
ników „Malinka” w Kluczach. 
Z okazji Dnia Dziecka dwa Koła 
Polskiego Związku Wędkarskiego: 
nr 39 Olkusz – Miasto oraz nr 40 
Leśnik – Olkusz zorganizowały tam 
zawody spławikowe.

Wędkarskie imprezy dla najmłod-
szych organizowane są na Malince od 
wielu lat. Młodym wędkarzom towa-
rzyszyli ich rodzice i dziadkowie. Po 
dwóch godzinach połowów sędziowie 
zważyli wszystkie ryby, które potem 
trafiły od razu do stawu. Po uro-
czystym ogłoszeniu przedstawiciele 
organizatorów: Zygmunt Sawczyński 
i Stanisław Kanicki wręczyli dzieciom 
nagrody rzeczowe. Najlepsi otrzymali 
pamiątkowe puchary. W kategorii 
dziewcząt najlepszym połowem mogła 
pochwalić się Nadia Kruk. Dwa ko-
lejne miejsca przypadły Oliwii Lorek 

i Julii Taladze. Rywalizację wśród 
chłopców wygrał Kacper Stachurski, 
a tuż za nim uplasowali się Mikołaj 
Śliwiński i Julian Lorek.

Organizatorzy zawodów już dziś 
zapraszają na rodzinne połowy za 
rok!

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

Kolejny sukces młodzieży Niepublicznego  
LO o profilu mundurowym w Olkuszu  

ZDZ w Katowicach
Małopolski Kurator Oświaty – Aleksander Palczew-

ski kolejny raz wręczył podziękowania dyrektor szkoły, 
nauczycielom i uczniom za udziały w uroczystościach 
związanych z obchodem rocznic historycznych i świąt 
państwowych oraz za kształtowania wśród młodzieży 
tożsamości narodowej i poczucia identyfikacji z Rzecz-
pospolitą Polską.

W bieżącym  roku  szkolnym młodzież  „mundurówki” 
zdobyła tytuł najlepszej klasy mundurowej w Polsce w 2015 
r. podczas IV Ogólnopolskiego Turnieju Klas Mundurowych. 
Pierwsze miejsce w  zespołach męskich  zdobyli  uczniowie: 
Dawid Hrabia i Dawid Stach. Po najwyższą lokatę w zespołach 
mieszanych sięgnęli: Natalia Celin i Dawid Krawiec, natomiast 
na  drugim miejscu  uklasyfikowali  się  Dominika Mączka 
i Maciej Leja. Nagrodą dla zwycięskiej pary są złote indeksy 
dające możliwość studiowania na wybranej przed laureatów 
wyższej uczelni.

Uczniowie  „mundurówki”  przez  cały  rok  aktywnie 
uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się 
na pływalni oraz na ściance wspinaczkowej. Pod kierunkiem 
trenera  Zbigniewa  Białego  szkolą  się  w  sztukach walki, 
intensywnie doskonalą swoje umiejętności o czym świadczą 
zdobyte tytuły mistrzów Polski i Europy. Bartosz Kulanty, który 
w  latach  2014-2015  został  powołany  do Kadry Narodowe 
Polski zdobył podwójne mistrzostwo Europy, ponad  to  jego 
osiągnięciami są : 

- I miejsce i złoty medal w Pucharze Polski w sztukach 
walki  IMAF w Żaganiu  i wicemistrzostwo Polski  seniorów 
w jujitsu we wrześniu 2014 roku. Natalia Celin – „szkolne sre-
berko” oprócz treningów w szkole trenuje w klubie „Samuraj”. 
W styczniu 2015 roku zdobyła srebrny medal Pucharu Polski 
juniorów w jujitsu, w marcu 2015 roku – medal brązowy oraz 
w tym samym miesiącu zajęła piąte miejsce w Mistrzostwach 
Polski juniorów w jujitsu.

W  czerwcu  2015  roku  oboje  będą  startować w Mi-
strzostwach Polski w  sztukach walki  federacji  IMAF,  a we 
wrześniu 2015 roku w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
w  jujitsu. Ponadto Bartosz Kulanty we wrześniu bieżącego 
roku będzie  reprezentował  nasz  kraj w  turnieju BalkanCup 
w Bośni i Hercegowinie.

Kolejny sukces naszego ucznia! W dniach 21-24 maja 
2015  roku w Kucobach  odbyły  się Otwarte Młodzieżowe 

Mistrzostwa  Polski  w Radioorientacji  Sportowej  „Puchar 
MEN”  oraz Mistrzostw  Ligi  Obrony  Kraju  organizowane 
przez  LOK,  Polski  Związek  Radioorientacji  Sportowej. 
Uczeń  klasy  I  Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego 
w Olkuszu ZDZ w Katowicach  - Daniel Milej  zdobył  złoty 
medal w  biegu  klasycznym pasmo 144 MHz oraz  srebrny 
medal w Foxoringu pasmo 3,5 MHz, a także srebrny medal 
w wieloboju łączności.

Uczniowie  konkurują  z  zawodnikami  klubów  strzelec-
kich  i rezerwistami Wojska Polskiego. Na tym polu również 
odnoszą  sukcesy  zdobywając  tytuły wicemistrzów. Na  tak 
wysokie  lokaty młodzież  pracuje  w  trakcie  całego  cyklu 
kształcenia. Corocznie uczestniczy w dwóch pięciodniowych 
poligonach,  bytowaniach  i  zajęciach  terenowych. Ponadto 
szkoła jest beneficjatem projektu Ministerstwa Obrony Naro-
dowej : „Pielęgnowanie tradycji oręża polskiego, patriotyzmu 
i kształtowania sprawności fizycznej wśród młodzieży”, który 
jest realizowany od maja do listopada bieżącego roku. Każdy 
uczeń  LO  jest  przeszkolony w  zakresie  BHP  i  pierwszej 
pomocy przedmedycznej.

Uczniowie mają możliwość  poznania wielu wspaniały 
osobistości,  które aktywnie uczestniczą w  życiu  szkoły. Są 
to generałowie Wojska Polskiego, generałowie brygadierzy 
Straży Pożarnej, Jurajska Grupa GOPR, posłowie, senatoro-
wie RP, czynni żołnierze i rezerwiści Wojska Polskiego oraz 
zasłużeniu kombatanci.

Podwoje szkoły są otwarte, szczególnie dla tych, którzy 
lubią sport i przygodę.

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące o profilu  
mundurowym w Olkuszu ZDZ w Katowicach
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Nieruchomościowe roszady  
w Kluczach

klucze
Wiola�Woźniczko

 Nasi Czytelnicy z gminy Klucze 
uważnie obserwują poczynania 
swoich władz samorządowych. Od 
jednego z mieszkańców otrzymali-
śmy szereg pytań do wójta Klucz, 
dotyczących budowy nowego ko-
misariatu policji oraz ewentualnej 
sprzedaży dawnej siedziby urzędu 
gminy. Jakie nieruchomościowe 
plany ma włodarz Klucz? 

Nasz Czytelnik pyta, czy Gmina 
zleciła wykonanie dokumentacji na 
budowę nowego Posterunku Policji 
w Kluczach, który miałby powstać na 
terenie, gdzie była kiedyś planowana 
siedziba OSP. Wskazuje też, gdzie 
można by przenieść siedzibę poli-
cji. - Czy w tej sprawie prowadzono 
konsultacje z mieszkańcami Klucz, 
jak to jest praktykowane w innych 
gminach? Dlaczego wójt chce sprzedać 
budynek dawnego Urzędu Gminy? 
Czy nie można po remoncie w części 
tego budynku umieścić posterunku 
Policji, a resztę pomieszczeń prze-
kazać pod wynajem lub udostępnić 
np. stowarzyszeniom?  - napisał do 
nas mieszkaniec Klucz. My z kolei 
zwróciliśmy się z pytaniami do wójta 
Norberta Bienia.

W Kluczach rzeczywiście powsta-
nie nowy komisariat. Władze gminy 
twierdzą, że w związku ze standary-
zacją warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać tego typu obiek-
ty, obecnie nie ma możliwości, aby 
siedziba kluczewskiej policji mieściła 
się w budynku po dawnym Urzędzie 
Gminy. Po rozmowach z przedsta-
wicielami wojewódzkiej i powiatowej 
komendy wypracowano wspólne 
stanowisko, akceptowane przez Radę 
Gminy, a dotyczące budowy nowego 
komisariatu,.

Wójt uważa, że 15 - tysięczna 
gmina nie może dopuścić, aby na 
jej terenie działał jedynie mobilny 
komisariat Policji, tylko w godzinach 
wieczornych i nocnych. - Niejednokrot-

nie może skutkować to tym, że choć 
nominalnie Policja w Gminie Klucze 
jest, to realnie nie jest dostępna dla 
mieszkańców, a zgłoszenia i interwen-
cje obsługiwane są telefonicznie przez 
Komendę Miejską Policji w Olkuszu 
(przez przekierowanie tych zgłoszeń 
do Komisariatu Policji w Kluczach). 
Tymczasem ze względu na zapewnienie 
bezpieczeństwa publicznego zgłoszenia 
takie powinny być przyjmowane i re-
alizowane niezwłocznie przez dyżur-
nego policjanta będącego na miejscu. 
Potrzebna jest też tutaj odpowiednia 

liczba funkcjonariuszy. Ponadto już 
sam fakt istnienia na terenie Gminy 
Klucze stałego i wyposażonego w od-
powiednią ilość sprzętu i policjantów 
na służbie Komisariatu Policji (w tym 
stałego dyżurnego i funkcjonariuszy 
na miejscu gotowych do podjęcia 
interwencji, a nie tylko przebywają-
cych w terenie) może przyczynić się 
do zapewnienia spokoju i porządku 

publicznego mieszkańców Gminy – 
przekonuje wójt Bień.  Obiekt miałby 
powstać na działce w centrum Klucz, 
obok obecnie funkcjonującego komi-
sariatu Policji.

Wiadomo już więc, że budynek, 
w którym kiedyś mieścił się urząd 
gminy, nie stanie się nowym komi-
sariatem. Jaki zatem czeka go los? 
Ta decyzja należy do radnych. Obiekt 
nie jest własnością gminy, ale Agen-
cji Rozwoju Regionu Kluczewskiego 
S. A. (podmiot ten jest odrębną od 
Gminy osobą prawną, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego). Gmina Klucze 
posiada obecnie 100 proc. udziałów 
w Agencji. - Przeterminowane zobo-
wiązania ARRK to na dzień dzisiejszy 
około 260 tys. złotych. Agencja nie 
posiada żadnego dodatkowego ma-
jątku na spłatę tego zadłużenia. Nie 
osiąga też wystarczających dochodów 
z najmu pomieszczeń, pozwalających 

na pokrycie comiesięcznych kosztów 
własnych związanych z bieżącym 
utrzymaniem budynku i kosztami 
wynagrodzeń pracowniczych. Aby 
nie dopuścić do dalszego wzrostu 
tego przeterminowanego zadłużenia 
i w efekcie do komorniczej sprzeda-
ży budynku stanowiącego obecnie 
jedyny składnik majątku Agencji na 
rzecz osoby trzeciej, Gmina Klucze 
jako 100 - procentowy akcjonariusz 
zadecydowała o postawieniu Agencji 
w stan likwidacji. Aby natomiast 
przeprowadzić skuteczną likwidację, 
musimy kupić budynek, by zapewnić 
środki na spłatę przeterminowanych 
zobowiązań ARRK.

W ciągu kilku ostatnich lat (2011 
– 2014) gmina kupiła akcje Agencji 
do Powiatu Olkuskiego i prywatnych 
właścicieli, za łączną kwotę około 170 
tys. złotych. Wójt uważa, że proces 
likwidacji ARRK powinien odbyć się 
jak najszybciej, ponieważ kolejne dni 
i miesiące nieefektywnego funkcjo-
nowania Agencji generują tylko nowe 
koszty i długi.

Z odpowiedzi, jaka otrzymaliśmy 
z kluczewskiego urzędu wynika, że 
gmina musi wykupić budynek daw-
nego urzędu, aby nie dopuścić do 
postawienia ARRK S.A. w stan upa-
dłości likwidacyjnej. W takiej sytuacji 
budynek trafiłby w ręce syndyka masy 
upadłości albo zostałby przeznaczo-
ny do egzekucyjnej sprzedaży przez 
komornika na rzecz osoby trzeciej. 
To z kolei skutkowałoby utratą za-
angażowanych dotychczas środków 
w odzyskanie budynku.

Co będzie, jeśli obiekt stanie się 
już własnością gminy? Norbert Bień 
zapewnia, że decyzja o jego ewentual-
nej sprzedaży po cenach wolnorynko-
wych w drodze przetargu zostanie pod-
jęta przez radnych. Wcześniej jednak 
odbędą się konsultacje z mieszkańca-
mi. - Analizując jednak obecny budżet 
Gminy i jego zadłużenie, to z dużym 
prawdopodobieństwem Gminy Klucze 
nie będzie stać na remont i późniejsze 
utrzymanie dwóch budynków: pałacy-
ku Dietla i budynku po dawnej gminie 
- dodaje wójt Bień.

Wasze interWencje
Co zrobimy za 

unijne dotacje?
klucze

Wiola�Woźniczko

Pozyskiwanie przez samorządy 
unijnych dotacji umożliwia reali-
zację wielu inwestycji i progra-
mów, których gminy nie byłyby w 
stanie samodzielnie sfinansować. 
Wkrótce dostępne będą pieniadze 
z nowej perspektywy finansowej. 
Jak kwestia sięgania po środki z 
Unii Europejskiej wygląda w gminie 
Klucze? O to właśnie pytają zain-
teresowani mieszkańcy.

-Czy Gmina Klucze złożyła już 
jakiekolwiek wnioski na pozyskanie 
nowych środków unijnych z rozda-
nia na lata 2014 - 2020? Czy Gmina 
w ogóle ma plan zadań, na które 
zamierza składać wnioski o środki 
unijne i czy może podać taki plan 
do publicznej wiadomości? Jawna 
polityka informacyjna prowadzona 
jest obecnie przez burmistrza Olku-
sza Romana Piaśnika, który wszelkie 
decyzje i zamierzenia władz miasta 
podaje do wiadomości publicznej. 
Czy władze gminy Klucze zamierzają 
prowadzić podobną politykę infor-
macyjną? - taki mail trafił na naszą 
redakcyjną skrzynkę.

Na listę konkretnych projektów 
trzeba będzie jeszcze poczekać, 
ponieważ obecnie nie jest otwarty 
żaden nabór wniosków w ramach 
tych środków. Jak informują władze 
Klucz, w dniu 14 maja 2015 roku 
Zarząd Województwa Małopolskiego 
(będący Instytucją Zarządzającą Re-
gionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020) przyjął „Harmonogram 
naborów wniosków o dofinansowanie 
w trybie konkursowym dla Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014 - 2020”, gdzie pierwsze nabory 
wniosków dotyczących Gminy Klucze 
planowane są na III i IV kwartał tego 
roku.

Unijna kasa będzie dostępna 
również z nowego Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020. Na razie trwają prace 
legislacyjne w zakresie przygotowania 
szczegółowych rozporządzeń w spra-
wie warunków i trybu przyznawania 
pomocy w ramach poszczególnych 
instrumentów PROW 2014 – 2020. 
Harmonogram naboru wniosków 
aplikacyjnych nie został jeszcze 
opublikowany. - Jedynie Wojewódzki 
Urząd Pracy w Krakowie w lutym 
tego roku ogłosił nabór wniosków w 
ramach realizowanego w Małopolsce 
w latach 2014-2020 Programu Opera-
cyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”. O 
pierwsze pieniądze mogły wnioskować 
powiatowe urzędy pracy z Małopolski. 

Bez względu na brak otwartych nabo-
rów na środki unijne w ramach nowej 
perspektywy finansowej nadmieniam, 
że cały czas czynimy starania aby 
być jak najlepiej przygotowanym 
do skutecznej aplikacji o te środki. 
Jednym z priorytetów są zagadnienia 
związane z odnawialnymi źródłami 
energii, a w szczególności z ogranicza-
niem niskiej emisji na terenie naszej 
gminy. Biorąc pod uwagę fakt, że w 
bieżącej perspektywie finansowej Unii 
Europejskiej zagadnienia dotyczące 
niskiej emisji będą mogły uzyskać 
znaczne dofinansowanie, Gmina 
Klucze, aby nie pozostać w tyle, od 
kilku miesięcy prowadzi za pomocą 
ankiet dotyczących ograniczenia 
niskiej emisji rozpoznanie wśród 
mieszkańców gminy. Celem tej akcji 
jest zebranie jak najwięcej informacji 
dotyczących zapotrzebowania na tzn. 
odnawialne źródła energii. W chwili 
obecnej jesteśmy na etapie tworzenia 
Programu Niskiej Emisji, który będzie 
niezbędnym załącznikiem do aplikacji 
o środki unijne – zapewnia wójt gminy 
Klucze Norbert Bień.

Dowiedzieliśmy się również, że 
gmina zamierza aplikować o zagospo-
darowanie terenów okołopustynnych, 
tak, by można je było wykorzystać pod 
kątem turystycznym. W planach jest 
stworzenie infrastruktury służącej tu-
rystom, a na jej bazie nowych miejsc 
pracy oraz nowego pola aktywności 
gospodarczej dla przedsiębiorców z 
terenu Gminy Klucze. Mogą to być 
punkty małej gastronomii, agrotu-
rystyka przypustynna, organizacja 
imprez plenerowych typu rajdy konne 
lub piesze czy biegi na orientację.

Przy okazji pytań dotyczących 
starań o unijne środki pojawiła 
się kwestia prowadzenia transpa-
rentej polityki informacyjnej. Wójt 
zapowiada, że tak, jak do tej pory, 
o wszelkich działaniach będzie po-
wiadamiał mieszkańców gminy. - O 
wszystkim, co dotyczy Gminy Klucze, 
a w szczególności o realizowanych 
inwestycjach w ramach pozyski-
wanych środków zewnętrznych, in-
formujemy na bieżąco na stronach 
internetowych naszego Urzędu oraz 
w Samorządowym Biuletynie Infor-
macyjnym „Echo Klucz”, który jest 
kolportowany na terenie całej Gminy. 
Sam fakt przystąpienia do działań 
związanych z pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych oraz ich realizacji jest 
podawany do publicznej wiadomości 
poprzez udostępniony rejestr umów. 
W nim między innymi prezentowane 
są umowy związane z postępowaniem 
przygotowawczym do projektu, jak 
np. zlecenie wykonania dokumentacji 
projektowej do konkretnego projektu 
– wyjaśnia Norbert Bień.

1 Jak się ma kwestia ogródków piwnych przy lokalach 
na rynku? Znajdują się one na chodniku i choć 

teoretycznie między lokalem a stolikami jest pewna 
odległość, to jednak popołudniami ciężko jest tamtędy 
przejść. Co więcej, często pieszy, a w szczególności 
piesza usłyszy rzucony w swoją stronę niewybredny 
epitet. Czy są jakieś przepisy regulujące obowiązki 
właścicieli lokalów posiadających takie ogródki na miej-
skich chodnikach? Jeśli tak, to kto może interweniować 

w chwili łamania przepisów, bo straż miejska zasłania 
się brakiem kompetencji w tym działaniu. Interwencja 
wysłana do UMiG Olkusz 22 maja.
Interwencja wysłana do UMiG Olkusz 22 maja.

2 Pod liceum nr 2 na ul. Żeromskiego w Olkuszu 
młodzież do szkoły dojeżdża jak szalona, a dzieci z 

gimnazjum, podstawówki i nawet przedszkola niejed-
nokrotnie zatrzymują się tuz przed maską drogowych 

wariatów. Trzykrotne interwencje jednego z mieszkań-
ców osiedla w UMiG Olkusz nie przyniosły skutku. Pod 
przedszkolem i szkołą podstawową nr 2 (integracyjnej 
z basenem) są progi zwalniające. Dlaczego, dla zwięk-
szenia bezpieczeństwa najmłodszych nie założyć ich 
również i na ul. Żeromskiego? 
Interwencja wysłana do UMiG Olkusz 25 maja.

interwencje w toku...
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Wasze interWencje

R E K L A M A

Udórz

udórz
Olgerd�Dziechciarz

Udórz to wieś leżąca nad rzeką 
Udorką. Do 1975 r. należała do Po-
wiatu Olkusz, potem wraz z Gminą 
Żarnowiec, w której składzie się 
znajduje, podlegała pod Urząd Re-
jonowy w Olkuszu; od 1999 r. to już 
tereny Powiatu Zawiercie.

Pierwszą wzmiankę o tej miej-
scowości mamy z 1232 r., kiedy to 
Pakosław zwany Starszym, wcześniej 
ślubujący odbyć pielgrzymkę, a nie 
mogąc tego uczynić, ofiarował wieś 
Udórz przełożonemu klasztoru mie-
chowskiego. Z kolei w 1257 r. Bolesław 
Wstydliwy dziesięcinę tutejszą nadał 
klasztorowi w Zawichoście. W 1349 r. 
zarządzający Udorzem niejaki Buczko 
Buczkowicz zeznał, że wieś przyno-
si dochód: 4 grzywny czynszu i 3 
grzywny dziesięciny. W 1365 r. Udórz 
staje się własnością szlachecką.

Zamek. Ongiś była w Udorzu 
obronna stanica, z której dziś zostały 
resztki murów. Przypuszcza się, że 
wznoszące się na wzgórzu zwanym 
Zamczyskiem resztki kamiennych 
murów, to pozostałość zamku, który 
w XIV w. wzniósł wielkorządca kra-
kowski i starosta ruski - Iwo z Obie-
chowa (h. Wieniawa). Wcześniej ponoć 
była w tym miejscu siedziba ludności 
reprezentującej kulturę łużycką (VI 
wiek p. n. e). Wspomniany, wznie-
siony przez Iwa z Obiechowa zamek, 
jak wynika z badań archeologicznych, 
nie był ukończony. Liczył jednak 
ok. 600 m. kw. powierzchni, a wraz 
z całym założeniem, w skład których 
wchodziły jeszcze fortyfikacje drew-
niano-ziemne, aż 5 tys. m2. Wiemy, 
że w 1581 właścicielem Udorza był Mi-
kołaj Długosz. Kolejnym zaś Andrzej 
Koryciński. Potem opuszczony popadł 
w ruinę, którą dziś można podziwiać 
ukrytą w gęstym mieszanym lesie. 
Zachował się czworobok (kawałek 

muru ma nawet ok. 4 m wysokości), 
pozostałe są dużo mniejsze. Widocz-
ne są ślady rozbierania budowli 
oraz penetracji przez poszukiwaczy 
skarbów. Uwaga! Dojście do zamku 
czarnym szlakiem wymaga wysiłku, 
wprawdzie są oznaczenia, ale można 
się zgubić. Ze środka wsi udać się 
musimy drogą na południowy zachód, 
w dolinie Udorki, w miejscu zwężenia 
wchodzimy na szczyt wzgórza po 
wschodniej stronie.

W latach 1531 r. folwark w Udorzu 
liczył ogółem 3 łany. Pańszczyzna za-
grodnicza wynosiła tu wówczas 8 dni 
rocznie. W ramach danin z jednego 
łana kmiecego wieśniacy oddawali 
do folwarku rocznie od 2 do 4 kapło-
nów (być może także inny drób, ale 
zachowały się jedynie wzmianki o ce-
nionych wówczas kastrowanych mło-
dych kogutach). W ówczesnej uprawie 
dominował owies i żyto. W mniejszym 
stopniu zbierano pszenicę i jęczmień. 
W 1783 r. był tu młyn. W 1787 r. miał 
Udórz 267 mieszkańców (w tym 8 
Żydów). 1789 – dwór, browar, młyn, 
32 chałupy (a dwa lata później wspo-
mniane: folwark i karczma). W 1792 
r. majątek Udórz posiadał las i łąki 
dające 40 wozów parokonnych siana 
(W. Semkowicz „Słowniku hist.-geogr. 
woj. krak. w dobie S. Czterolet. 1788-
92”, Krak. 1939). 

Przedwojenny majątek z dworem 
właściciela fabryk w Wierbce i Sław-
niowie Władysława Moesa obejmował 
w Udorzu 420 hektarów gruntu.

Partyzanci. W czasach II wojny 
światowej w udorskich lasach często 
kwaterował batalion „Surowiec” 
legendarnego partyzanta Gerarda 
Woźnicy „Hardego”. W swych pamięt-

nikach Gerard Woźnica wspominał 
o pomocy jakiej udzielali mu właści-
ciele tutejszego majątku, Moesowie, 
którzy zaopatrywali jego oddział 
w żywność i przede wszystkim konie. 
Pamiątką po Moesach jest jedyny 

w Polsce powóz faeton, wykonany 
przez wiedeńską firmę Lohner, który 
można podziwiać w kolekcji stadniny 
koni przy dworze w Płękitach (woj. 
olsztyńskie), gdzie trafił krótko po 
wojnie.

Bitwa pod Udorzem. Miała tu 
miejsce bitwa oddziału KG AK składa-
jącego się z żołnierzy batalionu „Para-
sol”, z żołnierzami Wehrmachtu. Od-
dział „Parasola” wycofywał się po akcji 
bojowej w Krakowie (z 11 VII 1944) 
przeciwko SS-Obergruppenführerowi 
Wilhelmowi Koppemu, wyższemu 
dowódcy SS i Policji w General-
nym Gubernatorstwie, zastępcy 
Hansa Franka. Akcja nie była udana. 
Wprawdzie kilku niemieckich żandar-
mów, w tym jeden oficer, zginęło, ale 
Koppe był tylko ranny. Pod Udorzem 
zginęło dwóch akowców, a pięcioro 
odniosło ranny (troje rannych Niemcy 
ujęli, poddali torturom, na koniec za-
mordowali). Przy pamiątkowej płycie 
poświęconej tamtemu wydarzeniu 
rokrocznie odbywają się uroczystości, 
na których, do kiedy mogli, to zjawiali 
się koleżanki i koledzy poległych żoł-
nierzy (ostatnią żyjącą uczestniczką 
tej akcji jest Maria Stypułkowska-
Chojecka „Kama”).

W filmie dokumentalnym p.t.: 
„Uprawa - Tarcza” (emisja 17 VII 2000 
r, pr. I TVP, godz. 0.55) pokazano 
m.in. wspominającego czasy II wojny 
światowej i okres krótko po wyzwo-
leniu Michała Żółtowskiego. Wspo-
minał on swą cioteczną siostrę Annę 
Moes. Opowiadał, że w okolicach 
Udorza często dochodziło do walk 
między oddziałami AK, a partyzantką 
związaną z PPR. AL-owcy mieli być 
lepiej uzbrojeni. Zarówno rannymi 
AK-owcami, jak i AL-owcami często 
opiekowano się we dworze w Udorzu. 
Ponoć zdarzało się, że rannych przy-
noszono noc w noc. Ta relacja jest 
dość zastanawiająca, gdyż nigdzie - 
ani we wspomnieniach „Hardego”, ani 

u J. Kantyki („Na jurajskim szlaku”) 
- nie znajdziemy wzmianek na temat 
tutejszych walk między partyzantką 
akowską, a lewicową. Dodajmy, że 
Anna Moes trafiła w 1945 r., już za 
nowej, tzw. ludowej władzy, do wię-
zienia w Wolbromiu. 

Posłem na Sejm PRL IX kadencji 
(od 1986 r.) był urodzony w Udorzu 
Alojzy Szcześniak, historyk po kra-
kowskiej WSP, który został wybrany 
w okręgu wyborczym nr 9 (Andry-
chów) z listy ZSL. Alojzy Szcześniak 
był wówczas dyrektorem Zespołu 
Szkół Zawodowych Centralnego 
Związku Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopka” w Suchej Beskidzkiej oraz 
działaczem ZSL (zastępcą członka NK 
ZSL) i szefem PRON w Bielsko Białej.

31 VIII 1996 r. na północno-
wschodnich terenach woj. katowic-
kiego odbyły się wojewódzkie dożynki. 
Brał w nich udział wicepremier 
Roman Jagieliński. W Udorzu z tej 
okazji odbyły się międzynarodowe 
zawody konne o puchar wicepremiera 
oraz wystawa zwierząt hodowlanych 
i maszyn rolniczych. Następnego dnia 
do Udorza udał się korowód dożynko-
wy z Żarnowca. Główne uroczystości 
dożynkowe odbyły się więc w Udorzu. 
Tu prezentowano plony. Odbyły się 
też pokazy konne, występy zespo-
łów folklorystycznych i rzecz jasna 
zabawa ludowa.

Zabytki i inne atrakcje turystycz-
ne. Prócz ruin zamku warte obejrze-
nia są resztki zabudowy dworskiej, 
m. in. drewniany spichlerz z 1783 
r. oraz XIX-wieczna mieszalnia pasz 
(oryginalne lico murów wymurowano 
z kamieni polnych i cegły). Zaznacz-
my, że owa mieszalnia często brana 
jest za spichlerz (taką pomyłkę zna-
lazłem nie tylko w książce „Trasy na 
weekend. 

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.

Ruiny zamku w Udorzu.
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ZDROWIE i URODA
ALERGIA
Bezbolesne testy alergiczne, odczulanie alergii, 
test obciążeń organizmu. ALERGO-MED  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (2 piętro) Olkusz. Tel.  
511 998 966.

CHIRURG
Tomasz Micorek, lek. med. USG jamy brzusznej, 
USG Doppler naczyń. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 
64 „Centrum Medyczne”, środa i piątek 16.00-
19.00. Rejestracja Tel. 32 645 44 70.
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg, 
specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, ul.  
kr. K Wielkiego 28. Center-Med. Czw. od 17.00. 
Rejestracja tel. 604 979 399, 32 645 54 97.
Krzysztof Dziurowicz, specjalista chirurgii  
urazowej i ortopedycznej. Olkusz, al. 1000-lecia 
16,  wtorek,  piątek.  Rejestracja 10-18.  
Tel. 32 645 12 21.
Jacek Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda 
traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budy-
nek naprzeciw szpitala - obok piekarni). Rejestra-
cja tel. 666 329 480. Przyjmuje: pon, czw.  
od godz. 15.00 (zamienne wtorki).
Waldemar Pasich, specjalista chirurgii urazowej 
i ortopedycznej, specjalista medycyny sporto-
wej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad 
Bankiem Millenium). Wejście od podwórza. Pon. 
17-19, czw. 16-18. Rejestracja tel. 604 489 612.
Robert Kubat, specjalista ortopeda traumatolog. 
Olkusz, al. 1000-lecia 16, tel. 602 639 497,  
32 645 12 21.
Searfin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji 
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., pt. 
Od 17.00. Tel. 32 643 32 12.
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgi i  ogólnej .  Wt.  17.00 –  19.00.  
Tel. 604 410 240.
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, zabiegi laserem, zabiegi medy-
cyny estetycznej. Olkusz, ul. Krakowskie Przed-
mieście 11/18. Czw. od 17.30. Rejestracja  
tel. 530 88 16 13 po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl
Lek. Sebastian Mosiej - Specjalista Chirurgii 
Ogólnej. Zabiegi ambulatoryjne - usuwanie 
znamion, guzów skóry i tkanki podskórnej. Bada-
nie usg tarczycy, biopsje tarczycy. Konsultacje. 
Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa od 16.30 reje-
stracja tel. 32 754 34 64 po 14, 608 681 422.

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

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

DIEtEtyk
Dietetyk - skuteczne odchudzanie i dietoterapia 
w nadciśnieniu, cukrzycy i innych schorzeniach, 
przygotowanie żywieniowe do ciąży, konsultacje 
dla dzieci i młodzieży, mgr inż. Sonia Wojtal, 
Olkusz. ul. Sławkowska 5/6, tel.504 076 245,  
www.diet-fit.pl
Klaudia Parcz mgr dietetyk - programy odchu-
dzające i regeneracyjne, diety specjalistyczne w 
jednostkach chorobowych, programy żywie-
niowe dla sportowców i żywienie kobiet planu-
jących ciążę. Olkusz, ul. Nowa 13 tel. 795638226, 
www.poradniametabo.pl

ENdOKRYNOlOg
Agnieszka Kotecka-Blicharz, lek. med. endokry-
nolog. Olkusz, 1000-lecia 16. Rejestracja 10:00-
18:00, tel. 32 645 12 21.

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

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

giNEKOlOg
Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wt., pt 17-19.  
Tel. 514 288 668 (po 15.).
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.  
Ul. Nowa 13, pon. i czw. 17-18. Tel. dom.  
32 754 88 08, tel. 607 276 753, 695 942 182.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Górnicza 4, tel. 602 790 022,  
32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.
Kamila Węglarz, lek. med., specjalista ginekolog 
- położnik. Olkusz ul. Nowa 13, środa od 16.00, tel. 
698 647 375.

poradnia schorzeń sutka• 
Marek Szpringer, lek. med., specjalista gineko-
log – położnik.  Olkusz, Piłsudskiego 5,  
tel. 32 643 11 39, dom 32 643 38 46, 606 647 961. 
Pon., wt., pt. 15.30-17.30.
Lek. Sebastian Mosiej. Diagnostyka i leczenie 
chorób piersi i tarczycy (usg, biopsje cienkoigłowe, 
mammotomia). Zabiegi ambulatoryjne. Konsulta-
cje. Olkusz, ul. Sławkowska 4. Piątek od 16.00 
rejestracja tel. 32 754 34 64, 608 681 422.

kARDIoLoG
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kar-
diolog, specjalista chorób wewnętrznych. Śr od 
15.30. Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 64 (Gabinety 
Specjalistyczne). Rej. 32 6454470 pn-pt 10-19.
Maria Rzemieniuk lek. med. Kardiolog. Specjali-
sta chorób wewnętrznych. www.lekarzolkusz.pl 
Rejestracja telefoniczna. Tel. 604 052 027.
Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista 
kardiolog. Diagnostyka i  leczenie nadciśnienia 
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń 
rytmu serca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28  
(I piętro), czw. 17-19 Tel. 784 099 674.

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

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

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

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

Diagnoza i Terapia Logopedyczna mgr Katarzyna 
Redel, logopeda. Nowoczesny gabinet mobilny 
(dojazd do pacjenta).  Terapia zaburzeń  
mowy i rozwoju Metodą Krakowską. Więcej:  
www.fb.com/logopedaolkusz. Tel: 886 490 060.

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

mEdYCYNA NAtuRAlNA
BIO-TERAPIE – Testy obciążeń organizmu (drob-
noustroje, alergia, toksyny). Terapia biorezonan-
sowa (egzogenna, indukcyjna, BRT adaptacyjna). 
www.bio-terapie.pl Rejestracja telefoniczna  
606 371 592.

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

NEfROlOg
Paweł Koźmiński, dr n. med., spec. nefrolog, 
leczenie chorób nerek, układu moczowego, 
nadciśnienia tętniczego. Olkusz, ul. Bucho- 
wieckiego 15A. Rejestracja od pon.-sob. 8-20.  
Tel. 32 645 49 02 / 04.

NEuROCHiRuRg
Łukasz Janeczko lek. med. Specjalista neurochi-
rurg. Konsultacje neurologiczne, operacje kręgo-
słupa, dyskopatii, rdzenia kręgowego, stabilizacja 
kręgosłupa, chirurgia urazowa. CudMed, Olkusz, 
ul. Nullo 35b, pn-pt 8-20. Tel. 32 754 62 00

NEuROlOg
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. Tel. 603 166 862.
Renata Mędrek-Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. rejestracja 
telefoniczna - 501 760 436.

OKulistA
Anita Lyssek-Boroń, dr n. med. specjalista 
chorób oczu. Olkusz, ul. Parkowa 9a, wt., czw. od 
16.30. Rejestracja tel. 606 790 500.
„OKO-TEST” Specjalistyczny Ośrodek Diagno-
styki i Leczenia Schorzeń Narządu Wzroku pod 
kierownictwem med. Dr n. med. Violetty Tom-
czyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(bud. Apteki). Rejestracja tel. 32 643 25 85,  
godz. 12-16.
„VIS-OPTICA” Katarzyna Rataj-Pająk, lek. med. 
specjalista chorób oczu. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
( n a  p r ze c i w ko  s z p i ta l a ) .  Re j e s t ra c j a 
tel. 784 820 130, w przypadkach pilnych tel.  
508 177 970.

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

PEDIAtRA
Małgorzata Bargieł-Padło, lek. chorób dzieci.
Olkusz, wizyty domowe, ul. Żuradzka 27,  
tel. 32 643 08 89, 602 224 220.
Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób 
dzieci, neonatolog. Diagnostyka i leczeni dzieci  
i noworodków, badania USG: głowy, jamy brzusz-
nej, stawów biodrowych. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
(budynek Vis-Optica) Rejestracja tel. 502 233 855.
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista 
medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921
Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63,  
tel. 32 643 28 08, 602 776 052. Pn., pt. od 17.  
Wizyty domowe. USG, EKG, HOLTER.
Jarosław Szczurek, lek. med. Spec. chorób 
noworodków. USG stawów biodrowych, mózgu, 
jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego 
14 A, Rejestracja tel. 503 706 119.

PsYCHiAtRiA  
/ PsYCHOtERAPiA
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.
Anna Chmiest, psychiatra, psychoterapeuta 
Przyjmuje Olkusz, ul. Nowa 13, śr., czw. 15-20. 
Wizyty domowe. Rejestracja tel. 519 343 030. 
www.psychiatra.olkusz.pl
Gabinet Psychoterapeutyczny - Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 
www.olkuszpsycholog.pl
Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś 
diagnoza psychologiczna, psychoterapia dzieci 
i młodzieży. Tel. 608 462 479

Gabinet Pomocy Terapeutycznej, psycho- 
terapia, terapia pedagogiczna. Tel. 660830933,  
www.esgabinet.eu, Olkusz, ul. Bylicy 1/417.
Agnieszka Szotek - psycholog, terapeuta - dzieci, 
dorośli. Diagnoza, terapia, rozwój. Tel. 795581519. 
Gabinety Psychologiczne Krakowska 3.
Janusz Morasiewicz, dr med., spec. psychiatra, 
certyfikat psychoterapeuty Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, obok Skarbka (nad apteką).  
Czw. 16-20, rejestracja tel.: 603 852 092, 12 419 
13 89. Kraków, ul. Konarskiego 42/2 (boczna Lea), 
pt. 15-20. www.psychoterapeuta-krakow.com.pl 
e-mail: psyche@psychoterapeuta-krakow.com.pl

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

CENTRUM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE 
MARLIBO-MEDICA w Olkuszu. Ortopeda,  
neurolog, neurologopeda, fizjoterapeuci.  
Leczenie bólu kręgosłupa i stawów, rehabilitacja 
specjalistyczna dorosłych, dzieci i niemowląt, 
szkoła rodzenia, fizjo-fitness, więcej na:  
www.marlibo-medica.pl, tel. 32 626 17 31.

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

Fizjoterapeuta, mgr Anna Małecka-Włoch. 
Rehabilitacja neurologiczna i onkologiczna.  
Terapia Bobath, PNF, Kinesiotaping. Wizyty 
domowe.Tel. 505 503 249.

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

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

Gabinet Stomatologiczny„DUO-DENT” lek. dent. 
K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmist-
Wójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.  
Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10-13 i 15-18.

Gabinet Stomatologiczny ESTIMA Agnieszka 
Dobrzańska. Olkusz, ul. 29 Listopada 17a Tel. 791 
449 008 www.estima.olkusz.pl

Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzy-
ska 2. Tel. 32 643 32 12. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. 
od 10., sob. od 10.

Ewa Haberka lek. stomatolog. Olkusz, ul. Witosa 
14. Tel. 668 178 832

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

dr Agnieszka Barrera - Ramos i Maria Trzcionkow-
ska na NFZ przyjmują w gabinecie OLDENT. Tel.  
32 726 28 87

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

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

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

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

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

Agnieszka Janikowska lek.dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Pon. 15-20. Tel. 32 726 28 87.

Anna Koplejewska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon. 8.30-14, pt. 14-20. Tel. 32 726 28 87.

Frejlich Izabela, lek. stom. Stomatologia zacho-
wawcza, protetyka, wybielanie zębów. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 63, pon., śr., czw., pt. 
10.30-19., wt. 8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 
294 088.

Prywatna Praktyka Stomatologiczna „Apolonia” 
dr n. med. Joanna Zappa-Gawłowska, spec. 
chirurgii stomatologicznej. Zabiegi również  
w sedacji wziewnej. Pn., śr., pt. 10-13 i 16-20. 
Olkusz, ul. Piłsudskiego 18. Tel. 32 647 07 40  
wew. 22.

chirurgia stomatologiczna• 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicz-
nej Barbara Kucharzewska - Malik, specjalista 
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8-14, śr. i pt. 12-18. 
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom. 
601 805 027. Umowa z NFZ.
Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka, 
leczen ie  zębów,  protetyka ,  implanty.  
Pon.-pt. 9.00-19.00, sob. 9.00-13.00. Rejestracja 
w gabinecie oraz pod nr tel. 606 64 44 54.  
www.kucharzewscy.pl

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

technika dentystyczna • 
„Somadent” Ekspresowe wykonywanie protez, 
sklejenia, dostawienia zębów, klamer na pocze-
kaniu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 (dawniej Szpi-
talna 5). Tel. 32 754 41 23, 600 906 292. Pn.-pt. 
9-17, sobota 9-12.

tERAPIE
Terapie biorezonansem BICOM 2000: bólu krę-
gosłupa i stawów, reumatyzmu, nerwic, depresji, 
tarczycy, terapie antynikotynowe, antyalkoho-
lowe, odchudzające. ALERGO-MED Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 28 (2 piętro), tel. 511 998 966.

URoDA
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, kosmetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.  
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabra-
zja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.

Studio Urody „Milena” - depilacja laserowa, 
mezoterapia, kwas hialuronowy, mikroderma-
brazja, peelingi, cellulologia, makijaże i inne... 
Olkusz, ul. Biema 5 b. Tel. 32 445 05 58  
www.milena-uroda.pl

Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrnia-
jące twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielę-
gnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10.  
Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.pl

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

usg
Leszek Albiniak – Indywidualna Praktyka Lekar-
ska doppler, USG: piersi, staw biodrowy niemow-
ląt, jamy brzusznej, tarczycy, przepływy nóg, 
szyja, staw kolanowy. Rej. pon.-sob. 8-20. Tel. 32 
645 26 09, 600 686 603. www.usgolkusz.pl

Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn. 
14.30-17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia 
„Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok „Skarbka”). 
Godz. 15.30-18, tel. dom. 32 643 38 46,  
600 249 359. 

Janusz Izdebski, lek. med. Centrum Medyczne, 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 
(winda). Rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 
10-18, sob. 10-13.

dYŻuRY
APtEk

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

W PORZE 
NOCNEJ  

tj. od 2000 do 800

05-06-2015 Piątek  ul. Nullo 23/5

06-06-2015 Sobota ul. K. K. Wielkiego 24

07-06-2015 Niedziela ul. Rabsztyńska 2

08-06-2015 Poniedziałek ul. Piłsudskiego 22

09-06-2015 Wtorek ul. Skwer 6

10-06-2015 Środa  ul. Sławkowska 13

11-06-2015 Czwartek Al. 1000-lecia 16

TYGODNIK REGIONALNY 

„PRZEGLĄD OLKUSKI”

W przypadku publikacji materia³ów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega siê prawo do adjustacji i opatrzenia nades³anych 
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redakcji. Materia³ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Pogl¹dy redakcji wyra¿aj¹ jedynie teksty podpisane „Redakcja”.  
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŒÆ ZAMIESZCZANYCH OG£OSZEÑ. 
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tel./fax 32 754 44 77, 504 178 786
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OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

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

Olkusz, gm. Olkusz,  
Bolesław, Bukowno, Klucze

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

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

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:
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ZDROWIE i URODA
R E K L A M A
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OGŁOSZENIA DROBNE DROBNE
RAMECZKI

POLECAMY

www.inwestlokum.pl  
- biuro nieruchomości  

- pośrednictwo w zakresie 
kupna - sprzedaży, wynajmu: 

- lokali, 
- domów, 

- magazynów, 
- gruntów 

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

(32)3071234.

5 czerwca
12:00 - 13:30 Pogotowie inter-
netowe - Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bukownie

17:00 - 18:30 Rechotek (2D 
DUBBING) - Kino „Radość”

18:00 - 20:00 Wieczór autorski 
z Tadeuszem Niwińskim - MOK 
Olkusz

18:30 - 20:00 Taxi Teheran (2D 
NAPISY) - Kino „Radość”

20:00 - 22:00 Mad Max: Na 
drodze gniewu (3D NAPISY) - 
Kino „Radość”

6 czerwca
17:00 - 18:30 Rechotek (2D 
DUBBING) - Kino „Radość”

18:30 - 20:00 Taxi Teheran (2D 
NAPISY) - Kino „Radość”

20:00 - 22:00 Mad Max: Na 
drodze gniewu (3D NAPISY) - 
Kino „Radość”

7 czerwca
17:30 - 19:00 Rechotek (2D 
DUBBING) - Kino „Radość”

19:00 - 21:00 Mad Max: Na 
drodze gniewu (3D NAPISY) - 
Kino „Radość”

8 czerwca
09:00 - 11:00 „O Małej Syrence 
w niejednej piosence” - MOK 
Olkusz

16:30 - 18:30 O dziewczynce 
Katarzynce Czerwonym Kaptur-
kiem zwanej - MOK Olkusz

9 czerwca
18:00 - 19:30 Rechotek (2D 
DUBBING) - Kino „Radość”

19:30 - 21:00 Taxi Teheran (2D 
NAPISY) - Kino „Radość”

10 czerwca
10:00 - 12:00 Uroczystość 
wręczenia nagród laureatom 
konkursu recytatorskiego - 
MOK Olkusz

11:00 - 13:00 Warsztaty arty-
styczne - Centrum Kultury 
w Olkuszu, ul. Szpitalna 32

19:30 - 21:30 Mad Max: Na 
drodze gniewu (3D NAPISY) - 
Kino „Radość”

11 czerwca
10:00 - 12:00 Bajkowy Koncert 
- MOK Olkusz

17:00 - 19:00 Wykład w ramach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 
MOK Olkusz

18:00 - 19:30 Rechotek (2D 
DUBBING) - Kino „Radość”

19:30 - 21:30 Mad Max: Na 
drodze gniewu (3D NAPISY) - 
Kino „Radość”

12 czerwca
12:00 - 13:30 Pogotowie inter-
netowe - Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bukownie

18:00 - 20:00 Ku pamięci... - 
finisaż wystawy - Centrum Kul-
tury w Olkuszu, ul. Szpitalna 32

18:15 - 20:30 Jurassic World 
(3D NAPISY) - Kino „Radość”

20:30 - 22:45 Jurassic World 
(3D NAPISY) - Kino „Radość”

KuPiê - SPRzeDAm
=Sprzedam Mercedas 124 z gazem,  
97 r. oraz Nissan Mickra 1,5 diesel,  
98 r. Tel.(32)6413807.
=Akordeon prod. w³oskiej 120 bas 
klawiszowy, stan dobry.  
Tel.(32)6455272.

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

najlepiej. Tel.(512)898278.
=Sprzedam Opel Zafira, 7 os., 2000 r., 
6500 z³. Tel.(604)250631.
=To i Owo, komis rowerowy - skup. 
Rtv, agd., pralki, art. satelitarne, cb, 
lombard. Ruski Targ. Tel.(502)261113.

uSŁugi
=FiRmA iNTROLigATORSKA "Jupiter"
Olkusz, ul. Mickiewicza 19 (naprzeciwko 
„Victorii”). Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy trady-
cyjne - twarde (du¿a iloœæ kolorów), bin-
dowanie, termobindowanie, bigowanie, 
z³ocenie metod¹ termodruku.
=Autoskup, ca³e, rozbite, skoro-
dowane, z³omowanie, gotówka, 
w³asny transport. Tel. (508)760255, 
(600)507385.
=Zwy¿ka 20m., wycinka drzew, 
wynajem i us³ugi rêbakiem do ga³êzi, 
elektryczne itp. Tel.(512)373245.
=Parkiety- uk³adanie, cyklinowanie, 
sprzeda¿ materia³u. Niskie ceny.  
Tel.(508)673623.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

BuDOWLANe
=NOW-BuD Firma z 20-letni¹ 
praktyk¹: prace dekarsko ciesielskie, 
docieplenia budynków, adaptacje 
pomieszczeñ, prace remontowe. 
Bukowno, ul. Dworcowa 1,  
Tel/fax.(32)7107666, (602)438844, 
www.now-bud.com.pl
=Tynki maszynowe, gipsowe, cemen-
towo-wapienne. FV. Tel.(660)250101.

FiNANSOWO - PRAWNe

Lombard-Kasa depozytowa - gotówka 
od rêki (z³oto 18 k- 102 z³ / 14 k 80 
z³/g, rtv, tel. komórkowe). Olkusz,  
ul. Szpitalna 16. Tel.(32)6454746.

=Pieni¹dze na termin.  
Tel.(727)911861.
=Doradca Kredytów Firmowych.  
Tel.(784)007824.
=ANANAS po¿yczki krótkoterminowe 
na 15/30 dni w kwotach od 300 do 
1500 z³. Minimum formalnoœci. Szybka 
decyzja. Olkusz. Tel.(786)265187, 
(733)887990.

Po¿yczki pozabankowe www.olkusz.
oferty-kredytowe.pl Tel.(662)302414.

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

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

Wielkiego 40. Tel.(536)560150.

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

OKOLiCzNOœCiOWe
=Fotografia œlubna www.lukaszdwor-
nik.pl Tel.(606)398565.
=Bia³y samochód do œlubu.  
Tel.(502)245594
=WESELA- obsluga muzyczna-DJ, 
prezenter- imprezy okolicznosciowe- 
zawodowo.
www.pbmuzyka.pl Tel.(501)384356.
=ATELIER Olkusz, ¯uradzka 1  
zaprasza. Natychmiastowe  
zdjêcia do dokumentów (drobny  
retusz gratis, mo¿liwoœæ wykonania  
w domu u klienta), zdjêcia komunijne. 
Tel.(600)057912.

TRANSPORTOWe
=Us³ugi transportowe, przeprowadzki, 
podejme sta³¹ wspó³pracê.  
Tel.(608)464951.

mOTORyzACJA
=OLeJe, FiLTRy, AKCeSORiA i PRO-
FeSJONALNe NARzêDziA SAmOCHO-
DOWe 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 samo-
chodowe, sprzeda¿, monta¿, naprawa, 
przyciemnianie. Bogucin Du¿y 100.  
Tel.(32)6428656, (663)747609.
=Autoskup ka¿de. Tel.(886)601143.

Skup samochodów. Tel.(696)468638, 
(793)293291.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

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

=POmOC DROgOWA.  
Tel.(695)634005.
=SERWIS KLIMATYZACJI. Przegl¹dy 
- dezynfekcja- naprawa. Olkusz, 
Al.1000lecia 1b, Tel.(695)634005.
=Kupiê ka¿d¹ Toyotê z lat 1980-2000, 
najlepiej zap³acê. Tel.(533)009206.
=Sprzedam Toyotê Avensis, 2008 
r., 2.0 D4D. Tel.(601)445721, 
(695)634005.

CiêŻAROWe - DOSTAWCze - BuSy
=Berlingo 2002r, 1,9D. pierwszy 
w³aœciciel. Tel(514)313731

DziA³Ki i gRuNTy
=Olkusz- Sikorka- Bogucin, ziemiê 
roln¹ 0,29 ha +0,85 ha - 43tys.+127tys.
z³. Tel.(86)218721. 

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

PRACA
=Promedica24 zatrudni opiekunów/ki 
osób starszych w Niemczech lub Anglii. 
Zarób do 3 tys. euro brutto za wyjazd. 
Kontakt: Tel.(506)289107.
=39 lat, Wykszta³cenie Wy¿sze Ekono-
miczne. Szukam Pracy.  
Tel.(693)651057.
=Przyjmê pracowników budowlanych, 
operatora koparki. Tel.(604)292970.
=Przyjmê na sta¿ lub do przyuczenia 
zawodu, prace blacharsko - dekar-
skie, prace remontowe. Tel/fax.
(32)7107666, (602)438844.
=ZATRUDNIÊ MECHANIKA SAMOCHO-
DOWEGO. TEL.(604)503205
=Zatrudniê kierowcê TIR -  transport 
miêdzynarodowy. Tel.(608)366260.
=Przyjmê kierowcê na transport 
miêdzynarodowy C+E na ch³odnie.  
Tel.(784)980707.
=Zatrudniê blacharza, lakiernika, 
mechanika samochodowego.  
Tel.(601)445721, (695)634005.
=Zawiadamiamy, ¿e od dnia 
1.06.2015 rozpocznie siê remont drogi- 
ul.Spó³dzielcza w Olkuszu. Wprowa-
dzona zosta³a Tymczasowa Organizacja 
Ruchu. Za utrudnienia przepraszamy. 
Wykonawca robót PUHE WIKOS.

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


