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WOLBROM

W Wolbromiu 
sprawdzą czym palisz 

w piecu
� Więcej�na�stronie 3

wolbrom
Katarzyna�Barczyk

Trwa sezon grzewczy, a gminy jak 
mogą, walczą z trującym smogiem. 
W Wolbromiu, podobnie jak wcze-
śniej w Krakowie i innych miastach, 
burmistrz upoważnił strażników 
miejskich i pracowników urzędu do 
prowadzenia kontroli palenisk w go-
spodarstwach domowych i miejscach, 
gdzie prowadzona jest działalność 
gospodarcza. Za palenie w piecach 
śmieci grożą mandaty i grzywny.

Dementujemy informacje o sprzedaży zakładu kamieniarskiego
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Szanowni Państwo!
Przed nami najważniejszy etap trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza – głoso-
wanie na zaproponowane przez Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz zadania. Realiza-
cji dostąpią te, które do 28 października zyskają największe poparcie. Do oddania głosu 
zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Olkusz, którzy ukończyli 16 rok życia. Można 
to będzie uczynić osobiście w jednej ze wskazanych poniżej lokalizacji lub przez Internet. 
Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu mają Państwo dodatkową możliwość decydowania 
o swoim najbliższym otoczeniu. 

Gorąco Państwa zachęcam do skorzystania z tej szansy.

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

zasady głosowania

Aby zagłosować:
Udaj się do najbliższego punktu do głosowania (wykaz punktów poniżej) i pobierz 
kartę do głosowania. W przypadku głosowania przez Internet wejdź na stronę  
www.obywatelski.umig.olkusz.pl i odszukaj interaktywną kartę do głosowania (strona 
będzie aktywna przed głosowaniem).

Wybierz nie więcej niż 3 numery proponowanych zadań z listy do głosowania.

Wpisz na karcie do głosowania nie więcej niż 3 numery wybranych zadań. Zwróć uwagę na 
kolejność wpisanych numerów zadań. Głos oddany na numer zadania wpisany na  pierwszym 
miejscu będzie mnożony razy 3, na drugim miejscu razy 2, na trzecim  miejscu razy 1.

Wpisz swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, i nr PESEL) i podpisz kartę.

Wypełnioną kartę do głosowania wrzuć do urny w punkcie do głosowania, a w przypadku 
głosowania internetowego prześlij wypełnioną kartę.

głosowanie odbędzie się w dniach 17-28 października 2016 roku.

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Olkusz, który ukończył 16 rok życia.
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LisTa zadaŃ
Nr  

zadania Tytuł zadania Wartość  
(zł brutto)

1 Budowa boiska rekreacyjno – sportowego (boisko piłkarskie) 
Osiedle Glinianki (Szkoła Podstawowa Nr 5)  100.000

2 Prace prawno-geodezyjne mające na celu pozyskanie terenu pod drogi 
publiczne w miejscowości Zederman 100.000

3 Impuls życia dla Olkusza! Olkuska sieć defibrylatorów AED oraz cykl szkoleń  
z pierwszej pomocy 100.000

4 Wymiana posadzki w salach zabaw w Przedszkolu Nr 8 45.875

5
Szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców z terenu miasta i gminy Olkusz  
w wieku: 6-9 lat grupa młodsza oraz 9-12 grupa starsza w zakresie piłki ręcznej 
w ramach Akademii Siódmiaka

25.000

6 Olkuski senior- zdrowy, sprawny, zadowolony 50.000

7 „Klub Internetowy Czwóreczka”- przy Szkole Podstawowej Nr 4  
im. Francesco Nullo w Olkuszu 36.000

8 Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  
w Kosmolowie 100.000

9 Plac Zabaw – Osiedle Glinianki (Szkoła Podstawowa Nr 5) 100.000

10 Roboty wykończeniowe wewnątrz dobudowanej części remizy OSP  
w Zedermanie 50.000

11 Miejsca postojowe (Osiedle Pakuska ul. Osiecka) 97.750

12 Biesiada integracyjna dla mieszkańców gminy Olkusz 
(Gorenice –stadion MOSiR) 25.000

13 Mini – Miasteczko ruchu drogowego „Bezpieczne dzieciaki”  
(Szkoła Podstawowa Nr 10) 100.000

14 Olkuszanie na Kresach –  Lwów 24.950

15 Komputery dla olkuskiej Biblioteki 49.500

16 Plac rekreacyjno-gimnastyczny na wolnym powietrzu typu siłownia fitness  
na Osiedlu Wschód 50.000

17 Modernizacja placu zabaw Przedszkola Nr 10 im. L. Krzemienieckiej 100.000

18 Słowiki grają w kosza. Renowacja boiska do gry w koszykówkę przy Szkole 
Podstawowej Nr 9 w Olkuszu 99.701

19 Remont i modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. 
Marcina Biema w Olkuszu 100.000

20 Integracyjny plac zabaw dla osób niepełnosprawnych 
(ul. Kosynierów 12) 50.000

21 Prowadzenie Szkółki Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat  
z obszaru Gminy Olkusz (Osiek) 25.000

22
Utwardzenie terenu wraz z wyłożeniem kostki brukowej na miejsca postojowe 
wokół altany i grilla i ścieżki wejściowej. Budowa ogrodzenia i remont 
istniejącego. Zakup i montaż koszy na śmieci i ławek parkowych (Witeradów)

66.000

23 Budowa drogi koło kapliczki w Zimnodole 50.000

24 Rozbudowa Szkoły - Adaptacja poddasza pod sale dydaktyczne w Szkole 
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 100.000

25 „Osiedle Młodych Pięknieje” – zagospodarowanie terenu Dolinki na Osiedlu 
Młodych w Olkuszu wraz z budową systemu monitoringu miejskiego 50.000

26 Remont boiska do piłki nożnej w Żuradzie 48.800
27 Wyposażenie kuchni w remizie OSP w Żuradzie 39.985
28 Modernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości Braciejówka 24.999
29 Garaż bojowy – remont (OSP Żurada) 23.000
30 Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Troksie 25.000

31 Budowa zaplecza parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 1  
im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu 99.900

32 „Słowiki” grają w siatkówkę. Renowacja boiska do gry w piłkę siatkową 49.952

33 Prace adaptacyjne w Centrum Wsparcia Osób z Upośledzeniem Umysłowym  
i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi. 100.000

34 „Dobry start dla naszych dzieci” przebudowa i wyposażenie pomieszczeń  
w Szkole Podstawowej w Sienicznie na potrzeby przedszkola 100.000

35 Mini siłownia na wolnym powietrzu 
„Plac zabaw” w Wiśliczce 50.000

36 Noc duchów na zamku w Rabsztynie 99.900
37 Ogrodzenie boiska sportowego w Zedermanie 25.000
38 Modernizacja stadionu sportowego w Gorenicach z budową altany 100.000

39 „Słowiczanie”- sportowa grupa, więc na pewno im się uda  
(Szkoła Podstawowa Nr 9 w Olkuszu) 100.000

40 Remont i dostosowanie kuchni dla osób niepełnosprawnych intelektualnie  
(ul. Kosynierów 12) 25.000

41 Multimedialna Szkoła – łączymy się ze światem. Pracownie komputerowe  
w szkołach wiejskich w Zawadzie i Gorenicach 74.400

42 Modernizacja terenu wokół boiska wielofunkcyjnego w miejscowości  
Braciejówka 50.000

43 Wakacyjne wycieczki dla małego i dużego, każdy znajdzie coś fajnego  
- Wędruj razem z Amonitem 24.900

44
Ruch to zdrowie! – zachęcenie mieszkańców sołectw Sieniczno, Olewin  
i Wiśliczka do prowadzenia zdrowego trybu życia poprzez uczestnictwo  
w zajęciach ruchowych.

24.940

45 Modernizacja i remont drogi gminnej 
(Niesułowice ul. Stary Gościniec) 50.000

46 „Razem dla rodziny! Olkuski Piknik Rodzinny- poznajmy siebie, swoje osiedla, 
poznajmy swoją parafię!” 24.960

PUnKTy do głosowania
Lp. Punkty do głosowania adres godz. otwarcia

1 Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu Olkusz Rynek 1 Pon. 7.00-17.00 wt. -pt. 7.00-15.00

2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Olkusz ul. Fr. Nullo 29b pon.wt.czw.pt. 8.00-18.00, śr. sob 8.00-16.00

3
Szkoła Podstawowa Nr 9 Olkusz ul. Kosynierów 14 Portiernia pon.-pt. 7.00-20.00

Gimnazjum Nr 4 Olkusz ul. Kosynierów 14 Portiernia pon.-pt. 7.00-20.00

4

Szkoła Podstawowa Nr 10 Olkusz ul. Żeromskiego 1 Portiernia pon.-pt. 6.30-19.00

Gimnazjum Nr 2 Olkusz ul. Żeromskiego 2 Portiernia pon.-pt. 9.00-19.00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny 
Nr 1 w Olkuszu
Przedszkole Nr 10

Olkusz ul. Kochanowskiego 2

Olkusz ul. Żeromskiego 6

Portiernia pon.-pt. 7.00-20.00

Kancelaria pon.-pt. 6.00 17.00

Powiatowa i Miejska  Biblioteka Publiczna
Filia nr 5

Olkusz ul. Konopnickiej 4 pon.wt. 8.00-16.00, śr.czw.pt. 10.00-18.00

5 Szkołą Podstawowa Nr 1 Olkusz ul. J. Kantego 5 Portiernia pon.-pt. 8.00-20.00

6 Szkoła Podstawowa Nr 4 Olkusz ul. Fr. Nullo 36 Portiernia pon.-pt. 7.30-17.00

7 Szkoła Podstawowa Nr 5 Olkusz ul. Cegielniana 24 Portiernia pon.-pt. 7.00-20.00

8
Szkoła Podstawowa Nr 6 Olkusz ul. Długa 67 Sekretariat pon.-pt. 7.00-15.00

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 2

Olkusz ul. Długa 19 pon.wt.śr. 10.00-16.00 pt.10.00-14.00

9
Szkoła Podstawowa Nr 3 Olkusz ul. Kpt.Hardego11a Portiernia pon.-pt. 8.00-18 .00

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 3

Olkusz ul. Legionów Polskich 
14/16

pon.wt.8.00-16.00 śr.czw.pt.10.00-18.00

10 Gimnazjum Nr 3 Olkusz ul. Korczaka 7 Sekretariat pon.-pt. 8.00-20.00

11
Szkoła Podstawowa w Zedermanie Olkusz Zederman 99 Sekretariat pon.-pt. 8.00-20.00

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia Zederman

Olkusz Zederman 99 pon.wt.śr. 8.00-14.00 czw.pt.11.00-17.00

12 Szkoła Podstawowa w Zawadzie Olkusz Zawada 110 Sekretariat pon.-pt. 8.00-14.00 ,14.30-16.00

13
Szkoła Podstawowa w Osieku Olkusz Osiek 79 b Portiernia pon.-pt.8.00-20.00

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia Osiek

Olkusz Osiek 79 b pon.wt.śr. 8.00-14.00, czw.pt.12.00-18.00 

14
Szkoła Podstawowa w Żuradzie Olkusz Żurada Sekretariat pon.-pt. 7.30-17.30

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia Żurada

Remiza OSP Żurada czw.10.00-18.00

15
Szkoła Podstawowa w Kosmolowie

Olkusz Kosmolów 152
Sekretariat pon.- pt. 8.00-15.00

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia Kosmolów

Pon. 8.00-16.00 wt.śr. 13.00-17.00  
czw.8.00-12.00

16

Szkoła Podstawowa w Braciejówce

Olkusz Braciejówka 60

Sekretariat pon.-pt. 8.00-19.00

wt,śr. 8.00-12.00, czw. 13.00-17.00
pt. 9.00-17.00

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia Braciejówka

17
Szkoła Podstawowa w Gorenicach

Gorenice ul. Krakowska 51
Sekretariat pon.-pt. 8.00-20.00

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Filia Gorenice

pon.wt.śr. 8.00-14.00, czw.pt. 11.00-17.00

18 Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Witeradowie

 Olkusz Witeradów3 94 Sekretariat pon.- pt. 8.00-17.00

19 Szkoła Podstawowa w Sienicznie Olkusz ul. M. Dąbrowskiej 14 Portiernia pon-.pt. 8.00-18.00

20 Wiejski Dom Kultury w Niesułowicach Niesułowice pon.wt. śr. pt 15.00-19.00, sob. 8.00-12.00

21 Świetlica MOK w Troksie Troks pon.-pt 16.00-19.00

22 Klub Osiedlowy Kubuś Olkusz, ul. Batalionów 
Chłopskich 2

pon.-pt 16.00-20.00
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Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Prawo do kontrolowania czym 
palimy w piecach daje urzędnikom 
art.  379 prawa o ochronie środo-
wiska. Przepis pozwala wójtom, 
burmistrzom i prezydentom miast 
upoważnić pracowników urzędów 
lub strażników miejskich do prze-
prowadzania kontroli w zakresie 
przestrzegania przepisów o ochronie 
środowiska. Za udowodnione palenie 
w piecach szkodliwych śmieci, w tym 
bardzo niebezpiecznych odpadów 
plastikowych, zabezpieczonego che-
micznie drewna (np. lakierowanych 
mebli), czy sztucznych tkanin straż-
nicy miejscy mają prawo nałożyć na 
sprawcę mandat w wysokości do 500 
zł lub skierować sprawę do sądu, 
który może  ukarać winnego grzywną 
w wysokości do 5000 zł. Uprawnienie 
takie nadało im już w roku 2014 
rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych, zmieniające wcześniejszy 
katalog wykroczeń, za które straż 
może karać mandatami.

Dotychczas przepis był wykorzy-
stywany stosunkowo rzadko, z uwagi 
na zwyczajową, chronioną na pozio-
mie konstytucyjnym nienaruszalność 
mieszkania. W Wolbromiu uznano, 
że czas zaostrzyć zasady i wykorzy-
stać z całą surowością obowiązujące 
prawo. Bo chociaż Policji i innych 
służb  można nie wpuścić do domu, 
chyba, że mają nakaz przeszukania, 
to do kontroli na podstawie prawa 
o ochronie środowiska strażnikom 
miejskim wystarczy tylko upoważ-
nienie burmistrza, a za odmowę 
wpuszczenia kontrolujących piec 
grozi sankcja karna.

Zgodnie z zapisem ustawowym 
i odpowiednimi pisemnymi upoważ-
nieniami burmistrza strażnicy wyko-
nujący kontrolę pieca są uprawnieni 
do wstępu wraz z rzeczoznawcami 
i niezbędnym sprzętem przez całą 

dobę na teren nieruchomości, obiektu 
lub ich części, na których prowadzona 
jest działalności gospodarcza, a w go-
dzinach od 6 do 22 - na pozostały 
teren. Mogą przeprowadzić badanie 
lub wykonywać inne niezbędne czyn-
ności kontrolne oraz żądać pisem-
nych lub ustnych informacji. Wolno 
im wzywać i przesłuchiwać osoby 
w zakresie niezbędnym do ustalenia 
stanu faktycznego. Mają też prawo 
do żądania okazania dokumentów 
i udostępnienia wszelkich danych, 
mających związek z problematyką 
kontroli.

Niestety, wciąż wielu ludzi po-
strzega spalanie śmieci w domowych 
piecach jako tanią, łatwo osiągalną 
i niekłopotliwą metodę pozbywania 
się odpadów. Prawda jest jednak 
taka, że paląc śmieci w domu trujemy 
siebie, swoich najbliższych i sąsia-
dów. W trakcie spalania odpadów 
– butelek PET, plastikowych i folio-
wych opakowań, zużytej odzieży, frag-
mentów mebli zawierających trujące 
lakiery, czy elementów gumowych, 
do atmosfery uwalniane są toksyczne 
związki. Zwiększa się emisja pyłów 
i węglowodorów aromatycznych, 
tlenków azotu i siarki. Toksyny uwal-
niane z dymem do powietrza dostają 
się do dróg oddechowych, opadają 
na glebę - w efekcie zanieczyszczając 
warzywa w przydomowych ogród-
kach, dostają się do wód gruntowych. 
Ich obecność stwierdzana jest także 
w żywności pozyskiwanej od zwierząt 
gospodarskich, np. mleku i jajach. 
Nie ulega wątpliwości, że substancje 
te, nawet w niewielkich ilościach 
mają działanie negatywne na ludzkie 
zdrowie: wywołują alergie, choroby 
układu oddechowego, nowotwory, 
porażenia.

Czy ta wiedza oraz wzmożone 
kontrole i zagrożenie karami ogra-
niczy proceder palenia śmieci? Czy 
znad osiedli domów jednorodzinnych 
w okresie grzewczym zniknie śmier-
dząca czarna czapa smogu? Oby!

Policzą dziki  
i wskażą liczbę  

do odstrzału
powiat

Piotr�Kubiczek

Dziki to leśna zwierzyna ak-
tywna w szczególności jesienią 
i zimą, która często bywa zmorą 
dla rolników i właścicieli gruntów. 
Co roku są sprawcami wielu znisz-
czeń upraw i terenów zielonych, 
a w poszukiwaniu pożywienia poja-
wiają się nawet w centrach miast. 
W najbliższych dniach odbędzie 
się ich liczenie, a później nadmiar 
populacji zostanie odstrzelony.

- Na terenie nadleśnictw zgru-
powanych w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Katowicach, 
w ramach ogólnopolskiej akcji in-
wentaryzacji dzików, zostanie prze-
prowadzone „liczenie tyralierą” wy-
stępujących tu gatunków zwierzyny 
grubej oraz niektórych gatunków 
zwierząt chronionych – informuje 
Maria Gronicz, specjalista ds. ochro-
ny przyrody, turystyki i edukacji 
w Nadleśnictwie Olkusz.

Głównym celem akcji jest oszaco-
wanie liczebności dzików na terenach 
obwodów łowieckich w związku ze 
wzrastającym zagrożeniem rozprze-
strzenienia się wirusa Afrykańskiego 
Pomoru Świń (ASF).

W całym kraju liczenie odbywać 
się będzie w dniach 17-23 październi-
ka br. na minimum 10% powierzchni 
leśnej nadleśnictw oraz dodatkowo 
na wybranych fragmentach wielko-

powierzchniowych upraw kukurydzy 
i innych siedlisk chętnie zajmowa-
nych przez dziki o tej porze roku. Na 
terenie Nadleśnictwa Olkusz inwen-
taryzacja obejmie trzy dni: od 17 do 
19 października.

- Zostanie ona przeprowadzona 
wspólnie przez Lasy Państwowe 
oraz Polski Związek Łowiecki, przy 
współpracy z przedstawicielami Izb 
Rolniczych, Urzędów Wojewódzkich, 
organizacji pozarządowych, a także 
jednostek nadzorowanych i podle-
głych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Ministrowi Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji – dodaje Maria 
Gronicz.

Najbliższe działania pozwolą 
oszacować liczbę dzikiej zwierzyny 
na danym terenie i ewentualną ilość 
do odstrzału. Dokładnie 7 września 
br. roku Zarząd Główny Polskiego 
Związku Łowieckiego, w uzgodnieniu 
z Ministrem Środowiska wydał za-
rządzenie nr 9/2016 obligujące Łow-
czych Okręgowych PZŁ do podjęcia 
działań mających na celu zwiększenie 
pozyskania dzika w bieżącym roku 
gospodarczym i uzyskania docelo-
wego ich zagęszczenia w wielkości 
5 osobników na 1000 hektarów po-
wierzchni obwodu łowieckiego na rok 
2017/2018.

W poprzednim roku łowieckim 
na terenie powiatu odstrzelono około 
dwieście dzików. Wiele wskazuje na 
to, że w najbliższych tygodniach pod 
lufy myśliwych trafi podobna liczba 
dorosłych osobników.

O G Ł O S Z E N I E  U M i G  O L K U S Z

Co dalej z cenami wody i ścieków?
Szanowni Mieszkańcy 

Miasta i Gminy Olkusz!
Obniżka cen wody i ścieków jest 

jednym z najczęściej powtarzanych 
apeli Mieszkańców regionu olku-
skiego. Wyczuwane w ostatnim cza-
sie intensywne chlorowanie wody 
dodatkowo te pretensje wzmacnia. 
Pomimo wiosennych zapowiedzi za-
rządu Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. o kolejnej pod-
wyżce cen oraz zwiększenia wysoko-
ści dopłat przez gminy obsługiwane 
przez Wodociągi, nie dałem za wy-
graną. Dzięki zobowiązaniu Zarządu 
spółki do wcześniejszego niż w po-
przednich latach przedstawienia pro-
gnoz na kolejny rok, mieliśmy czas na 
interwencję. Zarówno ja, jak również 
olkuscy radni miejscy, nie chcieliśmy 
powtórki z ubiegłych lat, kiedy o pro-
gnozie informowano w niemal ostat-
niej chwili.

Z zadowoleniem przyznaję, że od 
pewnego czasu obserwujemy pozy-
tywne trendy w działaniach zarządu, 
zmierzające do uwzględnienia słusz-
nych pretensji Mieszkańców naszego 
miasta, radnych jak i moich. Świad-

czyć o tym może informacja przedsta-
wiona na ostatniej Komisji Rozwoju 
Rady Miejskiej, z której wynika, iż 
kwota dopłaty przez Gminę Olkusz 
będzie wynosić około 3,7 mln zł, a nie 
5,3 mln zł, jak zapowiadały Wodocią-
gi kilka miesięcy temu. Moim zda-
niem jest to krok w dobrym kierunku, 
ale nie jest wystarczający. Według 
prognoz, nieco tańszy ma być odbiór 
ścieków, ale woda ma znowu podro-
żeć.

Dlatego też należy kontynuować 
podjęte w wyniku naszych nacisków 
działania Zarządu, takie jak: zmniej-

szenie zatrudnienia w drodze natural-
nego odpływu, racjonalizacja polityki 
płacowej i powiązanie jej z wynikami 
ekonomicznymi, na przykład poprzez 
skorygowanie znacznie odbiegających 
od ogólnie przyjętych wysokości gra-
tyfikacji jubileuszowych. Wymagam 
intensywniejszych prac nad obniże-
niem stosowanej marży, czy też wy-
dłużeniem okresu amortyzacji dla no-
wych sieci wodociągowych. Oczekuję 
także rychłej realizacji zobowiązania  
prezesa do poinformowania społe-
czeństwa o dokładnych powodach 
i planowanym terminie zakończenia 

uciążliwego dla Mieszkańców chloro-
wania wody.

Niebawem radni zagłosują nad za-
twierdzeniem przygotowanej przez 
Wodociągi taryfy. Wbrew powszech-
nej opinii, działanie to ogranicza się 
jedynie do sprawdzenia, czy propo-
nowana przez dostawcę wody taryfa, 
została opracowana zgodnie z przepi-
sami ustawy o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków. Dlatego tak ważne było, 
aby całość działań zmierzających do 
– przynajmniej – zatrzymania wzro-
stu cen wody i odbioru ścieków, prze-
prowadzić jeszcze przed złożeniem 
przez Wodociągi wniosku o zatwier-
dzenie taryf. Tym bardziej, że zgod-
nie z docierającymi do samorządów 
zapowiedziami rządowymi, zmiana 
prawa wodnego może skutkować do-
datkowym wzrostem cen wody w ca-
łej Polsce. Jako odpowiedzialni samo-
rządowcy musimy brać to pod uwagę 
już teraz.

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

Poniedziałkowa 
seria wypadków

olkusz
Piotr�Kubiczek,�fot.�KPP�Olkusz

Zła pogoda, nadmierna pręd-
kość i niewłaściwe zachowanie 
kierowców, były przyczyną ponie-
działkowej serii wypadków i kolizji 
na drogach powiatu olkuskiego. 
Na szczęście obyło się bez ofiar 
śmiertelnych.

Serię wypadków zapoczątkowało 
zdarzenie w Jangrocie. Tam kierujący 
oplem astrą wyjeżdżając od strony 
Cieplic nie ustąpił pierwszeństwa 
i zderzył się z vw polo. Ranna została 
kobieta siedząca za kierownicą pra-
widłowo jadącego volkswagena. Nieco 
później, około godz. 14 w Wolbromiu 
na ul. Żwirki i Wigury kierowca 
fiata ducato stracił panowanie nad 
pojazdem, zjechał na przeciwległy 
pas ruchu i uderzył w mercedesa, 

którym podróżowała cała rodzina. Do 
szpitala na obserwację trafiła dwójka 
małych dzieci.

Następnie z niewiadomych przy-
czyn w Olkuszu na ul. 29-listopada 
(na wysokości os. Młodych) kierowca 
peugeota zjechał na przeciwległy 
pas ruchu i uderzył w dwa pojaz-
dy: renault espace i renault Trafic. 
Kierowcy, który spowodował kolizję 
pobrano krew do badań, bowiem 
istnieje prawdopodobieństwo, że 
prowadził pod wpływem środków 
odurzających.

Również w Olkuszu, z tym, że 
już po zmroku, tuż przed godz. 20 na 
skrzyżowaniu ul. Legionów Polskich 
z ul. ks. Gajewskiego autobus potrącił 
na przejściu dla pieszych 65-letniego 
mężczyznę. Senior został przewiezio-
ny do szpitala. Wkrótce okazało się, 
że poszkodowany miał w organizmie 
ponad dwa promile alkoholu.
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Wolontariusz 
Roku 2016

powiat
Wiola�Woźniczko

Do 28 października można 
zgłaszać kandydatów do udziału 
w konkursie „Wolontariusz Roku 
2016’, organizowanym przez Sto-
warzyszenie Dobroczynne „Res 
Sacra Miser” w Olkuszu.

Głównym celem konkursu jest 
uhonorowanie osób propagujących 
na co dzień wolontariat i niosą-
cych innym pomoc, ze szczególnym 
uwzględnieniem ludzi młodych, 
zaangażowanych w tego typu dzia-
łalność. - Konkurs organizowany już 
po raz siódmy i stał się już poniekąd 
tradycją w Olkuszu. To nagrodzenie 
tych, którzy swój czas, umiejętności 
i pasje potrafią poświęcić bezinte-
resownie innym. Zgłoszenia zawsze 
analizowane są bardzo wnikliwie 
i komisja co roku ma ogromny pro-
blem z wyłonieniem jednej kandyda-
tury spośród wszystkich zgłoszeń. Na 
uznanie zasługują wszyscy, jednak 
zwycięzca w każdej kategorii może 
być tylko jeden. Warto podkreślić, że 
już samo nominowanie do tej nagrody 
jest wyróżnieniem i podziękowaniem 
za zaangażowanie i pracę wolonta-

riacką – mówi wiceprezes „Res Sacra 
Miser” Mateusz Wysocki.

Zgodnie z regulaminem, kandy-
datów do udziału w konkursie mogą 
zgłaszać działające na terenie Powiatu 
Olkuskiego organizacje pozarządowe 
i szkoły ponadgimnazjalne, w których 
działają wolontariusze zrzeszeni 
w szkolnych kołach wolontariatu 
lub nie zrzeszeni, lecz pracujący 
w grupach.

Laureaci zostaną wyłonieni 
w trzech kategoriach: najlepszy 
wolontariusz w mojej organizacji, 
najlepszy wolontariusz – uczeń oraz 
najlepszy wolontariusz pedagog – pro-
pagator idei wolontariatu. Formularze 
zgłoszeniowe dostępne są na stronie 
Stowarzyszenia (www.rsm.olkusz.pl) 
oraz w siedzibie „Res Sacra Miser” 
(budynek PPS Społem w Olkusz, ul. 
Króla Kazimierza Wielkiego 12). Poza 
uzasadnieniem wskazania danej 
osoby należy wymienić jej osiągnięcia. 
Zgłoszenia przyjmowane są w olku-
skim Centrum Wolontariatu, które 
mieści się pod tym samym adresem, 
co Stowarzyszenie.

Zwycięzcy konkursu zostaną 
przedstawieni i uhonorowani nagro-
dami podczas tegorocznej, IX edycji 
Targów Wolontariatu.

 Olkusz, dnia 11 października 2016 r.

LIST OTWARTY
Personel Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. (lekarze, pie-

lęgniarki, personel pomocniczy) wyrażają głębokie zaniepokojenie 
mającą ostatnio miejsce nagonką medialną na Szpital w Olkuszu 
sprokurowaną przez Starostwo Powiatowe insynuując szereg 
nieprawidłowych działań Zarządu.

Działanie takie uderza bezpośrednio w wykonujących tu 
rzetelną, ciężką pracę lekarzy, pielęgniarek i pozostały personel 
podważając dobre imię Szpitala, co w konsekwencji będzie skut-
kować (i już skutkuje) odpływem pacjentów do innych jednostek 
ochrony zdrowia (głównie do Krakowa).

Pacjent czytając kolejne prasowe doniesienia na temat Szpi-
tala, okraszone tytułem Olkuski szpital pod lupą prokuratora”, nie 
rozumiejąc zawiłości związanych z zarządzaniem, kieruje przede 
wszystkim swą niechęć w stronę zatrudnionego tu personelu.

Działanie Starostwa budzi tym większe zdziwienie, iż będąc 
udziałowcem Spółki chce podważyć wizerunek Szpitala i dopro-
wadzić do destrukcji nieźle funkcjonującej placówki. Uważamy, że 
w kwestiach wątpliwości związanych z poprawnością zarządzania, 
miejscem do ich rozwiewania jest stół rokowniczy obu udziałowców, 
a nie eskalujące straszenie medialne, angażowanie kolejnych in-
stytucji (Sejm Rzeczypospolitej, NIK) celem badania ewentualnych 
nieprawidłowości.

Poprzez takie działanie, uderzające w wizerunek Szpitala, 
tracimy my Jego pracownicy, a w konsekwencji traci sam pacjent.

Otrzymują do wiadomości:
- Starostwo Powiatowe w Olkuszu
- Urzędy Miast i Gmin Powiatu Olkuskiego
- Posłowie Powiatu Olkuskiego
- Przegląd Olkuski
- Serwis Jurajski
- Gwarek Olkuski

Listy do redakcji

Wylewki agragatem mixokret - 510 191 033 Fachowa ekipa
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Zapraszamy do Punktu Sprzeda¿y Plusa i Cyfrowego Polsatu
OLKUSZ ul. Króla Kazimierza Wielkiego 2 | 
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R E K L A M A

Hubertus Olkuski 2016
rabsztyn

Piotr�Kubiczek

W Rabsztynie początek sezonu 
polowania jesienno-zimowego świę-
towali myśliwi z Rejonu Łowiec-
kiego Jaworznicko-Olkuskiego. 
Coroczna uroczystość przypomina-
jąca o patronie myśliwych i jeźdź-
ców - świętym Hubercie, ściągnęła 
pod zamek blisko dwieście osób.

Wśród przybyłych na „Huber-
tusa Olkuskiego 2016” znaleźli się 
nie tylko myśliwi i łowczy z całego 
rejonu, ale także zaproszeni goście 
– reprezentanci parlamentu, władzy 
powiatowej oraz gminnej. Nie zabra-
kło też przedstawicieli kościoła na 
czele z ks. kapelanem myśliwych 
Mariuszem Olejnikiem, który kon-
celebrował uroczystą polową mszę 
świętą sprawowaną za wszystkich 
świętujących wspomnienie swojego 
patrona. Po mszy głos zabrali za-
proszeni goście, życząc myśliwym 

udanych łowów oraz owocnej pracy, 
bo trzeba wiedzieć, że myśliwy to 
wbrew pozorom nie tylko łowczy, ale 
przede wszystkim ktoś, kto troszczy 
się o ochronę przyrody i jej równowa-
gę. Łowiectwo jest bowiem szczególną 
dziedziną życia społecznego, która 
łączy harmonijnie ochronę przyrody 
ojczystej z polowaniem, posiada 
walory kulturotwórcze, wychowaw-
cze, rekreacyjne oraz gospodarcze. 
Zadania z zakresu łowiectwa realizują 
myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku 
Łowieckim, zgodnie z obowiązującym 
prawem, z poszanowaniem tradycji 
i etyki łowieckiej.

Po części oficjalnej przyszedł czas 
na tradycyjną myśliwską biesiadę. 
Organizatorzy częstowali uczestników 
gulaszem, odbył się też mały bankiet. 
Dodatkowo, młodzież mogła wziąć 
udział w różnych okolicznościowych 
konkursach. Były łamigłówki przy-
rodnicze i łowieckie, a także urucho-
miona został strzelnica. Pracownicy 
olkuskiej biblioteki w roku sienkie-

wiczowskim przygotowali również 
konkurs literacki. Warto pamiętać, 
że wybitny pisarz Henryk Sienkiewicz 
lubował się w myślistwie, swoje prze-
życia przenosząc później na papier.

Odbył się też ceremoniał myśliw-
ski, czyli przyjęcie nowych członków 
do PZŁ, którzy złożyli ślubowanie na 
ręce Prezesa ORŁ PZŁ w Katowicach 
Jana Suchorończaka. Mini koncert 
muzyki myśliwskiej dali sygnaliści 
szkolący się pod okiem Bartłomieja 

Szlachty, a w barwnych strojach 

szlacheckich i z drapieżnymi ptakami 

zaprezentowali się sokolnicy. Swoje 

stoisko miał również autor wielu 

książek na temat myślistwa Bogdan 

Michalak z Poznania.W ramach te-

gorocznego Hubertusa, nagrodzono 

również myśliwych, którzy w ubie-

głym sezonie odstrzelili największą 

liczbę dzików.

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Śladami przodków i historii 
wsi Klucze

klucze
Wiola�Woźniczko

Bogata historia Klucz nie-
rozerwalnie wiąże się z dwiema 
niemieckimi rodzinami : Mauve i  
Dietlów, którzy przyczynili się do 
ogromnego rozwoju miejscowości. 
O dziejach kluczewskich ziem 
opowiadali na prelekcji członkowie 
tutejszego koła PTTK.

Kluczewskie kolo PTTK historią 
zajmuje się od kilku lat. Dwa lata 
temu została zorganizowana wystawa 
„Klucze na starej fotografii”, a rok 
temu zaprezentowano zdjęcia zwią-
zane z fabryką. Obydwa wydarzenia 
cieszyły się sporym zainteresowa-
niem. - To nas zainspirowało do kon-
tynuacji tematu. Wystartowaliśmy 
w konkursie „Małopolska Gościnna” 
z naszym projektem „Poznajemy oj-
cowiznę – śladami przodków i historii 
wsi Klucze” i udało się. Prelekcja ”Hi-
storia wsi, Fabryki Celulozy i Papieru 
oraz działalność Ludwika Mauve na 
rzecz Klucz” jest właśnie jednym 
z elementów projektu – mówiła prezes 
PTTK Klucze Małgorzata Kocjan.

O dziejach miejscowości opowia-
dali członkowie PTKK. Historię Klucz, 
od pierwszej wzmianki w 1367 roku 
aż do obecnych czasów, przestawił 
Kazimierz Ściążko. Różnie toczyły 
się losy tutejszej ziemi. Najlepsze 
czasy rozpoczęły się pod koniec XIX 
wieku, kiedy to majątek Klucze nabył 
Ludwik Mauve i rozpoczął budowę 
fabryki papieru. Z czasem tutejszymi 
ziemiami zaczęły zarządzać dzieci 

Ludwika. Jego córka Wera, poślubiła 
Borysa Dietla, syna niemieckiego 
przemysłowca z Sosnowca. Po śmierci 
Ludwika w 1915 roku, z czasem to 
właśnie Borys i Wera stali się głów-
nymi zarządcami tutejszego mająt-
ku. Zatrudniali wielu mieszkańców, 
a przez swoje kontakty biznesowe 
i towarzyskie uczynili z Klucz miejsce 
koncertów, spotkań towarzyskich 
i polowań. W trakcie drugiej wojny 
światowej rodzina Dietlów przej-
mowała miejscowe gospodarstwa, 
zwiększając tym samym zatrudnienie 
robotników, co uchroniło ich przed 
wywózką do obozu lub na roboty.

- Warto pamiętać o rodzinach 
Mauve i Dietel, tworzących przed laty 
na naszej ziemi fundamenty kultury 
przemysłowej, gospodarki rolnej 
i leśnej, wskazujących możliwości 
spożytkowania darów otaczającego 

nas środowiska w pełnej z nim har-
monii. Działalnością swą dowiedli, że 
w poczuciu wielkiego szacunku dla 
człowieka i otaczającej go przyrody, 
można tworzyć dobra użyteczne, nie 
czyniąc przy tym nigdzie szkody i nie-
zwykle efektywne. Dedykując im to 
opracowanie wierzymy, że stworzone 
wówczas podwaliny będą inspiracją 
ciągłego rozwoju, tego najbliższego 
naszym sercom miejsca na ziemi – 
tak swoje wystąpienie podsumował 
Kazimierz Ściążko.

Rodziny Mauve i Dietel dbały 
o wszechstronny rozwój Klucz. Nie 
tylko pod kątem przemysłu, ale 
również rolnictwa czy leśnictwa. - 
Obie rodziny należały do kościoła 
ewangelicko – augsburskiego, gdzie 
najważniejszy był etos pracy. I poka-
zywali to na każdym etapie swej dzia-
łalności - podkreśliła w dalszej części 

prezentacji Zofia Romańczyk.
- Niezwykłe jest, że Ludwik 

Mauve i Borys Dietel wybrali naszą 
małą ojczyznę na swoje miejsce. 
Gdyby nie ich praca, bylibyśmy 
pewnie jakąś niewielką miejscowo-
ścią bez perspektyw. Dobrze byłoby, 
gdyby dworki Dietlów znajdujące się 
w centrum Klucz zostały odrestauro-
wane, byśmy mogli szczycić się naszą 
historią - mówiła Zofia Latos. Prelekcji 
towarzyszyła wystawa zdjęć dawnych 
Klucz. Uczestnicy obejrzeli 80 fotogra-
fii z minionych kilkudziesięciu lat.

Zwieńczeniem PTTK-owskiego 
projektu będzie odsłonięcie pamiąt-
kowej tablicy Ludwika Mauve. Na 
uroczystość zaplanowaną na 22. 
października o godz. 11.00 w parku 
w Kluczach organizatorzy serdecznie 
zapraszają wszystkich zaintereso-
wanych.

Walczą  
o bezpośredni 

dojazd
zarzecze

Katarzyna�Barczyk

Ponad sto podpisów zebrał 
sołtys Zarzecza (gm. Wolbrom) 
pod petycją do marszałka Jacka 
Krupy wzywającą władze wojewódz-
twa małopolskiego do udzielenia 
wsparcia w sprawie przywrócenia 
bezpośredniej komunikacji zbioro-
wej na trasie Żarnowiec – Olkusz. 
Przewoźnik, który przez kilka-
naście tygodni woził pasażerów 
na tej trasie zrezygnował, choć 
mieszkańcy przekonują, że busy 
są potrzebne.

Linia, obsługiwana  od września 
do grudnia 2015 r. przez firmę trans-
portową JKA-BUS, wiodła z Żarnow-
ca, przez Jeżówkę, Łobzów, Lgotę 
Wolbromską, Zarzecze do Olkusza. 
Trasa łączyła dotąd nieskomuni-
kowane przez jedną bezpośrednią 
linię autobusową miejscowości, 
ułatwiając dojazd do szkół i pracy 
mieszkańców, dotąd dojeżdżających 
transportem zbiorowym z co naj-
mniej jedną przesiadką. Chociaż, 
jak przekonuje sołtys Zarzecza Jan 
Pielka, lokalna społeczność bardzo 
potrzebuje takiego bezpośredniego 
połączenia, przewoźnik zrezygnował 
z trasy, ponieważ okazała się dla niego 
nierentowna.

O pomoc w zorganizowaniu 
transportu przede wszystkim dla 
młodzieży uczęszczającej do szkół 
średnich w Olkuszu mieszkańcy 
zwrócili się do Urzędu Marszałkow-
skiego, który wydaje pozwolenia na 
regularny przewóz osób na tere-
nie Małopolski. Marszałek niewiele 
jednak może zrobić w sytuacji, kiedy 
nie ma chętnego przewoźnika. Firma 
JKA BUS tłumaczy, że busami na tej 
trasie jeździło zbyt mało chętnych.

- Podjęliśmy się zadania bezpo-
średniego skomunikowania miejsco-
wości na trasie Żarnowiec - Olkusz 
- Żarnowiec, ale po trzech miesiącach 
okazało się, że nie mamy szans utrzy-
mać tych kursów. Mimo nagłaśniania 
informacji o nowej linii, ogłoszeń 
w miejscach przyjętych zwyczajowo 
w poszczególnych miejscowościach, 
a także w lokalnej prasie, miesz-

kańcy z przyzwyczajenia korzystali 
z wcześniej stosowanych rozwiązań 
i woleli pieszo nadłożyć drogi do 
głównej trasy, niż czekać na kurs 
w pobliżu domu, w centrum wsi. 
Aby linia była opłacalna, potrzeba 
znacznie większego zainteresowania 
niż to, którym nasze kursy cieszyły 
się podczas trzymiesięcznego okresu 
próbnego – tłumaczy Artur Korda-
szewski z JKA BUS, dodając, że gdyby 
np. lokalne samorządy chciały dopła-
cać do kursów lub znalazło się inne 
rozwiązanie utrzymania rentowności 
przedsięwzięcia firma jest chętna do 
przywrócenia linii.

– W samym Zarzeczu bus stawał 
na pięciu przystankach. Mogli sko-
rzystać z niego nie tylko pasażerowie 
na dalszych odcinkach trasy, ale też 
ludzie starsi, chcący dojechać z końca 
wsi do ośrodka zdrowia. Niedawno 
zaczął się nowy rok szkolny i znów 
nasze dzieci w drodze do szkoły 
muszą iść kawał drogi do głównej 
szosy, aby wsiąść do zapełnionego 
już w Wolbromiu busa do Olkusza – 
tłumaczy sołtys Zarzecza Jan Pielka. 
– Jestem przekonany, że z czasem 
mieszkańcy przywykną do udogod-
nienia i nauczą się korzystać z busów 
jadących z Żarnowca. Trzeba tylko 
cierpliwości – dodaje, zachęcając do 
wznowienia kursów.

- Mamy nadzieję, że uda się 
nam skądś uzyskać pomoc, bo nasze 
dzieci, aby dojechać do szkoły śred-
niej w Olkuszu muszą przesiadać się 
w Wolbromiu, co wiąże się z mocno 
wydłużonym czasem dojazdu, jest 
uciążliwe i nie zawsze bezpieczne – 
tłumaczą mieszkańcy miejscowości 
od strony Żarnowca. – Liczymy, że 
władze samorządowe dostrzegą pro-
blem i nas wspomogą. Sprawa dotyczy 
nie tylko młodzieży, bo z kursów na 
tej trasie korzystaliby także dorośli, 
dojeżdżający do pracy w Wolbromiu 
i Olkuszu. Może udałoby się np. uzy-
skać wsparcie finansowe gminy, która 
dopłaciłaby do tej na razie niezbyt 
rentownej, ale naprawdę potrzebnej 
linii – dodają.

Postaramy się śledzić los tej 
sprawy i poinformować naszych 
Czytelników, a zwłaszcza zaintereso-
wanych mieszkańców o jej rozstrzy-
gnięciu.

Oddaj krew w 
„Kropli Miłości”
klucze

Rafał�Jaworski/UG�Klucze

Wolontariusze z Gimnazjum 
im. Jana Pawła II po raz kolejny 
zapraszają na akcję zbiórki krwi 
„Kropla Miłości” – sobota, 15 
października.

Akcja odbędzie się w naszym 
gimnazjum w sobotę 15 października, 
w godzinach od 9.00 do 13.00, na sali 
gimnastycznej. Wejście na salę znaj-
duje się od strony basenu – informują 
organizatorzy akcji.

Krew będą mogły oddać osoby 
pełnoletnie, posiadające dowód oso-
bisty. Osoby chętne do oddania 
krwi powinny być zdrowe, po lekkim 
śniadaniu )dzień wcześniej warto pić 
więcej wody niż zwykle).

Zachęcamy do dzielenia się tą 
„kroplą miłości”, jest to cenny dar, 

którego na razie nie zastąpi żaden lek. 
Cieszy nas, że absolwenci naszego 
gimnazjum, którzy kiedyś byli wo-
lontariuszami przychodzą na naszą 
akcję i stają się stałymi krwiodaw-
cami. Nie każdy może oddać krew, 
prosimy jednak informować o akcji 
swoje rodziny i znajomych – mówią 
organizatorzy.
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

W�dniach�od�27.09.2016r.�-�4.10.2016r.�
odbyła�się�jubileuszowa��25�polsko-�nie-
miecka�wymiana�uczniowska,�która� jest�
realizowana�nieprzerwanie�od�1992�przez�
II� Liceum�Ogólnokształcące� im.� Ziemi�
Olkuskiej�w�Olkuszu�oraz�Gimnazjum�Kirn�
w�Nadrenii�Palatynacie.

W� ramach� wymiany,� 15� polskich�
uczniów�miało�okazję�gościć�w�swoich�
domach� niemieckich� rówieśników,� co�
po� raz� kolejny� zaowocowało�wieloma�
przyjaźniami�.

Program�pobytu,�jak�co�roku,�był�na-
pięty�i�urozmaicony.�Tradycyjnie�młodzież�
odwiedziła�Starówkę�i�dzielnicę�żydowską�
Kazimierz�w�Krakowie,�zwiedziła�Kopalnię�
Soli�w�Wieliczce.�Nie�zabrakło�wspólnych�
lekcji,� warsztatów,� animacji� języko-
wych�oraz�nocy� sportowej�w�murach� II�
LO.�Uczniowie� porównali� także� system�
szkolnictwa�w�Polce� i�Niemczech�oraz�
wzięli� udział�w�projekcie� artystycznym�
w�Dworku�w�Krzykawce.� Integrację�obu�
grup�wspierały� liczne� inicjatywy�podej-
mowane�w� czasie�wolnym:� rajd� pieszy�
do� Rabsztyna,� wyjazd� do� Katowic� do�
Parku�Trampolin,�wspólne�przygotowa-
nie�posiłków,�kręgle,�dyskoteka,�wieczór�
pożegnalny.

Kulminacyjnym�punktem� tegorocz-
nego�programu�było� jubileuszowe�spo-
tkanie� ze�Starostą�Powiatu�Olkuskiego,�
Panem�Pawłem�Piasnym.�Pan�Starosta�

przywitał�zgromadzonych�i�wygłosił�swoje�
przemówienie�w�języku�niemieckim,�co�dla�
wszystkich�gości�było�dużą�niespodzian-
ką,�a�grupie�niemieckiej�w�szczególności�
sprawiło� dużo� radości.� Pan� Starosta�
w�swoim�wystąpieniu�podkreślił�ogromne�
znaczenie�wymiany� uczniowskiej� jako�
szansy�dla�młodych�Polaków�i�Niemców�
nie� tylko�na�poznanie�swoich�sąsiadów,�
ale� również� na�wypracowanie� wspól-
nych�wartości� do�współpracy� na�wielu�
płaszczyznach.�Podziękował�wszystkim,�
a�w�szczególności�uczniom�i�nauczycie-
lom,�za�trud�i�zaangażowanie��w�kontynu-
ację�tej�wspaniałej�inicjatywy.�

Na� spotkaniu� zostały� wręczone�
dyplomy�z�podziękowaniami�dla�koordy-
natorów�wymiany�za�wkład�pracy�na�rzecz�
partnerstwa�obu�szkół.

Szczególnie� wyróżnione� zostały�
Pani� Anna� Kafel� (dyrektor� II� Liceum�
w�Olkuszu�w�latach�1991-2007)�oraz�Pani�
Izabela�Piotrowska,�nauczycielka�języka�
niemieckiego� (wieloletni� koordynator�
wymiany),�które�zapoczątkowały�i�prężnie�
rozwijały�międzynarodową�współpracę�ze�
szkołą�partnerską�w�Kirn.�Od�2007�roku�
wymiana� rozwija� się�pod�egidą�obecnej�
dyrekcji,�Pani�Iwony�Sroki.

Obecna�na�spotkaniu�młodzież�rów-
nież�podzieliła�się�swoimi�refleksjami�na�
temat�zalet�udziału�w�wymianie�między-
narodowej�cyt.�„�Wymiana�szkolna�dla�nas�

uczniów�to�wartościowa�okazja�do�udziału�
w�edukacji�międzykulturowej,�poznajemy�
rówieśników�z�drugiego�kraju,�ich�sposób�
życia,�uczenia�się,�spędzania�czasu�wolne-
go�,�doskonalimy�umiejętności�językowe”�
-�mówiła�Aleksandra�Barczyk,�uczennica�
klasy�III.�„�Przygotowując�spotkanie�zależy�
nam�również�na�daniu�uczniom�szansy�na�
wymianę�doświadczeń,�poglądów,�porów-
nanie�odmiennego�sposobu�postrzegania�
świata�i� ludzi”-�dodała�Anna�Olejniczak-
Irla,�nauczyciel�języka�niemieckiego�w�II�
Liceum�–�obecny�koordynator�wymiany�
ze�strony�polskiej.

„Każdej�wymianie� towarzyszy� po-
zytywna� energia,� która� jest� wynikiem�
doskonałej�współpracy�między�szkołami�
partnerskimi.�Ogromnie� cieszy� nas,� że�
i�tym�razem�wyjedziemy�zadowoleni�,�za-
bierając�ze�sobą�piękne�wrażenia�z�pobytu�
u�Was”-�podsumowała�opiekunka�grupy�
niemieckiej�Anke�Hecking.

Uczniowie� i�organizatorzy�wymiany�
kierują�szczególne�podziękowania�Organi-
zacji�Międzynarodowej�Polsko-�Niemiecka�
Współpraca�Młodzieży,� która� nieprze-
rwalnie�od�1993�roku�wspiera�finansowo�
i�merytorycznie�obie�szkoły�w� realizacji�
spotkań�młodzieży�w� ramach�wymiany�
międzynarodowej.

Dziękujemy�także�firmom�Przedsię-
biorstwu�Budowlanemu� „ARKA”�Adam�
Świda�oraz��BOLTECH�Sp.z�o.o.�za�wspar-
cie� finansowe� obchodów� jubileuszo-
wych.

Jubileusz 25-lecia współpracy partnerskiej 
między II Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu  

a Gimnazjum Kirn w Nadrenii Palatynacie

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

15 lat minęło... Jubileusz GSW BWA w Olkuszu
olkusz

Agnieszka�Zub

Galeria Sztuki Współczesnej 
Biuro Wystaw Artystycznych w Ol-
kuszu ma 15 lat. W minioną środę 
świętowano nie tylko jubileusz, 
ale również przyznanie dyrekto-
rowi BWA Stanisławowi Stachowi 
Brązowego Medalu Zasłużony Kul-
turze – Gloria Artis w dziedzinie 
sztuk wizualnych - plastyka. Wśród 
przybyłych gości nie zabrakło 
przedstawicieli świata polityki 
i sztuki, przyjaciół i znajomych. 
Uroczystości towarzyszyła wysta-
wa malarstwa S. Stacha.

– Bardzo dziękuję za współpracę 
Urzędowi Marszałkowskiemu w Kra-
kowie, Urzędowi Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Starostwu Powiatowemu 
w Olkuszu. Dziękuję za rzetelną pracę 
moim współpracownikom w BWA, 
którzy oddają niejednokrotnie serce 
na realizację imprez artystycznych 
oraz mojej żonie Annie – mówił 
podczas powitalnego przemówienia 
wzruszony dyrektor BWA.

Głównym punktem uroczysto-
ści było wręczenie Stanisławowi 
Stachowi Brązowego Medalu Zasłu-
żony Kulturze – Gloria Artis. Było 
to możliwe m.in. dzięki posłance 
Agnieszce Ścigaj, która była inicjato-
rem i aktywnym propagatorem idei 
przyznania Stanisławowi Stachowi 
medalu. Odznaczenie to, nadawane 
przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, przyznawane jest 
osobom szczególnie wyróżniającym 
się w dziedzinie twórczości arty-
stycznej, działalności kulturalnej lub 
ochronie kultury i dziedzictwa naro-

dowego. Uroczystego wręczenia tego 
zasłużonego odznaczenia dokonał 
poseł Jacek Osuch.

Przypomnijmy. Stanisław Stach 
urodził się 1954 roku w Olkuszu. 
W latach 1978-83 studiował na Aka-
demii Sztuk Pięknych  w Krakowie – 
Wydział Grafiki (dyplom w Pracowni 
Litografii prof. W. Kunza). Jego twór-
czość jest bardzo charakterystyczna. 
Bohaterami jego obrazów są nasy-
cone kolorami dziwaczne, drapieżne 
stwory, zwierzęco-człowiecze formy, 
ptaki, ryby, ale również pejzaże 
i martwe natury. Zgromadzeni w BWA 
mieli doskonałą okazję przekonać 

się na własne oczy, co tak naprawdę 
urzeka w dziełach Stacha.

Medal Załużony Kulturze – Gloria 
Artis to kolejne ważne odznaczenie 
w artystycznej karierze Stacha. Ma 
on już na swoim koncie m.in. odzna-
kę honorową Zasłużony dla Kultury 
Polskiej, przyznaną przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
oraz Brązowy Krzyż Zasługi, nadany 
mu przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Uroczysty jubileusz był dobrą 
okazją nie tylko do wspomnień (Anna 
Płachecka-Śniadach w mistrzowski 
sposób przedstawiła życiorys i doko-

nania twórcze Stanisława Stacha), 
ale również do podziękowań i życzeń, 
które bohater wieczoru z właściwym 
sobie wdziękiem i humorem przyj-
mował.

– Chciałem podziękować dy-
rektorowi Stachowi, którego pomysł 
powstania tej Galerii zakiełkował 
kilkanaście lat temu – powiedział 
Olgerd Dziechciarz, który z BWA 
związany jest od początku jego dzia-
łalności. – Dzięki poparciu Krzysztofa 
Kulisia z Małopolskiego Biura Wystaw 
Artystycznych w Nowym Sączu  i ów-
czesnych władz miasta pomysł został 
zrealizowany.

– Miasto z ambicjami, miasto, 
które pragnie rozwijać swoją kul-
turę, rozwijać wrażliwość swoich 
mieszkańców, swoich obywateli, 
powinno robić wszystko, by tworzyć 
jednostki kultury nawet tak zupeł-
nie wydające się „niepotrzebne” jak 
galeria – powiedział w swoim wystą-
pieniu Krzysztof Kuliś, były dyrektor 
Małopolskiego Biura Wystaw Arty-
stycznych w Nowym Sączu, któremu 
podlegała galeria BWA, nim przejął ją 
olkuski samorząd..

GSW BWA w ciągu 15  lat istnie-
nia stała się profesjonalną instytucją, 
wizytówką artystyczną miasta i po-
wiatu, tutejszą oazą kultury i sztuki. 
Od 2001 roku funkcjonowała jako 
filia Małopolskiego Biura Wystaw 
Artystycznych z siedzibą w Nowym 
Sączu. 1 stycznia 2010 roku została 
wspólną instytucją kultury Gminy 
Olkusz i Powiatu Olkuskiego. Pod-

stawowym celem jej działalności jest 
prezentowanie polskiej i zagranicznej 
sztuki współczesnej na wystawach 
czasowych oraz prowadzenie działal-
ności edukacyjnej. Obok działalności 
wystawienniczej galeria prowadzi 
także działalność wydawniczą i edu-
kacyjną. W ciągu 15 lat istnienia 
odbyło się tu ok. 250 wystaw, 70 
koncertów i ponad 120 spotkań 
autorskich. Do imprez cyklicznych 
organizowanych przez galerię i cie-
szących się dużym zainteresowaniem 
należą: Międzynarodowy Plener 
Malarski „Srebrne Miasto Olkusz”, 
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. 
K. Ratonia, Festiwal Sztuki i Muzyki 
Sakralnej, Zaduszki Jazzowe, Jazz 
Kolędy, a także Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny Kolaż-Asamblaż. Zbiory 
galerii liczą obecnie ok. 400 dzieł po-
zyskanych w ramach plenerów malar-
skich i organizowanych wystaw.

Galeria BWa W Olkuszu 
dziękuje sponsorom:

luks
ArTur sokÓŁ

BoLTeCH sp. z o. o.
BoLesŁAW reCYCLinG sp. z o. o.

zGH BoLesŁAW s. A.
przedsięBiorsTWo WodoCiĄGÓW  

i kAnALizACji sp. z o. o.
AkCepT TomAsz CiurAszkieWiCz

VeLVeT CAre sp. z o. o.
mArLiBo

zBiGnieW kWinTA
pAŃsTWoWA szkoŁA muzYCznA  

W oLkuszu  ...i inni
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olkusz
Olgerd�Dziechciarz

Tekst na okoliczność jubile-
uszu 15-lecia Galerii BWA i przy-
znania olkuskiemu malarzowi 
Stanisławowi Stachowi medalu 
Gloria Artis.

Olkusz ma szczęście – a według 
niektórych pecha – do artystów. 
Jakby się uparli, by w tym jakże nie-
mrawym mieście się rodzić i działać, 
czyli funkcjonować w środowisku, 
gdzie według powszechnego mnie-
mania niewiele się udaje i na ogół 
tylko katastrofy mamy ogólnopolskie 
i szeroko komentowane w wielkona-
kładowych mediach. Tak, na ogół, 
bo akurat artyści, malarze, muzycy, 
poeci, to jest twórcy kultury, przy-
sparzają nam chwały, choć władza 
chyba nie do końca zdaje sobie 
sprawę z bogactwa, jakie mają pod 
nosem. Taki Stanisław Stach; właśnie 
otrzymał jedno z najwyższych odzna-
czeń, jakie może w tym kraju dostać 
twórca, będąc bodaj drugim w historii 
olkuszaninem – po pisarzu i malarzu 
Marku Sołtysiku – który dostąpił tego 
zaszczytu, a przez kilka miesięcy nie 
miał mu kto wręczyć lauru. Zasad-
niczo powinny to zrobić władze, ale 
jakoś nie mogły się zebrać…

Stanisław Stach urodził się w Ol-
kuszu, w 1954 r., ale wychował w Ko-
smolowie. Ojciec, Jan, był zatrud-
niony w Olkuskiej Fabryce Naczyń 
Emaliowanych, gdzie zawijał garnki 
na Wygładzarkach, a po godzinach 
dorabiał na wsi jako murarz. To po 
nim Staszek odziedziczył talent do 
wierszowanych powiedzonek, bo 
ojciec potrafił na zawołanie mówić 
wierszem, oraz talent artystyczny, bo 
ładnie rysował. Ojciec jednak szybko 
zmarł – w 1970 roku. Matka, Anna, 
miała z kolei dar opowiadania – jej 
niesamowite historie o wiedźmach, 
wodnikach, utopcach to świat, który 
– mam wrażenie – znaleźć można 
w malarstwie Stanisława Stacha. Naj-
starsza siostra, Danuta - założycielka 
zespołu ludowego „Pomorzanki”, 
pierwsza zauważyła u młodszego 
brata talent, toteż kupowała mu 
papier i kredki, a mały Staszek ry-
sował i malował. Ale przecież wtedy 
jeszcze nie marzył, że zostanie ma-
larzem. Starszy brat, Edward, który 
miał słuch muzyczny – świetnie 
naśladował Klenczona i Niemena, 
a w młodości trenował kolarstwo – 
kupił Staszkowi pierwsze albumy ma-
larstwa mistrzów. Edward pracował 
na Kopalni Olkusz i niestety właśnie 
w niej zginął – w wypadku. Drugi 
brat, Tadeusz, jest ponoć w Kosmolo-
wie bardziej znany od Stanisława, bo 
– podobnie jak ojciec – ma smykałkę 
do murarki, wiele we wsi pobudował 
domów czy stodół, po ojcu przejął 
też gospodarkę i przez lata pełnił 
zaszczytną funkcję sołtysa.

Jak zaczęła się kariera artystycz-
na Stanisława Stacha? Klasycznie 
– od pasania gęsi. Potem były owce, 
przy których zwykł śpiewać: „owce, 
moje owce, niech was pasie kto chce, 
jo wos paś nie będę bo malował będę”. 
Żeby szybciej wrócić do malowania, 
zdarzało mu się paść krowy na polu 
sąsiada, bo było bliżej domu. W 1970 
r. zakończył pierwszy etap edukacji, 
czyli szkołę podstawową w Kosmo-
lowie. Miał zwyczaj bazgrać po mar-
ginesach zeszytów i podręczników, 
ale jakoś nie doceniano wtedy jego 
talentu i dostawał za to „pały” – od 
nauczycielek, a i w skórę – od ojca. 
Niedoceniony, jeszcze nie do końca 
zdecydowany, co chce robić w życiu, 
podobnie jak większość kolegów 
pomyślał, że zostanie… górnikiem. Po-
szedł do Zasadniczej Szkoły Górniczej 
przy kopalni Milowice w Sosnowcu. 
W tym czasie nie tylko szkolił się, 
żeby w przyszłości „fedrować na 
przodku”, ale także zainteresował 
się lekką atletyką, biegami; trenował 
we „Włókniarzu” Sosnowiec, ponoć 
miał całkiem niezłe wyniki w biegach 

średniodystansowych. Przypadkowo 
trafił jednak na spotkanie kółka 
plastycznego przy Domu Kultury 
„Metalowiec”, które prowadził artysta 
malarz Eugeniusz Chmiel. Spodoba-
ło mu się, a malarzowi Chmielowi 
spodobało to, co tworzył Stach; 
zaczął więc uczęszczać na spotka-
nia. Wnet uczestniczył w pierwszych 
wystawach. Nieźle mu szło. Pojawiły 
się nagrody. Jęło mu się wtedy roić 
w głowie, że może jednak powinien 
myśleć poważnie o malarstwie. Nim 
się tak stało, dyrektor szkoły skie-
rował Stacha do pracy w… kopalni. 
Ponoć była to kara za niestaranne 
prowadzenie zeszytów, za co przyszły 
artysta otrzymywał – zwyczajowo – 
„pałę” za „pałą”. Zamiast notatek 
o zagadnieniach górniczych, sche-
matów i przekrojów poprzecznych 
Stach malował samochody albo róż-
nego rodzaju szczegóły anatomiczne. 
Jednak na przodek już iść nie chciał. 
Zaprotestował. Zrazu jego protesty 
były nieskuteczne. Nie poddał się i – 
powołując się na Konstytucję PRL-u, 
która zapewniała wszystkim prawo do 
nauki – napisał do Ministerstwa Gór-
nictwa i Energetyki, że chce się dalej 
uczyć. Musieli się tam nieźle ubawić 
jego listem, ale faktem pozostaje, że 
przekonano dyrektora jego szkoły, by 
zgodził się na dopuszczenia Stacha do 
zdawania egzaminów do technikum. 
Zdał je i w technikum był już dobrym 
uczniem – z wysoką średnią. Nie 
zmienia to jednak faktu, że wprawił 
w konsternację dyrektora, gdy mu po-
wiedział o planie zdawania egzaminów 
wstępnych na studia plastyczne. Nim 
zdał do akademii, rozchorowała mu 
się matka, potrzebne były pieniądze 
na utrzymanie rodziny, więc zamiast 
na studia poszedł na rok pracować 
jako elektryk w OFNE. Ale marzeń 
o studiach nie zarzucił. Po roku zdał 
egzaminy do Łodzi, ale z braku miejsc 
nie został przyjęty; w następnym roku 
zdał do krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, dokładnie na jej Wydział 
Grafiki w Katowicach. Już podczas 
studiów brał udział w wystawach 
ogólnopolskich, a będąc na czwartym 
roku, dostał nagrodę na Międzyna-
rodowym Biennale Rysunku w Cle-
veland. W Anglii czekało na niego 
stypendium, ale nie mógł zostawić 
matki… Zresztą był w wymarzonej 
szkole i miał świetnych wykładowców; 
studiował malarstwo u prof. Świ-
derskiego, rysunek u prof. Kruczka, 
a grafikę warsztatową u profesorów: 
Wajmana, Pietcha i Bunscha. Dyplom 
– cykl pt. Medytacje – zrobił u prof. 
Włodzimierza Kunza, z litografii. 
W tym samym 1983 r. zdobył II na-
grodę na prestiżowym Ogólnopol-
skim Konkursie Malarstwa im. Jana 
Spychalskiego w Poznaniu, otrzymał 
też pierwszy raz stypendium twórcze 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. Po 
studiach podjął pracę jako pedagog; 
uczył grafiki m.in. na Uniwersytecie 
Śląskim (w Instytucie Sztuki w Cie-
szynie), ale najdłużej i z największą 
satysfakcją pracował w Państwowym 
Liceum Sztuk Plastycznym w Dą-
browie Górniczej, gdzie nie tylko 
stworzył pracownię grafiki, ale przede 
wszystkim wychował całą plejadę 
artystów, późniejszych absolwentów 
akademii sztuk pięknych w całym 
kraju. Stach należy dziś do legend 
tej szkoły! W przeciwieństwie jednak 
do wielu pedagogów, którzy podczas 
kariery nauczycielskiej często niejako 
zawieszają pędzel i paletę na kołku, 
Stanisław Stach nigdy nie rezygnował 
z własnej twórczości artystycznej. 
Tworzył i malował, choć przecież nie 
tylko pracował z uczniami, ale także 
intensywnie żył. Z ukochaną małżon-
ką, Anną, wychowali i wykształcili 
trójkę utalentowanych artystycznie 
dzieci. Dziś Paulina, Klaudia i Se-
bastian są już dorośli i realizują się 
także na niwie kulturalnej: Paulina 
jest śpiewaczką operową, Klaudia 
studiuje historię sztuki i archeologię 
oraz gra na skrzypcach, a Sebastian 
studiuje elektrotechnikę, gra na 
gitarze, interesuje się malarstwem. 
Stanisław Stach – choć były takie 
możliwości – nie opuścił Olkusza, 
a co więcej, zrobił i wciąż wiele 
robi dla promocji i rozwoju kultury 
w naszym mieście. Uczył plastyki 
w Liceum i Studium Nauczycielskim 
w Olkuszu. Prowadził z powodzeniem 
kółka plastyczne w Domu Kultury, 

oraz w Klubie Osiedlowym „Kubuś”. 
Jego wychowankowie otrzymywali 
nagrody na międzynarodowych i ogól-
nopolskich konkursach plastycznych 
(jednym z wybijających się wśród nich 
był syn, Sebastian).

Ale Stachowi wciąż było mało, 
cały czas myślał, że czegoś mu 
w Olkuszu brakuje. Chodziło mu 
o galerię z prawdziwego zdarzenia. 
Wprawdzie Jerzy Kantorowicz przez 
lata organizował wystawy malarstwa 
w Domu Kultury, ale wszyscy olkuscy 
malarze marzyli o prawdziwej galerii, 
takiej na sto procent, z wernisaża-
mi, z katalogami wystaw. Ładnie to 
ujął podczas niedawnej fety z okazji 
15-lecia olkuskiego BWA malarz 
Krzysztof Kuliś, który powiedział, iż 
„tak jak eleganckiemu mężczyźnie 
wypada mieć smoking albo garnitur, 
choć może się on mu wydawać bez-
użyteczny, tak eleganckiemu miastu 
wypada mieć galerię sztuki”. Właśnie 
z Krzysztofem Kulisiem, ówczesnym 
dyrektorem Małopolskiego Biura 
Wystaw Artystycznych w Nowym 
Sączu, porozumiał się Stanisław 

Stach w kwestii powstania filii tej 
instytucji w Olkuszu. Trzeba wie-
dzieć, że było kilka chętnych miast 
na BWA, bo BWA to była i jest znana 
marka, a co się z tym wiąże – prestiż! 
Na szczęście pomysłowi przyklasnęły 
też olkuskie władze miejskie, powia-
towe, no i główny Beneficjant – Urząd 
Marszałkowski. Udostępniono Galerii 
pomieszczenia – najpierw w Dworku 
Machnickich, po kilku latach zaś 
w rozbudowanych wnętrzach dawnej 
Ochrony św. Marcina. Pamiętam owe 
heroiczne początki BWA w Olkuszu. 
Kierownik Stach, który zwykł żarto-
wać: „Kto to jest kierownik? Jeszcze 
nie dyrektor, a już sukinsyn”, był 
wtedy między młotem a kowadłem 
i pokazał charakter – nie ustąpił. 
Przychylność władz miała wtedy 
swoje granice, toteż kierownik Stach 
musiał w którymś momencie postawić 
sprawę jasno, on zatrudnił ludzi i nie 
pozwoli sobie w tym względzie niczego 
narzucić. Wprawdzie Jurek Roś – do 
końca broniony przez swojego kierow-
nika – stracił pracę, ale to już była 
wina… ciastek. Nie, nie opychał się 
ciastkami kupowanymi na wernisaże, 
nie defraudował ich; kto zna Jurka, 
wie, iż za ciastkami on nie przepada. 
Chodzi o sytuację, gdy kolega Jurek 
został skarcony za gest dobrej woli; 
dowiedziawszy się bowiem na do-
rocznej odprawie wszystkich „galer-
ników” związanych z BWA w Nowym 
Sączu, że nasza główna Galeria 

wszczęła właśnie program oszczęd-
nościowy w postaci ograniczenia 
zakupu ciastek na imprezy o połowę, 
Jurek rzucił na stół wyjętą z portfela 
„dychę”, dodając: „Kupcie sobie za 
to ciastek”. Ale dajmy spokój: było, 
minęło – przynajmniej na ciastkach 
już nie oszczędzamy.

W Dworku Machnickich warunki 
były iście spartańskie: piece kaflowe, 
ale nieużywane, więc było notorycznie 
zimno. Grzaliśmy piecykami elek-
trycznymi, ale ponieważ instalacja 
była stara, to nieustannie wybijało 
nam korki. Bywało, przyznaję, druto-
waliśmy je, nawet na gwóźdź musiało 
wszystko chodzić, no bo skąd wziąć 
korki, jak zaraz wernisaż, ludzie 
przyjdą i co, będą siedzieć po ciemku? 
Albo cieknąca spłuczka w ubikacji 
pod postacią zwykłego kranu… Se-
natorowa Zofia Romaszewska wzru-
szyła się jej widokiem: „Ostatnio taką 
widziałam w naszym ośrodku, gdzie 
nas internowali”. Wszelako już na 
początku mieliśmy mocne wystawy. 
Z Nowego Sącza dostaliśmy prace 
z Biennale Pasteli, chyba ponad dwie-

ście dużych obrazów – wieszaliśmy to 
w trzech rzędach – masakra, ale za to, 
jakie robiła wrażenie! Potem piękna 
wystawa Franciszka Maśluszczaka 
i niezapomniana, bo częściowo sen-
tymentalna, prezentacja dorobku jed-
nego z najważniejszych polskich ma-
larzy współczesnych – Jana Tarasina, 
który w olkuskim Liceum im. Króla 
Kazimierza Wielkiego zdawał krótko 
po wojnie maturę. Ważnym mo-
mentem było wręczenie nam obrazu 
przez malarza Stanisława Mazusia, 
który odwdzięczył się w ten sposób 
za – jak to ujął – królewskie przyjęcie. 
W ten sposób zainicjował powstanie 
Kolekcji Sztuki Współczesnej przy 
BWA Olkusz, która liczy teraz ponad 
400 prac i warta jest tzw. grube mi-
liony! Mało jest tak bogatych kolekcji 
w Polsce, a już w miastach wielkości 
Olkusza bodaj nie ma w ogóle. Do-
chodzi też kolekcja książek pisarzy 
i poetów, którzy odbywają u nas 
spotkania autorskie – gościliśmy ok. 
120 osób znanych i mniej znanych, 
by wymienić kilka najważniejszych 
nazwisk: Ewa Lipska, Marcin Świe-
tlicki, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, 
Andrzej Stasiuk, Jacek Podsiadło, 
Jacek Hugo-Bader…

Dziś olkuska BWA to ceniona 
Galeria, w której wystawiają naj-
więksi polscy malarze: Jan Tarasin, 
Franciszek Maśluszczak, Janusz 
Trzebiatowski, Andrzej Bednarczyk, 
Renata Bonczar, Stanisław Rodziń-

ski, Grzegorz Sztwiertnia, Jacek 
Sroka, Jan Pamuła, Stanisław Tabisz 
– można by długo wymieniać, wszak 
odbyło się u nas już ponad ćwierć 
tysiąca wystaw. Wymyślony przez 
Stanisława Stacha i organizowany 
w Olkuszu Międzynarodowy Plener 
Malarski „Srebrne Miasto Olkusz” 
jest jednym z najbardziej znanych 
tego typu wydarzeń artystycznych 
w Polsce i nie tylko; wszak uczestni-
czą w nim także artyści zagraniczni, 
z całej Europy, a nawet z Chin. 
Dochodzą do tego organizowane od 
15 lat Zaduszki Jazzowe, dwanaście 
edycji uznanego Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego im. Kazimie-
rza Ratonia, Ogólnopolski Konkurs 
„Kolaż-Asamblaż”, festiwal „Sacrum 
w sztuce i muzyce” itd., itp. Wystarczy 
wpisać w którąkolwiek wyszukiwarkę 
internetową frazę BWA Olkusz, by się 
przekonać, jak mocna jest pozycja 
tej Galerii w Polsce, jak wiele się tu 
dzieje i jak dobrze praca tej, z pozoru 
skromnej, instytucji jest oceniana. 
Oczywiście nie byłoby tego, gdyby 
nie środki trzech wspomnianych 
wcześniej instytucji samorządowych, 
plus „wydobywane choćby spod 
ziemi” pieniądze licznych mecenasów, 
którzy nie raz ratowali nas w ciężkich 
chwilach. Chwała im za to! 

Ale Stanisław Stach to jednak 
przede wszystkim malarz i grafik. 
I właśnie za to, co tworzy, co tak 
często wystawia (kilkadziesiąt wystaw 
indywidualnych w Polsce i Europie, 
udział w setkach wystaw zbiorowych), 
otrzymuje nagrody i wyróżnienia – 
z ostatnią włącznie. Czterokrotny sty-
pendysta Ministra Kultury i Sztuki, 
laureat nagród w konkursach kra-
jowych i międzynarodowych (Anglia, 
Hiszpania, USA), Indywidualna Na-
groda Ministra Kultury II Stopnia „Za 
wybitne osiągnięcia dydaktyczne i ar-
tystyczne” (2003), Olkuska Nagroda 
Artystyczna (2003), Nagroda Specjal-
na Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego „W uznaniu nieocenionych 
zasług dla kultury polskiej” (2009), 
a teraz przyznany przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Medal Gloria Artis „W dziedzinie 
sztuki wizualnej – plastyka”!

To prawda, Stach niektórych 
denerwuje, a nawet wkurza. Fakt 
bezsporny – zdarza mu się, a raczej 
robi to notorycznie – zachowuje się 
tak, iż ludzie nie wiedzą, czy mówi 
prawdę, czy sobie z nich żartuje, czy 
wręcz drze łacha. No, ten typ tak ma. 
Niedawno przekonał jednego z olku-
skich fotografików, że wygryzłem go 
ze stanowiska dyrektorskiego w BWA 
i tenże w dobrej wierze przybył, by 
mi pogratulować. Bardzo się nie 
zdziwiłem, bo już przyzwyczajony 
jestem, wszak obcuję ze Stanisławem 
Stachem od lat bez mała trzydziestu – 
to szmat czasu, można już człowieka 
poznać, polubić, znienawidzić, albo 
i zamordować. Ponieważ piszę ten 
tekst, a Staszek wciąż chodzi po tym 
świecie, zachodzi najprawdopodobniej 
tylko pierwsza i druga okoliczność, 
choć bywa – przyznaję – że miewa-
łem ochotę wcielić w życie i ostatnią. 
Anegdoty o jego wyczynach opowia-
dane są na plenerach w całej Polsce. 
Jak choćby ta, jak niemal sprzedał 
pewnemu samorządowcowi zestaw 
garnków, które miały zapewniać tak 
nowoczesne gotowanie, że nawet 
wody nie trzeba było do nich wlewać, 
ani wkładać produktów. Innego 
niemal śmiertelnie wystraszył, gdy się 
przedstawił jako inspektor z Urzędu 
Skarbowego… Kiedyś na kuracji w sa-
natorium ktoś go wziął za księdza; 
tak się wcielił w rolę, że jeszcze przez 
kilka lat przychodziły do niego listy 
zaczynające się słowami: „Wielebny 
Księże Proboszczu”… Stanisław Stach 
ma duszę artysty, więc mu się jego 
wariactwa wybacza: to rzucanie się 
do nóg ważnym ludziom (z prośbą 
o dotację dla Galerii), to „całowanie 
rączek”, jego żarty słowne i umyślne, 
a czasem nieumyślne pomyłki. Mamy 
wielkiego malarza w Olkuszu, cieszmy 
się, doceniajmy, pomagajmy i wyko-
rzystajmy Jego potencjał. Wprawdzie 
do młodzieniaszków już nie należy, 
ale energii w nim wciąż tyle, ile w dzie-
sięciu innych mężczyznach w jego 
wieku. Jeszcze wiele nagród zdobę-
dzie, dużo zdziała, nim osiądzie na 
zasłużonych laurach. Tego mu należy 
życzyć i dobrze byłoby, gdyby wszyscy 

trzymali za niego kciuki!
O malarstwie Stanisława Stacha 

bardzo trafnie napisał kiedyś prof. 
Stanisław Tabisz, malarz, krytyk, 
obecnie Jego Magnificencja Rektor 
Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie.

„Pamiętam pierwszy sukces 
Stanisława Stacha, jeszcze w Krako-
wie, jako studenta Akademii. Wtedy 
już mógł zaskakująco pochwalić się 
przed kolegami z uczelni nagrodą na 
Międzynarodowym Biennale Rysunku 
w Cleveland w Anglii. Później, w miarę 
postępowania ku dojrzałości, posy-
pały się inne nagrody i wyróżnienia 
oraz formy uznania za działalność 
społeczną, artystyczną i edukacyjną. 
Zapewne słusznie w swoim środo-
wisku, Stanisław Stach nazywany 
jest »człowiekiem orkiestrą« i tak 
w istocie jest. Niespożyte siły, jakimi 
dysponuje artysta, wigor i poczucie 
humoru oraz »bycie w kilku miej-
scach na raz« w sumie tłumaczą 
jego indywidualny sukces, ale także 
jego zaradność i skuteczność w krze-
wieniu sztuki w swoim środowisku 
i poza nim. Stach jest jak dynamit. 
Co sobie postanowi to zrealizuje i, 
jeżeli już, to krótko narzeka. Jest 
w całej swojej witalności człowiekiem 
czynu i twórczości. Jego metamor-
fozy malarskich fascynacji można 
zaobserwować w różnych okresach 
zintensyfikowanej działalności. Wy-
nikają one z ciągłych poszukiwań 
oraz pogłębiania źródeł, z których 
inspiracje czerpie malarz. Istnieje 
pewna dociekliwość i nieustępliwość 
nakazująca rozpalonemu w aktywno-
ści artyście zgłębiać każdy najdrob-
niejszy szczegół i długo krążyć w tym 
samym miejscu. Stanisław Stach 
w swoim malarstwie miewa takie 
okresy, kiedy chce pewien obszar 
swoich kreacji przenicować do-
szczętnie. Ikonografia oraz wizualny 
przekaz budowany jest przez niego na 
granicy zderzania się tego, co niesie 
swoim nurtem dzień powszedni, a co 
później przefiltrowywane jest, prze-
żywane i wypromieniowywane jako 
element wizjonerskiej kreacji. Obrazy 
Stanisława Stacha są w jakimś sensie 
surrealistyczne, ale operują detalami 
i formami zaczerpniętymi z samej 
natury. Świat obserwowany na ze-
wnątrz i świat wewnętrzny artysty 
spotykają się, by syntetyzować się 
w malarskim obrazie. Ale obraz wcale 
nie jest taki jednoznaczny i oczywisty. 
Płótna Stanisława Stacha zawierają 
swoistą tajemnicę. Są może obsesyjne 
w swej formalnej strukturze, czasami 
nadmiernie zgeometryzowane i odre-
alnione w zastosowanej deformacji 
czy tonacji kolorystycznej, ale silne 
w swym tajemniczym oddziaływaniu 
i przekazie. Przypominają, że świat 
nie jest taki zwyczajny i prosty, że 
człowiek ma złożoną naturę i może 
szybko zamienić swą humanistycz-
ną wrażliwość etyczną w zwierzęcy 
instynkt przetrwania. Zagubiony 
człowiek bywa targany sprzecznościa-
mi, a społeczny proces swej margi-
nalizacji czy degradacji przezwycięża 
twórczą postawą albo wręcz teatralną 
ekspresją jakieś tragikomicznej ekwi-
librystyki…”.

Zaś o jego zasługach w naucza-
niu tak pisał wybitny malarz, czło-
nek Grupy Krakowskiej, były rektor 
ASP w Krakowie, prof. Stanisław 
Rodziński:

„Uczyć to nie znaczy przekazywać 
instrukcje. Uczyć i przekonywać do 
przeżywania sztuki – to ukazywać 
bliźnim duchowy, prywatny ale i spo-
łeczny sens sztuki. Praca z uczniem, 
studentem, korekta, organizacja 
wystaw – to niezwykle pasjonujący, 
ale i trudny bardzo obszar kontaktów 
z ludźmi, które mając sens społeczny, 
dotycząc wielu bardzo zagadnień – są 
w istocie prywatnym, niezwykle wy-
magającym od pedagoga zadaniem. 
To niemal pogranicze przyjaźni, du-
chowego porozumienia”.015 r. liczyła 
1037 mieszkańców.

Stanisław 
Stach
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POLECAMY

R E K L A M A

15 października
Plener fotograficzny - Olkusz

10:00 - 12:00 Piłka ręczna: SPR Olkusz 
- MKS PM MPEC Tarnów - Hala MOSiR 
Olkusz, ul. Wiejska 1A

10:00 - 12:00 Uniwersytet Juniora 
w Bukownie - MOK Bukowno

15:00 - 16:00 Przygody Agatki i inne 
historie (2D Pl) - Kino „Zbyszek”

15:30 - 18:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

17:00 - 19:00 I liga piłki ręcznej: SPR 
Olkusz - Sośnica Gliwice - Hala MOSiR 
Olkusz, ul. Wiejska 1A

17:00 - 19:00 Randka na weselu (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

18:00 - 20:15 Ostatnia Rodzina (2D 
Pl) - Kino „Radość”

19:00 - 21:00 Kamienne pięści (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

20:30 - 23:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

16 października
16:00 - 18:00 Kabaret Hrabi - DK 
Wolbrom

16:00 - 18:00 Koncert Papieski - MOK 
Olkusz

20:30 - 23:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

17 października
16:00 - 18:00 Spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki - Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Olkuszu

17:00 - 19:00 Koncert fortepianowy - 
Pierluigi Camicia - MOK Olkusz

20:00 - 22:00 Kamienne pięści (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

18 października
15:30 - 18:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

17:00 - 19:00 Randka na weselu (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

18:00 - 20:15 Ostatnia Rodzina (2D 
Pl) - Kino „Radość”

19:00 - 21:00 Kamienne pięści (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

20:30 - 23:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

19 października
10:00 - 15:00 Ikonopisanie - czyli o filo-
zofii i technice ikonografii - Centrum 
Kultury w Olkuszu, ul. Szpitalna 32

10:00 - 15:00 Podaj dalej... drugie życie 
odpadów - MOK Olkusz

15:30 - 18:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

18:00 - 20:15 Ostatnia Rodzina (2D 
Pl) - Kino „Radość”

20:30 - 23:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

20 października
15:30 - 18:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

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

18:00 - 20:15 Ostatnia Rodzina (2D 
Pl) - Kino „Radość”

20:30 - 23:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

21 października
08:00 - 11:00 Profilaktyka jaskry 
i zaćmy - Ośrodek Zdrowia w Kluczach, 
ul. Zawierciańska 14

08:30 - 11:00 Link do przyszłości 
- Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Olkuszu

16:00 - 19:00 XXXIX Jesień Poetycka - 
Dwór w Bolesławiu, ul. Główna

17:00 - 19:00 Boska Florence (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

18:00 - 20:00 Spotkanie autorskie 
z Kacprem Płusą - Galeria BWA Olkusz, 
ul. Szpitalna

19:00 - 21:00 Blair Witch (2D NAPISY) 
- Kino „Zbyszek”

19:00 - 21:00 Spektakl Pół na Pół - DK 
Wolbrom

22 października
10:00 - 12:00 Inauguracja Uniwersytetu 
Juniora - Powiatowa i Miejska Biblio-
teka Publiczna w Olkuszu

16:00 - 18:00 Kabaret Skeczów Męczą-
cych - MOK Olkusz

18:00 - 21:00 Babski wieczór - DK 
Wolbrom

20:00 - 22:00 Blair Witch (2D NAPISY) 
- Kino „Zbyszek”

20:30 - 23:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

23 października
15:00 - 16:00 Przygody Agatki i inne 
historie (2D Pl) - Kino „Zbyszek”

16:00 - 18:00 Boska Florence (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

16:00 - 20:00 Filmowe niedziele 
w Bukownie - MOK Bukowno

18:00 - 20:00 Blair Witch (2D NAPISY) 
- Kino „Zbyszek”

20:30 - 23:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

24 października

17:00 - 19:00 Boska Florence (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

19:00 - 21:00 Blair Witch (2D NAPISY) 
- Kino „Zbyszek”

25 października
17:00 - 19:00 Boska Florence (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

19:00 - 21:00 Blair Witch (2D NAPISY) 
- Kino „Zbyszek”

20:30 - 23:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

26 października
Pierwszy olkuski Dzień Seniora - MOK 
Olkusz

10:00 - 15:00 Ikonopisanie - czyli o filo-
zofii i technice ikonografii - Centrum 
Kultury w Olkuszu, ul. Szpitalna 32

11:30 - 13:30 Spotkanie autorskie 
z Grzegorzem Kasdepke - Powia-
towa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Olkuszu

20:30 - 23:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 

„Radość”

27 października
08:30 - 10:00 Jaś i Małgosia - MOK 

Olkusz

10:10 - 11:30 Jaś i Małgosia - MOK 

Olkusz

11:40 - 13:00 Boskie poczucie humoru 

- opowieści biblijne - MOK Olkusz

17:00 - 19:00 Wykład w ramach Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku - MOK 

Olkusz

20:30 - 23:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 

„Radość”

28 października
16:30 - 18:30 Osobliwy dom pani Pere-

grine (2D DUBBING) - Kino „Zbyszek”

18:00 - 20:00 Wernisaż wystawy 

„Srebrne Jatki” - Galeria BWA Olkusz, 

ul. Szpitalna

19:00 - 21:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 

„Zbyszek”

29 października
16:30 - 18:30 Osobliwy dom pani Pere-

grine (2D DUBBING) - Kino „Zbyszek”

19:00 - 21:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 

„Zbyszek”

22:00 - 02:00 Maraton horrorów - Kino 

„Zbyszek”

30 października
15:00 - 16:00 Przygody Agatki i inne 

historie (2D Pl) - Kino „Zbyszek”

16:00 - 18:00 Osobliwy dom pani Pere-

grine (2D DUBBING) - Kino „Zbyszek”

18:30 - 20:30 Wołyń (2D Pl) - Kino 

„Zbyszek”

20:00 - 23:59 Maraton Filmowy Hallo-

ween - MOK Bukowno

W Zarzeczu kultywują 
dawne zwyczaje

zarzecze
Katarzyna�Barczyk

Tradycja: dawne obrzędy, lo-
kalna gwara i pyszne jedzenie 
przygotowane według dawnych 
przepisów babć i prababć to dla 
nich ważne element kultury i lo-
kalnej tożsamości. Mieszkańcy 
Zarzecza (gm. Wolbrom) ze szcze-
gólną troską dbają, by nie zatracić 
tych ważnych wartości. W ostatnią 
niedzielę wspólnie biesiadowali, 
promując lokalne smaki.

„Dobrym duchem” i inspiratorką 
spotkań przypominających dawne 
wiejskie tradycje jest szefowa zarze-
czańskiego Koła Gospodyń Wiejskich 
Krystyna Kiwior. Wspierają ją kole-
żanki z koła, a także sołtys Zarzecza 
Jan Pielka. W działania aktywizujące 
w tym zakresie dzieci i młodzież włą-
czają się też nauczyciele z lokalnej 
szkoły, strażacy z OSP, a także stra-
żacka orkiestra dęta pod kierownic-
twem Wiesława Sikory. Efektem tej 
współpracy są cykliczne spotkania, 

podczas których mieszkańcy – przed-
stawiciele wszystkich pokoleń - bawią 
się wspólnie, śpiewają, radośnie 
biesiadując przy zastawionym sma-
kołykami stole.

Wszystkie tego typu spotkania są 
starannie przygotowane – każdy może 
dać coś od siebie. Dzieci i młodzież 
prezentują przygotowany ze swoimi 
opiekunami program artystyczny. 
Najczęściej są to przedstawienia 
nawiązujące do wiejskich zwyczajów 
i prezentowane w pięknej krakowskiej 
godce, czyli lokalnej gwarze. Gospody-
nie pieką i gotują smakołyki, a także 
przewodzą w śpiewie tradycyjnych 
ludowych przyśpiewek i pieśni, do 
których podkład muzyczny zapewnia 
lokalna orkiestra. Kto chce, może 
poznać tajniki potraw przygotowa-
nych według dawnych, przekazywa-
nych z matki na córkę przepisów.

Spotkania nie tylko kultywują 
tradycje, ale także integrują miesz-
kańców. Podczas tegorocznej jesien-
nej biesiady zabawa była przednia. 
Licznie zgromadzona publiczność 
gromko oklaskiwała występy lokal-
nych artystów i zajadała się przygo-
towanymi tradycyjnymi potrawami. 
A niestrudzona pani Krystyna Kiwior 
już myśli o następnym spotkaniu 
- zapewne będą to jasełka, bowiem 
tradycja nakazuje, by w okresie 
bożonarodzeniowym wspólnie kolę-
dować...
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oLKUsz:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

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

Olkusz, gm. Olkusz,  
Bolesław, Bukowno, Klucze

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

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

noCna i ŚwiĄTECzna  
oPiEKa zdRowoTna na TEREniE  

PowiaTU oLKUsKiEgo:

R E K L A M A

Twoja reklama 
już od 

42,40 zł*
*cena netto

www.inwestlokum.pl

- biuro nieruchomości  
- pośrednictwo w zakresie 

kupna-sprzedaży,  
wynajmu: lokali,domów,  

magazynów, gruntów

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

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

=Sprzedam opony zimowe 
Michelline 165x70 R-13  
Tel.(794)560288.

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

p³acê najlepiej.  
Tel.(512)898278.

MASzyny - nARzêDzIA

=Przyczepê rolnicz¹ 
jednoosiow¹ Kiper 3,5 t. Tel.
(692)674327.

uSłuGI

=FIRMA InTROLIGATORSKA 
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickie- 

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

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

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

p³acê najlepiej.  
Tel.(793)001819.

eLeKTROTecHnIczne

=naprawa telewizorów  
Tel.(535)871074

FInAnSOWO - PRAWne

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

=Lombard Tomasz Kie³tyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne 
8-20, skup i sprzeda¿ z³ota, 
atrakcyjne ceny, super warunki. 
Tel.(512)777884.

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

OKOLIcznOœcIOWe

=WESELA- obs³uga muzyczna 
-DJ, prezenter- imprezy 
okolicznoœciowe- zawodowo. 
www.pbmuzyka.pl  
Tel.(501)384356.

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

MOTORyzAcJA

=OLeJe, FILTRy, AKceSORIA 
I PROFeSJOnALne nARzêDzIA 
SAMOcHODOWe
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz, ul. 
Sikorka 21. Tel.(32)6450660, 
czynne: 8-19.

=AuTO-PLAST sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bie¿¹ce
- czêœci i akcesoria
- lakiery samochodowe  
ju¿ od 17 z³/100 ml
- lakiery spray do wszytkich 
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysi¹clecia 1B,  
Tel.(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.

=AuTO-SzyBy: markowe 
szyby samochodowe, sprzeda¿, 
monta¿, naprawa, serwis. Bogu-
cin Du¿y 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.

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

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

p³acê najlepiej.  
Tel.(793)001819.

=POMOc DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

Autoskup, osobowe, dosta-
wcze. Tel.(531)666333.

=SERWIS KLIMATYZACJI. 
Przegl¹dy - dezynfekcja- 
naprawa. Olkusz, Al.1000lecia 
1b, Tel.(695)634005.
=Autoskup- ka¿de.  
Tel.(799)940745.

nIeRucHOMOœcI
LOKALe uŻyTKOWe

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

PRAcA
=Przyjmê do pracy kierowcê 
z kat. C, operatora koparko-
³adowarki, pracowników 
budowlanych. Tel.(604)292970.
=Umyjê okna.  
Tel.(698)994735.

=Zatrudniê do zbierania  
orzechów leszczyny.  
Tel.(664)693622.
=Pracuj jako Opiekun/ka osób 
starszych w Niemczech i Anglii. 
Organizujemy kursy jêzykowe 
i szkolenia przedwyjazdowe. 
Oferujemy wysokie zarobki. 
Promedica 24, Kraków ul. Basz-
towa 3. Tel.(506)289107.
=Zatrudniê na stanowisko 
spedytora w transporcie 
miêdzynarodowym, kierunek 
Polska- W³ochy, ze znajomoœci¹ 
j.angielskiego. Tel.(602)490992.
=Przyjmê do biura spedytora 
na transport miêdzynarodowy, 
znajomoœæ j.angielskiego, 
równie¿ do przyuczenia.  
Tel.(509)020901.
=40 lat, wyksza³cenie wy¿sze 
ekonomiczne, szukam pracy. 
Tel.(693)651057.
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ZDROWIE i URODA
alergolog
Bezbolesne testy alergiczne, odczulanie alergii, 
test obciążeń organizmu. aLERgo-MEd  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (2 piętro) Olkusz. Tel.  
511 998 966.

Ewa Liska-Markiel dr n. med. alergolog, larnyn-
golog. Testy pokarmowe, inhalacyjne, odczula-
nie. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. Środy w godz. 13-17.

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

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

dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, USG, zabiegi chirurgiczne, stulejka, 
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. SOBOTA 09:00–12:00. 

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. Czwartek 15.30 - 18.00.  
Rejestracja tel. 32 754 34 64, 608 681 422.  
www.gal-med.com

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

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

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

CHIrUrg ortopeda
wojciech gołąb lek. med., ortopeda. Konsulta-
cje, USG narządu ruchu, blokady, osocze bogato-
płytkowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOREK 18:00–19:00.

grzegorz Jarosławski lek. med., ortopeda, lekarz 
sportowy. Konsultacje, USG narządu ruchu, 
blokady, osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 09:00–17:00.

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

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

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

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

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

dermatolog
zofia Latała-otrębska, specjalista dermatolog. 
(lecznie dorosłych i dzieci) Olkusz, ul. Bylicy 1  
p. 11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75.  
Pn., śr. 16.00-18.00.

Magdalena sporek-osołkowska lek. med., der-
matolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. SOBOTA 09.00–12.00.

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 Zastawnik, 
Olkusz. ul. Sławkowska 5/6, tel.504 076 245,  
www.diet-fit.pl

Klaudia Parcz, mgr dietetyk - programy odchu-
dzające i regeneracyjne, diety specjalistyczne 
w jednostkach chorobowych, programy żywie-
niowe dla sportowców oraz żywienie kobiet 
planujących ciążę. Olkusz, ul. Nowa 13 tel.  
795 638 226, www.poradniametabo.pl

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

lek.med. anna wasyliszyn-nowak specjalista 
chorób wewnętrznych , specjalista endokrynolog. 
USG tarczycy. Przyjmuje w pon. i śr. po wcześniej-
szej rej. tel: 32 645 44 70, K. K. Wielkiego 64, 
Olkusz.

dr n. med. agnieszka Żak-gołąb, endokrynolog. 
NEUROKARD, ul. Pocztowa 3, Bukowno, tel.  
668 127 238.

agnieszka Żak-gołąb dr n. med., endokrynolog, 
internista. Konsultacje, USG tarczycy. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV 
WTOREK 15:30–18:00.

gastroenterolog
Paweł Kajfosz lek. med., gastroenterolog, inter-
nista. Konsultacje gastrologiczne, konsultacje 
hepatologiczne. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. SOBOTA 09.00–12.00.

GImnastYKa KoREKCYjna
ośrodek gimnastyki Korekcyjnej sKaKanKa 
mgr Ryszard Majewski, Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Tel. 664 159 510 www.skakanka.net

GInEKoloG
Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wt., pt 17-19.  
Tel. 514 288 668 (po 15.).

zuzanna gierzyńska lek. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
SOBOTA 09:00–12:00.

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

Bożena niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.  
Ul. Nowa 13, pon. i czw. 17-18. Tel. dom.  
32 754 88 08, tel. 607 276 753, 695 942 182.

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

a. zmaczyński dr, specjalista ginekolog. Konsulta-
cje ginekologiczne, endokrynologiczne, diagnostyka 
prenatalna, USG płodu. NZOZ Pro Familia J. Kantego 
28, Olkusz, Rej. 32 754 35 22, 793 346 033.

poradnia schorzeń sutka• 
sebastian Mosiej lek. med.  specjalista Chirurgii 
onkologicznej . Olkusz, ul. Sławkowska 4. Czwartek 
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
608 681 422. www.gal-med.com

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.

ImmUnolog
Elżbieta Papuga-szela immunolog kliniczny, 
spec. chorób wewnętrznych. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Piątki 
w godz 9-13.

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

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

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

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

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

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

KaRDIoloG DZIECIĘCY
arkadiusz wierzyk kardiolog dziecięcy, pediatra. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel.  
32 479 10 00. III czwartek miesiąca w godz. 16-19.

laRYnGoloG
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.

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

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

Beata winiarczyk, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Kwalifikacje do operacji. Badania okre-
sowe. Centrum Medyczne, ul. kr. K. Wielkiego 64, 
pok. 15, pon. 16.30-19, śr. 16.30 -19, sob. 10-12, 
tel. 32 645 44 70.

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

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

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

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

specjalistyczny gabinet Logopedyczny oRaTio 
anna szotek  -  logopeda dyplomowany,  
specjalista neurologopeda-surdopedagog. 
Olkusz, ul. F. Chopina 2 Tel. 698679254.  
www.logopeda.olkusz.pl

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

Marlena grzebinoga. Masaże lecznicze oraz 
relaksacyjne. Dojazd do pacjenta. Tel. 506377778.

mEDYCYna EstEtYCZna
Medesto, szeroki zakres zabiegów medycyny 
estetycznej. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, wt. 
8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.

studio Venus, dr n. med. Joanna sułowicz, 
dermatolog, wenerolog, lekarz medycyny este-
tycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny este-
tycznej. Olkusz, Krakowskie Przedmieście 7,  
Tel. 501 310 050.

Monika Żuchowicz-gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów medy-
cyny estetycznej. Laser. Rejestracja tel. 530 88 16 
13. www.chirurgiaolkusz.pl

mEDYCYna spoRtowa
Barbara Banyś, lekarz sportowy, specjalista 
neurologii i rehabilitacji medycznej  – kwalifika-
cja do uprawiania sportu do 23 r.ż, Olkusz ul. K. 
K. Wielkiego 64, tel. 570 120 117, 32 645 44 70.

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

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

neUroCHIrUrg
łukasz Janeczko lek. med., neurochirurg. Kon-
sultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów, 
leczenie bólu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. SOBOTA 09:00–13:00. 

neUrolog
Barbara Banyś, specjalista neurologii, specjalista 
rehabilitacji medycznej, lekarz sportowy – KON-
SULTACJE: Olkusz ul. K. K. Wielkiego 64, wtorki 
godz:16-18, tel. 570 120 117, 32 645 44 70. 

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

Elżbieta Kulka lek. med., neurolog. Konsultacje. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 17.00–19.00.

Lek. med. Maria Marciniak-Chmielewska.  
Gabinet Neurologiczny. Olkusz, ul. Nowowiejska 11 
(zielony dach), czynne: wt., śr., czw. 10-11, wt., czw. 
16-17. Rejestracja tel. 696 024 735.

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

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

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

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

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

anita Lyssek-Boroń, dr n. med. specjalista 
chorób oczu. Olkusz, ul. Parkowa 9a, wt., czw. od 
16.30. Rejestracja tel. 606 790 500.

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

stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób 
dzieci, neonatolog. Diagnostyka i leczeni dzieci  
i noworodków, badania USG: głowy, jamy brzusz-
nej, stawów biodrowych. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
(budynek Vis-Optica) Rejestracja tel. 502 233 855.

Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63. Przy-
jęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. USG, EKG, 
HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 602 776 052.

Jarosław szczurek, lek. med. spec. chorób 
noworodków. USG stawów biodrowych, mózgu, 
jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego 
14 A, Rejestracja tel. 503 706 119.

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

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

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

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

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

gabinet Psychoterapii Maria suchodolska-wój-
cicka. Konsultacje, diagnoza, psychoterapia. 
Dzieci, młodzież, dorośli, rodziny. Olkusz, ul. Kra-
kowska 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, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.

REHaBIlItaCja
ilona Cudejko, NDT-BOBATH dla dzieci i doro-
słych, terapia manulana MCKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.

Centrum Rehabilitacji ViTaL+MEd (Jerzmano-
wice). Kompleksowa rehabilitacja dzieci i doro-
słych. Terapia metodą m.in. NDT- Bobath.  
Mc Kenzie, PNF. Masaże, krioterapia, Fala ude-
rzeniowa, laser wysokoenergetyczny. Tel. 500 478 
004, www. evitalmed.pl

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

Janusz Kocjan, mgr fizjoterapii, w trakcie  
doktoratu (dr n.med). Rehabilitacja dzieci  
i dorosłych. Ortopedyczna. Neurologiczna.  
Leczenie bólu. McKenzie. Terapia Manualna. 
Olkusz, K.K.Wielkiego 54A. Tel. 885628627  
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan

dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro 
(Medesto).

Fizjoterapeuta mgr anna Małecka-włoch. 
Udary, wylewy, porażenia, niedowłady. SM, SLA, 
endoprotezy, stany po nowotworach, operacjach, 
wypadkach, masaż leczniczy kręgosłupa. Reha-
bilitacja w przychodni GAL-MED lub wizyty 
domowe. Tel. 505 503 249. www.an-medic.pl

witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Profesjo-
nalna fizjoterapia, masaż leczniczy i relaksacyjny. 
W i zy t y  d o m o we .  Te l . :  5 0 8  4 5 1  9 2 4 .  
www.fizjoterapia.olkusz.pl

reUmatolog
Ewa starzyńska lek. med., reumatolog. Konsul-
tacje. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. ŚRODA 16.00–19.00.

staCja DIalIZ
stacja dializa w olkuszu, ul Buchowieckiego 
15a. Zapewnia dializy dla pacjentów z Olkusza  
i okolic. Tel. 32 645 49 02.

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

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

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

gabinet stomatologiczny„dUo-dEnT” lek. dent. 
K. girek-Jędrychowska; lek.dent. i. Chmist-
wójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.  
Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10-13 i 15-18.

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

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

Ewa Haberka, lek. dent. Olkusz, ul. Witosa 14. 
Tel. 668 178 832.
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ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz, 
ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.- czw. 10.00-17.00, pt. 
9.00-15.00, rejestracja w godzinach pracy gabi-
netu lub telefonicznie 32 643 27 37 wew. 37.
Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia 
stomatologiczna. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, 
wt. 8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.
izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog.  
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśminowa 
4. Tel. dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524. 
Pon.-pt. 9-12 i 15-19.
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. 
Pon., śr., pt. 9-20, czw. 9-12. Tel. 606 305 405.
Renata szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz ul. 
Broniewskiego 8A (nowy adres gabinetu). Reje-
stracja telefoniczna: 602 276 667.
z i M o w s C y  s T o M aT o L o g i a  Ol ku sz ,  
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek - Piątek: 9 - 19, 
Sobota: 9 - 13. Tel. 32 754 25 18.

chirurgia stomatologiczna• 
specjalistyczny gabinet Chirurgii stomatologicz-
nej Barbara Kucharzewska - Malik, specjalista 

chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8-14, śr. i pt. 12-18. 
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom. 
601 805 027. Umowa z NFZ. 
Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka, 
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt. 
9.00-19.00, sob. 9.00-13.00.Rejestracja w gabi-
necie oraz  pod nr  te l .  606 64 44 54.  
www.kucharzewscy.pl  Wt, śr., pt. 15-19 przyj-
muje lek. stom. Grażyna Batko.

ortodonta• 
izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specjalista 
ortodonta. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28  
(II piętro). 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 poczeka-
niu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 (dawniej Szpitalna 
5). Tel. 32 754 41 23. Pn.-pt. 9-17, sobota 9-12.

terapIe
Terapie biorezonansem BICOM 2000: bólu krę-
gosłupa i stawów, reumatyzmu, nerwic, depresji, 
tarczycy, terapie antynikotynowe, antyalkoho-

lowe, odchudzające. aLERgo-MEd Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 28 (2 piętro), tel. 511 998 966.

Uroda
Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa laser LightSheer, 
fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezo-
terapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi 
dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 
60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.  
570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.pl
anna dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, ko smetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.  
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabra-
zja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.
studio Urody „Milena” - depilacja laserowa, mezo-
terapia, 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, 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

aLERgo-MEd instytut zdrowia, Urody i Pięk-
nego Ciała. Depilacja laserowa najlepszym 
laserem diodowym na rynku Med Beauty w 
technologii Light Sheer, odchudzanie i modelo-
wanie sylwetki: Kuma Shape 3 (najnowocześniej-
sza endermologia na rynku 3w1), kriolipoliza, 
mezoterapia igłowa, karboksyterapia, opalanie 
natryskowe SunFX, manicure i pedicure żelowy 
oraz hybrydowy, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, sonoforeza, lipoliza iniek-
cyjna, Nici (PDO, screw, barb 4d, haczykowe), 
powiększanie ust. Wszystkie urządzenia z certy-
fikatem medycznym CE. K.K.Wielkiego 28 (Przy-
chodnia obok Skarbka 1 pietro) 32-300 Olkusz, 
tel. 511998966 www.alergo-med.pl
studio Venus, depilacja laserowa, carboxytera-
pia, lipodermologia, zamykanie naczynek, zabiegi 
pielęgnacyjne i złuszczające. Olkusz, ul. Krakow-
skie Przedmieście 7. Tel. 501 310 050.

Urolog
Ewa Czapkowicz lek. med., urolog. Konsultacje, 
USG dróg moczowych, leczenie infekcji i nietrzy-
mania moczu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 15.30–19.00.

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

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

Elżbieta Papuga-szela lek. med., immunolog 
kliniczny, internista. Konsultacje, USG tarczycy, 
USG jamy brzusznej, USG węzłów chłonnych, 
badanie USG DOPPLER naczyń szyi, badanie USG 
DOPPLER żył i tętnic kończyn. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 09:00–
12:00. 

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. 

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

14-10-2016 Piątek ul. K. K. Wielkiego 14

15-10-2016 Sobota ul. Piłsudskiego 22

16-10-2016 niedziela ul. Mickiewicza 7

17-10-2016 Poniedziałek ul. Konopnickiej 4

18-10-2016 Wtorek ul. Skwer 6

19-10-2016 Środa ul. nullo 2

20-10-2016 czwartek ul. K. K. Wielkiego 24


