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Józef Januszek 
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Obywatelem Olkusza
� Więcej�na�stronie 3

olkusz
Wiola�Woźniczko

Józef Januszek, uznany spo-
łecznik i wieloletni nauczyciel 
matematyki w I Liceum Ogólno-
kształcącym im. Króla Kazimierza 
Wielkiego, został Honorowym 
Obywatelem Olkusza. Uroczy-
stość nadania tytułu odbyła się  
podczas specjalnej sesji Rady 
Miejskiej.

� strona 3

Czy kamery montowane na skrzyżowaniu  
krajówki z ulicą Kościuszki to kolejne pułapki  
na kierowców?
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Dokładnie 129 lat po podpisaniu aktu notarialnego 
nabycia Klucz przez Ludwiga Mauve w kluczewskim 
parku odsłonięto jego obelisk.
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Obelisk Ludwiga Mauve – hołd dla  
pioniera przemysłu

klucze
Wiola�Woźniczko

Dokładnie 129 lat po podpi-
saniu aktu notarialnego nabycia 
majątku Klucze przez niemieckie-
go przedsiębiorcę Ludwiga Mauve 
w kluczewskim parku odsłonięto 
jego obelisk. Uroczystość miała 
szczególny charakter, gdyż uczest-
niczyła w niej prawnuczka Ludwi-
ga, Heide Marie Dietel.

Pamiątkowy obelisk jest jednym 
z celów projektu „Poznajemy ojco-
wiznę – śladami przodków i historii 
wsi Klucze” autorstwa Koła PTTK 
w Kluczach, na który pozyskano 
dofinansowanie w ramach kon-
kursu Województwa Małopolskiego 
w dziedzinie turystyki ”Małopolska 
Gościnna”. Członkowie Koła mocno 
zaangażowali się w propagowanie 
historii Klucz, organizując m. in. 
w prelekcje i wystawy starych zdjęć. 
Ukoronowaniem projektu jest właśnie 
pamiątkowy obelisk. Stoi on w sym-
bolicznym miejscu w parku, obok 
zachowanego fragmentu schodów, 
które kiedyś prowadziły do amfite-
atru. Autorem obelisku jest znany 
artysta rzeźbiarz Wiesław Nadymus. 
Środki na ten cel pochodzą z dotacji 
województwa, sponsorów oraz sprze-
dawanych cegiełek.

Podczas uroczystości mieszkań-
com oraz zaproszonym gościom o Lu-
dwigu Mauve opowiadały Małgorzata 
Kocjan i Zofia Romańczyk z kluczew-
skiego PTTK-u. To szczególna postać 
w historii miejscowości. Ten niemiecki 
fabrykant 22 października 1887 roku 
kupił Klucze i wkrótce podjął budowę 
cementowni Towarzystwo Akcyjne Fa-

bryki Portland-Cement „Klucze” oraz 
papierni, która od 1912 r. nazywała 
się Towarzystwo Akcyjne Fabryki 
Papieru „Klucze”. - Nie wiemy, jak by 
dziś wyglądały Klucze i życie naszych 
mieszkańców, gdyby nie to, że Ludwig 
Mauve nabył majątek Klucze. Miał 
niesamowity talent organizacyjny, 
wraz z przemysłem rozwijał rolnictwo, 
leśnictwo, ogrodnictwo. Większość tu-
tejszej ludności pracowała u rodziny 
Mauve i Dietlów we dworze. Ludwig 
Mauve zmarł w 1915 roku w Sosnow-
cu w czasie I wojny światowej. Wiemy, 
że był zakochany w Kluczach i chciał 
tu być pochowany. Jak podaje Kurier 
Zagłębia z dnia 7.04 1915 roku, po-
chówek miał charakter tymczasowy. 
Po wojnie ciało miało być przeniesione 
do Klucz do specjalnie wzniesionego 
mauzoleum. Tak się jednak nie stało. 

Grobowiec Ludwiga i jego zony Selmy 
znajduje się w Sosnowcu na cmen-
tarzu ewangelickim. W zeszłym roku 
minęła setna rocznica jego śmierci 
– mówiła prezes kluczewskiego koła 
PTTK Małgorzata Kocjan.

Specjalnym gościem uroczystości 
była prawnuczka Ludwiga, Heide 
Marie Dietel, która pierwsze lata 
swojego życia spędziła w Kluczach. 
- Za każdym razem, gdy przybywam 
do Klucz, miejsca związanego z moim 
dzieciństwem, to dla mnie szczególne 
przeżycie. Jestem blisko związana 
z mieszkańcami przez trzy pokolenia 
mojej rodziny. Tutaj też przeżyłam 
cztery pierwsze lata swojego życia. 
Mój pradziadek Ludwig Mauve był 
bardzo kreatywnym inżynierem 
górnictwa, ale również miał duży 
talent w wielu dziedzinach techniki. 

Chociaż wiele stworzył, do końca 
pozostał bardzo skromny i zawsze 
sprawy drugiego człowieka były dla 
niego najważniejsze. Moja babcia 
Wera Dietel, z domu Mauve, opowia-
dała mi, że był bardzo surowym, ale 
sprawiedliwym ojcem. Dziękuję za 
upamiętnienie mojego pradziadka, 
a szczególne podziękowania kieruję 
do artysty, który tworzył ten obelisk 
– mówiła Heide Marie Dietel. Przed 
odsłonięciem obelisku prezes Sto-
warzyszenia „Ziemia Kluczewska” 
Małgorzata Gut - Pasich wręczyła 
Heide Marie Dietel akt nadania tytułu 
honorowego członka Stowarzyszenia, 
w uznaniu jej zasług dla odkrywania 
historii Klucz.

Obelisk to dobry początek upa-
miętniania historii twórców rozwoju 
Klucz. Podczas spotkania padły 

istotne deklaracje dotyczące kolej-
nych działań dotyczących m. in. 
restauracji pałacyku. - Dziś mamy 
dzień szczególny. W zabytkowym 
parku na tle pałacyku Dietlów, 
w obecności potomków rodzin Mauve 
i Dietlów, odsłaniamy obelisk, który 
przypomina nam o tożsamości Klucz. 
Przeszłość przeplata się z teraźniej-
szością. Dzięki powstaniu fabryki pa-
pieru miejscowość mogła się rozwijać. 
Dzisiaj rozwija się nadal – w Papierni 
powstaje inwestycja za prawie 200 
mln złotych, będą nowe miejsca 
pracy. Nas czeka równie duże wyzwa-
nie. Pałacyk Dietlów wymaga dużych 
nakładów finansowych, podejmujemy 
starania o pozyskanie środków. To 
dla nas priorytet, aby przywrócić mu 
dawną świetność – podkreślił wójt 
Norbert Bień.

- Moja obecność jest najlepszym 
dowodem na to, że władzom woje-
wództwa bardzo zależy na kultywo-
waniu takich tradycji, na sięganiu 
do twórców dobrej, industrialnej 
kultury. Przedsiębiorcy, którzy na 
początku ubiegłego wieku lokowali tu 
swoje biznesy, nie zapominali o tym, 
aby poza budowaniem kapitalizmu 
działać też dla dobra mieszkańców 
– zaznaczył radny sejmiku małopol-
skiego Marcin Cockiewicz.

Po symbolicznym odsłonięciu 
obelisku i złożeniu kwiatów nadszedł 
czas na rozmowy o dawnych czasach. 
Było co wspominać, bo u rodziny 
Dietlów pracowało przecież wielu 
mieszkańców Klucz. Niemal w każdej 
rodzinie zachowały się opowieści nie 
tylko z czasów przedwojennych, ale 
i okupacji. Wtedy bowiem Dietlowie 
przejmowali ziemie mieszkańców, 
aby móc u siebie zatrudnić jak 
najwięcej osób. W ten sposób oca-
lili przed wywózką na roboty czy do 
obozu wielu kluczowian. - Dobrze 
się dzieje, że zaczynamy chwalić się 
naszą historią i staramy się ocalić 
od zapomnienia tych, dzięki którym 
nasza miejscowość stała się nie tylko 
ośrodkiem przemysłu, ale i miejscem, 
w którym po prostu dobrze się żyło. 
Rodziny Mauve i Dietlów bardzo 
dbały o mieszkańców, a teraz my 
powinniśmy zadbać o zachowanie 
o nich pamięci - opowiada jeden 
z mieszkańców.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć 
z uroczystości odsłonięcia obelisku. 
Wkrótce na naszych łamach przeczy-
tacie o planach rewitalizacji zabytko-
wego pałacyku Dietlów.

Głos parlamentarzystów 
w sprawie szpitala

olkusz
Jakub�Fita

Znamy już stanowisko parla-
mentarzystów z terenu naszego 
powiatu w sprawie wniosku do-
tyczącego ponownej kontroli NIK 
w olkuskim szpitalu.

Przypomnijmy, że na początku 
września bieżącego roku władze ol-
kuskiego powiatu skierowały oficjalne 
pismo do Lidii Gądek, Agnieszki Ścigaj 
i Jacka Osucha. Zawierało ono prośbę 
o wsparcie wniosku skierowanego do 
Najwyższej Izby Kontroli w kwestii 
zbadania działalności Spółki Nowy 
Szpital w Olkuszu. Kontrola miałaby 
dotyczyć celowości, rzetelności i go-
spodarności wykorzystania środków 
publicznych. Do prośby przychyliło 
się dwoje parlamentarzystów.

- W imieniu Zarządu Powia-
tu w Olkuszu serdecznie dziękuję 
Posłom na Sejm RP – Pani Agnieszce 
Ścigaj i Panu Jackowi Osuchowi za 
zainteresowanie sprawami olkuskiego 
szpitala. Poparcie przez Państwa skie-
rowanego przez nas wniosku do NIK 
o przeprowadzenie kontroli w Spółce 
Nowy Szpital w Olkuszu to wyraz 
wspólnej troski o dobro pacjentów 
oraz poczucie odpowiedzialności za 
nasz szpital – informuje Starosta 
Paweł Piasny.

Olkuskie starostwo chce, aby 
kontrolerzy NIK przyjrzeli się umowom 
na usługi porządkowo-czystościo-
we z firmami sprzątającymi, które 
zostały zawarte przez władze Spółki 

w 2013 roku. Przedmiotem kontroli 
miałaby być także kwestia kary, jaką 
placówka musi zapłacić do ZUS za 
nieodprowadzanie składek ubezpie-
czeniowych od części zatrudnionego 
personelu. Ponadto duże wątpliwość 
władz powiatowych budzą kwestie 
związane z obsługą zewnętrznych 
firm oraz koszty, jakie szpital ponosi 
na consulting i doradztwo.

- Wyrażam głęboką nadzieję, 
że kontrola NIK przyczyni się do 
wykazania transparentności funk-
cjonowania Spółki, tak aby zyskiwali 
na tym przede wszystkim pacjenci 
i mieszkańcy naszego regionu. Zga-
dzam się ze stwierdzeniem, że jest ona 
konieczna i niezbędna – mówi poseł 
Jacek Osuch.

Nie wszyscy podzielają jednak 
ten pogląd. Swój głos w sprawie 
postanowiła zabrać część personelu 
zatrudnionego w olkuskiej placówce. 
W otwartym liście opublikowanym 
na łamach lokalnej prasy wskazują 
oni, że - ich zdaniem - działania 
Zarządu Powiatu przyczyniają się do 
utrwalania negatywnego wizerunku 
szpitala w oczach pacjentów. Według 
nich uderzają one bezpośrednio w wy-
konujących tu swoją pracę lekarzy, 
pielęgniarki i pozostały personel, co 
w konsekwencji może skutkować 
odpływem pacjentów do innych 
jednostek ochrony zdrowia. W tej sy-
tuacji do ostudzenia emocji nawołuje 
posłanka Lidia Gądek.

- Jeżeli Zarządowi Powiatu Olku-
skiego i władzom olkuskiego szpitala 
naprawdę leży na sercu los pacjenta, 
to z pewnością nie powinni prowadzić 

dyskusji przepełnionej negatywnymi 
emocjami za pośrednictwem mediów. 
Wypowiadanie wzajemnych oskarżeń, 
nierzadko w agresywnym tonie, to 
najgorszy z możliwych sposobów 
prowadzenia dialogu. Obawiam się, 
że aktualny styl rozmów może do-
prowadzić do powstania trudnych do 
przezwyciężenia w przyszłości resen-
tymentów. Dlatego nie chcę dodatko-
wo podsycać konfliktu komentując 
konkretne działania pomawiających 
się stron. Zarząd Powiatu, będąc 
przekonanym o słuszności swoich 
zarzutów kierowanych pod adresem 
olkuskiego szpitala, powinien złożyć 
stosowne zawiadomienie w proku-
raturze lub bezpośrednio wystąpić 
na drogę sądową, tym bardziej, że 
korzysta z usług zatrudnionego 
w starostwie prawnika – tłumaczy 
posłanka.

Dlaczego po prostu nie zamówić 
audytu? Władze powiatowe tłumaczą, 
że postanowiły zwrócić się do NIK-u, 
gdyż zlecenie podobnej kontroli pod-
miotowi zewnętrznemu byłoby zbyt 
kosztowne dla powiatu znajdującego 
się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 
Wyniki takiej kontroli mogłyby być 
także kwestionowane jako nieobiek-
tywne, z racji tego, że pochodziłyby 
one od podmiotu niepublicznego.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat?  
– Zapraszamy do dyskusji na  
www.przeglad.olkuski.pl

Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa

olkusz
Jakub�Fita

Od połowy września miesz-
kańcy Małopolski mogą korzystać 
z Krajowej Mapy Zagrożeń Bez-
pieczeństwa. Jest to narzędzie 
internetowe, za pomocą którego 
obywatele mogą dzielić się spo-
strzeżeniami dotyczącymi wszel-
kich zagrożeń występujących 
w ich sąsiedztwie. Postanowiliśmy 
sprawdzić, jak rozwiązanie to 
sprawdza się w Olkuszu.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwem w powiecie olkuskim, jak 
i w całym województwie małopolskim, 
ruszyła 14 września 2016 roku. Jak 
mówi oficjalny komunikat, jest to 
narzędzie internetowe umożliwiające 
szybką identyfikację skali i rodzajów 
zagrożenia. Każdy może z niego sko-
rzystać wchodząc na stronę inter-
netową Policji. Wystarczy zaznaczyć 
miejsce na mapie i wybrać rodzaj 
zagrożenia.

Do wyboru mamy aż 25 kategorii 
przestępstw i wykroczeń. Na interak-
tywnej mapie można więc zaznaczyć 
miejsca, w których dochodzi do aktów 
wandalizmu, spożywania alkoholu, 
gromadzenia się nieletnich, przekra-
czania prędkości przez pojazdy, złego 
oznakowania przejść dla pieszych lub 
też niewłaściwego parkowania. 

Mapy zostały opracowane w opar-
ciu o informacje własne Policji, czyli 
m.in. statystyki policyjne, a także 
na podstawie informacji przekaza-

nych przez podmioty biorące udział 
w konsultacjach społecznych oraz 
w oparciu o wyniki badań opinii 
publicznej oraz informacje różnych 
instytucji.

Jak informują służby prasowe 
Policji, każde zgłoszenie zarejestro-
wane poprzez system jest następnie 
weryfikowane fizycznie przez Policjan-
tów. Informacje przekazywane przez 
internautów mają również przełożenie 
na planowanie pracy Policji na  tzw. 
dyslokację służby, czyli harmonogram 
patroli.

Z danych udostępnionych na 
stronie internetowej Komendy Powia-
towej Policji w Olkuszu, od momentu 
uruchomienia sytemu, w powiecie 
olkuskim odnotowano 318 zgłoszeń. 
Okoliczni mieszkańcy najczęściej sy-
gnalizowali kwestie związane z prze-
kraczaniem dozwolonej prędkości, 
nieprawidłowym parkowaniem oraz 
spożywaniem alkoholu w miejscach 
publicznych. 

Zgłoszenia dokonywane za 
pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń 
bezpieczeństwa są anonimowe. I tutaj 
pojawia się pewien problem. Niedaw-
no pisaliśmy o 21 mandatach za złe 
parkowanie, które otrzymali miesz-
kańcy ul. Armii Krajowej. 

Jak się okazuje, nie jest to od-
osobniony przypadek. Do naszej 
redakcji zaczęły spływać informacje 
o podobnych sytuacjach na terenie 
całego miasta. Wiele z nich to efekt 
nadgorliwości, czy jak kto woli, 
„sąsiedzkiej życzliwości” części in-
ternautów dokonujących zgłoszeń za 
pośrednictwem Mapy.

- Najbardziej nurtującym oby-
wateli problemem jest niewłaściwe 
parkowanie w strefie zamieszkania. 
Od 14 września do 14 października 
mieszkańcy aż 84 razy zaznaczali 
właśnie tą kategorię. Każde takie 
zgłoszenie zostało odnotowane, zwe-
ryfikowane i potwierdzone przez 
policjantów. Obecnie w komendzie, 
w sprawie niewłaściwego parkowania 
na osiedlach, toczą się postępowania 
– przyznają przedstawiciele Policji.

- To takie „uprzejmie donoszę”, 
tylko w wersji on-line. Jak nie ma 
miejsc parkingowych na osiedlach, 
to gdzie mamy zostawiać swoje auta? 
– komentuje jeden z naszych rozmów-
ców, który za pozostawienie swojego 
pojazdu w miejscu niedozwolonym 
otrzymał mandat w wysokości 100 zł 
i jeden punkt karny.

Wszyscy olkuszanie mieszkający 
w rejonie tzw. stref zamieszkania 
muszą więc mieć się na baczności. 
Na terenach oznaczonych niebieskim 
znakiem Piesi mogą poruszać się 
całą szerokością jezdni. Nie  mają też 
obowiązku korzystać z chodnika czy 
pobocza. Pojazdy nie mogą przekra-
czać prędkości 20 km/h, a postój lub 
parkowanie samochodów w innych 
miejscach niż do tego przeznaczone 
jest bezwzględnie zabroniony.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? 
– Zapraszamy do dyskusji na  
www.przeglad.olkuski.pl
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KONDOLENCJE  PODZIĘKOWANIA

Nekrologi, podziekowania  
kondolencje  
już od 65 zł* 

*cena netto

Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Władze miasta oraz zaproszeni 
goście spotkali się we wtorkowe popo-
łudnie w olkuskim Centrum Kultury.  
-Tytuł Honorowego Obywatela Miasta 
Olkusza jest najwyższym wyróż-
nieniem, jakim lokalny samorząd 
może odznaczyć osoby, które swoją 
postawą życiową oraz pracą na rzecz 
innych w sposób szczególny zasłu-
żyły się dla olkuskiego środowiska, 
szerząc tym samym idee społeczeń-
stwa obywatelskiego. Skierowany 
przez Stowarzyszenie „Złota Arka” 
Nauczycieli i Absolwentów I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Króla Kazi-
mierza Wielkiego w Olkuszu wniosek 
o nadanie tego zaszczytnego tytułu, 
wyraźnie wskazuje, iż do grona takich 
osób z całą pewnością należy Pan 
Józef Januszek – wieloletni nauczy-
ciel tej szkoły, szanowany wychowaw-
ca i zaangażowany w życie lokalnej 
społeczności mieszkaniec Olkusza. 
Radni czuli się zaszczyceni mogąc 
zrealizować ten wniosek – mówił 
przewodniczący Rady Miejskiej Jan 
Kucharzyk podczas uroczystej sesji.

W uzasadnieniu stosownej 
uchwały Rady Miejskiej podkreślono, 
że „(…) Józef Januszek od 1957 roku 
jako nauczyciel matematyki przez 

wiele dekad z ponadprzeciętnym 
oddaniem przekazywał wiedzę i pasję 
do nauk matematyczno-przyrodni-
czych kilku pokoleniom olkuszan. 
Jego wychowankowie wspominają 
go jako człowieka, który był nie 
tylko wybitnym nauczycielem, ale 
również wychowawcą traktującym 
pracę z młodzieżą jako swoją życiową 
misję. Z wielkim zaangażowaniem 
uczył młodych ludzi nieszablonowego 
myślenia i analitycznego spojrzenia 
na otaczającą rzeczywistość, przeka-
zując przy tym wartości patriotyczne. 
Jako twórca Młodzieżowych Drużyn 
Ochotniczej Straży Pożarnej zaszcze-
piał w młodzieży potrzebę niesienia 
pomocy innym. Zamiłowanie do ziemi 
ojczystej rozbudzał między innymi 
przez organizowane przez szereg lat 
wakacyjne obozy wędrowne”.

Józef Januszek jest również 
uznanym samorządowcem i społecz-
nikiem. Był pierwszym przewodniczą-
cym utworzonego w 1981 roku NSZZ 
„Solidarność”, w latach 1990-1992 
pełnił funkcję dyrektora biura Delega-
tury Oświaty i Wychowania. W latach 
1990-1994 zasiadał w Radzie Miej-
skiej, będąc jednocześnie przewod-
niczącym Komisji Kultury i Eduka-
cji. Już na emeryturze zainicjował 
utworzenie Klubu Nauczyciela przy 
PTTK w Olkuszu w 2005 roku, a rok 
później Stowarzyszenia „Złota Arka” 

Nauczycieli i Absolwentów I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Króla Ka-
zimierza Wielkiego w Olkuszu. Jest 
także redaktorem naczelnym Zeszy-
tów Historycznych.

Talent, umiejętności i osiągnięcia 
zawodowe Józefa Januszka zostały 
docenione poprzez przyznanie takich 
odznaczeń jak: Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Złoty 
Krzyż Zasługi, Medal Komisji Eduka-
cji Narodowej. Pan Józef Januszek był 
wielokrotnie wyróżniany nagrodami 
Ministra Oświaty i Wychowania, dy-
rektora I Liceum Ogólnokształcącego 
w Olkuszu, a za pracę społeczną na 
rzecz innych z rąk Burmistrza Miasta 
i Gminy Olkusz odebrał Nagrodę 
Cordis Nobilis.

- Dla burmistrza to ogromny za-
szczyt uczestniczyć w sesji, podczas 
której w poczet zasłużonych obywateli 
miasta dołączył pan Józef Januszek. 
Tytuł Honorowego Obywatela jest 
ukoronowaniem jego dotychczasowej 
pracy. Ilość zasług profesora jest 
imponująca. To dzięki tak zaangażo-
wanym osobom miasto może się roz-
wijać. W imieniu własnym oraz miesz-
kańców dziękuję za to, co Pan zrobił 
dla nas wszystkich – tak do laureata 
zwrócił się burmistrz Roman Piaśnik.

Dziękując za przyznane wyróż-
nienie, Józef Januszek ze wzrusze-

niem opowiadał o swojej pracy peda-
goga. - Cogito ergo sum – myślę, więc 
jestem - to słynna dewiza Kartezjusza, 
twórcy geometrii analitycznej. Idąc 
tym śladem, starałem się wprowadzić 
moich uczniów w świat matematyki. 
Mój wybór zawodu nie był przypad-
kowy. Poza przekazywaniem wiedzy 
pragnąłem wpływać na wszechstron-
ny rozwój młodych ludzi. Chciałem 
rozbudzić w nich potrzebę poznawa-
nia wiedzy, ale i piękna naszego kraju. 
Przez prawie 40 lat zajmowałem się 
kształceniem i wychowaniem moich 
uczniów. Wdzięczny jestem losowi za 
to, że mogłem wykonywać ukochany 
zawód, że mam piękną rodzinę, a na 
swojej drodze spotkałem mądrych 
i życzliwych ludzi, którzy pomogli mi 
spełnić moje zamierzenia – mówił 
Józef Januszek.

Honorowy Obywatel Olkusza 
odebrał gratulacje i życzenia od zapro-
szonych gości. Uroczystość uświetnił 
koncert w wykonaniu uczniów Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia 
w Olkuszu.

Józef Januszek jest ósmym 
honorowym obywatelem Olkusza. 
Wcześniej ten tytuł otrzymali: Stefan 
Ząbczyński, Władysław Gnyś, Janina 
Majewska, Marian Biliński, Horst 
Faeser, Kazimierz Czarnecki i Mosze 
Berger.

Śmierć na pasach
klucze

Piotr�Kubiczek

Nie żyje 82-letnia kobieta, 
którą we wtorkowy wieczór w Klu-
czach na przejściu dla pieszych 
potrącił kierowca volkswagena 
golfa.

Do tragicznego wypadku doszło 
25 października około godz. 18.00. 
Pod koła golfa wpadła przechodząca 
przez jezdnię 82-letnia mieszkanka 

Klucz. Poszkodowana została prze-
wieziona do olkuskiego szpitala. 
Niestety, po kilku godzinach zmarła. 
To już siódma ofiara śmiertelna w tym 
roku jeśli chodzi o pieszych korzysta-
jących z dróg publicznych.

Kierowca volkswagena był trzeź-
wy. Na miejscu potrącenia przeprowa-
dzono oględziny, a także sporządzono 
dokumentację fotograficzną. Trwają 
prace nad wyjaśnieniem przyczyn 
i wszelkich okoliczności tego wy-
padku.

Od piątku akcja 
„Znicz”

powiat
Piotr�Kubiczek

Uroczystość Wszystkich Świę-
tych za pasem. Już niebawem na 
drogach rozpocznie się wzmożony 
ruch, a okolice cmentarzy staną 
się wielkimi parkingami. Jak 
zwykle w tych dniach musimy się 
liczyć nie tylko z korkami, ale 
i wzmożoną aktywnością służb 
mundurowych, w szczególności 
policjantów.

Tegoroczna akcja „Znicz” roz-
pocznie się już w piątek, 28 paź-
dziernika. Działania prowadzone 
przez funkcjonariuszy potrwają przez 
sześć dni, aż do środy 2 listopada. 
Pojawią się dodatkowe patrole służące 
w szczególności pieszym w bezpiecz-
nym dotarciu na groby bliskich.

- Policjanci będą kontrolować 
parkingi przy cmentarzach oraz same 
cmentarze, aby przeciwdziałać wykro-
czeniom i przestępstwom. Szczególną 
uwagę będą zwracać na tych, którzy 
wsiądą za kierownicę pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających 
– mówi asp. Katarzyna Matras, oficer 
prasowy KPP w Olkuszu.

Zgodnie z zapowiedziami, na 
drogach dojazdowych do olkuskiego 
cmentarza zostanie wprowadzona 
czasowa zmiana organizacji ruchu. 
Pojawią się na nowe znaki drogowe. 
Dojazd na groby możliwy będzie 
jedynie z krajówki ulicą Kruszcową. 

Wyjechać natomiast będzie można 
tylko ul. Powstańców Śląskich.

Policjanci z drogówki oraz pre-
wencji zadbają o bezpieczeństwo na 
szlakach komunikacyjnych. Pokierują 
ruchem i jak zwykle ułatwią pieszym 
przejście przez skrzyżowanie DK 94 
z ul. Kruszcową. Polecenia wydawane 
przez funkcjonariuszy są ważniejsze 
od sygnałów i znaków drogowych.

Przedstawiciele olkuskiej komen-
dy apelują jednocześnie o zachowanie 
szczególnej ostrożności. Dotyczy to 
zarówno kierowców, jak i pieszych, 
którzy w wielu przypadkach także 
nie są bez winy. - Kierowcy muszą 
pamiętać o podstawowych zasa-
dach bezpieczeństwa: o dostawaniu 
prędkości do panujących warunków 
atmosferycznych i o zachowaniu bez-
piecznej odległości pomiędzy pojaz-
dami. Piesi z kolei powinni poruszać 
się chodnikiem lub poboczem drogi. 
Warto wieczorem mieć przy sobie 
odblask lub latarkę. Przypominamy, 
że zgodnie z przepisami ruchu dro-
gowego każdy pieszy, który porusza 
się po zmroku po drodze poza obsza-
rem zabudowanym, musi mieć na 
swoim ubiorze odblask umieszczony 
w sposób widoczny dla kierujących – 
podkreśla asp. Matras.

W tych dniach warto też pomyśleć 
o zamianie samochodu na komunika-
cję miejską. Jak zwykle ZGK „KM” 
uruchomi specjalne kursy, które 
pozwolą mieszkańcom w spokojnym 
dotarciu w rejon cmentarzy.

Zielona fala, 
a nie pułapki

olkusz
Piotr�Kubiczek

- Czy te kamery montowane 
na skrzyżowaniu krajówki z ulicą 
Kościuszki to kolejne pułapki na 
kierowców? - z takim pytaniem 
zadzwonił do nas we wtorek jeden 
z mieszkańców Olkusza, zanie-
pokojony nowym sprzętem, jaki 
pojawił się nad sygnalizacją świetl-
ną we wskazanym miejscu. Jak 
się okazuje, nowo zamontowane 
kamery mają kierowcom pomagać, 
a nie utrudniać im życie.

Najpierw przez kilka dni byliśmy 
świadkami remontu fragmentów as-
faltu przy dojazdach do skrzyżowania. 
Prace, choć wykonywane z dużym 
zaangażowaniem robotników mimo 
czasem niesprzyjającej aury i tak 
mocno zakorkowały centrum miasta. 
Korki przed sygnalizacją sięgały nawet 

kilkuset metrów. Nowa nawierzchnia 
już jest, w niektórych miejscach pozo-
stało tylko wymalowanie pasów ruchu 
i zebr na przejściach dla pieszych. 
Dotyczy to nie tylko skrzyżowania DK 
94 z ul. Kościuszki i ul. Rabsztyńską, 
ale także z ul. Mickiewicza i ul. 20-
straconych.

Na tych samych skrzyżowaniach 
kończy się także montaż kamer, 
mających upłynnić ruch samocho-
dowy. Jak informują przedstawiciele 
krakowskiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
sygnalizacje są doposażane w urzą-
dzenia pozwalające skoordynować 
światła w dwóch newralgicznych 
miejscach. Kamery mają dać początek 
tzw. „zielonej fali”, czyli przejazdowi 
przez oba skrzyżowania bez koniecz-
ności czekania na jednym z nich.

Tak więc uspokajamy. Nowy 
sprzęt wcale nie oznacza nowych 
problemów dla kierowców. Co więcej, 
ma im ułatwić podróżowanie.
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na 
tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 28.10.2016 r. 
do 09.12.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości 

składającej się z działek nr: 2114/37, 2114/38, 2114/39 i 2114/40 o łącz-
nej powierzchni 6,4140 ha (powstałych z podziału działki nr 2114/36), 
położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej, objętej księgą wieczystą KR1O
/00033658/1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „PU.1”  
– opisanym jako tereny przemysłu i usług. Nieruchomość przeznaczona 
do sprzedaży w drodze przetargu.
Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Mieniem w godz. 7.00-15.00 w pok. 204 lub pod numerem telefonu 
32 626 02 04.

UCHWAŁA NR XXI/330/2016
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Olkuszu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016., poz. 446/ - Rada Miejska

u c h w a l a:
§ 1. Nadać nazwę drodze położonej w Olkuszu, stanowiącej działkę 

ewidencyjną oznaczoną nr 2475/2, biorącej swój początek od ulicy 
Króla Kazimierza Wielkiego i dochodzącej do ulicy Francesco Nullo 
- ul. Mieczysława Karwińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
Rynek 1

ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr: 
617/31 o pow. 32.739 m2, 630/2 o pow. 1.165 m2, 631/2 o pow. 1.325 m2, 
632 o pow. 2.500 m2, 633 o pow. 2.120 m2, (obręb Pomorzany) oraz działki 
nr 741/18 o pow. 14.266 m2 (obręb Olkusz), położonej w Olkuszu przy 
ul. Wspólnej, w granicach Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, 
stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgami wieczystymi: 
KR1O/00047850/8, KR1O/00078609/0, KR1O/00040127/2.

Nieruchomość o nieregularnym kształcie, posiada ograniczenia zabudowy 
związane z przebiegiem sieci energetycznych zarówno podziemnej linii 
kablowej jak i naziemnej linii wysokiego napięcia oraz kolektora kanalizacji 
sanitarnej ks800. W południowo-zachodniej części działki nr 617/31 umiesz-
czone są fragmenty sieci kanalizacji teletechnicznej, posadowionej również 
na działce nr 617/30. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej i sieci 
infrastruktury technicznej: woda, energia, kanalizacja. 
Nieruchomość wolna od zobowiązań i obciążeń. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe 
działki znajdują się w terenie oznaczonym symbolem „D 2PT/UC” – opi-
sanym jako „tereny produkcyjno-techniczne z możliwością wprowadzenia 
usług komercyjnych”. Ponadto w terenie oddziaływania starego kopalnictwa 
(teren kat. B), w granicy terenu górniczego ZGH „ Bolesław I”, w granicy 
strefy uciążliwości od trasy komunikacyjnej (droga krajowa 94).częściowo 
w strefie ochrony sanitarnej Działki nr 633 i 741/18 zgodnie z ewidencją 
gruntów i budynków m. Olkusza stanowią użytek: LsVI (las) i na podsta-
wie art. 37a ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach – Skarbowi 
Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy 
prawa prawo pierwokupu tego gruntu. Przed przystąpieniem do zabudowy, 
nabywca zobowiązany będzie do uzyskania zgody na wyłączenie z produkcji 
leśnej działek gruntu nr 633 i 741/18 (decyzja Dyrekcji Regionalnej Lasów 
Państwowych w Katowicach).
W związku z tym, że na działce nr 617/31 znajdują się fragmenty sieci 
kanalizacji teletechnicznej, nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia 
stosownej, nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego 
właściciela działki nr 617/30. 
Ustanawiana służebność polegać będzie na prawie utrzymania fragmentów 
sieci kanalizacji teletechnicznej w miejscach dotychczasowego ich umiesz-
czenia na działce nr 617/31 tj. w pasie technologicznym o szerokości 1 m od 
osi istniejącej sieci kanalizacji teletechnicznej oraz na prawie całodobowego 
udostępnienia części nieruchomości stanowiącej działkę nr 617/ 31 zabudo-
wanej fragmentami w/w sieci w celu wykonywania przez każdoczesnego wła-
ściciela działki nr 617/30 czynności związanych z eksploatacją, konserwacją 
i usuwaniem awarii fragmentów sieci kanalizacji teletechnicznej.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony 
złotych). Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT (23%). Postąpienie nie 
mniej niż 1% ceny wywoławczej Przystępujący do przetargu zobowiązany 
jest wnieść wadium w wysokości 600.000,00 zł do dnia 22.12.2016 r. na 
konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 
4868 9878. 
Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016r. o godz. 11.00  
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu , pok. 101.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu 
obok pok. 229, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.
olkusz.pl w dziale Nieruchomości , portalu internetowym: www.olkusz.otodom.
pl oraz www.bipmalopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne 
i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji 
i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 
204, telefon (32) 626 02 04.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
Roman Piaśnik 

informuje o zmianie organizacji ruchu  
w dniach od 29.10.2016 r. do 1.11.2016 r.,  

mającej na celu upłynnienie ruchu w związku  
ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych. 

Od soboty 29 października do wtorku 1 listopada nastąpi zmiana 
organizacji ruchu na wjeździe z Drogi Krajowej 94 do cmentarza 
oraz na ulicach osiedla Piaski, dolotowych do cmentarza, tj.  
ul. Kruszcowej, Ołowianej i Powstańców Śląskich. 

Szczegółowa mapa przedstawiająca zmianę organizacji ruchu w 
okresie Wszystkich Świętych dostępna jest na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” przygo-
towuje dodatkowe linie zapewniające transport w tym okresie.

Sprawdź jak kursują autobusy w okresie
Wszystkich Świętych

na www.przeglad.olkuski.pl
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Wylewki agragatem mixokret 
510 191 033 Fachowa ekipa

R E K L A M A

W dwudniowym egzaminie mistrzowskim 
udział wzięło blisko 270 instruktorów i zawod-
ników głównie z Polski oraz z Rosji, Niemiec, 
Danii, Węgier, Norwegii i Wielkiej Brytanii. 
Mityng został zorganizowany przy finansowym 
wsparciu Gminy Miejskiej Kraków.

Egzamin prowadził Hanshi Jan Dyduch 
8 dan wraz z Shihan Andrzejem Pierzchałą 
7 dan i Shihan Pawłem Pajdakiem 6 dan. 
W sobotę egzaminowane były osoby do 35 
lat, a w niedzielę roczniki starsze. W obydwu 
grupach, wielogodzinne testy techniczne, 
obejmowały prezentację wszystkich technik, 
kombinacji, kihon-kata, zaawansowanych kata 
oraz układów formalnych z użyciem broni: Bo, 
Tonfy i Sai.

W części praktycznej - Kumite, kandydaci 
do stopni mistrzowskich, w szczególności do  
1 dana, stoczyli 15 ciężkich walk, po dwie minuty 
każda, ze stale zmieniającymi się przeciwnikami. 
Tradycyjnie były to twarde pojedynki, zmuszające 
zdających do ogromnego wysiłku i pokonywania 
swoich słabości.

Kinga Skalniak i Dorota Skalniak miały 
w swojej grupie bardzo silne i doświadzone 
zawodniczki - Mistrzynie Świata i Europy. Tylko 
dzięki świetnemu przygotowaniu, ogromnej 
pracy wykonanej w ostatnim roku zawodniczki 
Jurajskiego Klubu sprostały bardzo wymagają-
cym doświadczonym zawodniczkom. Ambitne 
dziewczyny pokonały magiczną granicę, zdały 
na czarny pas, Dorota po 16 latach trenowania, 
Kinga po 13, są wśród elity najlepszych - Sensei 
OYAMA Karate.

W niedzielę, w godzinach wieczornych, 
w Hotelu „Santorini” odbył się Zjazd Spra-
wozdawczo-Wyborczy OYAMA Polskiej Fede-
racji Karate, a następnie uroczyste przyjęcie 
z okazji XXV-lecia Oyama karate w Polsce 
z udziałem szefów klubów oraz zaproszonych 
gości z kraju i zagranicy. W czasie spotkania, 
Hanshi Jan Dyduch wręczył certyfikaty i pasy na 
honorowe stopnie mistrzowskie 1 dan. Przyznano 
pięciu Paniom - żonom szefów ośrodków OYAMA 
Karate - za ich wieloletni, twórczy i niestrudzony 
wkład w rozwój Oyama karate w Polsce m.in.
Pani Marcie Skalniak .

Wszyscy uczestnicy Zjazdu Związku otrzy-
mali pamiątkowy baner z wizerunkiem Soshu 
Shigeru Oyamy oraz trzy publikacje wewnątrz-
organizacyjne, wydane z okazji XXV-lecia  
Oyama karate w Polsce/ ”NAJWAŻNIEJSZE 
WYDARZENIA 1991-2016”, „WYNIKI WSPÓŁ-
ZAWODNICTWA SPORTOWEGO POLSKIEGO 

OYAMA KARATE 1992-2016” i „OYAMA PFK. 
REGULAMINY”/

Gratulujemy osiągniętego sukcesu Sensei 
Kindze Skalniak 1 dan, Sensei Dorocie Skalniak 
1 dan, Sensei Marcie Skalniak wyjątkowego - 
zasłużonego wyróżnienia a Sensei Kazimierzowi 
Skalniakowi 4 dan świetnego przygotowania 
zawodniczek Jurajskiego Klubu oraz mianowania 
na Licencjonowanego Sędziego Bocznego Kumite 
i Sędziego Centralnego Adepta.

Przed nami Puchar Polski Południowej 
w Krakowie 5 listopada oraz 26 - 27 listopada - 
Otwarte Mistrzostwa Europy Kyokushinkai Tezuka 
Group w Wałbrzychu.

OSU!!!

W dniach 15-16 października 2016 r., w Hali Sportowej Centrum Rozwoju Com-Com-Zone, w Krakowie odbyło 
się XVI Międzynarodowe Seminarium OYAMA  IKF z okazji XXV-LECIA OYAMA KARATE W POLSCE    (1991-2016).

OLKUSZ BOGATSZY O 3 CZARNE PASY,  
W TYM JEDEN HONOROWY!
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Zakład budżetowy przekształcą 
w spółkę z o.o.

wolbrom
Katarzyna�Barczyk

Nie upłynął jeszcze rok od re-
formy wprowadzonej przez burmi-
strza Wolbromia, polegającej na po-
łączeniu w jeden dwóch zakładów 
budżetowych (MZGKiM z WZWiK), 
a już szykują się kolejne zmiany. 
Zgodnie z nową propozycją przed-
łożoną wolbromskim radnym przez 
Adama Zielnika w formie projektu 
uchwały, z nowym rokiem powstały 
przed rokiem Wolbromski Zakład 
Wodociągów, Kanalizacji i Gospo-
darki Komunalnej w Wolbromiu 
ma być zlikwidowany, w celu prze-
kształcenia go w spółkę z o.o.

Projekt uchwały, która będzie 
przedmiotem głosowania na sesji 
Rady Miejskiej w Wolbromiu 27 paź-
dziernika przewiduje, że z dniem 31 
grudnia 2016 r. Wolbromski Zakład 
Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Wol-
bromiu ulegnie likwidacji, w celu 
przekształcenia go w jednoosobową 
spółkę z ograniczoną odpowiedzial-
nością pod firmą Wolbromski Zakład 
Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Wol-
bromiu Spółka z o.o. z siedzibą w Wol-
bromiu, której jedynym udziałowcem 
będzie gmina Wolbrom. Ostatecznym 
terminem likwidacji zakładu i utwo-
rzenia spółki ma być dzień wpisania 
jej do rejestru przedsiębiorców Krajo-
wego Rejestru Sądowego. Założono, że 
nie może to być później niż w ostatnim 
dniu tego roku. Nowo utworzona 
spółka przejmie wszystkie prawa, 
obowiązki i zobowiązania wynikające 

z wcześniejszej działalności WZWKG-
KiM, w tym zatrudnienie pracowni-
ków na zasadzie art. 231 Kodeksu 
pracy. W takim przypadku z zasady 
nie dochodzi do rozwiązywania z za-
trudnionymi umów o pracę, zazwyczaj 
jednak wprowadzane są zmiany in-
dywidualnych stosunków pracy, do-
stosowujące je do oczekiwań nowego 
pracodawcy, co może oznaczać np. 
utratę lub zmianę dotychczasowych 
przywilejów pracowniczych.

Jako główny powód kolejnej 
zmiany w formie funkcjonowania 
ważnych dla mieszkańców instytu-
cji, jakimi są zakłady zajmujące się 
zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, 
gospodarką ściekową i komunalną 
podano konieczność dostosowania 
podmiotu dotychczas działającego 
jako gminny zakład budżetowy do 
warunków rynkowych. Jak przeko-
nuje burmistrz - Wolbromski Zakład 
Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej będąc 
samorządową jednostką budżetową 
(finansowaną z budżetu gminy) na 
mocy obowiązujących przepisów nie 
może prowadzić działalności gospo-
darczej przynoszącej dochody. Ma to, 
w połączeniu z brakiem odrębności 
i samodzielności prawnej oraz finan-
sowej, powodować brak rynkowej 
motywacji do racjonalizacji działań 
zakładu. Przekształcenie w spółkę 
prawa handlowego natomiast ma tę 
motywację pobudzić, ponieważ gospo-
darująca „na swoim” spółka powinna 
być zainteresowana redukcją kosztów 
i pozyskiwaniem dodatkowych docho-
dów, które zostaną w przedsiębior-
stwie i podniosą jego potencjał.

Nowa spółka będzie posiadała 

osobowość prawną i jako taka może, 
w porozumieniu z właścicielem, 
czyli gminą, samodzielnie zabiegać 
o środki pomocowe i pozyskiwać kapi-
tał zewnętrzny oraz samodzielnie re-
alizować inwestycje, przy czym władze 
gminy nie zamierzają pozbawić się 
możliwości współdecydowania o tego 
typu zamierzeniach. Jest to kwestia 
bardzo istotna choćby w kontekście 
prowadzonych od miesięcy, wciąż nie-
sfinalizowanych pozytywnie zabiegów 
gminy Wolbrom o środki zewnętrzne 
na oczekiwaną od lat, konieczną mo-
dernizację wolbromskiej oczyszczalni 
ścieków. Inwestycja jest ogromnym 
wyzwaniem, upływający czas niestety 
nie jest jej sprzymierzeńcem, a samo-
dzielne udźwignięcie ciężaru zadania 
przez gminę, a tym bardziej przez 
samą spółkę jest praktycznie nie-
możliwe. Chociaż burmistrz Zielnik 
zapewnia, że oczyszczalnia w obec-
nym stanie, po doraźnych remontach, 
wytrzyma jeszcze kilka lat (chyba, że 
- jak przekonywał radnych - nastąpią 
jakieś nadzwyczajne okoliczności, jak 
np. sabotaż lub akt terrorystyczny), 
to i tak radykalnej modernizacji 
obiektu nie da się uniknąć.Należy 
także pamiętać o dość rozległych 
planach władz gminy w zakresie 
budowy nowych odcinków kanalizacji 
oraz niezbędnych wymianach starej, 
awaryjnej sieci wodociągowej i innych 
potrzebach.

Uzasadniając swój wniosek 
o zmianę zasad funkcjonowania 
zakładu Adam Zielnik informuje, że 
gmina zachowa wpływ na funkcjono-
wanie i kierunki rozwoju przekształ-
conej jednostki, będzie też miała 
możliwość wpływania na poziom cen 

świadczonych usług, w celu dopa-
sowania ich do specyfiki lokalnego 
rynku. Zapewnia również, że gmina 
Wolbrom, jako posiadacz 100% 
udziałów w spółce, będzie mieć istotny 
wpływ na podejmowanie decyzji stra-
tegicznych w zakresie polityki tary-
fowej, czyli będzie kontrolowała ceny 
wody i odprowadzania ścieków.

Nowo powstała spółka, według 
deklaracji projektodawcy przejmie do-
tychczasowych pracowników, przy za-
chowaniu ciągłości ich zatrudnienia. 
W uzasadnieniu do projektu uchwały 
nie podano bliższych informacji na 
temat szczegółów zmian, jakie mają 
dokonać się w ciągu najbliższych 
dwóch miesięcy w tym kontekście. 
Nie poinformowano np. kto będzie 
kierował spółką i w jaki sposób zo-
staną powołane jej władze. Sytuacja 
budzi niepokój pracowników zakładu, 
którzy twierdzą, że o planowanej, już 
drugiej w ciągu ostatnich miesięcy 
zmianie w funkcjonowaniu zatrud-
niającego ich podmiotu dowiedzieli się 
z opublikowanego w Internecie pro-
jektu uchwały. - Wiemy, że z pewno-
ścią nasza sytuacja jakoś się zmieni, 
bo tracimy status pracowników 
samorządowych, ale ponieważ nie 
otrzymaliśmy dotąd żadnej oficjalnej 
informacji na ten temat, nie mówiąc 
o jakichkolwiek konsultacjach spo-
łecznych w tej sprawie, nie wiemy, co 
konkretnie nas czeka - mówią.

Sytuacja jest stosunkowo świeża, 
zapewne z czasem pojawią się kolejne 
informacje na temat planowanego 
przekształcenia, a my postaramy się 
je śledzić i informować naszych Czy-
telników o rozwoju sprawy.

Napad, którego 
nie było...

olkusz
Piotr�Kubiczek

W czwartek na ul. Bylicy 
podjeżdża jasny van, wyskakuje 
z niego mężczyzna z karabinem 
w rękach, wbiega do sklepu i ter-
roryzuje pracowników wraz z klien-
tami. Ponadto jest obwieszony 
różnymi symbolami religijnymi, 
a opuszczając lokal oddaje strzał… 
Choć brzmi to jak scenariusz filmu 
akcji, historia ta jest mocno prze-
koloryzowana.

Wczoraj na jednym z lokalnych 
portali informacyjnych pojawiła 
się wiadomość o napadzie z bronią 
w ręku, być może nawet na tle re-
ligijnym. Dzisiaj do naszej redakcji 
w tej sprawie zadzwoniło kilka osób, 
z pytaniem czy to, co przeczytali, jest 
prawdą. Co prawda około godz. 15 na 
ul. Bylicy rzeczywiście wezwana zo-
stała policja, jednak zeznania uczest-
ników zajścia są zgoła odmienne do 
tych, jakie krążą wśród olkuskiej 
społeczności.

- Do jednego ze sklepów przy ul. 
Bylicy weszło dwóch mężczyzn około 
30. roku życia. Jeden z nich miał 
nieco ciemniejszą karnację. Obaj byli 
pod wpływem alkoholu, a przedmiot 
trzymany przez jednego z nich raczej 
na pewno nie był bronią palną – in-
formuje asp. Katarzyna Matras, oficer 
prasowy KPP w Olkuszu.

Jak udało nam się ustalić, nikt 
też nikomu nie groził, ani nie żądał 
pieniędzy. Między mężczyznami, 
którzy faktycznie przed wejściem do 

sklepu mogli wysiąść z jasnego vana, 
wywiązał się mały konflikt. Głośno 
dyskutowali, pojawiły się też wulga-
ryzmy. - Żadne z wyzwisk nie było 
jednak skierowane do pracowników 
ani do klientów – zaznacza przed-
stawicielka olkuskiej komendy. - Nie 
padł też żaden strzał jak relacjonują 
niektórzy – dodaje asp. Matras.

A co z „obwieszonym religijnymi 
symbolami mężczyzną”. Jeśli już 
posiadał jakiś symbol, to był on tylko 
jeden, a jego noszenie nie jest przecież 
zabronione. Do dzisiaj nie udało się 
ująć jeszcze sprawców powstałego 
zamieszania i być może w ogóle nie 
będą podejmowane kroki zmierzające 
do odnalezienia nietrzeźwych męż-
czyzn, którzy w dobie niespokojnych 
czasów zostali okrzyknięci uchodźca-
mi, a nawet terrorystami. - Z zeznań 
uczestników wydarzenia wynika, że 
doszło jedynie do małej awantury. 
Nikt z załogi sklepu nie czuł się zagro-
żony, nikt tym bardziej nie ucierpiał 
– uspokaja nastroje policjantka.

Wydaje się więc, że nie był to 
żaden napad rabunkowy, ani tym 
bardziej próba zamachu. Górę wzięła 
ludzka fantazja.
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W�dniach�10-12.X.2016�uczniowie�
pierwszych� klas� II� LO�w� Olkuszu�
uczestniczyli�w�obozie�edukacyjno-
integracyjnym.�To�już�czwarty�obóz�
zorganizowany�przez� II� LO,� a� drugi�
w�ośrodku�„Jędrol”�koło�Zakopanego.�
Ośrodek,�wybrany�nieprzypadkowo,�
zapewnia� odpowiednie�warunki� do�
prowadzenia� zajęć� dydaktycznych�
i�integracyjnych.�Ważnym�elementem�
jest� również�wyśmienita� kuchnia,�
która�pozwala�na�szybkie�doładowa-
nie� baterii� i�wydajne� uczestnictwo�
w� zajęciach.�W� tym� roku�grupa�60�
uczniów�uczestniczyła�w�zajęciach�
z�matematyki�i�języka�angielskiego.�

Zajęcia�z�matematyki�poprowadziła�
Pani�Dorota�Łazarczyk�i�Pan�Marcin�
Stawinoga,� a� zajęcia� z� języka� an-
gielskiego�Pani�Elżbieta�Piotrowska�
i� Pan� Grzegorz� Gumółka.� Obozy�
edukacyjne�to�specjalność�II�LO�w�Ol-
kuszu.�Każdy�uczeń�w�trakcie�swojej�
edukacji�w�II�LO�uczestniczy�w�dwóch�
obozach�–�w�klasie� pierwszej,� aby�
uzupełnić�ewentualne�różnice�z�ma-
tematyki�i�angielskiego�oraz�w�klasie�
trzeciej,� aby� lepiej�przygotować�się�
do�egzaminu�maturalnego.

Podczas�obozu�dla� klas�pierw-
szych�oprócz�wymiaru�edukacyjnego�
pracujemy� również�nad� integracją.�

Z�tego�powodu�od�dwóch�lat�w�obozie�
uczestniczą� również�wychowawcy.�
W� tym� roku� za� integrację� odpo-
wiedzialni� byli�wychowawcy:� Pani�
Urszula� Skałbania� i� Pan�Grzegorz�
Gumółka.�Nie�było�to�zadanie�trudne�
albowiem�ośrodek� zapewnia�wiele�
atrakcji� (basen,� dyskoteka,� tenis�
stołowy,�bilard),�z�których�uczniowie�
w�pełni�korzystali.�Jedyne�nad�czym�
musieli� popracować�wychowawcy,�
to� nastawienie� uczniów� do� obozu�
edukacyjnego,� który� łączy� ze� sobą�
elementy� rozrywkowe,� ale� i� sporą,�
bo� 12�godzinną�dawkę�powtórkową�
z�matematyki�i�języka�angielskiego.

II LO na obozie  
edukacyjno-integracyjnym
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40-lecie klubu przewodników 
PTTK „Ilkussia”

olkusz
Jakub�Fita

22 października 2016 w cen-
trum Kultury w Olkuszu przy ul. 
Szpitalnej odbyły się obchody 40-
lecia klubu przewodników PTTK 
„Ilkussia”. W ramach jubileuszo-
wych uroczystości członkowie 
klubu wraz z zaproszonymi gośćmi 
wzięli udział w wykładach popular-
nonaukowych oraz terenowej sesji 
krajoznawczej.

W minioną sobotę, 22 paździer-
nika 2016 odbyły się oficjalne ob-
chody 40-lecia klubu przewodników 
PTTK „Ilkussia”. Była to doskonała 
okazja do wspólnego spotkania 
ludzi z naszego regionu tworzących 
to środowisko. Zgromadzeni goście 
wspominali dotychczasową historię 
klubu, wzięli udział w wykładach 
popularnonaukowych oraz terenowej 
sesji krajoznawczej. - Przewodnictwo 
w sensie turystycznym wykonywane 
poprzez osoby działające przy ol-
kuskim oddziale PTTK pojawiło się 
w latach 70-tych XX wieku. W sposób 
sformalizowany działa od ponad 40 
lat przechodząc wraz ze zmianami 
administracyjnymi, politycznymi 
i personalnymi swoje koleje losu – 
podkreślał przewodniczący klubu, 
Andrzej Feliksik.

Przewodnik to osoba, która idzie 
przodem i wskazuje komuś drogę 
kierując go do celu. Nie jest to jednak 
jedyne jego zadanie. Przewodnicy 
podają wiadomości z historii i geogra-

fii, opowiadają ciekawostki dotyczące 
danego regionu i dbają o bezpieczeń-
stwo uczestników wyprawy.40 lat 
Początkowo funkcjonowali oni tylko 
w strukturach PTTK. Następnie ich 
działalność została sformalizowana 
państwowymi ustawami. Kluby 
przewodników podlegały pierwotnie 
wojewodzie, później marszałkom 
województw a po deregulacji już tylko 
samym sobie.

Olkuski Klub Przewodników 
„Ilkussia” tworzy zespół ludzi po-
siadających uprawnienia terenowe, 
parkowe, górskie i miejskie. Na prze-
strzeni ostatnich 40 lat przewodnicy 
oprowadzili po naszej okolicy tysiące 
wycieczek, uczestniczyli w wielu 

akcjach, brali udział w rocznicowych 
uroczystościach patriotycznych, pro-
wadzili krajoznawcze badania nauko-
we, wytyczali nowe szlaki. Minione 40 
lat to historia, która w telegraficznym 
skrócie została przedstawiona za 
pomocą prezentacji archiwalnych 
zdjęć opatrzonych komentarzem 
prowadzących spotkanie. Następnie 
odbyła się sesja popularno-naukowa 
„Wydobycie i produkcja ołowiu w Ol-
kuszu” oraz „Tajemnice zlepieńca 
parczewskiego”

Uczestnicy sesji mieli także 
okazję zwiedzić olkuską bazylikę, 
zamek w Rabsztynie wraz z Chatą 
Kocjana oraz podziemia ratusza, 
które zrobiły na nich spore wrażenie. 

W jubileuszu oprócz przewodników 
z Olkusza wzięli udział także przewod-
nicy z: Ojcowa, Zawiercia, Krakowa, 
Sosnowca, Oświęcimia, Chrzanowa, 
Będzina, Mikołowa, Chorzowa oraz 
Tarnowskich Gór.40 lat 

- Wszystkim uczestnikom nasze-
go jubileuszu składamy podziękowa-
nia za udział w imprezie. Niezmiernie 
nam miło, że pojawiło się tak wielu 
przewodników spoza Olkusza. Dzię-
kujemy także naszym wykładowcom 
panu Piotrowi Olejniczakowi i Ryszar-
dowi Wnukowi, Wydziałowi Promocji 
UMiG Olkusz za materiały krajoznaw-
cze dla naszych uczestników oraz 
PSS Społem za słodki poczęstunek 
– komentują organizatorzy.-

Rowerowy 
weekend

klucze
Wiola�Woźniczko,�fot.�Rafał�Jaworski

Stan techniczny rowerów, 
zdrowie rowerzystów, sprawdzenie 
znajomości przepisów – to główne 
założenia akcji „SenioRowerowy 
weekend”. W minioną sobotę i nie-
dzielę starsi cykliści mogli wziąć 
w niej udział w Kluczach i w Che-
chle. Rowerzystów odwiedził mini-
ster infrastruktury i budownictwa 
Andrzej Adamczyk.

W sobotę przed Domem Kultury 
„Papiernik” na miłośników dwóch 
kółek czekali fachowcy, którzy do-
konywali przeglądów technicznych 
rowerów, a także policjanci udzielają-
cy porad na temat bezpiecznej jazdy 
na rowerze. Dzień później w Chechle 
seniorzy mogli nie tylko spotkać się 
z mobilnym mechanikiem, ale również 
bezpłatnie zbadać wzrok. Uczestnicy 
akcji w Kluczach brali udział w loso-
waniu nagród. Rower i kask wygrał 
Andrzej Kulig, natomiast kask trafił 

do Stanisława Kijasa.
Przebieg „SenioRowerowego 

weekendu” sprawdzał szef resortu 
infrastruktury. -Ta akcja ma nie 
tylko uświadomić zagrożenia wyni-
kające ze stanu technicznego rowe-
rów czy stanu zdrowia rowerzysty. 
Sprawdzamy też wiedzę cyklistów na 
temat przepisów. To wszystko daje 
nam obraz stanu bezpieczeństwa 
seniorów – rowerzystów na drogach. 
Dzięki temu możemy ustalić strategię 
działań związanych z poprawą bez-
pieczeństwa. Akcja na pewno będzie 
kontynuowana. Najważniejsze to 
zapobiegać, a nie tylko analizować 
przyczyny, wskutek których dochodzi 
do wypadków. Bezpieczeństwo jest 
naszym priorytetem – mówił minister 
Andrzej Adamczyk.

„SenioRowerowy weekend” zor-
ganizowała Krajową Radę Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego, której 
przewodniczy minister infrastruktury 
i budownictwa, przy współpracy 
Urzędu Gminy Klucze i Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kluczach.
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Porównanie dotyczy oferty na abonament telefoniczny skierowanej do Abonentów telewizji Cyfrowego Polsatu z określoną opłatą miesięczną, wskazaną w regulaminie programu smartDOM 3 według stanu na dzień 15.07.2016 r. Szczegóły w regulaminie promocji „JA + 2x więcej GB – Tylko SIM”, w regulaminie 
i promocyjnych warunkach oferty oraz w regulaminie programu „smartDOM 3 – Telewizja, Internet, Telefon” na www.plus.pl i www.cyfrowypolsat.pl. Rabaty smartDOM przez całą umowę dostępne w przypadku zachowania warunków promocji. Promocja obowiązuje do 17.10.2016 r. z możliwością przedłużenia.

NIE PRZEPŁACAJ U KONKURENCJI!
Przenieś swój numer do Plusa! U nas możesz mieć 
dużo taniej, jeśli masz telewizję w Cyfrowym Polsacie!
Wybierz abonament z rabatem 50%, a w nim rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz 10 GB za jedyne 25 zł/mies. przez całą umowę!

Olkusz ul. Krakowska 9

Razem już 50 i 60 lat
wolbrom

Katarzyna�Barczyk

Doroczne, uroczyście ob-
chodzone w gminach spotkania 
z okazji jubileuszu 50-lecia po-
życia małżeńskiego popularnie 
zwanego „Złotymi Godami” są 
zwykle okazją do miłych wspo-
mnień i wzruszeń dla zaproszonych 
Jubilatów. Małżonkowie, którzy 
swoje okrągłe małżeńskie rocznice 
świętowali w roku ubiegłym, trady-
cyjnie otrzymują kilka miesięcy 
później, po zakończeniu pełnego 
roku kalendarzowego pamiątkowy 
medal „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie” nadawany przez Pre-
zydenta RP. Ostatnio taki jubileusz 
obchodzono w Wolbromiu.

50 wspólnie przeżytych lat - na 
dobre i na złe - piękne chwile szczę-
ścia, ale i rozwiązywanie problemów, 
przeżywanie smutków i kryzysów, 
to nie byle co... W imieniu własnym 
oraz mieszkańców gminy Wolbrom 
gratulacje Jubilatom składali bur-
mistrz Agam Zielnik, wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej w Wolbromiu 
Bartłomiej Żurek oraz zastępczyni 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
w Wolbromiu Agnieszka Gołem-
biowska-Karoń, życząc wszystkim, 
aby doczekali kolejnych wspólnych 
rocznic w zdrowiu, otoczeni troską, 

szacunkiem i miłością najbliższych. 
Tegoroczne jubileuszowe spotkanie 
z okazji „Złotych Godów” było okazją 
do wspólnej biesiady 42 par mał-
żeńskich, które pobrały się w ciągu 
całego 1965 roku. Życzenia i gra-
tulacje odbierały także  dwie pary 
z jeszcze większym o 10 lat stażem 
małżeńskim. Uroczystość uświetnił 
występ Zespołu Pieśni i Tańca Wol-
bromiacy.

„Diamentowe Gody”, czyli 60 rocznicę ślubu świętowali Państwo: 
Józefa i Marian Gajdowie z Wolbromia, Leokadia i Edward Pinderowie z Łobzowa

Rocznicę 50-lecia pożycia małżeńskiego, czyli „Złote Gody”  
obchodziły 42 pary: 

Łucja i Bogusław Bałazowie z Lgoty Wielkiej, Michalina i Eugeniusz Basoniowie z Kąpiołek,  
Rozalia i Władysław Błaszczykowie z Poręby Dzierżnej, Zdzisława i Mieczysław Błautowie z Wierzchowiska, 

Janina i Edward Ciepałowie z Domaniewic, Kazimiera i Zygmunt Dolezowie z Lgoty Wolbromskiej,  
Wanda i Stanisław Duszowie z Domaniewic, Krystyna i Marian Domagałowie z Gołaczew, Halina i Kazimierz 

Dziubdzielowie z Bożej Woli, Danuta i Marian Gamratowie z Chrząstowic, Marianna i Ryszard Janikowie 
z Wolbromia, Albina i Zygmunt Janosikowie z Poręby Dzierżnej, Wanda i Czesław Kiełtykowie z Brzozówki, 
Barbara i Eugeniusz Knapowie z Gołaczew, Bronisława i Józef Kotnisowie z Jeżówki, Helena i Kazimierz 

Kusiowie z Chrząstowic, Marianna i Eugeniusz Laskowscy z Strzegowej, Leokadia i Piotr Latosowie 
z Wierzchowiska, Lucja i Ryszard Majdowie z Zarzecza, Barbara i Tadeusz Mazurkiewiczowie z Wolbromia, 
Zofia i Stanisław Marcowie z Poręby Górnej, Józefa i Kazimierz Molędowie z Jeżówki, Kazimiera i Stanisław 

Noconiowie z Wolbromia, Stanisława i Czesław Paciowie z Zarzecza, Bronisława i Andrzej Pałkowie 
z Wolbromia, Lucyna i Mieczysław Pasichowie z Dłużca, Marianna i Julian Piątkowie z Chełmu,  

Marianna i Zygmunt Rachwałowie z Zarzecza, Stanisława i Tytus Robakowscy z Wierzchowiska,  
Marianna i Ryszard Rybińscy z Kąpiel Wielkich, Zofia i Henryk Sołdykowie z Chrząstowic, Elżbieta i Ryszard 

Starzykowie z Wolbromia, Halina i Zygmunt Stefaniakowie z Bożej Woli, Felicja i Ireneusz Straszakowie 
z Dłużca, Janina i Piotr Tarnówkowie z Załęża, Alfreda i Józef Topolscy z Dłużca, Helena i Jan Trzebińscy 
z Wolbromia, Łucja i Bogdan Urbańscy z Zabagnia, Danuta i Jan Urbańscy z Wolbromia, Janina i Stefan 

Wrońscy z Wolbromia, Maria i Józef Żabowie z Brzozówki, Krystyna i Jan Żezałowie z Wolbromia.

Jamagorowi 
znów przybyło 

laurów
olkusz

MOK�Olkusz

Ciągle mu mało, choć niewielu 
może poszczycić się tak liczną 
kolekcją nagród zdobytych na 
ogólnopolskich i międzynarodo-
wych konkursach. Wciąż tworzy 
i zbiera kolejne dowody uznania 
dla swych dokonań, tak w kraju 
jak i zagranicą.

Jacek Majcherkiewicz z Gorenic, 
rysownik satyryczny, malarz, poeta 
i prozaik, członek Klubu Literackiego 
MOK, ponownie doceniony został 
w Argentynie, a ponadto w Portugalii, 
Macedonii oraz na trzech odbywają-
cych się w Polsce konkursach.

W galerii rysunku satyrycznego 
Buenos Aires prace Jamagora wkrót-
ce powinny otrzymać stałe miejsce. 
Nie pierwszy raz goreniczanin stanął 
do zmagań dorocznego konkursu, 
którego tematem jest tango, i znów 
jego praca została wyróżniona. Dodać 
należy, że w XXI Mercosur Internatio-
nal Cartoon Contest Diógenes Tabor-
da rywalizowali artyści z 80. krajów. 
Rysunek Jacka Majcherkiewicza 
gości też w portugalskiej Peneli, na 

pokonkursowej wystawie V Biennale 
Humor „Luigi D’Oliveira Guimaraes”, 
a także w towarzyszącym prezentacji 
tej katalogu. Tematem tego konkursu 
były: „Miód i żądło”.

Był już zmysłowy taniec i słodki 
produkt pszczół, czas teraz na naj-
starszy napój alkoholowy świata. 
Piwu poświęcona została 48th World 
Gallery of Cartoons Skopje 2016. 
Artyści z 56. krajów nadesłali na 
konkurs ten 341 prac. Oczywiście 
również w stolicy Macedonii poznano 
się na twórczości Jamagora i wyróż-
niono jego rysunek upublicznieniem 
na pokonkursowej wystawie.

Po trzech wyżej zamieszczonych 
informacjach można by odnieść 
wrażenie, że Jacek Majcherkiewicz 
skupia się na zagranicy. Nic podob-
nego. Weźmy choćby „Manufakturę 
Satyry” VII Ogólnopolski Konkurs 
Satyryczny Żyrardów 2016, gdzie jego 
rysunek wyróżniony został drukiem 
w katalogu i udziałem w wystawie. 
Tak samo, jak na XVIII Otwartym 
Międzynarodowym Konkursie na 
Rysunek Satyryczny pt. „Sztuczna 
inteligencja” w Zielonej Górze. Na 
konkurs ten 200. artystów z 38. 
krajów nadesłało 521 prac.
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 WIEŚCI Z URZĘDÓW
W RUbRYCE PUbLIKUJEmY WYbRANE ARTYKUŁY POChODZąCE ZE STRON URZĘDOWYCh POWIATU OLKUSKIEGO. REDAKC JA PRZEGLąDU OLKUSKIEGO NIE PObIERA OPŁAT ZA ICh PUbLIKAC JĘ.

Szkolenia
w US

olkusz
Urząd�Skarbowy�w�Olkuszu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ol-
kuszu zaprasza osoby chętne na bezpłatne 
szkolenie dotyczące e-Deklaracji, rozliczeń 
PIT przez internet oraz e-PIT-11. Szkolenie 
odbędzie się 31 października 2016 r. o godz. 
9:00 w siedziba Urzędu Skarbowego w Olku-
szu, ul. Budowlanych 2 – pokój 104.

327 dzików
powiat

SP�w�Olkuszu

Inwentaryzacja pogłowia 
dzików odbyła się w zeszłym tygo-
dniu w całej Polsce. W dniach 17 – 
22 października liczono te zwierzę-
ta na 10% powierzchni Lasów Pań-
stwowych. Przeprowadzenie takiej 
akcji wymogła zmiana ustawy 
Prawo Łowieckie. Dotychczas Koła 
Łowieckie wypłacały lokalnym 
gospodarstwom odszkodowania za 
szkody spowodowane przez dziki. 
Teraz rekompensaty takie wypła-
cać ma Urząd Marszałkowski, zaś 
Koła będą na ten cel opodatkowane 
w zależności od liczebności dzików 
na danym terenie.

Jak policzyć dziki? Okazuje 
się, że inwentaryzacja pod pewnymi 
względami przypomina... polowanie 
– z tą różnicą, że zamiast strzelców 
biorą w niej udział obserwatorzy. Wy-

znacza się tzw. powierzchnię próbną 
– obszar o kształcie zbliżonym do 
kwadratu o boku długości kilometra, 
czyli o powierzchni stu hektarów. Taki 
teren przeczesują naganiacze, którzy 
naganiają dziki obserwatorom, ci zaś 
mają za zadanie porachować zwie-
rzęta. Również naganiacze liczą dziki 
wymykające się z naganki. Ponadto 
na odkrytych terenach dziki liczono 
z powietrza – przy użyciu dronów.

Powierzchnie próbne rozrzucone 
były po całej powierzchni lasów znaj-
dujących się pod jurysdykcją Nadle-
śnictwa Olkuskiego, a więc w lasach 
prawie całego Powiatu Olkuskiego 
i na skrawku Powiatu Zawierciańskie-
go. W akcji liczenia dzików uczestni-
czyli pracownicy Nadleśnictwa, dwaj 
pracownicy Starostwa Powiatowego 
oraz członkowie Kół Łowieckich 
i Straży Pożarnych. Wyniki liczenia 
wykazują około 327 dzików w lasach 
naszego powiatu.

1050 drzew 
w gminie Klucze
klucze

Rafał�Jaworski/UG�Klucze

W Kluczach posadzono 1050. 
drzewo w gminie. To symbolicz-
na liczba, związana z rocznicą 
chrztu Polski. W posadzeniu dębu 
uczestniczyli uczniowie gimna-
zjum i szkoły podstawowej w Klu-
czach, nauczyciele i dyrektorzy 
szkół, przedstawiciele samorządu 
z Wójtem Gminy Klucze, radnymi 
i dyrektorami jednostek oraz za-
proszeni goście. W ten symbolicz-
ny sposób kończymy nasadzenia 
w gminie Klucze. 

Wcześniej posadziliśmy m.in. 
drzewa, których liście są w kolorach 
nawiązujących do barw flagi Gminy 
Klucze. Od strony wjazdów do Klucz 
- od Olkusza, Bogucina Małego i Za-
wiercia – zostały posadzone żółte 
i czerwone klony. Z takich większych 
nasadzeń można wymienić alejki 
lipowe i kasztanowe w Kwaśnio-
wie Górnym i Kwaśniowie Dolnym, 
a także szpaler śliwowiśni na ulicy 
Kolejowej w Jaroszowcu – mówi Wójt 
Norbert Bień.

Sadzenia związane są z wcze-
śniejszą wycinką drzew na terenach 

przemysłowych, w związku z rozbu-
dową zakładów: Saint Gobain w Ja-
roszowcu i Velvet Care w Kluczach. 
Firmy te, po otrzymaniu zezwolenia 
Wójta Gminy na wycięcie drzew, 
zostały zobowiązane do wykonania 
nasadzeń na swoim terenie, a w przy-
padku braku takiej możliwości, na 
wskazanych terenach gminnych oraz 
terenach będących w zarządzie dróg 
powiatowych.

Ślubowania klas 
pierwszych

olkusz
UMiG�Olkusz

Dla uczniów pierwszych klas 
szkół podstawowych nie tylko 1 
września jest dniem szczególnym. 
Niedługo po rozpoczęciu zajęć 
w szkole odbywają się ślubowa-
nia najmłodszych uczniów. Tym 
samym zostają oni oficjalnie przyj-
mowani do szkolnych społeczności 
oraz składają przyrzeczenie rzetel-
nego wywiązywania się ze swoich 
obowiązków. Jest to uroczystość 
ważna nie tylko dla dzieci, ale także 
rodziców oraz dziadków, którzy 
chętnie przybywają, aby wspierać 
najmłodszych członków rodziny. 
Z życzeniami, prezentami oraz 

słodkim poczęstunkiem spieszyli 
do uczniów Gminy Olkusz także 
przedstawiciele Gminy Olkusz na 
czele z burmistrzem Romanem 
Piaśnikiem.

Każdej uroczystości ślubowania 
towarzyszy krótki występ artystyczny 
najmłodszych uczniów szkoły. Już 
na tak wczesnym etapie dowodzą 
oni swoich licznych talentów arty-
stycznych. Wspierani przez starszych 
kolegów oraz pedagogów wkraczają 
w świat dotychczas nieznany, aby 
zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 
umiejętności.

W tym roku naukę w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Olkusz rozpoczęło 208 pierw-
szoklasistów.

Joanna Kaczmarek „Polakiem 
Roku 2016” w Holandii?

olkusz
Piotr�Kubiczek,�fot.�„Polak�Roku�2016”

Pochodząca z Osieka Joanna 
Kaczmarek od 12 lat mieszka 
Holandii. Ma męża, dwoje dzieci – 
Zuzię i Antosia i przede wszystkim 
posiada chęć do ciągłego rozwoju 
zawodowego. Po ukończeniu wy-
marzonych studiów w Gliwicach 
sądziła, że w kraju szybko znajdzie 
pracę.

Okazało się jednak, że polski 
rynek pracy nie oferuje jej godnych 
warunków zatrudnienia i życia na 
przyzwoitym poziomie. Dlatego zde-
cydowała się wyjechać i swoją karierę 
zacząć na Zachodzie. Po latach zosta-
ła nominowana do holenderskiego 
tytułu „Polak Roku 2016” w kategorii 
„Kariera”. Jej osobę zgłosiło Towarzy-
stwo Polskich Inżynierów w Holandii 
(PIN).

O udziale Pani Joanny w pre-
stiżowym plebiscycie, którego orga-
nizatorem jest Fundacja Polonus.
nl poinformowała nas jej siostra. 
Historia osieczanki może być drogo-
wskazem dla wszystkich tych, którzy 
wyjechali zagranicę szukając lepszego 
życia. W tym przypadku ciężka praca 
oraz samozaparcie zapewniły naszej 
krajance nie tylko spełnienie osobiste, 
ale także to zawodowe. Dodatkową 
nagrodą dla Joanny Kaczmarek jest 
niedawna nominacja do konkursu 
prezentującego ludzi sukcesu.

Jej pierwszy pobyt w Holandii 
dotyczył pracy tymczasowej w okre-
sie letnim, jeszcze podczas studiów. 
W ten sposób Pani Joanna zarabiała 
na swoje utrzymanie. Po uzyskaniu 
dyplomu na Wydziale Inżynierii 
o Ochrony Środowiska na Politechni-

ce Śląskiej w Gliwicach, gdzie poznała 
też swojego obecnego męża, razem 
z nim wyjechała spełniać marzenia. 
Początki jak wszędzie, były trudne. 
Początkowo pieniądze zarabiała jako 
opiekunka dzieci i osób starszych. 
Cały czas jednak wierzyła w spra-
wiedliwość losu i nie poddawała się. 
Zainwestowała w naukę języka i już 
po kilku miesiącach zaczęła chodzić 
na rozmowy kwalifikacyjne w jej za-
wodzie. Na odzew ze strony nowych 
pracodawców nie trzeba było długo 
czekać.

Pierwszą poważną pracę pod-
jęła w biurze projektowym „Valstar 
Simonis” w Rijswijk na stanowisku 
Pracownika Naukowego. Choć preten-
dentka do tytułu Polak Roku w Ho-
landii 2016 lubiła swoje zajęcie, to 
nadal dążyła do wymarzonego zatrud-
nienia. Po roku pracy w Valstar prze-
niosła się do „Apex Group” z główną 
siedzibą w Voorburg. Tam została 
Inżynierem Procesu – wykonywała 
obliczenia procesowe wymienników, 
pozostając w kontakcie z klientami 
z całego świata. Dzięki temu błyska-
wicznie rozwinęła szereg umiejęt-
ności w obszarze komunikacyjnym, 
negocjacyjnym oraz organizacyjnym. 

Po kilku latach awansowała na sta-
nowisko Inżyniera Projektu. Awans 
w firmowej hierarchii nie zastopował 
jednak dalszego rozwoju osobistego 
Pani Joanny. Kolejne kursy i efek-
tywna działalność sprawiły, że teraz 
nasza bohaterka może pochwalić się 
posadą Seniora Inżyniera Projek-
tu. Obecnie kandydatka do tytułu 
w kategorii „Kariera” kieruje całym 
zespołem ludzi, jest jednocześnie tre-
nerem swoich pracowników w drodze 
rozwoju ich własnych karier. Razem 
ze swoim teamem prowadzi kilkana-
ście przedsięwzięć na całym świecie 
m.in. w Iranie, Hiszpanii, USA, czy 
Chinach.

Pomimo wielu obowiązków, Pani 
Joanna stara się być na obczyźnie 
wzorową Polką. Pamięta o ojczystej 
kulturze i tradycjach, wpajając ją 
swoim holenderskim przyjaciołom. 
Jest szczęśliwą mężatką i mamą 
dwójki dzieci. Realizuje się także 
jako członek Rady Rodziców polskiej 
szkoły w Den Haag, do której uczęsz-
czają jej pociechy – Zuzia oraz Antek. 
Ponadto jedna z sześciu pretendentek 
do tytułu w kategorii „Kariera” jest 
współwłaścicielką polskiego warsz-
tatu mechanicznego KDS Autocenter 

w Nootdorp.
Minęło kilka lat, a Pani Joanna 

nadal pracuje w „Apex”, nieustannie 
rozwijając swoje umiejętności. Praca 
daje jej ogromną satysfakcję i zado-
wolenie, dlatego w dalszym ciągu ma 
zaplanowanych wiele celów do osią-
gnięcia. W pierwszym z nich możemy 
jej pomóc sami, bez konieczności 
wychodzenia z domu. - Właśnie roz-
poczęło się głosowanie internetowe 
do Nagrody Internautów. Walczymy 
o głosy dla Asi, w związku z tym chcia-
łabym prosić o Państwa wsparcie 
– mówi siostra Joanny Kaczmarek, 
Pani Katarzyna.

Oddanie głosu zajmuje do-
słownie chwilę, wystarczy kliknąć 
w poniższy link i podać swój adres 
e-mail, a potem tylko potwierdzić 
głos w otrzymanym mailu. Głosy 
można oddawać pod adresem 
http://polakroku.nl/stemmen/.

Jeśli historia Joanny Kacz-
marek przypadła Wam do gustu, 
nie zwlekajcie. Gala finałowa 
konkursu „Polak Roku 2016” od-
będzie się 19 listopada. Wtedy też 
poznamy laureatów tegorocznego 
plebiscytu.

Tancerze Weny 
w dobrym stylu
Graz

Piotr�Kubiczek

Od 19 do 23 października 
w austriackim Graz odbywały 
się Mistrzostwa Świata w Tańcu 
Nowoczesnym IDO, w których nie 
mogło zabraknąć reprezentantów 
Szkoły Tańca Wena. Co prawda 
żadnej z grup nie udało się stanąć 
na podium, jednak olkuscy i kra-
kowscy tancerze nie mają się czego 
wstydzić. Zaprezentowali się na 
dobrym poziomie i nie wypadli 
poza pierwszą dwudziestkę w świa-
towym rankingu.

Po świetnych dla Weny, bo okra-
szonych medalami, kwietniowych 
Mistrzostwach Polski, apetyty zwią-
zane z udziałem w europejskim 
i światowym czempionacie IDO były 
naprawdę spore. Najpierw w czeskiej 
Ostravie zabrakło nieco szczęścia, 
teraz w Austrii także trochę większego 
powera. Ostatecznie najwyżej z ekip 
Weny sklasyfikowana została duża 
formacja juniorska „Wena Junior 
Squad”, która doszła do półfinału 
zajmując 7. miejsce na 33 grupy. 
W tej samej kategorii, tyle tylko, że 

w młodszym roczniku zmagania na 
ćwierćfinale i 13. pozycji zakończyła 
formacja „Wena Kids”. O dwa oczka 
wyżej „dzieciaki” znalazły się w hi-
p-hopowych mini formacjach, gdzie 
i konkurencję mieli znacznie silniej-
szą. 11. miejsce na świecie przypadło 
w udziale krakowskiej mini formacji 
„New Wena X”. Mistrzynie Polski w tej 
grupie „Wena Trix” udział w turnieju 
zakończyły natomiast w ćwierćfinale. 
Lepiej od swoich starszych koleżanek 
wypadli juniorzy z „Wena Junior 
Squad”. 7. miejsce w dużych forma-
cjach, poparli 12. lokatą w gronie 
mniejszych ekip.

- Mimo braku medali, jesteśmy 
zadowoleni z występu swoich pod-
opiecznych. Dali z siebie wszystko, ale 
byli od nas lepsi – mówi Rafał Lebiest, 
trener i zarazem założyciel Szkoły 
Tańca Wena. Brak medali olkuskich 
tancerzy, wcale nie umniejsza sukce-
sów reprezentantów Polski. Ze złotymi 
medalami z Graz wrócili bowiem 
zawodnicy lublińskiego studia UDS, 
a na podium stanęli także najmłodsi 
przedstawiciele East Side Crew. 
„Biało-czerwoni” wciąż zaliczają się 
do ścisłej czołówki światowej orga-
nizacji IDO.
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To jedna z bardziej wyczekiwa-
nych w Polsce książek poetyckich! 
I napisał ją poeta, który przez 
wiele lat mieszkał w Olkuszu, 
a nawet otrzymał Olkuską Nagrodę 
Artystyczną dla młodego twórcy. 
I choć teraz taki młody – 40-tka na 
karku - już nie jest i przebywa wraz 
z rodziną w Irlandii, gdzie zarabia 
na chleb pracując fizycznie w su-
permarkecie, to jednak od Olkusza 
się nie odżegnuje, a nawet czasem 
do niego wpada.

A tak zachwala tom „Mów” wy-
dawca, wrocławskie Biuro Literackie: 
„Niewiele pierwszych książek sprawia, 
że ze zniecierpliwieniem wyczekuje 
się drugiej i każdej kolejnej pozycji 
danego autora. Po długich ośmiu 
latach od wydania nagradzanego 
debiutu Sławomira Elsnera do rąk 
czytelników trafia drugi jego tom pt. 
Mów. To męska, szorstka opowieść 
o poszukiwaniu tożsamości – w bólu, 
i po omacku. Krótkie, rytmiczne 
zdania bezlitośnie tną białą prze-
strzeń kartki.” Zobaczymy, czy druga 
książka Elsnera, okaże się sukcesem, 
jakim była pierwsza, zatytułowana 
„Antypody”.

Cóż ja wiem o Sławomirze El-
snerze, wiem właściwie tylko tyle, 
że urodził się w 1976 r., i że do tego, 
jakże ważnego zdarzenia nie doszło 
w Olkuszu, tylko w Zabrzu, bo do 
Olkusza Sławek przeniósł się, gdy 
miał 13 lat. Wiem jeszcze, że jest 
poetą, a z rodzinnego Zabrza wyniósł 
również miłość do tamtejszego klubu 
piłkarskiego - Górnika. To dużo, 
czy mało? Co to właściwie jest bycie 
poetą? Czy to jakiś specjalny stan, czy 
trwa on nieprzerwanie, czy też, jak 
pisał Norwid w Bransoletce: „Jestże 
się poetą, czy raczej tylko się bywa?” 
Tak na pierwszy rzut oka Sławek 
Elsner nie wygląda na poetę. Z tego, 
co wiem, nie cierpi na suchoty, nie 
jest również jakoś specjalnie wycofa-
ny, pracuje, jak sam twierdzi fizycz-
nie, no w starych - w cudzysłowie - 
dobrych czasach mógłby ewentualnie 
uchodzić za poetę proletariackiego, 
który własnymi rękami i piórem 
wykuwa socjalizm, ale on w tym, co 
pisze jak zupełnie niepodobny do pi-
sarzy rewolucyjnych. Jest całkowicie 
osobny. To nie jest literat w stylu 
Thomasa Manna, który wstaje wcze-
śnie rano, siada za biurkiem i pisze 
zawsze przez dwie godziny i piętnaście 
minut, potem zjada lekkie śniadanie, 
przeglądając poranne wydania gazet 
wypija kawę, idzie na krótki spacer 
z psem, następnie znów zasiada za 
biurkiem, pisze - tym razem przez 
trzy godziny, a wieczorem, pod rękę 
z szanowną małżonką idzie do teatru 
na najnowszą premierę. Nie jest też 
Elsner takim klasycznym polskim 
poetą, poetą, który cierpi – jak pisał 
Bursa – „za miliony”. Lata temu 
w olkuskiej Galerii BWA zorgani-
zowaliśmy spotkanie autorskie ze 
Sławkiem, ukazała się po nim jedna 
relacja prasowa, a w niej takie zdanie 
lekko zdumionego autora artykułu, 
widać nieprzywykłego do innych wi-
zerunków pisarzy, niż ten, który przed 
chwilą pokazałem: „Poeta przedsta-
wił się nam jako literacki ignorant, 
który przeczytał mało co, nie zna 
teorii poezji, Kawafisa nazwał poetą 
starożytnym itp.” Jednocześnie – by 
dodatkowo podkreślić owe zdumienie, 
czy wręcz kulturowy szok – autor 
notatki dodał: „jeśli tak, to zaska-
kuje bardzo ciekawa forma wierszy: 
wyszukana, przejrzysta i czytelna, 
z zastosowaniem oryginalnych roz-
wiązań formalnych.” Myślę, że to nie 
do końca prawdziwy obraz poety, bo 
wiem, że Sławek sporo czyta, przede 
wszystkim poezji, na co zresztą mam 
żelazny dowód, bo kiedyś pani z bi-
blioteki miejskiej spytała mnie czy 
aby znam Sławomira Elsnera, nie 
wietrząc podstępu przyznałem się do 
znajomości z rzeczonym, aczkolwiek 
uczyniłem to z pewną dozą niepew-

ności: „to proszę mu przypomnieć 
– poprosiła pani - żeby oddał książkę 
do biblioteki. Trzyma ją już chyba ze 
trzy lata”. Z ciekawości zapytałem, co 
to za pozycja. Okazało się, że Sławek 
pożyczył i zapomniał oddać anto-
logię poezji amerykańskiej. Można 
więc chyba uznać, że znamy jedno 
ze źródeł jego inspiracji poetyckich. 
Skądinąd, kiedy mu powiedziałem, że 
ściga go biblioteka, powiedział: Boże, 
Olgerd, ja nie mam żadnej Antologii 
(śmiech), naprawdę nie wiem o czym 
mówisz. Pierwszym poetą, który 
odbił na mnie jakieś swoje piętno 
był, [uwaga!], Tomasz Budzyński! 
Jego teksty z „Legendy” otworzyły 
mi poetycką wyobraźnię. Później był 
Świetlicki, Salamun, Bonowicz i wielu 
innych. Jedną z książek, która mną 
najbardziej wstrząsnęła był „Bieg 
zjazdowy” Bartłomieja Majzla.

Kiedy poznałem Sławka, a było 
to niezbyt znowu dawno, jedenaście 
lat temu może, inaczej go sobie 
wyobrażałem. Nie, nie sprawił mi 
swoim wyglądem czy zachowaniem 
przykrości czy zawodu, chciałem 
powiedzieć, że mnie po prostu lekko 
zaskoczył budzącą zaufanie mieszan-
ką dezynwoltury i szczerości. Pewna 
dziennikarska z Dziennika Zachod-
niego, która miał dość uciążliwy dla 
postronnych zwyczaj włażenia tam 
gdzie jej nikt nie prosił i przebywania 
w takim miejscu w nieskończoność, 
opowiedziała mi o młodym, niezna-
nym mi wtedy poecie Sławomirze 
Elsnerze, i nawet przyniosła jakieś 

jego wiersze wydrukowane we wro-
cławskiej Ricie Baum. Kiedy po kilku 
godzinach udało mi się ją asertywnie 
wypłoszyć przeczytałem te wiersze 
kilka razy. Zaciekawiły mnie, i to 
bardzo, po pierwsze dlatego, bo były 
dobre, bardzo dobre, a po drugie 
i dlatego, że zupełnie inne od moich. 
Pamiętam jakiś czas później, czytał 
przy mnie po raz pierwszy wiersze 
Elsnera, Bogdan Dworak, człowiek 
o absolutnym słuchu literackim, 
zapamiętałem jak rozszerzały mu się 
oczy w czasie lektury, a potem jak 
popatrzył na mnie i powiedział: „tak, 
to jest poezja”!

Nim jednak osobiście ze Sław-
kiem się zetknąłem poznałem Łuka-
sza Jarosza, który – jak się okazało 
już od jakiegoś czasu kumplował 
się z Elsnerem. Na jakimś olkuskim 
konkursie poetyckim zaznajomiliśmy 
się, a potem oni, już we dwóch, dwójca 
święta młodej wtedy olkuskiej dziś 
polskiej poezji, uczestnicy portalu 
poetyckiego Nieszuflada pl., przyszli 
do mnie, do BWA, żeby spytać, czy 
coś można zdziałać, bo oni chcieliby 
działać. Tak właśnie, okazali instynk-
ty stadne, gdyż nie chcieli być sami, 
chcieli, żeby w Olkuszu coś poetyc-
kiego się urodziło. Nie chowali się ze 
swoją poezją. Chciałbym im w tym 
momencie podziękować, bo akurat 
pławiłem się wtedy w marazmie i ich 
wizyta była dla mnie pozytywnym 
kopem w miejsce poniżej pleców. 
Może nie ruszyliśmy z posad bryłę 
świata, ale np. Galeria Literacka przy 
BWA Olkusz i Ogólnopolski Konkurs 
Poetycki im. Kazimierza Ratonia, 
które to zjawiska wymyśliliśmy przy 
stoliku w barze Gwarek, na stałe 
wpisały się w krajobraz kulturalny 
Olkusza i kraju, czego mamy liczne 
dowody w prasie literackiej i w opinii 
środowiskowej.

Młodość jest niedojrzała emocjo-
nalnie, no bo jak może być dojrzała?! 
Z dojrzałością jednoznacznie kojarzy 
się cierpliwość. Dojrzałość to czas, 
kiedy przestajemy się niecierpliwić, 
kiedy przed podjęciem jakiejś decyzji 
zastanawiamy się, analizujemy na 
spokojnie wszystkie za i przeciw. Taką 
decyzję podjął w którymś momencie 
Sławek, tą decyzją było wydanie 
tomiku wierszy we wrocławskim wy-
dawnictwie Biuro Literackie. Sławek 
długo się przed tą decyzją wzbraniał, 
byli już tacy, którzy posądzali go o ko-

kietowanie; 30-tka z hakiem na karku 
(Podsiadło w tym wieku miał już na 
koncie dwa tomy wierszy zebranych), 
a on swoje, że ma czas, że nie ma 
wierszy, a przecież na samej Nieszu-
fladzie miał ich wklejonych tyle, że 
wystarczyłoby na kilka książek. Sporo 
też drukował w prasie literackiej: 
w „Toposie”, Ricie Baum”, Pro Arte”, 
„Czasie Kultury”, „Lampie”, „Frazie”, 
ale z samodzielną książką poetycka 
czekał, słyszałem już głosy, że jest 
to czekanie na Godota. W końcu 
jednak podjął tę najważniejszą decy-
zję. Wysłał wiersze na organizowany 
przez wrocławskie Biuro Literackie 
ogólnopolski konkurs Połów Poetycki, 
w którym dwa lata wcześniej I miejsce 
zdobył Łukasz Jarosz, i – cóż za zbieg 
okoliczności – znów wygrał olkusza-
nin, Elsner. A trzeba wiedzieć, że 
na ten konkurs napływają zestawy 
z całej Polski, że organizuje go naj-
większe i najbardziej renomowane 
wydawnictwo poetyckie w naszym 
kraju, bo to w Biurze Literackim 
ukazały się ostatnie tomy wierszy 
Tadeusza Różewicza, czy Julii Har-
twig i nagrodzone nagrodą Nike: tom 
Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego 
czy tegoroczne prozy poetyckie Bronki 
Nowickiej. Debiutancki tom wierszy 
pt. „Antypody”, który wyszedł w 2008 
roku, wkrótce po arkuszu „Afekt”, był 
jak otwarcie drzwi w dusznym pokoju. 
Nagle objawił się talent poetycki na 
miarę talentów największych, nie 
bójmy się tych porównań, bo nie są 
na wyrost, Elsner to talent na miarę 

Świetlickiego czy Podsiadły. Zresztą 
oddajmy głos krytykom i poetom:

Elsner jawi się jednym z autorów 
podprogowych. Ma za sobą całe za-
plecze poezji surrealistycznej. Czyni 
to tę poetykę w zasadzie odporną 
na wszelkie próby wykładu w imię 
jednoznacznych treści. Jak najdal-
szy przeto od dufnego zarzekania 
się, jakobym miał rozumieć wiersze 
Elsnera, zgadzam się tylko dociekać, 
co one ze mną robią. A robią wszystko 
i... może jeszcze troszeczkę. To, co 
w każdym razie mógłbym powiedzieć 
o Antypodach Elsnera, wynika ze 
skrajnego mentalnego ogołocenia: 
czyżby autor w ten sposób ziścił jakiś 
ukryty cel? Niech nawet: uczynił to 
nie bez wdzięku.

 Marek K. E. Baczewski

Wiersze Sławka Elsnera śledzi-
łem od kilku lat i coraz bardziej mam 
wrażenie, że i jego one denerwują 
w coraz większym stopniu. Biorą 
się bardziej z ucieczki od pisania 
niż z chęci i postanowień w sprawie 
pisania wierszy. Niewiele w nich gry 
i przykrywek, niewiele szlifowania 
warsztaciku, za to wiele nieskrywa-
nej bezradności i świadomości skali, 
na jakiej można zaznaczać ich brak 
znaczenia. Taki bezcelowy wysiłek 

uczynienia literackim czegoś, co 
było czyste.

 Jacek Bierut

Rzecz dzieje się we mnie, czyli 
nigdzie („Stąd mogę wołać - tu mam 
potężne echo”), i to wyznaczone na 
rozmaitych mapach („Z obu stron 
nieuchronnie osuwa się piasek”) czy 
wykresach („ciało nie ma sensu”), 
nigdzie jest oczywiście antypodami 
jakiegokolwiek solidnie osadzone-
go g d z i e ś („Kocham cię, ale nie 
wiem, gdzie mieszkasz”), ale ma 
też swoje antypody („Droga druga 
strono, dojechałem do domu”), tak 
jak każde miejsce na kuli, na przykład 
ziemskiej.

 Maciej Woźniak

Tak, recenzji, niemal wyłącznie 
entuzjastycznych czy bardzo pozytyw-
nych było wiele, w końcu książka była 
nominowana do tak prestiżowych 
nagród jak Nike, Silesius (tu znalazła 
się w finałowej trójce), wygrała zaś 
jako debiut roku w konkursie Zloty 
Środek Poezji Kutno-Łódź 2009 (dwa 
lata wcześniej wygrał tam Jarosz, 
a więc znów te olkuskie tropy). Dla 
mnie osobistą satysfakcją pozostaje, 
że byłem autorem pierwszej recenzji 
tego tomiku, w nieistniejącym już 
dziś miesięczniku „Ziemia Olkuska”, 
w której prócz tego, że wieszczyłem 
tomowi nagrody, napisałem m.in.: 
„wiersze Sławka są jego indywidual-
ną walką z samym sobą, ze swoimi 
wadami, przywarami, nałogami, z mi-

łością, której łaknął, ze słabościami, 
którym ulegał, z emocjami, którym 
dawał się kierować i z samotnością, 
z którą wygrać nie można. To poezja 
trwania wbrew wszystkiemu, wbrew 
instynktom autodestrukcyjnym, 
wbrew świadomości bezsensu ist-
nienia (jak pisał Bursa: „wszyscy 
stajemy przed martwą perspektywa 
swojej młodości”), wbrew regułom, 
które ktoś autorytarnie ustalił (tak 
perfidny mógł być sam Pan Bóg). 
Czasem pobrzmiewa w nich twarda 
rezygnacja (wiem, że to ryzykowny 
oksymoron); w wierszu, moim ulubio-
nym, „Pochodzę z dna” ta rezygnacja 
brzmi tak: „Pochodzę z dna. Mam 
na to odpowiednie / papiery. Pamię-
tam sierpniowe upały, jak pięknie 
/ w ostrzach kos błyszczały słońce 
i blade kobiety // pytały mnie: skąd 
jesteś? Zawsze odpowiadałem / tak 
samo: pochodzę z dna.(...)”

To poezja skierowana do we-
wnątrz człowieka. Konkretnie do we-
wnątrz Sławomira Elsnera. Przyznać 
trzeba, że Sławka niezbyt interesują 
inni i z tego względu można nawet 
uznać tę poezję za egoistyczną. Tyle, 
że poeta nie szuka w sobie tylko tego, 
co piękne, a wręcz odwrotnie: tego, 
co każdy z nas najchętniej ukryłby 

jak najgłębiej. Dla wierzących jest to 
dusza, dla zwolenników psychoanali-
zy id, a dla trzeźwo myślących bydlę, 
którym każdy z nas w gruncie rzeczy 
jest. Już nie pamiętam, kto powie-
dział: „Często sam sobą zdumiewam 
siebie”. Poezja Elsnera wywodzi się 
z podobnego zdumienia, bo poeta 
nieustannie zdumiewa się tym, iż 
odkrywa w sobie kogoś, kogo dotąd 
nie znał: „Ten człowiek, który we mnie 
mieszka, / jest obrażony i blady. Tego 
człowieka / trzeba prowadzić za rękę 
i przepraszać.” (początek wiersza 
„Ten człowiek”). I z tym kimś, a po 
prawdzie z własnym ciałem, Elsner 
zmaga się w morderczym zwarciu. 
(...) Tak właśnie: za tę wyjątkowość, 
za tę klarowność, za te zaciśnięte 
na własnym gardle palce, należą się 
olkuskiemu poecie (tylko chwilowo, 
mam nadzieję, pracującym w Irlandii) 
słowa uznania i – sądzę – nagrody, 
których w najbliższym czasie docze-
kają „Antypody”.

Jeszcze wtręt lokalny, dla tych, 
dla których regionalne odnośniki 
kulturowe są najważniejsze. Wbrew 
pozorom w wierszach Elsnera jest 
sporo olkuskich tropów – w wierszu 
„Zbawienie” czytamy: „Moje miasto 
ma dwie ulice, / przy których nie 
ma kościoła. // Za moje grzechy, 
w centrum, / krzyżują się.” W wier-
szu „Pamięć” Sławek pisze: „(...) Dwa 
lata temu w Belgii zginął Marek / 
i czasem śni mi się żywy jak mój szef 
/ z pracy (...)” W „Diodzie” Elsner, 

łamiąc ustawę o ochronie danych 
osobowych, ujawnia m.in. jeden ze 
swych olkuskich adresów: „Przepro-
wadziłem się pod wiadukt, / na 29 
listopada 3a/32, parter. / Pracuję na 
trzy zmiany w systemie / czterobryga-
dowym. Zarabiam // tysiąc dwieście 
pięćdziesiąt złotych / netto. (...)”.

W innej recenzji, już dla ogólno-
polskiej gazety, zwróciłem uwagę na 
to, że Elsner, to kolejny „przedstawi-
ciel poetyckiej Samodzielnej Grupy 
Operacyjnej „Olkusz” (copyright by 
Krzysztof Fijołek red. działu poezji 
miesięcznika „Lampa”) Podkreśliłem 
też coś, co nie przyszło mi do głowy, 
gdy pisałem pierwszą recenzję, dla 
„Ziemi Olkuskiej”: że jego książka to 
„późny debiut, ale zdarzały się w pol-
skiej poezji takie zasiedziałe książki, 
wszak tylko rok mniej w momencie 
wydania „Zimnych krajów” miał 
Marcin Świetlicki. Różne są zdania 
w tej kwestii, jedni twierdzą, że z tą 
muzą trzeba tańczyć za młodu, jak 
Rimbaud, bo a nuż muza porzuci 
nas dla kolejnego pryszczatego; inni 
z kolei uważają, że poezja to nie wyści-
gi, więc lepiej później niż za wcześnie, 
lepiej porządnie, niż byle jak. Mamy 
więc porządnie, przemyślanie, skru-
pulatnie, z pełnym wyposażeniem 
w nostalgię i liryczne skupienie na 
tym, co istotne. Nie na próżno padło 
tu nazwisko Świetlickiego, który 
zdaje się być jednym z tych poetów, 
którzy przychodzą nam na myśl przy 
czytaniu tomu Elsnera, ale poza 
nim wypadałoby wymienić jeszcze 
Wojaczka, czy zmarłego niedawno 
Słoweńca Tomaśa Salamuna. Ale 
co z tego? Czytanie poezji po to, by 
ją zaklasyfikować i umieścić autora 
w jakimś batalionie nazwisk, jest 
czymś tak obrzydliwym i tak dla 
poetów nieznośnym, że lepiej szybko 
się z tego poronionego pomysłu wy-
cofać. Jaki jest Elsner, każdy widzi: 
jest oryginalny i całkowicie samoswój 
(...) To poezja trwania, ale i wycofania, 
odrzucenia pokus i jednoczesnej tęsk-
noty za nimi. To poezja przeczuwania 
nadchodzącej katastrofy, bo przecież 
cisza, taka cisza, jaką spotykamy 
w poezji konfesyjnej, to naturalna 
pauza przed każdą burzą. Co się 
wyłoni z tej walki żywiołów? Świat po 
kataklizmie czy raczej wysprzątana 
stajnia Augiasza? A któż to wie?! 
Także Elsner nie jest tego pewien, 

bo patrzy na świat tak samo, jak 
na własne ciało: jak na coś obcego 
(„bardziej przypomina humanoidal-
ną hybrydę niż człowieka” – napisał 
o bohaterze tych tekstów Mariusz 
Grzebalski, notabene redaktor tomu). 
On uwierzy w świat i w samego 
siebie dopiero wtedy kiedy umrze, 
kiedy zgaśnie światełko i pokażą się 
napisy końcowe - a wśród nich taki: 
„(...) Pamiętam sierpniowe upały, jak 
pięknie/ w ostrzach kos błyszczały 
słońce i blade kobiety// pytały mnie: 
skąd jesteś? Zawsze odpowiadałem/ 
tak samo: pochodzę z dna.(Pochodzę 
z dna)” A może Elsner uwierzy, że 
nie jest tak źle, że jest dla niego (i dla 
nas) nadzieja, dopiero wtedy, kiedy 
siedząc na tym swoim dnie usłyszy 
pukanie od spodu? Ale może dość już 
o tym tomie, bo Sławek mówi teraz, 
że już go nie lubi i już nie czuje się 
z nim związany.

Kiedy druga książka? – zapytano 
go w jednym, z wywiadów: „Kolejną 
książkę wydam za 11 lat, gdyż jestem 
konsekwentny.” Na szczęście nie 
dotrzymał słowa, przynajmniej nie 
do końca, bo na „Mów” czekaliśmy 
„tylko” osiem lat. Ciśnienie było 
wielkie, ale – jak twierdzi Elsner – on 
go nie czuł. Siedział w tej spokojnej 
Irlandii, z żoną Anią, z synami Lwem 
i Fiodorem, z dala od środowiska i od 
tych oczekiwań, które mogłyby go 
zadusić. Jak można wnioskować po 
nowym tomie długo zastanawiał się, 
o czym ma pisać. Imperatywny tytuł 
„Mów”, jest jakby nakazem, który 
poeta wydaje sam sobie; mówić - czyli 
pisać - przeciwko wszystkiemu temu, 
co mu to mówienie utrudnia. Elsner 
jest poetą, któremu pisanie sprawia 
trudność, a dokładnie mówiąc nie 
sprawia mu przyjemności. Jest jak 
wypełnianie jakiegoś samemu sobie 
narzuconego obowiązku pomiędzy 
innymi codziennymi sprawami, które 
nałożyło na niego życie: byciem pra-
cownikiem w markecie, byciem ojcem 
dwójki małych urwisów, byciem 
mężem, byciem zwykłym obywatelem 
świata. Tylko czasami coś wytrąca 
z rzeczywistości: kobieta, która ema-
nuje światłem, chłopak z pociągu… 
Podmiot domyślny jego wierszy, to 
„Niepewny człowiek”: „Idący wła-
śnie/ przez ciemność,/ taki ktoś jak 
ja”. A jednocześnie pewny, że nic go 
więcej, od tego, co ma, nie czeka: 
„Nic już nie będzie./ Jest praca, 
samochód/ i wiersze w rynsztoku” 
(Kryzys). Pojawia się też miłość, ale to 
bardzo męskie pokazanie, czym ona 
jest i licealistkom się nie spodoba:: 
„Liść szaleje na wietrze/ Musnęła 
mnie miłość/ Wymiotuję do miski” 
(Kochać). W większości to wiersze 
o tym, co zwykłe, nawet szare i tak 
pospolite, jak pranie skarpetek. 
Może się wydawać, że wykucie z tego 
„niczego” wierszy jest niemożliwe, 
a jednak Elsnerowi się udaje. Dla 
Elsnera zwykłe jest i to, że niestety 
on nie ma sił na pisanie wierszy. Na 
razie nie ma za wiele recenzji z nowej 
książki. Tom „Mów” jakby zaskoczył 
krytyków. Chyba nie wiedzą, co po-
wiedzieć; kto wie, czy nie spodziewali 
się czegoś innego, jakichś ekspery-
mentów formalnych, ekwilibrystyki 
słowem. W pewnym wywiadzie Sławek 
powiedział: „Trochę zazdroszczę 
poetom, którzy w moim wieku mają 
już kilka tomików i pisanie przychodzi 
im zdecydowanie łatwiej.” Ale czy to 
dobrze, jeśli coś przychodzi łatwo?! 
Jaki będzie jego kolejny tom? A czy 
będzie jeszcze jakaś kolejna książka 
Elsnera?! Sławek przyznał mi się, że 
ma już tytuł. Jest więc nadzieja…

Elsner długo mówił, że kiedyś 
chciałby wrócić do Polski na stałe. 
Teraz już – jak wielu, z tych którzy 
wyjechali – tak nie mówi. Ów wyjazd 
w jednym z wywiadów skwitował – jak 
zawsze u niego - szczerym zdaniem: 
„niestety, nie uczestniczę już w życiu 
literackim miasta Olkusz, gdyż mu-
siałem wyjechać z kraju w poszukiwa-
niu pracy, nad czym ubolewam bar-
dziej, niż komuś się może wydawać.” 
Czasami do nas zagląda. Jest szansa, 
że pojawi się w Olkuszu na początku 
2017 roku i być może uda się wtedy 
zrobić z nim spotkanie w BWA.

Poeta Sławomir Elsner  
przerywa milczenie

Zdjęcie z archiwum 
rodzinnego 

 Sławomira Elsnera



10| 28 października 2016 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

KALENDARIUM
28 października

=16:30 - 18:30 Osobliwy dom pani Pere-
grine (2D DUBBING) - Kino „Zbyszek”

=17:00 - 19:00 Malownicze Opowieści - 
OSP Bór Biskupi

=18:00 - 20:00 Wernisaż wystawy 
„Srebrne Jatki” - Galeria BWA Olkusz, ul. 
Szpitalna

=19:00 - 21:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Zbyszek”

=20:15 - 23:59 Maraton Halloween - Kino 
„Radość”

29 października

=11:00 - 13:00 Spotkanie autorskie 
z Barbarą Grzegorzewską - DK Wolbrom

=16:30 - 18:30 Osobliwy dom pani Pere-
grine (2D DUBBING) - Kino „Zbyszek”

=19:00 - 21:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Zbyszek”

=22:00 - 03:00 Maraton horrorów - 
Kinowa noc filmowa - 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”

=19:00 - 23:30 Filmowy halloween - MOK 
Bukowno

31 października

=16:30 - 18:30 Osobliwy dom pani Pere-
grine (2D DUBBING) - Kino „Zbyszek”

=17:00 - 19:00 Artystyczne Poniedziałki 
- MOK Bukowno - Filia Wodąca

=19:00 - 21:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Zbyszek”

3 listopada

=09:00 - 10:15 Sindbad Żeglarz - MOK 
Olkusz

=10:30 - 12:00 Sindbad Żeglarz - MOK 
Olkusz

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

4 listopada

=11:00 - 12:30 Gala konkursu „Podaj 
dalej... drugie życie odpadów” - MOK 
Olkusz

=17:00 - 18:30 Bociany (2D DUBBING) 
- Kino „Zbyszek” Olkusz

=19:00 - 21:10 Bridget Jones 3 (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek” Olkusz

=20:00 - 22:00 Koncert zespołu Akcent 
- DK Wolbrom

5 listopada

=12:00 - 22:00 Zlot Food-Trucków 
w Olkuszu - Rynek Olkusz

=16:00 - 18:00 Smoleńsk (2D Pl) - Kino 
„Zbyszek” Olkusz

=18:00 - 20:00 Recital Edyty Geppert - 
DK Wolbrom

=18:15 - 19:45 Bociany (2D DUBBING) 
- Kino „Zbyszek” Olkusz

=20:00 - 22:10 Bridget Jones 3 (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek” Olkusz

6 listopada

=10:00 - 15:00 Family Cup 2016 - pływa-
nie - Pływalnia przy SP nr 2 w Olkuszu

6 listopada w niedzielę Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Olkuszu zaprasza na 

X Mistrzostwa Polski w Pływaniu „Family 

Cup” 2016, które są jednocześnie Mistrzo-

stwami Województwa Małopolskiego. 

Zawody odbędą się na krytej pływalni 

przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Kocha-

nowskiego 2 w Olkuszu, we współpracy 

z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym 

Integracyjnym nr 1.

Mistrzostwa Polski w Pływaniu „Family 

Cup” to zawody pływackie przeznaczone 

dla amatorów, którzy mogą wystartować 

w jednej z 21 kategorii indywidual-

nych oraz w sztafecie rodzinnej. Dzieci 

w najmłodszej kategorii płyną 12,5 m 

(dopuszczalne są „rękawki”, koła itp.). 

W pozostałych kategoriach indywidual-

nych każdy ma do pokonania dystans 25 

m, dowolnym stylem.

Dodatkową atrakcją będzie konkurencja 

100 m stylem zmiennym OPEN kobiet 

i mężczyzn. Zawodnik płynie po 25 m 

w kolejności stylami motylkowym, grzbie-

towym, klasycznym i kraulem.

W mistrzostwach „Family Cup” można 

także wystartować w sztafecie rodzinnej. 

Trzy osoby z jednej rodziny (rodzice 

z dzieckiem, rodzic z dwójką dzieci lub 

dziadek/babcia ze swoim dzieckiem i/lub 

wnukiem/wnuczką) płyną na dystansie 

4x25 m (jeden z trzech zawodników 

pokonuje dystans dwukrotnie).

Udział w zawodach można zgłosić poprzez 

formularz na stronie www.familycup.com.

pl lub wypełniając zgłoszenie pobrane ze 

strony www.mosir.olkusz.pl, które następ-

nie trzeba wysłać na adres organizator@
mosir.olkusz.pl. Zgłoszenie można także 

wysłać faksem na numer 32 649 44 91 lub 

przekazać dane telefoniczne, dzwoniąc na 

numer 32 649 44 88 lub 784 647 871.

Kuchnie świata 
na olkuskim 

rynku
olkusz

UMIG�Olkusz

Zazwyczaj to my jeździmy do 
restauracji. Tym razem restauracje 
przyjadą do nas. Aby skosztować 
potraw z czterech stron świata 
warto wybrać się w sobotę i nie-
dzielę 5 i 6 listopada na olkuski 
rynek, żaby wziąć udział w nie-
zwykłym wydarzeniu, jakim będzie 
pierwszy w tej części Małopolski 
Zlot Food Trucków.

Zapraszamy na olkuski rynek, 
gdzie od południa do godziny 22:00 
będzie trwał dwudniowy festiwal 
street slow food. W Zlocie weźmie 
udział blisko 30 najlepszych w Polsce 
restauracji na kółkach, reprezen-
tujących kuchnię z najróżniejszych 
zakątków świata. Ideą zlotu jest 

promowanie zdrowego, pysznego 
i wykonanego z ogromną pasją je-
dzenia z food trucków. Organizatorzy 
przygotowali też cały szereg atrakcji 
towarzyszących. Dla chętnych będzie 
strefa dj (muzyka live), strefa chill 
out, strefa relaksu i rzemieślniczy 
browar. Będą też ciekawe atrakcje dla 
dzieci. Aby umilić uczestnikom zlotu 
spożywanie oryginalnych potraw, 
na rynku stanie duży ogrzewany 
namiot. Zlot jest doskonałą okazją 
do poznania różnorodnych smaków 
oraz ciekawego spędzenia czasu 
z przyjaciółmi i rodziną. Pierwszy 
w Olkuszu zlot mobilnych restauracji 
odbywa się w ramach projektu „Food 
Truck Gathering” i jest organizowany 
przez Food Truck Event we współ-
pracy z Urzędem Miasta i Gminy 
w Olkuszu.
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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 negoc-
jacji). Tel.(796)177027.

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

od rêki, p³acê najlepiej.  
Tel.(512)898278.

=Komis wielobran¿owy rtv-agd, 
nawigacje, piloty, ³adowarki, zasi-
lacze, anteny dvbt. Plac Targowy. 
Tel.(502)261113.

uSługi
=FiRmA iNTROLigATORSKA 
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewicza 
19 (naprzeciwko „Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (du¿a iloœæ 

kolorów), bindowanie, termobin-
dowanie, bigowanie, z³ocenie 
metod¹ termodruku.

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.

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

=Lombard Tomasz Kie³tyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne 
8-20, skup i sprzeda¿ z³ota, 

atrakcyjne ceny, super warunki. 
Tel.(512)777884.

OKOLiczNOœciOWe

=WESELA- obs³uga muzyczna 
-DJ, prezenter- imprezy okolic-
znoœciowe- 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. Bogucin 
Du¿y 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.

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

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

=Autoskup - ka¿de.  
Tel.(799)940745.

=POmOc DROgOWA.  
Tel.(695)634005.

=Sprzedam Mazdê 6 2,0 D, 
2008r. krajowy, bezwypadkowy, 
pierwszy w³aœciciel, pe³ne 
wyposa¿enie, ciemno fioletowy 
metalik, przebieg 141 tys.  
Cena 34 000 do negocjacji.  
Tel.(808)690742.

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

Tel.(793)001819.

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

NieRuchOmOœci

gARAŻe

=Gara¿ do wynajêcia naprzeci-
wko "Victori". Tel.(668)420995.

LOKALe uŻyTKOWe

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

PRAcA

=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.

=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.

=Umyjê okna. Tel.(698)994735.

=Przyjmê do pracy kierowcê 
z kat. C, operatora koparko-
³adowarki, pracowników budow-
lanych. Tel.(604)292970.

RóŻNe

=Stoisko nr 3 poleca: d¿insy 
ocieplane polarem, ciep³e 
sztruksy, zimowe kurtki, niety-
powe rozmiary. Zapraszamy, 
Targowisko, ul. S³awkowska, wt, 
pt, sob do 14.00.
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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 ortopeda trauma-
tolog, specjalista medycyny sportowej, USG 
narządu ruchu. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28. 
Pon. 16:30-19, czw. 16-18. Rejestracja tel. 
604 489 612.

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. po wcześniejszej 
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.

Dr A. Zmaczyński specjalista ginekolog, konsultacje 
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.

InternIsta
Szymon Mleczko lek.med., specjalista chorób 
wewnętrznych. Diagnostyka serca i naczyń. NZOZ 
Pro-Familia ul. J. Kantego 28, tel. 32 754 35 22, 
793 346 033. 

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

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.

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.
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ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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.

terapIe natUralne
Katarzyna Strojna bioenergoterapeuta. masaże, 
terapie naturalne, refleksoterapia, klawiterapia. 
Świecowanie, konchowanie, masaż dźwiękiem 
mis tybetańskich. Olkusz, Krakowskie Przedmie-
ście 7. Tel. 501 310 050.

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

28-10-2016 Piątek ul. mickiewicza 7

29-10-2016 Sobota ul. K. K. Wielkiego 28

30-10-2016 Niedziela Al. 1000-lecia 17

31-10-2016 Poniedziałek ul. Buchowieckiego 15 a

01-11-2016 Wtorek Al. 1000-lecia 17

02-11-2016 Środa Al. 1000-lecia 17

03-11-2016 czwartek ul. Legionów Polskich 14


