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Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka 
z o.o. ma nowego prezesa. 
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Ministerstwo Finansów opublikowało ranking 
dochodów podatkowych w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. Jak wypadły nasze gminy?

 strona 2

Młodzieżowa Rada Miejska w Olkuszu ma za 
sobą pierwszy, historyczny rok urzędowania.  
Co do tej pory udało się zrobić młodym rajcom?

strona 5

W Olkuszu 
powstaną nowe 

ścieżki rowerowe

olkusz
Jakub Fita

Nowe trasy rowerowe zostaną 
wybudowane w ramach wspólnej 
inicjatywy realizowanej z gminami 
z terenu naszego powiatu. Koordy-
natorem projektu będzie Lokalna 
Grupa Działania „Nad Białą Prze-
mszą”. Podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej w Olkuszu podjęto 
stosowną uchwałę w tej kwestii.
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Przypomnijmy, że przez gminę 
Olkusz przebiegać będzie rekreacyj-
no – turystyczna trasa VeloPrąd-
nik. To jedno z kilku tego rodzaju 
przedsięwzięć, ujętych w Mało-
polskim Planie Inwestycyjnym na 
lata 2015 - 2023. Inwestycja ma 
być współfinansowana z unijnych 
środków. Trasa ma przebiegać od 
Krakowa, przez m. in. Dolinę Prąd-
nika, Ojców, Sułoszową, Olkusz 
do Dąbrowy Górniczej. Dodatkowo 
przez sąsiednie gminy przebie-
gać będą inne trasy Velo, m.in. 
od południa przez Bukowno do 
Bolesławia, które będą łączyć się 
z VeloPrądnik.

Na bazie tych projektów po-
jawił się pomysł, aby nawiązać do 
koncepcji Velo i opracować kolejne 
trasy prowadzące przez tereny 
naszego powiatu. Pracami nad 
stworzeniem  kompleksowej zinte-
growanej sieci tras rekreacyjnych 
zajęło się Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Nad Białą Prze-
mszą”.

Zaowocowało to powstaniem 
projektu pod nazwą „Utworzenie 
pętli rowerowych oraz infrastruktu-
ry turystycznej na obszarze powiatu 
olkuskiego jako zintegrowanego 
produktu turystycznego”. Podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ol-
kuszu podjęto uchwałę dotyczącą 
przystąpienia naszego samorządu 
do tej inicjatywy.

Szacowana wartość inwestycji 
na terenie naszego miasta wynie-
sie 818 920,56 zł. Miasto i Gmina 
Olkusz wspólnie z pozostałymi 
partnerami projektu, proporcjo-
nalnie do swojego udziału, poniesie 
koszty przygotowawcze i koszty 
zarządzania projektem. Przedsię-
wzięcie współfinansowane będzie 
ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódzkiego Mało-
polskiego na lata 2014-2020.

Według planów, nowe ścieżki 
rowerowe mają powstać m.in. na 
odcinku od Rabsztyna, przez ulice 
Nowowiejską i Wiejską. Następnie, 
przecinając się z Droga Krajową nr 
94, trasa ma się łączyć z ulicami: 
Słowackiego, Francesco Nullo, 
Karwińskiego, Łukasińskiego aż do 
ul. Na Skarpie wraz z kładką nad 
torami. Stamtąd ścieżka ma bie-
gnąć ulicami Kocjana i Żuradzką 
w stronę Bukowna.

W projekcie jest też trasa 
wzdłuż DK 94 w kierunku nieist-
niejącego jeszcze ronda przy ga-
lerii handlowej, która ma powstać 
w niedalekiej przyszłości. Stamtąd 
rowerzyście będą mogli pojechać do 
Bolesławia przez Pomorzany bądź 
też ulicą Kruszcową w kierunku 
Strefy Aktywności Gospodarczej, 
gdzie kilka lat temu wybudowano 
już sieć rowerowych traktów.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? Co 
sądzicie o projektowanych tra-
sach? – Zapraszamy do dyskusji 
na www.przeglad.olkuski.pl

Ranking dochodów samorządów 
w przeliczeniu na mieszkańca

powiat
Jakub Fita

Jak co roku, Ministerstwo 
Finansów opublikowało ranking 
dochodów podatkowych w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca 
dla poszczególnych samorządów. 
Spośród gmin z naszego powiatu 
najwyższą lokatę w zestawieniu 
zajął Bolesław, a najniższą – Trzy-
ciąż.

Resort co roku publikuje wskaź-
niki dochodów podatkowych w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca dla 
poszczególnych gmin, powiatów 
i województw. Stanowią one podstawę 
do wyliczenia rocznych kwot części 
wyrównawczej subwencji ogólnej. 
To na ich podstawie oblicza tzw. „ja-
nosikowe”, czyli kwotę, jaką muszą 
płacić bogatsze samorządy na rzecz 
tych biedniejszych.

Średni dochód gmin na miesz-
kańca wynosi w tym roku 1 596,67 
zł. W przypadku powiatów wskaźnik 

ten wyniósł 216,38 zł. W najbogatszej 
gminie w Polsce (Kleszczów w woj. 
łódzkim) dochody podatkowe na jed-
nego mieszkańca wyniosły niemal 35 
tys. zł. W najbiedniejszej gminie (Rad-
goszcz w woj. małopolskim) dochody 
per capita to zaledwie 423,77 zł. Jak 
na tym tle wypadają samorządy z na-
szego powiatu?

Najwyżej w zestawieniu uplaso-
wał się Bolesław z kwotą 2290,74 zł. 
W skali kraju gmina ta zajęła 111 po-
zycję, a w skali województwa pozycję 
nr 2. Za nim znalazło się Bukowno, 
gdzie dochód na mieszkańca wyniósł 
2258,69 (115 miejsce w kraju, 3 
w województwie). W Gminie Klucze 
przychód z podatków na jednego 
mieszkańca to 1544,75 zł (pozycja nr 
504 w kraju, 22 w Małopolsce).

Dochód podatkowy per capita 
w Olkuszu kształtuje się na poziomie 
1469,15 zł. Daje to naszemu miastu 
598 lokatę w kraju i 27 w Małopolsce. 
W Wolbromiu wskaźnik ten wynosi 
1391,29 zł. Dzięki temu samorząd 
ten znalazł się na 738 pozycji w Polsce 
i 33 w naszym regionie. Najmniej na 

swoich mieszkańcach zarobiła Gmina 
Trzyciąż. Tamtejszy współczynnik 
dochodu to 950,33 zł (1755 miejsce 
w skali całego kraju, 85 w Mało-
polsce).

Wskaźnik podstawowych docho-
dów podatkowych  na 1 mieszkań-
ca powiatu przyjęty do obliczania 
subwencji wyrównawczej na 2017 
r. w przypadku powiatu olkuskie-
go wyniósł 215,45 zł. Zestawienie 
uwzględniające także miasta na 
prawach powiatu składa się z 380 

samorządów. Nasz powiat zajął w nim 
85 lokatę. Dla porównania najwyżej 
uplasowała się Warszawa z wynikiem 
582,54 zł, a najniżej powiat kazimier-
ski, gdzie współczynnik wyniósł 75,33 
zł na mieszkańca.

Ranking resortu stanowi infor-
mację o najbogatszych i najbied-
niejszych samorządach w Polsce. 
Pokazuje on, gdzie mieszkańcy i firmy 
płacą największe podatki. Część z tej 
kwoty zasila później lokalne budżety. 
Współczynników tych nie należy mylić 
z dochodami, jakie uzyskują miesz-
kańcy danego samorządu. Podstawą 
wyliczeń na 2017 roku były dane 
o finansach za 2015 rok. Sięgnij  

po dotacje na 
zabytki

olkusz
Wiola�Woźniczko

W gminie Olkusz można już 
składać wnioski o przyznanie do-
tacji na sfinansowanie prac konser-
watorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. 
Termin przyjmowania aplikacji 
mija 31 marca.

Warunkiem udzielenia dofi-
nansowania na prace przy zabytku 
jest jego wpis do rejestru zabytków. 
Zainteresowani muszą dysponować 
pozwoleniem właściwego organu 
ochrony zabytków na przeprowadze-
nie prac lub robót budowlanych, pro-
jektem i pozwoleniem na budowę lub 
programem prac konserwatorskich.

Dofinansowanie może być przy-
znane m. in. na: sporządzenie eksper-
tyz technicznych i konserwatorskich; 
przeprowadzenie badań konserwa-
torskich lub architektonicznych; 
wykonanie dokumentacji konserwa-
torskiej; opracowanie programu prac 
konserwatorskich i restauratorskich; 
wykonanie projektu budowlanego, 
sporządzenie projektu odtworzenia 
kompozycji wnętrz; zabezpieczenie, 
zachowanie i utrwalenie substancji 
zabytku; stabilizację konstrukcyjną 
części składowych zabytku lub ich od-
tworzenie w zakresie niezbędnym dla 
zachowania tego zabytku; odnowienie 
tynków i okładzin architektonicz-
nych albo ich całkowite odtworzenie; 
odnowienie lub całkowite odtworze-

nie okien, drzwi, więźby dachowej, 
pokrycia dachowego, rynien i rur 
spustowych; modernizację instalacji 
elektrycznej (w zabytkach drewnia-
nych lub w zabytkach, które posia-
dają oryginalne, wykonane z drewna 
części składowe i przynależności); 
wykonanie izolacji przeciwwilgocio-
wej; działania zmierzające do wyeks-
ponowania istniejących, oryginalnych 
elementów zabytkowego układu 
parku lub ogrodu; zakup materiałów 
konserwatorskich i budowlanych, 
zakup i montaż instalacji przeciw-
włamaniowej oraz przeciwpożarowej 
i odgromowej.

Dotacja nie może być udzielona 
na zadania, które są współfinansowa-
ne ze środków europejskich.

Stosowne wnioski powinny zostać 
złożone do 31 marca do godz. 15.00, 
w punkcie informacyjno - podawczym 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. 
Do wniosku powinny być dołączone 
następujące dokumenty: wpis do 
rejestru zabytków, aktualny doku-
ment potwierdzający tytuł prawny 
do zabytku, kosztorys inwestorski 
wraz z harmonogramem planowanych 
prac ze wskazaniem źródeł ich finan-
sowania, kopia decyzji zezwalającej 
na przeprowadzenie prac lub robót 
budowlanych przy zabytku oraz 
projekt i pozwolenie na budowę oraz 
dokumentacja fotograficzna zabytku 
obrazująca jego aktualny stan.

Dofinansowania przyznaje Rada 
Miejska w Olkuszu.

Kondolencje, Nekrologi, Podziękowania
już od 65,00 zł (netto)
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Triasowa i jurajska zamiast kopalnianej,  
czyli historia nowej wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kluczewska 4 32-300 Olkusz, tel. 32 643 13 52, fax 32 643 14 54, pwik@pwik.olkusz.pl, www.pwik.olkusz.pl 

Olkuskie Wodociągi piszą nowy rozdział na kartach historii re-
gionu. Od 25 stycznia 2017 roku w kranach mieszkańców Gmin: 
Olkusz, Bukowno, Klucze i Bolesław płynie wysokiej jakości triaso-
wa i jurajska woda ujmowana z dwóch gruntownie zmodernizo-
wanych i trzech nowo wybudowanych studni głębinowych. Woda 
z nowych ujęć ma znakomite parametry fizyko-chemiczne, spełnia 
nie tylko wszystkie normy krajowe i Unii Europejskiej, ale też po-
siada znakomite walory smakowe i konieczne dla ludzi minerały. 
Dotychczasowe ujęcie wody pochodzącej z odwodnienia kopalni 
Olkusz-Pomorzany przestało być eksploatowane w związku z pla-
nowanym zakończeniem wydobycia i zamknięciem zakładu. 

Nowe ujęcia wody dostarczają mieszkańcom czterech gmin 
powiatu olkuskiego produkt o najwyższej jakości, wodę posiada-
jącą cenne dla człowieka składniki mineralne:

wapń 	 (ok.75 mg/l), który wchodzi w skład materiału 
budulcowego kości i szkliwa,
magnez	  (ok.15 mg/l), który spełnia ważną rolę 
w przekazywaniu informacji między mięśniami i nerwami,
żelazo 	 (10 µg/l), które jest składnikiem czerwonego 
barwnika krwi (hemoglobiny), 
fluor 	 (ok.0,10 mg/l), który zapobiega występowaniu 
próchnicy, zmniejsza rozpuszczalność szkliwa,
fosfor	  (0,01 mg/l P2O5), który bierze udział w budowie 
i utrzymaniu prawidłowego stanu zębów i kości; 
chlor w postaci chlorków	  (15 mg/l), który uczestniczy 
w regulacji gospodarki wodnej w organizmie oraz 
równowagi kwasowo zasadowej.

Z ogromnym sentymentem 1 lutego 2017 roku Przedsiębiorstwo 
wyłączyło z eksploatacji Stację Uzdatniania Wody w Olkuszu („Fabrykę 
wody”), która przez 39 lat służyła firmie i mieszkańcom. To przełomo-
wa chwila dla firmy jak i regionu olkuskiego. Nowy system zaopatrzenia 
w wodę wymuszony był przez planowane zamknięcie kopalni. Zmiany 
w naszej ocenie będą zmianami na lepsze. Rozwój Firmy i zadowolenie 
mieszkańców to nasze priorytety.

Poniżej przedstawiamy kilka dodatkowych faktów. Zachęcamy do 
lektury. 

Projekt zmiany źródeł zaopatrzenia w wodę mieszkańców 
czterech gmin powiatu olkuskiego był realizowany wieloetapowo  
w ramach Kontraktu W11 - „Budowa systemu zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze po likwi-
dacji ujęcia wody w kopalni ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie”, 
który jest częścią projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ścieko-
wej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, 
Bolesław, Klucze - etap I”. Nowe ujęcia wody nie tylko zapewniają 
dostępność znakomitej jakości produktu, ale też podnoszą bezpie-
czeństwo ciągłości dostaw wody zdatnej do picia. Całość inwesty-
cji zamknęła się w kwocie 207 782 059,79 zł

Zmiana systemu podzielona została na kilka etapów z wydziele-
niem obszarów zasilania tj. 

Etap I –  zasilanie część gminy Klucze – miejscowości Bydlin, 
Kolbark, Golczowice, Zalesie Golczowskie, Kwaśniów, 
Hucisko, Chechło, Rodaki, Ryczówek, Jaroszowiec  
– rozpoczęcie zasilania z dniem 05.09.2016r.
Etap II  – zasilanie gminy Klucze,  
– rozpoczęcie zasilania z dniem 04.10.2016r.
Etap III  – zasilanie miasta i gminy Olkusz  
– rozpoczęcie z dniem 04.01.2017r.
Etap IV – zasilanie miasta i gminy Bukowno oraz Bolesław  
– rozpoczęcie z dniem 25.01.2017r. 

Podczas zmian zasilania Przedsiębiorstwo prowadzi stały do-
datkowy monitoring jakości wody – przeprowadzane są badania 
jakościowe wody a wyniki przedstawiane są do wiadomości Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu.

Przeprowadzane badania potwierdzają wysoką jakość wody 
ujmowanej z nowo wykonanych studni która spełnia wszelkie 
normy jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi.  Woda którą obecnie dostarcza PWiK, pochodzi z trzech 
studni triasowych Kolbark, Cieślin C2, C3 oraz jednej jurajskiej  
w Bydlinie.

Obecnie PWiK prowadzi uzdatnienie wody zapewniające właści-
we bezpieczeństwo jakościowe wody, aby przeciwdziałać wtórnym 
zanieczyszczeniom które mogą wystąpić w istniejącej niezmoderni-
zowanej infrastrukturze wodociągowej rozmieszczonej na obszarze 
czerech gmin a mającej ok. 665 km.

Otrzymane niezmienne, zadawalające wyniki badań wody 
w okresie najbliższego kwartału spowodują podjęcie działań doty-
czących zmniejszenia dozowania środków uzdatniających, tak aby 
nie wpływały one na walory smakowe wody.

Priorytetem Spółki jest aby zminimalizować proces uzdatniania 
wody do możliwości wyłącznie okresowego chlorowania.

Realizacja I etapu zmiany systemu zaopatrzenia w wodę zapew-
niła zapotrzebowanie w wodę mieszkańców na poziomie ok 14 000 
m3/dobę, kiedy to możliwości produkcyjne Stacji Uzdatniania Wody 
w Olkuszu były na poziomie 21 000 m3/dobę, w związku z czym 
PWiK wraz z gminami Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze przygo-
tował kolejny etap inwestycji zasilania w wodę, tak aby w pełni za-
bezpieczyć swoich mieszkańców w dostawę wody w odpowiedniej 
ilości oraz jakości.  

Na bieżąco będziemy Państwa informować o realizacji wszyst-
kich działań. 

Zapraszamy do śledzenia naszej nowej strony internetowej 
www.pwik.olkusz.pl
 Alfred Szylko

Stalprodukt z nagrodą, 
ZGH „Bolesław”  

z przyszłością
bolesław

Piotr�Kubiczek

Grupa Stalprodukt, w której 
skład od 2012 roku wchodzą Zakła-
dy Górniczo Hutnicze „Bolesław” 
w Bukownie, zdobyła tytuł „Ten, 
który zmienia polski przemysł” 
A.D. 2016. Prestiżowe nagrody 
już po raz 17. w historii przyznała 
redakcja Magazynu Gospodar-
czego Nowy Przemysł oraz portal 
wnp.pl.

Jak zwykle w plebiscycie wyróż-
niono osoby i firmy, które w istotnym 
stopniu wpływają na pozytywne 
zmiany w krajowym przemyśle i całej 
narodowej gospodarce.

- Tegoroczni wyróżnieni to ludzie 
i zespoły menedżerskie w różny 
sposób realizujący ideę innowa-
cyjności, kreujący nowe wartości 
w polskiej gospodarce poprzez od-
ważne konsolidacje i akwizycje, 
kooperujący z europejskimi liderami 
nowych technologii i wprowadzający 
na rynek nowoczesne produkty. To 
konsekwentni, odpowiedzialni i rze-
telni inwestorzy budujący przesłanki 
wzrostu gospodarczego w Polsce – 
mówił w poniedziałek 6 lutego w War-
szawie Wojciech Kuśpik, wydawca 
Nowego Przemysłu oraz portalu wnp.
pl, prezes Grupy PTWP.

To właśnie na początku tego ty-
godnia w stolicy odbywało się Forum 
Zmieniamy Polski Przemysł. Była to 

więc najlepsza okazja do rozdania 
prestiżowych nagród. Ich laureatami 
zostali: Polwax, PCC Rokita, Warbud, 
Creotech Instruments, Tomasz Doma-
gała i TDJ, GM w Polsce, Volkswagen 
Poznań, GE w Polsce, Grupa Nowy 
Styl, Griffin Real Estate i oczywiście 
Stalprodukt.

Zarządzanie i technologie. 
Stalprodukt

Grupa Stalprodukt - w sposób 
przemyślany, ale i odważnie - przy-
gotowuje się na trudniejsze czasy - 
przede wszystkim inwestując w nowe 
technologie. Wysoka jakość zarządza-
nia owocuje wynikami finansowymi. 
Stalprodukt pozostaje wiodącym 
w branży producentem i eksporterem 
wysoko przetworzonych wyrobów 
ze stali: blach transformatorowych, 
kształtowników giętych na zimno, 
barier drogowych. Atutem spółki jest 
rozwinięta sieć dystrybucji. W całej 
Grupie Kapitałowej Stalproduktu 
stosowane są nowoczesne sposoby 
zarządzania wspomagane przez tech-
nologie informatyczne.

- Kiedyś amerykański pisarz 
literatury fantastycznej powiedział, 
że przyszłość już nadeszła, ale jest 
nierówno dystrybuowana. Dlatego też 
już na początku działalności naszej 
firmy podjęliśmy decyzję o jej ciągłym 
rozwoju poprzez wdrażanie nowych, 
często innowacyjnych technologii, 
wprowadzaniu na rynek nowych 
produktów jak również o zwiększaniu 

zdolności produkcyjnych. W efekcie 
udało się stworzyć grupę, której 
roczne przychody przekraczają 3 mld 
zł a udział eksportu w przychodach 
plasuje się na poziomie 50-60 % rocz-
nie - stwierdził Józef Ryszka, członek 
zarządu firmy Stalprodukt. (źródło: 
finanse.wnp.pl)

ZGH „Bolesław” globalnym 
innowatorem

W skład Grupy, będącej lau-
reatem tegorocznej nagrody „Ten, 
który zmienia polski przemysł” od 
prawie czterech lat wchodzi ZGH 
„Bolesław”, a więc przedsiębiorstwo 
zatrudniające setki mieszkańców 
powiatu olkuskiego. Wyróżnienie dla 
Stalproduktu to kolejny dowód na to, 
że bukowieńskie Zakłady Górniczo 
Hutnicze mają się nieźle. Zamiast 
obaw przed utratą pracy, są tylko 
takie, czy uda się zdążyć z ukończe-
niem nowych inwestycji, które mają 
sprawić, że ZGH stanie się globalnym 
innowatorem w produkcji cynku 
metodą elektrolityczną, wykorzy-
stującym we wsadach ponad połowę 
materiałów z recyklingu. Mowa tutaj 
o budowie hali wanien, która będzie 
kosztowała firmę prawie ćwierć 
miliarda złotych (240 mln). Termin 
zakończenia inwestycji wyznaczono 
na 2019 rok. Po otwarciu nowej hali, 
w swoim założeniu ZGH „Bolesław” 
zwiększy możliwości produkcji cynku 
elektrolitycznego z 80 do 100 tysięcy 
ton rocznie.

Nowy prezes 
wolbromskich 

wodociągów wybrany
wolbrom

Ewa�Barczyk

Zgodnie z powszechnymi prze-
widywaniami na stanowisko Preze-
sa Zarządu Wolbromskiego Zakładu 
Wodociągów, Kanalizacji, Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej 
spółka z o.o. komisja konkursowa 
wybrała Andrzeja Ducha. Tym 
samym nowa spółka, która jest 
właśnie rejestrowana w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, rozpocznie 
swoją działalność pod nowym kie-
rownictwem.

Przypomnijmy, że do konkursu 
na prezesa nowej spółki, której jedy-
nym udziałowcem będzie gmina Wol-
brom, startowało dwóch kandydatów 
- dotychczasowy dyrektor WZWKG-
KiM Adam Kamionka oraz blisko 
związany z burmistrzem Adamem 
Zielnikiem radny Rady Miejskiej 
z Kąpiel Wielkich, dotąd pracownik 
jednego z wolbromskich zakładów 
przemysłowych, Andrzej Duch.

Wobec kandydatów na stanowi-
sko prezesa zarządu spółki oczekiwa-
no wyższego wykształcenia, co naj-
mniej 5-letniego stażu na stanowisku 
kierowniczym, znajomości przepisów 
związanych z zakresem działalności 
Spółki oraz z sektorem, w którym 
działa spółka, m.in. ustawy o gospo-
darce komunalnej, ustawy o odpa-
dach, ustawy o ochronie środowiska, 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, kodeksu spółek handlo-
wych, kodeksu cywilnego, kodeksu 
pracy, ustawy o samorządzie gmin-
nym, ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, ustawy prawo 
zamówień publicznych, znajomości 
procedur ISO oraz biegłej znajomo-
ści w mowie i piśmie przynajmniej 
jednego języka obcego. Po ocenie 
dokumentów złożonych do konkursu 
obaj kandydaci zostali dopuszczeni 
do drugiego etapu konkursu, czyli 
rozmowy kwalifikacyjnej.

Jak poinformowała jednomyślna 
w wyborze komisja konkursowa, 
podczas przeprowadzonej rozmowy 
kwalifikacyjnej zwracano uwagę na 
przygotowanie merytoryczne kandy-
datów, a także na poziom motywacji 
do pracy, cechy osobowości i pre-
dyspozycje wymagane do objęcia 
stanowiska prezesa. W uzasadnieniu 
wyboru kandydatury Andrzeja Ducha 
napisano, że zwycięzca konkursu 
uzyskał pozytywną ocenę komisji 
konkursowej w zakresie znajomości 
wymaganych zagadnień, a także wy-
kazał się wysokim poziomem wiedzy 
merytorycznej. Z przeprowadzonej 
rozmowy wynikło, iż kandydat kła-
dzie nacisk na jakość i terminowość 
realizowanych zadań oraz podchodzi 
odpowiedzialnie i sumiennie do re-
alizacji powierzonych obowiązków. 
Stwierdzono także, że Andrzej Duch 
jest osobą komunikatywną, opano-
waną, cechuje się wysoką kulturą 
osobistą, a swoją postawą prezentuje 

silną motywację do pracy na przed-
miotowym stanowisku i jest nasta-
wiony na rozwój zawodowy. Komisja 
oceniła, że kandydat przedstawił 
spójną i perspektywiczną  koncepcję 
rozwoju spółki, wykazując przy tym 
bardzo dobrą znajomość zagadnień 
prawnych, związanych z organizacją 
i funkcjonowaniem spółek prawa 
handlowego. Podkreślono także 
nowatorskie podejście Ducha do 
metod zarządzania i kierowania za-
sobem ludzkim. Wszystkie walory, 
jakie zaprezentował radny z Kąpiel 
Wielkich, według członków komisji 
konkursowej dają rękojmię należyte-
go wykonywania przez niego obowiąz-
ków na stanowisku Prezesa Zarządu 
Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, 
Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej spółka z o.o. Jak głosi 
komunikat o wyniku wyboru - formal-
ne zatwierdzenie wyników konkursu, 
czyli powołanie Pana Andrzeja Ducha 
na stanowisko Prezesa Zarządu spółki 
nastąpi na mocy odrębnej uchwały 
Rady Nadzorczej.

W związku z wyborem Andrzeja 
Ducha na prezesa spółki, działającej 
na majątku gminy, w okręgu wy-
borczym, który reprezentuje radny 
trzeba będzie przeprowadzić wybory 
uzupełniające do Rady Miejskiej 
w Wolbromiu. Będą to już trzecie 
wybory uzupełniające do rady w tej 
kadencji.
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O g ł O s z e n i e 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks - Braciejówka  

– etap B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks - Braciejówka – etap B wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem.
Granice  obszaru  objętego Planem przedstawiono  na  załączniku  graficznym  do  obwieszczenia  o  tej  samej  treści,  który 
wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Załącznik graficzny dołączono również do ogłoszenia 
zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.umig.olkusz.pli na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/. 
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 20 lutego 2017 r. do 20 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, 
Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków pokój nr 219, w godzinach:

poniedziałki: od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 16.30 •	
od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 •	

W podanym  miejscu i czasie można zapoznać się z dokumentacją sprawy. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą 
oddziaływania  na  środowisko  oraz  uzasadnieniem  udostępniony  zostanie  także  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta 
i Gminy w Olkuszu, w Biuletynie  Informacji  Publicznej,  w  zakładce  „Urbanistyka  i Ochrona  Zabytków”  dalej  „Publicznie 
dostępne wykazy danych” dalej  „Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 r., 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w sali narad (nr 112) o godz. 1500. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym projekcie planu miejscowego może 
wnieść do niego uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 10 kwietnia 2017 r.  Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
1)  opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub
2)  opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., 
  poz.  353,  z  późn.  zm.)  projekt  ww.  planu  miejscowego  podlega  strategicznej  ocenie  oddziaływania  na  środowisko, 
z zapewnianiem możliwości udziału społeczeństwa.
Uwagi  i  wnioski  w  trybie  postępowania  w  sprawie  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko  –  stosownie  do 
przepisu art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić w sposób określony 
powyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2017 r.  Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest 
Burmistrz Miasta  i Gminy Olkusz. Dla ww. projektu planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie 
transgranicznego oddziaływania na środowisko.
niniejsze ogłoszenie zastępuje ogłoszenie opublikowane w Przeglądzie Olkuskim nr 05/1097 z dnia 3 lutego 2017 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
Jolanta Motyczyńska 

Z-ca Burmistrza

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

 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.

Kącik 
Seniora

w 
Olkuszu
olkusz

Olkuska�Rada�Seniorów

Szanowni Państwo Seniorzy 
Miasta i Gminy Olkusz! Korzystając 
z gościnnych łamów Przeglądu Ol-
kuskiego, pragniemy przypomnieć, 
iż od 2015 r. istnieje w Olkuszu 
Rada Seniorów. Zadaniem naszym 
jest niesienie pomocy wszystkim 
seniorom , którzy jej potrzebują. 
Pomoc ta może być udzielana 
w różnych formach i postaciach. 
Jedną z podstawowych form uła-
twiania życia osobom starszym 
jest Olkuska Edycja Ogólnopolskiej 
Karty Seniora.

Dotychczas przedmiotową Kartę 
odebrało ponad 1900 uprawnio-
nych.

Przypominamy, że posiadacze 
Karty mogą, na terenie całej Polski, 
korzystać ze zniżek przy zakupie 
usług, towarów, udziałów w spek-
taklach artystycznych, zwiedzeniu 
muzeów, profilaktyki zdrowotnej 
w ponad 400 punktach, których 
wykaz zamieszczony jest na stronie 
internetowej www.glosseniora.pl

Informujemy również, że Miejska 

Rada Seniorów w Olkuszu zawarła 
porozumienie z wyspecjalizowaną 
kancelarią prawną, która bezpłat-
nie prowadzić będzie postępowanie 
sądowe i egzekucyjne w przypadkach 
zdarzeń losowych ( złamania, potłu-
czenia, powstałe szkody materialne 
w wyniku wypadków komunikacyj-
nych itp.). Jeśli ktoś nie jest w stanie 
poradzić sobie z taką sprawą, prosimy 
zgłosić się do naszej Rady. Dzięki 
wolontariuszom z Res Sacra Miser, 
jesteśmy w stanie udzielić pomocy 
osobom starszym w zakresie opieki, 
pomocy w załatwianiu spraw życia 
codziennego, czasowego zastępstwa 
przy obłożnie chorych. 

W najbliższym czasie w naszym 
mieście, wspólnie z Burmistrzem 
Miasta i Gminy zorganizujemy kon-
kurs pod nazwą „Miejsca przyjazne 
seniorom”.

We wszystkich tych sprawach 
możesz porozmawiać i zasięgnąć 
informacji w każdy wtorek w godz. 
11.00do 13.00 w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 
1, I piętro, pokój 238, gdzie dyżury 
pełnią członkowie Rady.

Nowi emeryci i renciści z nowymi 
legitymacjami

powiat
Bożena�Bielawska�w�imieniu�regionalne-
go�rzecznika�ZUS�w�woj.�małopolskim

Od początku lutego każdy kto 
przejdzie na świadczenie z ZUS, 
otrzyma nową legitymację eme-
ryta-rencisty, dostosowaną do 
potrzeb osób słabowidzących i nie-
widzących.

R o c z n i e 
Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych 
wydaje między 
350 tys. a 400 tys. 
nowych legityma-
cji emeryta-renci-
sty. Legitymacja 
jest potwierdze-
niem pobierania 
świadczenia z ZUS. 
Do końca stycznia 
obowiązywał jej 
stary, jasnozielony 
wzór (z elementami 
graficznymi w tle), 
jeszcze z 2004 r.

Od 1 lutego 2017 r. Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych wydaje już tylko 
nowe biało-zielone legitymacje. Od 
starych, poza wyrazistą kolorystyką, 
odróżnia je także parę innych szcze-
gółów. Po pierwsze i najważniejsze, 
legitymacja zawiera skrót „LER” 
(od legitymacji emeryta-rencisty) 
pisany językiem Braille’a, co ułatwia 

rozpoznania dokumentu osobom 
słabowidzącym i niewidzącym. Nowa 
legitymacja nie ma już pola „numer 
świadczenia”, zastąpiło je pole „rodzaj 
świadczenia”, w ramach którego poja-
wiać się będą: emerytura, emerytura 
pomostowa, renta, renta socjalna, 
nauczycielskie świadczenie kom-
pensacyjne.

Rzecz niezwykle ważna: stare 
legitymacje zachowują ważność 
i nie będą automatycznie przez 
ZUS wymieniane. Jednak osoby 
mające problem ze wzrokiem, dla 
których legitymacja opatrzona alfabe-
tem Braille’a, będzie stanowiła duże 
ułatwienie, mogą w każdej chwili zdać 
stary dokument i odebrać nowy.

Jednocześnie Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych 
przypomina, że legityma-
cja z zasady nie stanowi 
tytułu do jakichkolwiek 
ulg np. w transporcie 
publicznym. O tym de-
cydują odrębne przepisy 
dotyczące przewozów 
w transporcie krajowym 
oraz lokalnym.

Bezpłatna 
godzina na 

pływalni 
dla 

seniorów
bukowno

UM�Bukowno

Burmistrz Miasta Bukowno 
informuje oraz zachęca Seniorów 
w wieku 55+ zamieszkałych na 
terenie Bukowna do aktywne-
go wypoczynku w weekend. Od 
stycznia 2017 r. w każdą sobotę 
w godzinach 16.30 do 17.30 osoby, 
które ukończyły 55 lat, chcące 
poprawić swoje samopoczucie 
i ogólną sprawność fizyczną mogą 
bezpłatnie skorzystać z basenu 
krytego w Zespole Szkół nr 1.

Warunkiem jest okazanie dowodu 
osobistego. Pływanie korzystnie 
wpływa na: poprawę ogólnej kondy-
cji fizycznej i psychicznej, uspraw-
nienie koordynacji ruchów poprzez 
zwiększenie ruchomości stawów 
obwodowych i kręgosłupa, poprawę 
wydolności organizmu, zwiększenie 
wytrzymałości na wysiłek, wzmoc-
nienie i usprawnienie poszczególnych 
grup mięśniowych,minimalizację bólu 
poprzez zmniejszenie tarcia i rozcią-
gnięcie – niemożliwe w warunkach 
lądowych. Zapraszamy wszystkich 
Seniorów, ceniących osobie dobry 
stan zdrowia i kondycję fizyczną!
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R E K L A M A

powiat
Jakub Fita

Główny Urząd Statystyczny 
opublikował zestawienie dotyczące 
poziomu wykształcenia samorzą-
dowców.  Postanowiliśmy spraw-
dzić, jak przedstawia się sytuacja 
w gminach na terenie naszego 
powiatu.

W ostatnich wyborach samo-
rządowych wybierano ponad 46 
tys. radnych, w tym ponad 39 tys. 
radnych gmin i miast na prawach 
powiatu. Jak wynika z danych przed-
stawionych przez GUS, 91% wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast 
ma wykształcenie wyższe. Zaledwie 
dwóch włodarzy w skali całego kraju 
ukończyło jedynie szkołę podstawo-

wą. Gorzej przedstawia się jednak 
sytuacja w radach gmin. Tylko 38 
proc. radnych legitymuje się wy-
kształceniem wyższym. W 36 gminach 
żaden z rajców nie ukończył stu-
diów. Zaledwie w czterech miastach 
w Polsce dyplom uczelni posiada cały 
skład urzędującej rady.

Wszyscy włodarze rządzący gmi-
nami na terenie naszego powiatu 
mają ukończone studia wyższe. 
Największą ilość radnych z wyższym 
wykształceniem posiada Wolbrom. 
Tutaj na 20 radnych (zestawienie opi-
suje stan na koniec 2015 roku, kiedy 
to ze względu na złożenie mandatu 
przez jednego z radnych w jego okręgu 
wyborczym panował wakat) aż 14 ma 
dyplom wyższej uczelni. 

Na drugim miejscu uplasowało 
się Bukowno. Tutaj 10 na 15 radnych 
ma wyższe wykształcenie. W Olkuszu 

13 z 21 rajców ukończyło studia. Za-
równo w Bolesławiu jak i w Kluczach, 
w skład 15-sto osobowej Rady Gminy 
wchodzi po 5 radnych z dyplomem. 
Najgorzej w tym zestawieniu wypada 
Trzyciąż, gdzie na 15 radnych za-
ledwie dwóch może pochwalić się 
w swoim CV skończonymi studiami.

Niestety GUS w swojej publikacji 
pominął radnych powiatowych oraz 
naszych reprezentantów w sejmikach 
wojewódzkich. 

W tym miejscu należy jednak 
podkreślić, że powyższe zestawienie 
ma charakter czysto statystyczny. 
W żadnej mierze nie można go odno-
sić do merytorycznej pracy naszych 
samorządowców, którą należy oceniać 
pod kontem skutków podejmowanych 
przez nich decyzji.

Młodzi miejscy radni 
po pierwszym roku 

urzędowania
olkusz

Piotr�Kubiczek

Styczeń jest miesiącem pod-
sumowań. Większość instytucji 
informuje o ubiegłorocznych osią-
gnięciach. My postanowiliśmy się 
przyjrzeć poczynaniom młodych 
olkuskich rajców z Młodzieżowej 
Rady Miejskiej, którzy mają za 
sobą pierwszy roku urzędowania.

W ubiegłym roku MRM spotkała 
się na ośmiu sesjach, a jej przed-
stawiciele wzięli udział w czterech 
spotkaniach Komisji Budżetowej, 
dwukrotnie obradowali także człon-
kowie Komisji Sportu i Komisji Kul-
tury. Gośćmi młodzieży podczas jej 
oficjalnych spotkań byli: Łukasz 
Kmita – w tamtym czasie przewodni-
czący ZKG „KM”, Dariusz Murawski 
– dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Olkuszu oraz Anna 
Dela reprezentująca Stowarzyszenie 
Res Sacra Miser i Olkuską „Szkołę 
Liderów”.

- Po wyborze Zarządu naszym 
pierwszym działaniem było opraco-
wanie oraz zgłoszenie projektu do 
drugiej edycji gminnego budżetu 
obywatelskiego – mówi Jan Sarecki, 
przewodniczący MRM.

Przypomnijmy, że rajcowie wspól-
nymi siłami zaproponowali utworze-
nie na terenie Silver Parku miejsca 
nazywanego street workout-em oraz 
siłowni pod chmurką. Dzięki rozpro-

pagowaniu projektu wśród swoich 
szkolnych kolegów, zadanie zebrało 
ponad dwa tysiące głosów. Ten wynik 
okazał się jednak niewystarczający 
do jego realizacji. - Bardzo żałujemy, 
ale z reguły początki bywają trudne 
i tak też było w naszym przypadku – 
dodaje Sarecki.

Kolejnym istotnym punktem 
działalności MRM było wprowadzenie 
czwartkowych dyżurów przedstawi-
cieli Rady w Urzędzie Miasta i Gminy 
Olkusz. Do gabinetu zajmowanego 
przez szkolnych rajców zawitali m.in. 
wiceprzewodniczący dorosłej RM, po-
zostali radni, a także przedstawiciele 
Rowerowego Olkusza.

- W maju nawiązaliśmy współ-
pracę z KS Olkusz mającą na celu 
zorganizowanie kompleksowego 
Młodzieżowego Dnia Dziecka. Prace 
nad przebiegiem imprezy zaczęły się 
już w lutym. Jednak po spotkaniach 
z dyrekcją MOSiR-u zdecydowaliśmy 
się połączyć event z obchodami 95-
lecia KS-u, co tylko potwierdza, że 
miejski sport nie jest nam obojętny. 
Kwestią wartą wspomnienia jest też 
współpraca z OKS Słowik Olkusz 
i pomoc przy atrakcyjnych turniejach 
organizowanych przez ten klub – ko-
mentuje dalej 19-letni Sarecki.

W największym skrócie, pierwsze 
półrocze działania na rzecz lokalnej 
społeczności Młodzieżowej Rady 
upłynęło pod znakiem przygotowania 
wielu atrakcji dla dzieci z okazji ich 
czerwcowego święta oraz organizacji 
zawodów sportowych dla różnych 

roczników. - Udało nam się osiągnąć 
wymarzony cel, jakim była całkowicie 
darmowa dla jej uczestników impreza 
z atrakcyjnymi propozycjami i na-
grodami – cieszy się przewodniczący 
MRM.

W pierwszych miesiącach 2016 
roku w szkołach z pomysłu Rady prze-
prowadzono również ankietę wśród 
uczniów, w której pytano o ulubionych 
artystów, jakich można by zaprosić na 
Dni Olkusza. Młodzież wskazała for-
mację Happysad, która rzeczywiście 
w czerwcu wystąpiła na plenerowej 
scenie zlokalizowanej na płycie rynku.

- Druga połowa roku upłynęła 
nam w lekkiej nostalgii spowodowanej 
powrotem do szkolnych obowiązków, 
przez co odbyły się tylko dwie sesje. 
Obie jednak niesamowicie ważne dla 
szkół podległych UMiG Olkusz. Na 
ostatniej sesji w 2016 roku zdecydo-
waliśmy bowiem o wydaniu 20 tysięcy 
złotych na dofinansowanie placówek, 
poprzez zakup sprzętu sportowego, 
multimedialnego itp. Projekt ten dalej 
jest w realizacji, ale mogę szczerze 
powiedzieć, iż 80% zostało wykonane. 
Musimy jeszcze zrobić kilka przetar-
gów dla niektórych szkół np. na moni-
toring, komputer czy projektor, ale to 
już jedynie formalność – przekonuje 
Jan Sarecki.

W nowym roku MRM chce po-
wtórzyć Młodzieżowy Dzień Dziecka, 
a także jeszcze mocniej uściślić 
współpracę z zaprzyjaźnionymi orga-
nizacjami. Pomimo wielu obowiązków 
młodych rajców, powinno się udać.
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starosta Olkuski
informuje,  że  na  tablicy  ogłoszeń  w  Starostwie 
Powiatowym w Olkuszu  przy  ul.  Mickiewicza  2 

wywieszone  zostało  zawiadomienie  o  przeznaczeniu  do 
oddania  w  najem  na  rzecz  dotychczasowego  najemcy 
części  nieruchomości  Skarbu Państwa  położonej  w Kalisiu. 
Zawiadomienie zamieszczone jest także na stronie internetowej 
Starostwa www.sp.olkusz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Wolbromskie kino 
poszerzyło ofertę

wolbrom
Ewa�Barczyk

W niespełna 3 lata od powsta-
nia pomysłu budowy drugiej sali 
kinowej w wolbromskim kinie 
„Radość” marzenie się spełniło. 
Symbolicznego otwarcia sali ka-
meralnej dokonał 27 stycznia 2017 
honorowy obywatel Wolbromia, 
prezydent Andrzej Duda, a już 
w ten sam piątkowy wieczór odbył 
się pierwszy seans dla pracowni-
ków DK oraz zaproszonych gości.

Pierwsza koncepcja studyjnego 
kina w Wolbromiu przewidywała 
adaptację pomieszczeń zajmowanych 
wcześniej w DK przez Lokalną Grupę 
Działania Nad Białą Przemszą pod 
niewielką salkę kinową do 50 miejsc. 
Zrealizowany projekt, przygotowany 
przez architekt Monikę Grojec został 
w tym zakresie nieco okrojony i osta-
tecznie na sali zamontowano fotele 
dla 38 widzów.

Mała sala kinowa została wy-
posażona w projektor cyfrowy do 
projekcji w technice 2D i 3D, zgodny 
ze standardem DCI, nagłośnienie JBL 
oraz hiszpańskie, czerwone, bardzo 
komfortowe fotele. Część kosztów 
zakupu projektora (tej samej klasy, 
co urządzenie do wyświetlania filmów 
na dużej sali kinowej) pokryły środki 
w wysokości 85 tys. zł pochodzące 
z dotacji rozdzielanych przez Polski 
Instytut Sztuki Filmowej, w ramach 
programu operacyjnego „Rozwój 
kin”, priorytet „Cyfryzacja Kin”, 
przyznanych w roku ubiegłym na wol-
bromski projekt, który nazwano „Kino 
studyjne w małym mieście - dotąd 
marzenia, wkrótce rzeczywistość”. 

Taką samą kwotę dołożyła ze swojego 
budżetu gmina Wolbrom. Dodatkowo 
Dom Kultury otrzymał z tych samych 
źródeł dwie dotacje w wysokości po 
140 tys. zł każda, na przygotowanie 
sali kinowej. Pozostałe koszty inwe-
stycji pokrył DK.

Jak informuje Piotr Gamrot, 
w nowym, małym studyjnym kinie, 
będzie można prezentować filmy 
spoza komercyjnego nurtu, jako al-
ternatywę dla popularnych nowości, 
prezentowanych w dużej sali kina 
„Radość”. - Dzięki drugiej sali nie bę-
dziemy już zablokowani kontraktami, 
które obligują nas do wyświetlania 
nowości przez kilkanaście dni z rzędu 
i będziemy mogli urozmaicić ofertę 
naszego kina również o inne propozy-
cje. Takie posunięcie nie tylko uatrak-
cyjni wolbromskie kino pod względem 
różnorodności wyświetlanych filmów, 
ale także w jakiś sposób pozwoli nam 
przygotować się na sytuację wzmożo-
nej konkurencji wobec planowanej 
w niedługiej przyszłości budowy mul-

tipleksu w pobliskim Olkuszu.
Przed pierwszym seansem dy-

rektor Piotr Gamrot dziękował za-
łodze Domu Kultury za ogromny 
wkład pracy włożonej w realizację 
projektu, tak w zakresie pisania 
wniosków o dofinansowanie, jak 
i realny wkład pracy, ponieważ część 
robót możliwych do wykonania we 
własnym zakresie została zrobiona 
przez pracowników DK. Szczególne 
podziękowania dyrektor kierował do 
Stanisława Milejskiego, który nad-
zorował projekt i spędził przy jego 
realizacji wiele godzin.

- Wbrew plotkom bilety do kina 
studyjnego nie będą droższe od tych 
na dużą salę - gwarantuje dyrektor 
Gamrot, zapraszając do korzysta-
nia z oferty kierowanej przez siebie 
placówki. - W roku 2016 nasze kino 
odwiedziło ok 5 tys. kinomanów 
więcej niż w roku poprzednim. Mamy 
nadzieję, że sala kameralna jeszcze 
poprawi ten wynik - podsumowuje 
dyrektor wolbromskiego DK.

„Olkusz moje miasto...”
olkusz

Piotr�Kubiczek,�fot.�MOK�Olkusz

To był wieczór z olkuskimi 
osobistościami w roli głównej. 
Szkoda tylko, że wspominani przez 
swoich przyjaciół zasłużeni miesz-
kańcy Olkusza, nie doczekali tego 
spotkania. Jednak dzięki takim 
wydarzeniom mamy pewność, że 
pamięć o nich nie zaginie. 

Środa w Domu Kultury upłynęła 
pod znakiem wspomnień. Przybliżono 
historię trzech niezwykłych postaci 
– Danuty Cockiewicz, Mieczysława 
Karwińskiego i Wiktora Burakowskie-
go. Wspomnienia opatrzone zostały 
zdjęciami, filmami i nieznanymi do 
tej pory opowieściami dotyczącymi 
bohaterów spotkania.

Patronat honorowy nad imprezą 
- oprócz burmistrza Romana Piaśnika 
- objął także Instytut Kultury Włoskiej 
w Krakowie, dlatego też przy ul. Nullo 
nie mogło zabraknąć Ugo Rufina – 
dyrektora tego instytutu. Wybór pa-
tronów nie był przypadkowy, bowiem 
Polskę i sam Olkusz ze słoneczną 
Italią łączy wiele wydarzeń, głównie 
z przeszłości. Śp. Wiktor Burakowski 
wraz z małżonką byli założycielami 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Wło-
skiej w Olkuszu, mocno przyczyniając 
się do pogłębiania międzynarodowych 
relacji. Z kolei śp. Danuta Cockiewicz 
dbała o pamięć dotyczącą braterstwa 
broni obu narodów nie tylko pod-
czas szkolnych lekcji, ale również 
tych dodatkowych, prowadzonych 
w olkuskim Kole Grodzkim PTTK. 
Wspominany śp. Mieczysław Kar-
wiński całe swoje życie i pieniężne 
oszczędności włożył w renowację 
Starego Cmentarza, rekonstrukcję 
baszty oraz współtworzenie miej-
skiego Muzeum Afrykanistycznego. 
Jako harcerz doskonale wiedział co 

to honor i oddanie.
W dalszej części spotkania odbył 

się koncert promujący płytę pt. „Ol-
kuska Poezja Śpiewana”.  Na scenie 
obok młodych, zdolnych artystów 
i ich nauczycieli, pojawili się także 
autorzy tekstów oraz bliscy tych 
poetów, którzy odeszli w ostatnich 
latach, a swój talent przelewali na 
papier dokładając się do wspólnego, 
poetyckiego środowiska miasta.

Zwieńczeniem dnia była promo-
cja książki Ryszarda Ryzy pt.: „Olkusz 
Moje Miasto”. Zaczęło się od krót-
kiej prelekcji dotyczącej powstania 
styczniowego na ziemiach olkuskich, 
a później z autorem publikacji wywiad 
przeprowadził Michał Latos, rzecz-
nik prasowy olkuskiego magistratu 
i zarazem konferansjer wieczoru. 
Rozmowa po raz kolejny pokazała, 
jak wiele dla p. Ryzy – radnego, spo-
łecznika i historyka z zamiłowania 
znaczy jego rodzinne miasto. Książka 
ma być świetnym materiałem promu-

jącym Olkusz.
Całemu spotkaniu towarzyszyła 

zbiórka na rehabilitację dzieci i mło-
dzieży, zapoczątkowana podczas 
niedawnego XI Koncertu Charyta-
tywnego. Oprócz prowadzonej przez 
wolontariuszy kwesty, realizowana 
była też na dwóch stoiskach Stowa-
rzyszenia Wszyscy dla Wszystkich, 
gdzie nabyć można było zarówno 
nową książkę, jak i wspomnianą 
wcześniej płytę. Wszystkie zebrane 
środki zostaną przekazane na cele 
charytatywne. W holu MDK na 
uczestników wieczoru wspomnień 
czekały bezpłatne egzemplarze „Głosu 
Seniora”, a więc czasopisma jednego 
z patronów medialnych ostatniego 
wydarzenia.

Spotkanie „Olkusz moje miasto...” 
zorganizowane zostało przez Olkuską 
Radę Seniora, PTTK Koło Grodzkie, 
Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszyst-
kich oraz Miejski Ośrodek Kultury 
w Olkuszu.

„Krecik” kusi nauką języków i kulturą kresową
olkusz

Piotr�Kubiczek

Od 7 października ubiegłego 
roku mieszkańcy os. Młodych 
mogą korzystać ze swojego Osie-
dlowego Klubu „Krecik”. In-
auguracja zajęć prowadzonych 
przez Stowarzyszenie Inicjatyw 
Młodzieży Olkuskiej było nie lada 
wydarzeniem dla lokalnej spo-
łeczności, która w wolnym czasie 
nie miała się gdzie podziać przez 
prawie pięć lat.

Przypomnijmy, że zamknięcie 
„Krecika” w 2011 roku nastąpiło 
m.in. przez względy prawne. Później 
Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
wydzierżawiła lokal prywatnemu 
podmiotowi pod działalność komer-
cyjną, która prowadzona była przy 
ul. Konopnickiej aż do wiosny 2015 

r. Od tego czasu pomieszczenia stały 
puste. Mieszkańcy zaczęli domagać 
się reaktywacji klubu. Po kilkunastu 
miesiącach udało się znaleźć pro-
wadzącego. Trudu tego podjęło się 
„SIMO” na czele z Olgą Kamionką.

Do końca minionego roku 
„Krecik” tętnił życiem. Na część 
zajęć z powodu dużego zainteresowa-
nia ofertą trzeba było zrobić zapisy. 
W klubie prowadzone były bezpłat-
ne lekcje z dwóch języków obcych: 
angielskiego i rosyjskiego oraz inne 
zajęcia dla młodych i seniorów.

Z nowym rokiem „Krecik” wy-
startował z poszerzonym harmono-
gramem zajęć. Poniedziałki są zare-
zerwowane dla harcerzy zrzeszonych 
w ZHP oraz dla dzieci biorących udział 
w zajęciach plastycznych. We wtorki 
odbywają się spotkania Klubu Kreso-
wego, które przeplatają się z warszta-
tami kuchni kresowej i wschodniej, 
zajęcia z artystycznego szycia dla 

najmłodszych oraz na przemian 
zumba i tai chi dla dorosłych. W środy 
klub opanowują miłośnicy znaczków, 
monet medali itp. w ramach Kąciku 
Kolekcjonera, a następnie swoimi 
historiami dzielą się backpackersi, 
czyli osoby podróżujące za grosze 

po całym świecie. Niebawem w „Kre-
ciku” ruszą także zajęcia z robótek 
ręcznych na drutach oraz joga. 
Czwartki i piątki w klubie mijać w na-
stępnych tygodniach będą na nauce 
języków. W czwartki zaplanowano 
systematyczne szlifowanie rosyjskie-

go, a w piątki angielskiego. Lekcje 
językowe prowadzone są w grupach 
z podziałem na wiek uczestników i ich 
poziom zaawansowania.

- Staramy się wyjść naprzeciw 
potrzebom mieszkańców tak osiedla 
Młodych, jak i całego Olkusza. Dzięki 
zbudowaniu całkowicie nowego har-
monogramu zajęć mamy właściwie 
komplet uczestników. Pokazuje 
to, jak potrzebna była nasza oferta 
przede wszystkim dla osiedlowej spo-
łeczności – mówi Olga Kamionka. - Co 
prawda jako „młoda” organizacja nie 
możemy liczyć na duże dofinansowa-
nie ze strony urzędu, ale nie zapomi-
namy, że jedno z najpopularniejszych 
haseł organizacji pozarządowych 
brzmi: „dzieląc się, pomagasz innym”. 
W jego myśl wszystkie nasze zajęcia 
są bezpłatne i prowadzone przez 
osoby nastawione na sukces własny 
i swoich podopiecznych – dodaje 
kierownik „Krecika”.

Przeglądając oferty innych osie-
dlowych klubów od razu widać kieru-
nek zajęć oferowanych przez SIMO. 
Fascynacja kulturą zza wschodniej 
granicy w przypadku prowadzącej 
klub O. Kamionki jest uzasadniona. 
- Mieszkańcy często pytają mnie skąd 
się wzięła oferta zajęć z języka rosyj-
skiego, Klub Kresowy, Kuchnia Kreso-
wa czy plany wyjazdów turystycznych 
na Kresy dla osób uczęszczających 
na nasze zajęcia. Pochodzę z Ukrainy 
i dobrze znam obyczaje panujące 
w tamtym kraju. Prowadzone zajęcia 
są po to, aby dzięki doświadczeniu 
i wiedzy starszego pokolenia, utrwa-
lić tradycje. Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców do „Krecika”. Obiecuje-
my, że każdy znajdzie coś dla siebie, 
a jeśli nie, mimo naszego napiętego 
harmonogramu zorganizujemy zaję-
cia specjalnie dla Niego – zapewnia 
Olga Kamionka.
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bolesław
Olgerd�Dziechciarz

Swego czasu dociągnęliśmy 
opis historii Bolesławia do końca 
XVII w., kiedy to zmarł ostatni 
z tutejszych dziedziców z rodu 
Chełmskich. W końcu lipca 1697 r. 
przez Bolesław przejeżdżał elektor 
saski August II Sas, który wnet 
został koronowany na króla Polski. 
Dłużej August II bawił w Sławko-
wie, w którym był dzień wcześniej 
i gdzie nocował i biesiadował, 
popisując się przy tym swoją siłą 
w zgniataniu kubków.

W II poł. XVIII w. w Cegielni k. 
Bolesławia eksploatowano glinę na 
cegłę. W Bolesławiu był wówczas 
młyn, tartak, folusz, w którym obra-
biano tkaniny, oraz huta ołowiu. 

W XVIII w. na fali oświeceniowych 
mód zdarzało się, że wielu panów 
uwalniało swych chłopów. Czasem 
odwdzięczano się im w ten sposób 
za lata pracy, a czasem z innych 
powodów. W połowie osiemnaste-
go stulecia, dziedzic bolesławski, 
burgrabia krakowski Franciszek 
Romiszewski podarował niejakiemu 
Wojciechowi, synowi Czarnego Janka 
zwolnioną od ciężarów zagrodę trzy-
dniową i zwolnienie z poddaństwa. 
Ów Wojciech „Jemielskim przezywa-
ny” wychowywał się przy dworze na 
domowego sługę, widocznie przypadł 
do gustu Romiszewskiemu, że mu dał 
wolność, a nawet hutę produkującą 
srebro w zarządzanie. Ów Wojciech, 
który wcześniej zobowiązał się służyć 
do pańskiej śmierci, zaniedbywał 
obowiązki, a nawet nosił się z zamia-
rem porzucenia służby. Kiedy jeszcze 
„panu swemu wyuzdanemi słowy do-
mawiał, przez co o mało do ostatniego 
terminu wielmożnego manifestanta 
(znaczy Romiszewskiego) dla tak cięż-
kiej irytacji nie przyprowadził”, ten 
cofnął Jemielskiemu emancypację.

Wizyta króla. Podczas swej wizyty 
w Olkuszu w 1787 r., 3 lipca król Sta-
nisław August Poniatowski odwiedził 
też Bolesław, gdzie gościł go tutejszy 
dziedzic Aleksander Romiszewski. 
Stanisław August nocował wówczas 
w dworze Romiszewskiego, gdyż 
w zrujnowanym Olkuszu nie można 
było znaleźć kwatery godnej gosz-
czenia królewskiego majestatu. Król 
obejrzał wówczas także bolesławskie 
płuczki.

Aleksander Romiszewski (1740-
1795). Szlachcic, posługiwał się 
herbem Jelita. Był wnukiem Fran-
ciszka, burgrabiego krakowskiego, 
synem zaś podczaszego latyczow-
skiego. Studiował na Uniwersytecie 
w Krakowie (od 1756). A dzierżył 
dobra bolesławskie od 1767 r., kiedy 
to ta część majątku dostała mu się 
w wyniku podziału między rodzeń-
stwo włości Romiszewskich. Majątek 
Bolesław liczył wówczas 60 domów 
(dymów), dwór, browar, tartak, folusz 
i hutę ołowiu oraz m.in. 7 szybów 
i przetwórnię. Do majątku należały 
również: część Hutek, trzy browary, 
Laski z folwarkiem i młynem, Ujków, 
Małobądz z folwarkiem i karczmą, 
olkuskie kopalnie i jedna z kamienic 
w Olkuszu. Ołów od Romiszewskiego 
trafiał do Komisariatu Wojskowego, 
a kruszec do Sztokholmu. W 1768 
r. ufundował dla kościoła w Bolesła-
wiu dzwon. Piastował Romiszewski 
w następnych latach urząd aseso-
ra powiatu krakowskiego, potem 
księstwa oświęcimsko-zatorskiego. 
Poparł w głosowaniu kandydaturę 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Dobre kontakty z królem zaowoco-
wały w 1787 r. tytułem szambelana 
i odwiedzinami Poniatowskiego w Bo-
lesławiu (i Olkuszu). Dwa lata później 
rozbudował Romiszewski kościółek 
w swoich włościach, ten wzniesiony 
jeszcze przez Chełmskiego. Jako 
poseł ziemi krakowskiej był na Sejmie 
Czteroletnim, ale już zabrakło go 
podczas uchwalania Konstytucji 3 
maja. Zresztą w ogóle jakoś zbytnio 
w pracach Sejmu Wielkiego się nie 
udzielał. Zaś w następnych latach 

złożył nawet akces do konfederacji 
targowickiej, co wyraźnie pokazuje, 
że była to persona w poglądach dość 
wsteczna. Na sejmiku wojewódzkim 
w Żarkach w 1794 r. prowadził obrady 
właśnie Romiszewski, a wybranych 
elektorów na urzędy predysponowano 
w duchu targowicy. Zmarł w 1795 r. 
Miał dwie żony, oczywiście nie naraz. 
Pierwszą była Teresa ze Śmietanków, 
primo voto Bogucką, z którą zdaje się 
nie miał przychówku. Za to z Teresą 
z Firlejów Konarską (zmarłą w 1792), 
córką kasztelana bieckiego Józefa, 
miał córkę. Majątek w testamencie 
zapisał najbliższej rodzinie. Dobra 
w Wielkopolsce dostali brat i siostra. 
Bolesław, Ujków, Małobądz, Laski, 
Owczarnię, Cegielnię, Krążek z fol-
warkiem, Januszowice i kamienicę 
w Stradomiu otrzymała owa córka 
z drugiego małżeństwa Zofia (1775-
1814). Ta niewiasta poślubiona była 
Ignacemu Hilaremu Moszyńskiemu, 
z którym miała syna Piotra. Dziedzic 
Bolesławia pochowany został, tam 
gdzie powinien, czyli we własnych 
włościach. Do naszych czasów na 
murze starego cmentarzu obok ko-
ścioła zachowała się płyta nagrobna 
Aleksandra i Teresy Romiszewskich.

Ciekawostka. Order Orła Białego. 
Był Aleksander Romiszewski od 1782 
r. kawalerem Orderu Orła Białego, 

który to ustanowił w 1765 r. August 
II Mocny. To pierwsze polskie odzna-
czenie mogło mieć naraz najwyżej sto 
osób (poza królem i odznaczonymi 
obcymi obywatelami). Przyznawano 
go tylko szlachetnie urodzonym, 
którzy udowodnili swe pochodzenie 
najmniej czterema herbami. Order 
Orła Białego ponownie zaczęto przy-
znawać za czasów prezydentury 
Lecha Wałęsy, czyli dopiero w III RP, 
ale już bez tego ostatniego, herbowe-
go, wymogu. Nie dziwi to, skoro sam 
wręczający został księciem dopiero 
dzięki łaskawości ks. regenta Leszka 
Wierzchowskiego. A przecież i książę 
Wierzchowski pochodzi z „kolebki” 
wielu rodów szlacheckich, czyli z ...
Zawiercia. .

W „Materiałach do słownika 
geograficzno-historycznego woj. 
krakowskiego” pod red. W. Semko-
wicza znajdujemy, że w 1783 r. była 
to wieś z tartakiem, foluszem i hutą 
ołowianą. W cztery lata później miał 
liczyć Bolesław 556 ludzi w tym 112 
Żydów. Jednakże w 1789 było tu 
już tylko 105 domów zamieszkałych 
przez 408 mieszkańców, a miejscowa 
mniejszość żydowska miała liczyć 68 
osób. W roku następnym wedle tegoż 
historyka liczba zabudowań spadła do 
ledwie 67 (pożar?), by dwa lata później 
wzrosnąć do 114 (63 domy z gruntem, 
51 bez gruntu). W tych latach były 
tu także: „pałac z oficynami i ekono-
mią” (miejscową szlachtę oblicza się 
w 1790 r. na 16 osób), 3-4 karczmy, 
kilka młynów, 4 browary. Miejscowi 
Żydzi podlegali kahałowi w Olkuszu. 
Wśród nich był m.in. krawiec, złotnik, 
woskarz oraz dwaj „szmuklerzy”.

Hrabiostwo Hilary i Zofia Mo-
szyńscy przyczynili się do wprowa-
dzenia w życie zamiaru Aleksandra 
Romiszewskiego, czyli powstania 
w Bolesławiu parafii. Powodów było 
kilka, ale bodaj najważniejszym było 
oddzielenie Bolesławia i Sławkowa, 
bo ten drugi trafił pod zabór pruski. 
Parafia powstała z Bolesławia i kilku 
oddzielonych od parafii w Sławkowie 
wiosek. Był rok 1798. Dziedzice 
pobudowali też plebanię i organi-
stówkę. Akt erekcyjny nowej parafii 
z wykazem uposażenia wydany przez 
Moszyńskich przedrukował ks. J. 
Wiśniewski. Tam też znajduje się akt 
erekcyjny bpa Feliksa Pawła Tur-
skiego. Pierwszym plebanem był ks. 
Michał Witkowski.

Sylwetka. Dzięki zachowanej 
kamiennej tablicy epitafijnej mamy 
pretekst, by napisać o jeszcze jednym 

dziedzicu Bolesławia, Janie Jordanie 
z Zakliczyna herbu Trąby. Na tablicy 
znajduje się napis: „Janowi z Zakli-
czyna dziedzicowi i kolatorowi tutej-
szego kościoła zmarłemu 21 marca 
1810 roku; ojcu i matce z Rudnickich, 
matce zmarłej dnia 28 stycznia 1798 
roku kładą ten pomnik przywiązane 
córki”. Córki się nie podpisały, ale 
wiemy, że miał ich Jan Jordan ze 
związku z Anną (też nie podpisaną 
z imienia) trzy: Katarzynę, Agnieszkę 
i Justynę (późniejsza dziedziczka 
dóbr Bolesław). Sam Jordan nie do 
końca jest postacią godną pamięci, 
ale ponieważ rzecz działa się ponad 
dwieście lat temu, to i nasze zgor-
szenie spóźnione o dwa stulecia, nie 
będzie już tak duże. Nie znamy roku 
jego urodzenia, wiemy za to, że był 
synem Spytka (zm. 1777) i Teresy 
z Russockich. Prócz Bolesławia dzie-
dziczył także Ujazd. On to w 1764 r. 
podpisał w księstwie oświęcimskim 
elekcję Stanisława Augusta Ponia-
towskiego. W cztery lata później miał 
być królewskim flugel-adiutantem 
oraz majorem wojsk koronnych, tak 
przynajmniej pisze Boniecki w herba-
rzu. Emanuel Rostworowski w PSB 
przypuszcza, że mógł on być wtedy 
nie znanym z imienia Jordanem, 
pułkownikiem, który w tym samym 
roku, jeszcze w styczniu, wraz z Ka-
zimierzem Poniatowskim, Józefem 

Stempkowskim i Adamem Poniń-
skim opracował projekt regulaminu 
wojskowego, który projektodawcy 
przedłożyli delegacji Sejmu. Na-
stępnie miał być Jordan tytularnym 
generałem-majorem. Współpracując 
z kasztelanem wojnickim Piotrem 
Ożarowskim, został w 1788 r. posłem 
ziemi krakowskiej. Sam Ożarowski to 
paskudna postać, generał-lejtnant, 
de facto agent rosyjskiej ambasady, 
późniejszy targowiczanin, który pod-
pisywał dokumenty zatwierdzające 
II rozbiór Polski, za co w 1794 r. 
spotkała go słuszna kara - stryczek 
od zrewoltowanego warszawskiego 
społeczeństwa. Był Jordan częstym 
mówcą sejmowym, wypowiadając 
się głównie w sprawach wojskowych 
i skarbowych. Wiemy, że był złego 
zdania o sejmach 1755 i 1776 r. 
i Radzie Nieustającej. Chciał szybkie-
go powołania komisarzy wojskowych, 
optował za umiejscowieniem Komisji 
Wojskowej poza Warszawą, na Litwie 
i w Krakowie (miało to podnieść 
Kraków z upadku). Wraz z Michałem 
Walewskim oraz Ożarowskim w związ-
ku z aukcją kawalerii narodowej 
optował za powiększeniem chorągwi 
ze stu do stu pięćdziesięciu jeźdźców. 
Popierał wspomnianych Walewskiego 
i Ożarowskiego do stanowisk bryga-
dierskich w debacie z 8 października 
1789 r. Był przeciwko sprzedaży 
starostw dla ratowania skarbu. Naj-
pierw uważany za patriotę, z czasem 
zaczął przechodzić Jordan na pozycje 
„malkontenckie” (E. Rostworowski), 
co znaczyło, że działał już w interesie 
Rosji. Zresztą sekretarz ambasady 
rosyjskiej w Warszawie J. Bułhakow 
polecał go Moskwie jako przeciwnika 

Konstytucji 3 maja i ewentualnego 
sprzymierzeńca w przyszłej skierowa-
nej przeciwko niej konfederacji. Nie 
mylił się, bo faktycznie Jordan został 
targowiczaninem będąc zresztą kon-
syliarzem konfederacji krakowskiej. 
Wprawdzie jeszcze w 1792 r. starał się 
odzyskać zaufanie króla, godząc się 
nawet wyrzec przyjaźni z Sewerynem 
Rzewuskim (innym targowiczaninem), 
ale pewnie stracił chęci do politycznej 
rewolty, gdy polskie wojska zaczęły 
przegrywać i nawet sam król podpisał 
akces do targowickich zdrajców.

W początkach XIX w. Bolesław 
należał do Justyny i Kolasantego Łęc-
kich, którzy odziedziczyli te dobra po 
wspomnianym wcześniej Janie Jorda-
nie. W 1819 r. powołano w Bolesławiu 
Towarzystwo Szkół Elementarnych, 
które swym zasięgiem ogarnęło także 
sąsiednie wioski. Wśród tutejszych 
nauczycieli wyróżnił się Wincenty 
Pitulski. Ówcześni bolesławianie 
zatrudniali się głównie przy pracach 
górniczych w odradzającym się tutej-
szym górnictwie. 

Od 1859 r. w drodze dziedzicze-
nia Bolesław trafił w ręce Romani 
Rutkowskiej (córki Konstancji Łąc-
kiej), która była zamężna z hrabią 
Feliksem Mycielskim. Hrabia My-
cielski sfinansował transport i cło za 
angielskie dzwony dla kościoła w Bo-

lesławiu. Jego fundacji był także ornat 
i baldachim. W rękach Mycielskich 
dobra bolesławskie znajdowały się 
do 1863r., kiedy to kupił je w drodze 
licytacji sądowej śląski przemysłowiec 
Gustaw Kramsta.

Christian Gustaw von Kramsta 
pochodził ze Świebodzic. Wykorzy-
stując trudną sytuację polskich 
ziemian, wykupił on od Jacka Sie-
mieńskiego oraz małżeństwa Myciel-
skich ich dobra. Od tych ostatnich 
kupił nie tylko Bolesław, ale także 
tzw. attynencję gzichowską (oprócz 
Gzichowa, także Małobądz, którego 
nie mylmy z tym z gminy Bolesław, 
część Pogoni i Sosnowca. Stworzył 
w ten sposób Kramsta największy 
w Zagłębiu Dąbrowskim majątek 
ziemski. A posiadał przecież także 
wiele zakładów przemysłowych na 
Śląsku. Po jego śmierci w 1869 r. 
fortunę odziedziczyły jego dzieci: dwaj 
synowie i córka. Niezbyt im się wiodło 
w interesach. Po kilkunastu latach 
i po dokapitalizowaniu powstało Gwa-
rectwo von Kramsty, które już lepiej 
sobie poczynało (produkowało np. 
aż 80 proc. galmanu wydobywanego 
w całym Królestwie). Gwarectwo to 
upadło jednak, nie wiedzieć czemu, 
w 1891 r. 

Powstanie styczniowe 1863 r. 
Urzędowy carski spis przestępców po-
litycznych, czyli głównie uczestników 
powstania styczniowego, wymienia 
8 takich ludzi z gminy Bolesław. 
Z samego Bolesławia byli to m.in.: 
Antoni Kowalski, tutejszy chłop, który 
za przynależność do oddziału party-
zanckiego trafił na trzy lata do karnej 
kompanii; Dominik Stępłoński, Józef 

Łaskiewicz i Hipolit Paszkowski, 
Bolesław Tomczyński, wszyscy byli 
robotnikami z Bolesławia, którzy 
dołączyli do oddziału Kurowskiego 
w Ojcowie. Także w tym oddziale 
walczył Franciszek Wieczorkiewicz, 
podmajster kowalski z Bolesławia. 
Z wyższego nadzoru kopalnianego 
do powstania poszedł np. Wojciech 
Markowski, sztygar z kopalni „Ulis-
ses”. Kilku powstańców dały też 
okoliczne wsie. 

Po wprowadzeniu w 1867 r. przez 
władze carskie nowego podziału ad-
ministracyjnego, w powiecie olkuskim 
ostało się oprócz tego miasta jeszcze 
14 gmin. Gmina Bolesław obok 
gminy Żarnowiec należała do najbar-
dziej rozległych (16 090 dziesięcin). 
W skład gminy wchodziły m. in. takie 
wsie jak Żurada czy Pomorzany (dziś 
dzielnica Olkusza). Aż 37 proc. jego 
powierzchni stanowiły lasy (najwięk-
szy procent zalesienia wśród gmin 
powiatu). Bolesław (ustępując tylko 
Sławkowowi) dzierżył też palmę pierw-
szeństwa w wielkości nieużytków (18 
proc.). Nie był więc też potęgą w ilości 
bydła (w 1874 r. ledwie nieco ponad 
1 tys. sztuk, gdy w takiej Sułoszowej 
z górą 9 tys.). Za to dość duża liczba 
kóz, symbolu biedy, zdaniem history-
ków świadczy o ubóstwie miejscowej 
ludności.

W latach 70. XIX wieku działały 
tu dwie kopalnie - galmanu i błyszczu 
ołowianego, których właścicielami 
byli sukcesorzy Kramsty. Zatrudnia-
ły około 600 ludzi. Prócz nich była 
tu jeszcze gorzelnia i browar, też 
w rękach Kramstów, oraz młyn wodny 
J. Sośnierza. 

Ciekawostka. Praca w górnictwie 
nie należała w XIX w. do bezpiecz-
nych zajęć. R. Kołodziejczyk opisuje 
w „Dziejach Olkusza...” kilka wypad-
ków, do jakich dochodziło, jak to wów-
czas zaznaczano z winy lekkomyślno-
ści ludzi. W 1875 r. wójt bolesławski 
Cebo pisał w jednym ze sprawozdań 
o 18 letniej robotnicy, która zginęła 
przy maszynie do przemywania rudy 
(zakład Kramsty). W roku następnym 
mamy kolejny list wójta Cebo o śmier-
ci, tym razem robotnika Szczepana 
Lorka, też w należącej do Kramsty 
kopalni galmanu. Do częstych wy-
padków dochodziło również w kopalni 
„Aleksander”.

Osada Bolesław była już wtedy, 
jak już wspominaliśmy, siedzibą 
władz gminnych, działała tu m.in. 
szkoła. W „Słowniku Geograficznym 
Królestwa Polskiego” znajdujemy 
informację, że Bolesław w 1827 r. 
liczył 42 domy i 467 mieszkańców, 
ale autor hasła zauważa, iż: „obecnie 
(rok wydania I tomu „Słownika” to 
1880 dop. O.D.) ludność potroiła się 
przynajmniej i wś przybrała charakter 
fabrycznego miasteczka”. Cała gmina 
Bolesław liczyła wówczas 7075 miesz-
kańców. Działało w niej 17 zakładów 
przemysłowych.

Aleksander Kraushar. Powsta-
niec, prawnik i historyk. Rok 1879 to 
zakończenie sporu między Olkuszem 
a Bolesławiem o Ujków. Został on 
rozstrzygnięty wyrokiem Izby Sądowej 
Warszawskiej 27 kwietnia (9 maja) 
tegoż roku. W roku następnym ukaza-
ła się książka Aleksandra Kraushara 
„Odwieczny spór o granice między 
dobrami Bolesławia a miastem Ol-
kuszem rozstrzygnięty wyrokiem...” 
(Warszawa 1880). Aleksander Krau-
shar (1842-1931) to ciekawa postać. 
Z urodzenia i miłości do miasta swego 
życia warszawiak, choć prawnik z wy-
kształcenia i zawodu, z zamiłowania 
był historykiem i pozostawił po sobie 
całe mnóstwo prac historycznych, by 
wspomnieć jeszcze „Historię Żydów 
w Polsce” (2 tomy w latach 1865-66, 
miał wtedy 23 lata!), „Towarzystwo 
Warszawskie Przyjaciół Nauk” (8 
tomów), „Salony i zebrania literackie 
warszawskie na schyłku XVIII w. 

i w ubiegłym stuleciu” (1916), bio-
grafie O. Łaskiego, K. Arciszewskiego, 
J. Ch. Paska, J. U. Niemcewicza, De-
otymy itd. Był Kraushar wieloletnim 
prezesem Towarzystwa Miłośników 
Nauk. Jerzy Maternicki w PSB choć 
nierzadko z troską pochyla się nad 
poziomem licznych dzieł Kraushara, 
to jednak, tak jak i inni biografowie, 
podkreśla znaczenie tego historyka 
w zachowaniu źródeł, które w póź-
niejszych latach (zwłaszcza w czasie II 
wojny światowej) zaginęły lub zostały 
zniszczone. Kraushar miał zwyczaj 
wplatania do swoich prac wszystkich 
dokumentów, jakie tylko dotarły 
w jego ręce, przepisywał je z praw-
dziwą skrupulatnością. Podobnie 
było z „Z odwiecznym sporem między 
dobrami Bolesławia a miastem Olku-
szem...”, której to druga część książki 
to po prostu literalnie przepisane 
dokumenty, których dziś w większo-
ści próżno by szukać w archiwach. 
Jego pamiętniki spłonęły podczas 
powstania warszawskiego, a szkoda, 
bo być może była w nich mowa o po-
szukiwaniach dokumentów do pracy 
o Bolesławiu, albo relacja z wizyty, 
jaką tu zapewne odbył. Na pewno też 
był w nich opis walk powstańczych 
1863-64 r., w których Kraushar brał 
udział jako 21-letni młodzieniec. 

W 1883 r. doszło do strajku w tu-
tejszej kopalni galmanu.

Pijaństwo. Ksiądz J. Wiśniewski 
wspomina, że ks. Józef Piechowicz, 
który był wikarym w Bolesławiu do 
1890 r., z całym sercem zwalczał 
szerzące się wówczas pijaństwo. 
Ponoć bardzo tym podpadł trzem 
miejscowym karczmarzom, którzy 
postanowili owego wikariusza - nie 
inaczej - ale zabić. Zastawili się na 
niego w dziupli starego dębu, opodal 
kąpieliska, które ks. Piechowicz zwykł 
odwiedzać (parę wiorst od Bolesła-
wia!). „Gdy ksiądz wszedł do wody , 
niebo się zachmurzyło, wkrótce potem 
złowieszczo grzmoty i błyskawice 
zwiastowały nadciągającą burzę”. 
Ksiądz chyżo ubrał się i uciekł, całą 
drogę goniony przez burze. Cóż się 
okazało. Grom trafił i ów dąb, zabi-
jając trzech nieszczęśników, i to tak 
znamiennie, że nawet „po śmierci stali 
trzymając broń gotową” - kończy ks. 
Wiśniewski, któremu miał tę historię 
opowiedzieć ów wikary.

Bolesławska Spółdzielnia. Urzęd-
nicy i robotnicy kopalni bolesławskich 
powołali w 1889 r. Stowarzyszenie 
Spożywców „Społem”, do którego tra-
dycji przyznaje się Powszechna Spół-
dzielnia Spożywców „Społem” Olkusz. 
Zadaniem stowarzyszenia było zaopa-
trywanie członków w dobry towar za 
niewygórowaną cenę. Trzeba bowiem 
pamiętać, że w związku z dużą ilością 
pośredników w handlu, niektóre 
towary miały je bardzo zawyżone.  
Z. Lis, autor monografii poświęconej 
spółdzielczości na ziemi olkuskiej, 
pisał, że „rozbieżności między cenami 
zakupu a cenami sprzedaży wynosiły 
25-140 proc., a w sprzedaży drobnej 
te ostatnie bywały nawet czterokrot-
nie wyższe”. Przy tym zarobki nie były 
wówczas wysokie, więc możliwość 
kupowania towarów po dużo niższej 
cenie niż u konkurencji przyciągała 
w szeregi spółdzielców coraz więcej 
chętnych. Zrzeszonym spółdzielcom 
z kopalni galmanu „Ulisses” i „Bo-
lesław” wkłady członkowskie były 
potrącane z wypłat (raz na kwartał). 
Zwykli członkowie płacili 10 rubli, 
a tzw. uczestnicy, którzy nie mieli 
praw wyborczych 5 rubli. Spółdziel-
nia w 1900 r. otwarła własny sklep 
wielobranżowy zwany Konsumem. 
Samą spółdzielnię zwano koopera-
tywą. Wśród członków mających 
prawo głosu w 1908 r. znajduje-
my znane w Bolesławiu nazwiska: 
Janina Cissowska, Leon Ossowski, 
Antoni Schmidt, Paweł Turbas, Józef 
Waśniewski. Stowarzyszenie prze-
trwało do 1915 r. Już jednak w tym 
samym, 1915 r., w związku z ogrom-
nymi trudnościami aprowizacyjnymi, 
w celu poprawienia zaopatrzenia 
w artykuły spożywcze zawiązało się 
Towarzystwo Spółdzielcze „Społem” 
w Bolesławiu, którego prezesem 
został inżynier górnik Stanisław Cis-
sowski, zawiadowca kopalni galmanu 
w Bolesławiu.

Dzieje Bolesławia od końca 
XVII w do początku XX
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OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

al. 1000-lecia 13
Tel. 41 240 13 45 

Olkusz, gm. Olkusz,  
Bolesław, Bukowno, Klucze

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

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

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:

www.inwestlokum.pl

- biuro nieruchomości  
- pośrednictwo w zakresie 

kupna-sprzedaży,  
wynajmu: lokali,domów,  

magazynów, gruntów

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

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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

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

p³acê najlepiej.  
Tel.(512)898278.

=Do wyciêcia i zabrania jesion 
obwód 2,80 m, Olkusz.  
Tel.(601)497377.
=Komis narciarski, serwis, 
smar, rtv-agd, artyku³y sate-
litarne, komórki, pralki. Plac 
Targowy. Tel.(502)261113.

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

bindowanie, bigowanie, z³ocenie 
metod¹ termodruku.

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

p³acê najlepiej. 
Tel.(793)001819.

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

BuDOWLANe

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

eLeKTROTechNiczNe

=Naprawa telewizorów.  
Tel.(535)871074

FiNANSOWO - PRAWNe

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

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

Lombard Tomasz Kie³tyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne 

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

Tel.(512)777884.

Kancelaria Prawno-Finansowa 
Sudlex, ul. Augustiañska 8, 

Olkusz.
Œwiadczymy us³ugi doradztwa 
prawnego, w szczególnoœci: 

-przygotowujemy opinie prawne 
z gwarantowan¹ cen¹ 39 z³, 

-sporz¹dzamy pisma procesowe 
i urzêdowe, 

-pomagamy w otwarciu 
dzia³alnoœci gospodarczej, 

-oferujemy sta³¹ obs³ugê prawn¹ 
przedsiêbiorców,

-tworzymy regulaminy dla 
sklepów internetowych oraz 

dokumentacjê wymagan¹ przez 
GIODO.

Kontakt: Tel.(607)426076, 
olkusz@sudlex.pl

OKOLiczNOœciOWe

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

FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtañsze zdjêcia 

do dokumentów w 3 minuty + 
retusz gratis (mo¿liwoœæ dojazdu 

do klienta). Tel.(600)057911, 
(692)736760.

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

mOTORyzAcjA
=OLeje, FiLTRy, AKceSORiA 
i PROFeSjONALNe NARzêDziA 
SAmOchODOWe
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz,  
ul. Sikorka 21. Tel.(32)6450660, 
czynne: 8-19.
=AuTO-PLAST sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bie¿¹ce
- czêœci i akcesoria
- lakiery samochodowe  
ju¿ od 17 z³/100 ml
- lakiery spray do wszytkich 
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysi¹clecia 1B,  
Tel.(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.

=AuTO-SzyBy: markowe  
szyby samochodowe, sprzeda¿, 
monta¿, naprawa, serwis. Bogu-
cin 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.

=SERWIS KLIMATYZACJI. 
Przegl¹dy - dezynfekcja - 
naprawa. Olkusz, Al.1000lecia 1b,  
Tel.(695)634005.
=Sprzedam Mazdê 6, 2004 r., 
2.0, 140 KM, diesel.  
Tel.(604)609264.

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

p³acê najlepiej.  
Tel.(793)001819.

=POmOc DROgOWA.  
Tel.(695)634005.

NieRuchOmOŚci
=Kupiê mieszkanie w Wolbro-
miu, najlepiej ul. Skalska.  
Tel.(514)250159.
=Do wynajêcia kamienica w cen-
trum Olkusza, 180 m2, z przezna-
czeniem pod biuro, kancelariê. 
Tel.(664)900450.
=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. Ofe-
rujemy wysokie zarobki. Prome-
dica24, Kraków ul. Basztowa 3. 
Kontakt: Tel.(506)289107.
=40 lat, wyksza³cenie wy¿sze 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.
=Przyjmê kierowcê na trans-
port miêdzynarodowy, C+E, na 
ch³odnie, wyjazdy tygodniowe. 
Tel.(784)980707.
=Przyjmê do biura spedytora 
na transport miêdzynarodowy, 
znajomoœæ j.angielskiego, równie¿ 
do przyuczenia. Tel.(509)020901.

FAGUMIT Sp. z o.o. poszukuje 
pracownika do Dzia³u Marketingu. 

Wymagana znajomoœæ jêzyka 
angielskiego, mile widziana 
znajomoœæ drugiego jêzyka.  

Je¿eli jesteœ osob¹ 
komunikatywn¹, odpowiedzialn¹, 
dyspozycyjn¹, czekamy na Twoje 

CV ze zdjêciem pod adresem  
aga@fagumit.com.pl

Ogłoszenia 
drobne już od

2,76 zł*
*cena netto, do 40 znaków.
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ZDROWIE i URODA
CHIRURG
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIaBEtoloG
Diabetolog, diagnozowanie i leczenie cukrzycy. 
NZOZ Pro Familia J. Kantego 28, 32-300 Olkusz. 
Tel 32 754 35 22, 793 346 033.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marek Szpringer, lek. med., specjalista gineko-
log – położnik.  Olkusz, Piłsudskiego 5,  
tel. 32 643 11 39, dom 32 643 38 46, 606 647 961. 
Pon., wt., pt. 15.30-17.30.

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

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

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

KaRDIoloG
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 
USG, DOPPLER. Rejestracja tel. 796 797 112, 
wt.16-18, pt.16-18.
Janusz Rogóż lek. med., kardiolog, internista, 
lekarz medycyny pracy. Konsultacje, badania 
profilaktyczne, badania kierowców, EKG, ECHO 
serca, USG tętnic szyjnych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 17.00–19.00.
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog. 
Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzol-
kusz.pl Rejestracja telefoniczna: 604 052 027.
Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsul-
tacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG. Pt. od 
g.16. Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. 32 6454470, 
602 489 648. www.kardiolog-olkusz.pl

Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kar-
diolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG, echo 
serca, Holter ciśnieniowy, Holter EKG. Konsulta-
cje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 64 
(Gabinety Spec.). Rej. 32 6454470 pn-pt 10-19.
Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista 
kardiolog. Diagnostyka i  leczenie nadciśnienia 
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń 
rytmu serca. EKG, Echo serca, Holter EKG, Holter 
ciśnieniowy. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28  
(I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.

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

laRYnGoloG
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Kwalifikacje do operacji. Badania okre-
sowe. Centrum Medyczne, ul. kr. K. Wielkiego 64, 
pok. 15, pon. 16.30-19, śr. 16.30 -19, sob. 10-12, 
tel. 32 645 44 70.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz,  
ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032, 
32 754 34 64 (po 15.). Pon., czw. 15-17.
Lidia Liszczyk-Mania lek. med., laryngolog dzie-
cięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płukanie 
uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Poniedziałek od 
15.30.
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngo-
log. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”).  
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Śr. i pt. 17-19.

loGopEDa
Agnieszka Kowal, logopeda dyplomowany. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 29 (budynek byłego OPB), 
I piętro, pok. 21. Rejestracja tel. 606 262 291.
Beata Bryzik neurologopeda, pedagog, nauka 
czytania, terapia metodą Tomatisa i Warnkego 
Tel. 505130586. Gabinet edukacyjno-logope-
dyczny: Nauczę się mówić ul. Augustiańska 8 
Olkusz.
LoogoMOWA - Pracownia logopedyczna 
mgr Katarzyna Knopik – logopeda metody kra-
kowskiej. Gabinet mobilny (dojazd do pacjenta). 
Kontakt: 510 871 776  www.loogomowa.pl
Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny ORATIO 
Anna Szotek  -  logopeda dyplomowany,  
specjalista neurologopeda-surdopedagog. 
Olkusz, ul. F. Chopina 2 Tel. 698679254.  
www.logopeda.olkusz.pl

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

mEDYCYna EstEtYCZna
Medesto, szeroki zakres zabiegów medycyny 
estetycznej. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, wt. 
8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów medy-
cyny estetycznej. Laser. Rejestracja tel. 530 88 16 
13. www.chirurgiaolkusz.pl
Studio Venus Expert, Joanna Sułowicz dr n. 
med.,  dermatolog ,  wenerolog ,  lekarz  
medycyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów 
medycyny estetycznej. Olkusz, ul. Szkolna 3,  
Tel. 501 310 050.

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

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

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

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

Maria Marciniak-Chmielewska, neurolog.  
Gabinet Neurologiczny. Olkusz, ul. Nowowiejska 11. 
Rejestracja telefoniczna codziennie w godz. 10.00-
18.00. Tel. 696 024 735.
Przemysław Puz, dr n. med. specjalista neurolog. 
NEUROKARD, Bukowno, ul. Pocztowa 3. Rejestra-
cja telefoniczna: 668 127 238.

Przemysław Puz dr n. med., neurolog. Konsul-
tacje, badanie USG DOPPLER naczyń wewnątrz-
czaszkowych, badanie USG DOPPLER tętnic 
szyjnych i kręgowych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. WTOREK 
16.00–18.00. 
Renata Mędrek - Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Reje-
stracja telefoniczna: 501 760 436.

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

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

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

„VIS-OPTICA” Katarzyna Rataj-Pająk, lek. med. 
specjalista chorób oczu. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
( n a  p r ze c i w ko  s z p i ta l a ) .  Re j e s t ra c j a 
tel. 784 820 130, w przypadkach pilnych tel.  
508 177 970.

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

Tomasz Muszalski, specjalista onkologii klinicz-
nej. Przyjmuje w poniedziałki od godz. 16.30. 
NZOZ Profamilia, Olkusz, ul. Jana Kantego 28. Tel. 
32 754 35 22.

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

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

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

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

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

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

psYCHIatRIa  
/ psYCHotERapIa
Agnieszka Szotek - psycholog, terapeuta - dzieci, 
dorośli. Diagnoza, terapia, rozwój. Tel. 795581519. 
Gabinety Psychologiczne Krakowska 3.
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.

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 Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wolbrom, 
Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 408.
Gabinet Psychoterapeutyczny - Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 
www.olkuszpsycholog.pl
Gabinet Psychoterapii Maria Suchodolska-Wój-
cicka. Psychoterapia, konsultacje (dzieci, dorośli). 
ul. Krakowska 3, Olkusz oraz Rynek 19, Wolbrom. 
Tel. 693 697 592.

Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra,  
psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 28. 
Czw.: 15-20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 89. 
Kraków, ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, czw. 8-13,  
pt. 15-20. www.opoczynska-morasiewicz.pl

REHaBIlItaCja
C e n t r u m  M e d y c z n o - R e h a b i l i t a c y j n e  
Marlibo-Medica w Olkuszu. Tel.: 32 6261731  
w w w . m a r l i b o - m e d i c a . p l  
Specjalistyczna Rehabilitacja dorosłych, dzieci i 
niemowląt. Nowoczesny sprzęt medyczny.
Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów.
Terapia manualna, suche igłowanie, NDT-Bobath, 
PNF, McKenzie, FDM, kinesiotaping, masaż, 
kinezyterapia, fala uderzeniowa, krioterapia 
ciekłym azotem, sonda laserowa, ultradźwięki 
skojarzone, TENS, ID, JF, vacuum, pole magne-
tyczne, bioptron i inne. 
Gabinety: ortopedyczne, neurochirurgiczny, 
neurologiczny, internistyczno-kardiologiczny, 
neonatologiczny, pediatryczny, pulmonologiczny 
dla dzieci i dorosłych. Wykonujemy m. in.: USG, 
ECHO, Holter, EKG, Test wysiłkowy, blokady, 
punkcje, PRP, kwas hialuronowy, zastrzyki, kwa-
lifikacje do zabiegów chirurgicznych.
Ponadto: dietetyk, neurologopeda, psycholog, 
szkoła rodzenia, fizjo-fitness, zumba, trening 
funkcjonalny.

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. Reha-
bilitacja osób dorosłych, Masaż Leczniczy. Olkusz, 
ul. Sławkowska 4 Przychodnia GAL-MED (w rynku) 
lub wizyty dom. Kom. 505 503 249   an-medic.pl

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

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

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

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

staCja DIalIZ
Stacja Dializa w Olkuszu, ul Buchowieckiego 15A 
(Zatrudnimy pielęgniarki). Zapewnia dializy dla 
pacjentów z Olkusza i okolic. Tel. 32 645 49 02.

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

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

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

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

Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz, 
ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.- czw. 10.00-17.00, pt. 
9.00-15.00, rejestracja w godzinach pracy gabi-
netu lub telefonicznie 32 643 27 37 wew. 37.

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

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

Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia 
stomatologiczna. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, 
wt. 8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.

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

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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

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

Z I M O W S C Y  S T O M AT O L O G I A  Ol ku sz ,  
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek - Piątek: 9 - 19, 
Sobota: 9 - 13. Tel. 32 754 25 18.

chirurgia stomatologiczna• 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicz-
nej Barbara Kucharzewska - Malik, specjalista 
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8-14, śr. i pt. 12-18. 
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom. 
601 805 027. Umowa z NFZ. 

Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka, 
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt. 
9.00-19.00, sob. 9.00-13.00.Rejestracja w gabi-
necie oraz pod nr  te l .  606 64 44 54.  
www.kucharzewscy.pl  Wt, śr., pt. 15-19 przyj-
muje lek. stom. Grażyna Batko.

ortodonta• 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specjalista 

ortodonta. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28  

(II piętro). Rej. tel. w godz. pracy 32 641 31 55. 

Pon. 8.30-14; wt.,czw. 14-20, pt. 8.30-14. 

technika dentystyczna • 
„Somadent” Ekspresowe wykonywanie protez, 

sklejenia, dostawienia zębów, klamer na poczeka-

niu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 (dawniej Szpitalna 

5). Tel. 32 754 41 23. Pn.-pt. 9-17, sobota 9-12.

URoDa
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-

logia lecznicza, ko smetyczna, dermatologia 

dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.  

Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabra-

zja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-

nowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.

Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 

Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 

zawodowa, depilacja laserowa laser LightSheer, 

fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezo-

terapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi 

dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 

60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.  

570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.pl

Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 

– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrnia-

jące twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 

makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielę-

gnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10.  

Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.pl

Studio Urody „Milena” - depilacja laserowa, 

mezoterapia, kwas hialuronowy, mikroderma-

brazja,  peel ingi ,  cel lulologia,  makijaże  

i inne... Olkusz, ul. Biema 5 b. Tel. 32 445 05 58  

www.milena-uroda.pl

Studio Venus Expert, depilacja laserowa, carbo-

xyterapia, lipodermologia, zamykanie naczynek,  

zabiegi pielęgnacyjne i złuszczające. Olkusz,  

ul. Szkolna 3. Tel. 501 310 050.

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

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

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

Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn. 

14.30-17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia 

„Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok „Skarbka”). 

Godz. 15.30-18, tel. dom. 32 643 38 46,  

600 249 359. 

Elżbieta Papuga-Szela lek. med., immunolog 

kliniczny, internista. Konsultacje, USG tarczycy, 

USG jamy brzusznej, USG węzłów chłonnych, 

badanie USG DOPPLER naczyń szyi, badanie USG 

DOPPLER żył i tętnic kończyn. Przyjmuje: Centrum 

Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 

16. Rej. tel. 32 479 10 00. Piątek 09:00–12:00. 

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

DYŻURY
aptEK

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

W PORZE 
NOCNEJ  

tj. od 2000 do 800

10-02-2017 Piątek ul. Sławkowska 13

11-02-2017 Sobota ul. K. K. Wielkiego 62A

12-02-2017 Niedziela ul. Krakowska 16

13-02-2017 Poniedziałek ul. 1000-lecia 2B

14-02-2017 Wtorek ul. 1000-lecia 16

15-02-2017 Środa ul. 1000-lecia 17

16-02-2017 czwartek ul. Legionów Polskich 14
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KALENDARIUM

=10 lutego
20:00 PREMIERA: Ciemniejsza strona Greya (2D 
NAPISY) 
=11 lutego
15:45 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
18:00 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
20:15 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
=12 lutego
15:45 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
18:00 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
20:15 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
=13 lutego
15:45 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
18:00 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
20:15 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
=14 lutego
15:45 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
18:00 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
20:15 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
=15 lutego
15:45 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
18:00 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
20:15 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
=17 lutego
16:00 Ostatni smok (2D DUBBING) 
17:45 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
20:00 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 

=10 lutego
15:30 Lego Batman: film (3D DUBBING) 
16:00 Lego Batman: film (2D DUBBING) 
17:30 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
18:00 Dlaczego On? (2D NAPISY) 
20:00 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
20:15 Sztuka kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej (2D Pl) 
=11 lutego
15:30 Lego Batman: film (3D DUBBING) 
16:00 Lego Batman: film (2D DUBBING) 
17:30 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
18:00 Dlaczego On? (2D NAPISY) 
20:00 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
20:15 Sztuka kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej (2D Pl) 
=12 lutego
16:00 Lego Batman: film (2D DUBBING) 
18:00 Dlaczego On? (2D NAPISY) 
20:15 Sztuka kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej (2D Pl) 
=13 lutego
18:00 Dlaczego On? (2D NAPISY) 
=14 lutego
15:30 Lego Batman: film (3D DUBBING) 
16:00 Lego Batman: film (2D DUBBING) 
17:30 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
18:00 Dlaczego On? (2D NAPISY) 
20:15 Sztuka kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej (2D Pl) 
=15 lutego
14:00 Lego Batman: film (3D DUBBING) 
15:45 Lego Batman: film (2D DUBBING) 
17:45 Dlaczego On? (2D NAPISY) 
18:00 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
20:15 Sztuka kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej (2D Pl) 
20:30 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
=16 lutego
15:30 Lego Batman: film (3D DUBBING) 
16:00 Lego Batman: film (2D DUBBING) 
17:30 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
18:00 Dlaczego On? (2D NAPISY) 
20:00 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
20:15 Sztuka kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej (2D Pl) 
=17 lutego
15:30 Lego Batman: film (3D DUBBING) 
17:30 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 
18:00 Jackie (2D NAPISY) 
19:45 Toni Erdmann (2D NAPISY) 
20:00 Ciemniejsza strona Greya (2D NAPISY) 

=15 lutego
18:00 1/8 finału PGNiG Pucharu Polski: SPR 
Olkusz - Piotrcovia Piotrków Trybunalski

=10 lutego
17:15 Kabaret pod Wyrwigroszem
=15 lutego
17:00 Finisaż wystawy z okazji 45-lecia Muzeum 
Afrykanistycznego - Centrum Kultury w Olkuszu, 
ul. Szpitalna 32
18:00 Spotkanie autorskie z Jarosławem Prokopem
=16 lutego
17:00 Wykład w ramach Uniw. Trzeciego Wieku

=10 lutego
18:00 Bolesławska Zima Prozy - Dwór 
w Bolesławiu, ul. Główna
=12 lutego
17:00 Koncert zespołu „The Postman” - Beatlesi 
z Polkowic - Dwór w Bolesławiu, ul. Główna 

=10 lutego
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna
=11 lutego
09:00 Wyjątkowe lekcje śpiewu z trenerem wokal-
nym Markiem Stawińskim
=12 lutego
09:00 Wyjątkowe lekcje śpiewu z trenerem wokal-
nym Markiem Stawińskim
=13 lutego
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna
=14 lutego
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna
17:00 Dyskoteka z „Serduszkiem” 55+
=15 lutego
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna
=16 lutego
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna
=17 lutego
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna

=12 lutego
09:00 Turniej Piłki Siatkowej OPEN o Puchar 
Wójta Gminy Klucze - SP Klucze

=12 lutego
18:00 Spektakl „Hotelowe manewry” - DK 
Wolbrom

=10 lutego
18:00 Spotkanie z poetką Kariną Stempel 
i promocja jej tomiku „Noc w Nome” - Galeria 
BWA Olkusz, ul. Szpitalna

=10 lutego
16:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci 
(podział na grupy)
18:00 Klub Seniora Relaks
18:30 Trening interwałowy
=13 lutego
15:30 Nauka gry na pianinie
16:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy)
17:45 Plastyka dla dzieci
20:30 Zumba
=14 lutego
16:20 Zdrowy kręgosłup
16:45 Język angielski (podział na grupy)
17:00 Zajęcia krawieckie
17:15 Muzyczna uczta
18:30 Trening interwałowy
=15 lutego
15:30 Nauka gry na pianinie
16:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy)
17:00 Zajęcia krawieckie
=16 lutego
16:15 Plastyka dla dzieci
16:20 Trening obwodowy
19:30 Latin Dance

=17 lutego
16:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci 
(podział na grupy)
18:00 Klub Seniora Relaks
18:30 Trening interwałowy

=10 lutego
15:00 Język angielski dla dzieci (6-8 lat)
16:00 Język angielski dla dzieci (9-13 lat)
17:00 Język angielski dla dorosłych
18:00 Język angielski dla dorosłych (gr. B1)
18:30 Zabawa dla najmłodszych
=13 lutego
16:00 Joga
16:00 Zbiórka ZHP (Związek Harcerstwa 
Polskiego)
17:30 Zajęcia plastyczne dla dzieci „Walentynki”
=14 lutego
15:30 Kuchnia Kresowa i Wschodnia
17:00 Pomoc w odrabianiu lekcji
18:30 Tai Chi
=15 lutego
16:00 Kącik Kolekcjonera, czyli spotkania dla 
miłośników znaczków, monet, medali etc.
16:30 Spotkanie koła robótek ręcznych na drutach
17:30 Spotkania backpackersów, czyli jak i gdzie 
podróżować za grosze
=16 lutego
16:00 Język rosyjski dla dzieci
17:00 Język rosyjski dla dorosłych
17:00 Pomoc w odrabianiu lekcji
18:00 Język rosyjski dla dorosłych (grupa 
początkująca)
18:00 Malowanie na szkle, dekoracja artystyczna 
szkła (nauka od podstaw)
=17 lutego
15:00 Język angielski dla dzieci (6-8 lat)
16:00 Język angielski dla dzieci (9-13 lat)
17:00 Język angielski dla dorosłych (gr. A1)
18:00 Język angielski dla dorosłych (gr. B1)

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

=11 lutego
18:00 Koncert muzykanta Debilio Kudenzo 
i promocja jego najnowszej płyty „Trąba” - PTTK 
Olkusz, ul. Rynek 21


