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Podwójna śmierć 
na pasach

olkusz
Piotr Kubiczek, fot. KPP Olkusz

Tragiczny wypadek na ulicy 
ks. Gajewskiego w Olkuszu. 
Kierowca samochodu osobowego 
śmiertelnie potrącił dwie kobie-
ty w wieku: 67 i 82 lata, które 
w czwartek 9 marca około godz. 
15:20 przechodziły przez oznako-
wane przejście dla pieszych.

� Więcej�na�stronie 3
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Co dalej z tirami  
na ul. 20-tu straConyCh?

Miesiąc temu na łamach prasy opisany 
został pomysł Starosty Olkuskiego, do-
tyczący wyprowadzenia ruchu ciężkiego 
z ul. 20-tu Straconych. Starosta podkreślał, 
że ul. 20-tu Straconych charakteryzuje się 
zwartą zabudową oraz wyraźnymi różni-
cami wzniesień, co sprawia, że przejazdy 
samochodów ciężarowych są szczególnie 
uciążliwe dla jej mieszkańców. Gdy w maju 
ubiegłego roku zwróciłem się do Powiatu 
z propozycją zwiększenia dopuszczalnego 
tonażu na alternatywnej dla ul. 20-tu Stra-
conych drodze powiatowej 1095K, co skut-
kowałoby przeniesieniem części ruchu cięż-
kiego poza centrum Olkusza, otrzymałem 
odpowiedź, że „nie ma dostatecznego uza-
sadnienia” dla realizacji mojej inicjatywy.

Dlatego z całą stanowczością popie-
ram nowe stanowisko Powiatu, które 
pozostaje w zgodzie z założeniami mo-
jej ubiegłorocznej propozycji. Już teraz 
chcę zapewnić, że dołożę wszelkich sta-
rań, by pomóc w działaniach, mających na 
celu zaspokojenie oczekiwań mieszkańców 
ul. 20-tu Straconych, którym na co dzień to-
warzyszy intensywny ruch ciężki w pobliżu 
zabudowań.

Od przedstawienia mojej inicjatywy 
minął blisko rok. W tym czasie mieszkań-
cy oraz kierowcy zmagali się z licznymi 
uciążliwościami związanymi z przedłużają-
cym się remontem, a atak zimy sprawiał, że 

przejazd tą drogą, zwłaszcza samochodów 
ciężarowych, wielokrotnie był niemożliwy 
i niebezpieczny. Nie mogę oprzeć się wra-
żeniu, że wielu tych niedogodności można 
było uniknąć.

Wdrożenie mojego pomysłu wiązało się 
z niskimi kosztami i było stosunkowo pro-
ste. Realizacja inicjatywy Starosty wiąże 
się z koniecznością poniesienia znacznych 
kosztów zmiany kategorii obecnej dro-
gi powiatowej (przez Hutki). Wierząc, że 
jest to w interesie mieszkańców Olkusza 
wyraziłem chęć współpracy z Powiatem, 
w tym współfinansowania omawianego 
przedsięwzięcia. Do tej pory nie poznałem 
jednak żadnych szczegółów. Nieznane są 
szacunkowe koszty prac drogowych oraz 

deklaracje ewentualnego udziału innych 
samorządów (zwłaszcza gmin Bolesław 
i Klucze, po których terenie przebiega od-
cinek drogi kluczowy dla omawianego roz-
wiązania).

Mieszkańcy ul. 20-tu Straconych mają 
nadzieję, że ich apele o wyprowadzenie 
samochodów ciężarowych poza centrum 
Olkusza w końcu zostaną wysłuchane. Cie-
szę się, że temat ten został przez Starostę 
poruszony. Liczę na współpracę wszystkich 
zainteresowanych stron, która przyczyni 
się do ostatecznego rozwiązania problemu. 
Wielokrotnie dowodziliśmy, że wspólne 
działania przynoszą efekt, na którym zy-
skują przede wszystkim mieszkańcy. Gmi-
na Olkusz administruje ponad 80 km dróg, 

dokonując ich bieżących remontów oraz za-
bezpieczając m.in. zimowe utrzymanie. Nie 
uchyla się jednak od współodpowiedzial-
ności za infrastrukturę innych samorządów, 
czemu co roku daje wyraz przekazując do-
tacje na szereg inwestycji drogowych, m.in. 
w pasie drogowym dróg powiatowych. Tyl-
ko w 2016 roku Gmina Olkusz przekaza-
ła Powiatowi Olkuskiemu kwotę ponad 
350 tysięcy złotych na prace w ciągu dróg 
powiatowych w Olkuszu (ul. Długa), Osie-
ku, Zimnodole, Żuradzie oraz na odcinku 
od Witeradowa do drogi wojewódzkiej 791. 
W tym roku również planuję przekazanie 
dotacji na prace prowadzone przy drogach 
powiatowych.

Realizacja omawianej obecnie inicjaty-
wy dotyczącej ul. 20-tu Straconych przy-
niesie skutek prawny dla dwóch samorzą-
dów: Powiatu Olkuskiego i Województwa 
Małopolskiego. To one muszą wypracować 
wspólne stanowisko. W imieniu Gminy 
Olkusz wyrażam chęć współpracy. Jestem 
przekonany o dużej determinacji władz po-
wiatowych i gminnych. Z optymizmem pa-
trzymy na wyzwania, które stoją przed nami. 
Myślę, że mieszkańcy ul. 20-tu Straconych 
również mogą sobie na to pozwolić.

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

BO Bukowna: 
głosowanie czas zacząć

bukowno
Wiola�Woźniczko

Już w poniedziałek, 20 marca, 
rusza głosowanie na zadania zgło-
szone do drugiej edycji Budżetu 
Obywatelskiego Bukowna. Po zwe-
ryfikowaniu wszystkich propozycji 
do wyboru są 22 inwestycje: 15 
okręgowych i 7 ogólnomiejskich.

Mieszkańcy mogą głosować na 
dwa sposoby: pisemnie (karty do 
głosowania będą dostępne w Biurze 
Podawczym urzędu w godzinach jego 
pracy oraz elektronicznie (za pośred-
nictwem portalu www.bukowno.pl/
budzetobywatelski do 31 marca do 
godziny 24.00). Każdy mieszkaniec 
powyżej 16. roku życia może oddać 
jeden głos na zadanie ogólnomiejskie i 
jeden na zadanie okręgowe (z okręgu, 
w którym mieszka).

W okręgu nr 1 (Podlesie) można 
głosować na budowę siłowni 
zewnętrznej. Jedno zadanie 
dotyczy również okręgu nr 
2 (Bór z Przeniem). Chodzi 
o doposażenie placu zabaw 
oraz filii MOK w Borze Bi-
skupim w kącik zabaw dla 
dzieci. Mieszkańcy okręgu nr 
3 (Centrum Południe) mają do 
wyboru trzy zadania: montaż 
ławek miejskich i koszy na 
śmieci przy ul. 1 Maja, ul. 
Kościuszki i ul. K. Miarki, opra-
cowanie projektu zagospodarowa-
nia parku przy ul. J. Słowackiego, 
uzupełnienie brakującego chodnika 
na łuku ul. K. Miarki.

Adaptacja głównej sali świetlicy 
środowiskowej oraz doposażenie 
placówki, wyposażenie placu zabaw 
przy ul. Niepodległości w bezpieczną 
nawierzchnię, budowa placu zabaw 
przy ul. Leśnej, modernizacja szatni 
basenu krytego przy ZS nr 1 w Bukow-
nie,poprawa mobilności ratowników 
przez zakup quada dla OSP Bukowno 
Stare, utworzenie Kulturalnej Wyspy 
Plenerowej przy MOK-u, doposażenie 
placu zabaw przy Miejskim Przed-
szkolu w zestaw do zabaw psycho-
ruchowych z montażem bezpiecznej 
nawierzchni  – to lista zadań z okręgu 
nr 4 Centrum Północ. W tegorocz-
nych propozycjach BO z okręgu nr 
5 (Wodąca) znalazło się jedno zada-
nie pn. „Kreatywna Świe-
tlica” (zakup sprzętu 
do filii MOK w 
Wodącej). 

M i e s z -
kańcy okręgu 

nr 6 (Stare Bu-
kowno z Przymiarkami) 

mogą wybierać pomiędzy 
dwiema inwestycjami: zamonto-
waniem bezpiecznej nawierzchni w 

ogrodzie przedszkolnym przy ZS nr 
2 oraz budową drewnianej altany dla 
mieszkańców i strażaków na terenie 
remizy OSP Bukowno Stare.

Każdy uprawniony do głosowania 
mieszkaniec Bukowna ma do wyboru 
również jedno z siedmiu zadań ogól-
nomiejskich:

-”Bliżej siebie w przyjaznej prze-
strzeni” - aktywizacyjno-integracyjne 
działania na rzecz osób niepełno-
sprawnych, ich rodzin i społeczności 
lokalnej. 

- doposażenie jednostki OSP 
Bukowno Miasto i OSP Bór Biskupi 
w sprzęt ratowniczy oraz poprawa 
warunków sanitarnych w remizie OSP 
Bór Biskupi

- zakup i montaż iluminacji 
świątecznych 3D w popularnych 
miejscach miasta 

- montaż sieci czujników ja-
kości powietrza na terenie 

Bukowna 
-  K o p e r t a  Ż y c i a 

„SENIOR” (koperta prze-
chowywana w lodówce z 

informacjami niezbędnymi 
dla lekarzy i ratowników pogo-

towia podczas interwencji)
- wytyczenie i oznakowanie 

tras nordic walking na terenie 
osiedla Centrum Północ i Centrum 

Południe 
- zakup nowych książek i au-

diobooków dla Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bukownie i jej filii.

Głosowanie potrwa do 31 marca. 
Wyniki zostaną opublikowane naj-
później do 28 kwietnia 2017 roku na 
portalu www.bukowno.pl/budzeto-
bywatelski.

Wojewódzkie dotacje  
na remonty zabytków

powiat
Ewa�Barczyk

W roku 2017 ze środków prze-
znaczonych przez samorząd woje-
wództwa małopolskiego na ochronę 
i renowację zabytków skorzysta 
120 wnioskodawców. Do podziału 
było 2,6 mln zł. Dzięki dotacjom 
zostanie przywrócona świetność 
zabytków zgłoszonych w czterech 
projektach podmiotów z terenu 
powiatu olkuskiego.

Realizowane dzięki wojewódzkie-
mu wsparciu finansowemu projekty 
zapobiegną zniszczeniu wielu cennych 
dzieł architektury murowanej i drew-
nianej, polichromii ściennych, rzeźb, 
obrazów i rzemiosła artystycznego. 
Wśród 120 dofinansowanych projek-
tów znalazł się wniosek parafii Rzym-
sko - Katolickiej pw. św. Katarzyny 

w Wolbromiu, która dzięki czwartej 
już dotacji z tego źródła będzie kon-
tynuowała remont dachu na koście-
le. Dodatkowe 10 tys. wolbromska 
parafia  otrzyma na renowację kilku 
wybranych elementów ruchomego 
wyposażenia kościoła, powstałych 
w XV, VIII i XIX wieku.Również 30 
tys. zasili budżet przeznaczony na 
prace remontowo - konserwatorskie 
w kościele parafialnym pw. Jana 
Chrzciciela w Jangrocie (gm. Trzy-
ciąż). Środki z wojewódzkiej dotacji 
zostaną wykorzystane na wykonanie 
w powstałej w 1822 r. świątyni izolacji 
pionowej fundamentów, konserwację 
stolarki okiennej, ślusarki drzwiowej 
i okiennej oraz odwodnienie.

25 tys. zł trafi do  Strzegowej, 
gdzie w parafialnym kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego będą 
prowadzone prace konserwatorskie 
przy VIII wiecznym bocznym ołta-

rzu po lewej stronie nawy głównej. 
W ramach zaplanowanych robót 
zostanie przeprowadzona konserwa-
cja techniczna struktury drewnianej 
ołtarza oraz obrazów.

Wszystkie obiekty z terenu Ma-
łopolski, które otrzymały dofinan-
sowanie na przeprowadzenie prac 
konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych w ramach 
tegorocznych dotacji są wpisane do 
rejestru zabytków. O dotację w kon-
kursie „Ochrona zabytków Małopol-
ski” mógł ubiegać się każdy podmiot, 
będący właścicielem lub posiada-
czem zabytku. Wśród tegorocznych 
wnioskodawców przeważają parafie, 
zgromadzenia i klasztory, gminy wy-
znaniowe, organizacje pozarządowe, 
jednostki samorządu terytorialnego 
oraz osoby prywatne. Maksymalna 
kwota dofinansowania, o jaką można 
było się ubiegać to 200 tys. zł.
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Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Sprawca wypadku nie za-
trzymał się, aby udzielić pomocy 
i odjechał z miejsca zdarzenia, 
pozostawiając tablicę rejestracyjną. 
Ranne kobiety zostały przewiezione 
do szpitala w Olkuszu. W  wyniku 
poniesionych obrażeń, po kilku 
godzinach zmarły.

Policjanci szybko ustalili jakim 
pojazdem poruszał się sprawca 
tego śmiertelnego wypadku. - Był 
to volkswagen lupo. W trakcie 
zabezpieczania miejsca zdarzenia, 
funkcjonariusz ruchu drogowego 
zwrócił uwagę na osobę, która 
znajdowała się wśród gapiów. 
Mężczyzna był wyraźnie zdener-
wowany i wystraszony. Okazało 
się, że mężczyzna wiedział kto kie-
rował samochodem i kto może być 
sprawcą śmiertelnego, podwójnego 
potrącenia – informuje asp. Kata-
rzyna Matras, oficer prasowy KPP 
w Olkuszu.

Dalsze ustalenia funkcjonariu-
szy doprowadziły do zatrzymania 
63-letniego mieszkańca naszego 
miasta. Mężczyzna był trzeźwy, 
ale wsiadł za kierownicę nie mając 
prawa jazdy. Pomimo kiepskiego 
stanu zdrowia na kurs chciał się 
zapisać w najbliższym czasie, 
a samochód kupił dzień przed 
wypadkiem.

- Sprawca przyznał się do 
postawionych mu zarzutów. Tłu-
maczył, że nie zauważył kobiet 
przechodzących przez jezdnię, 
a o tym że kogoś potrącił przekonał 
się dopiero po tym jak zaparkował 
auto – mówi olkuska Prokurator 
Rejonowa Krystyna Durałek.

W trakcie przesłuchania 63-
latek zeznał, że sam zadzwonił pod 
numer alarmowy 997 informując 
o swojej winie. Trwają ustalenia, 
czy faktycznie tak było. Na dzisiaj 

pewne jest to, że kierowca nie 
udzielił pomocy poszkodowanym 
kobietom, które pomimo starań 
lekarzy zmarły w szpitalu. 10 marca 
zastosowano wobec niego środek 
zapobiegawczy w postaci trzymie-
sięcznego aresztu. Olkuszaninowi 
za spowodowanie wypadku ze 
skutkiem śmiertelnym i ucieczkę 
z miejsca zdarzenia, grozi nawet 
12 lat więzienia. O jego przyszłości 
w następnych tygodniach zadecy-
duje sąd. 

Wypadek mocno poruszył lo-
kalną społeczność, a w szczególno-

ści mieszkańców osiedla Pakuska 
często korzystających z przejść dla 
pieszych. - Przejście to jest bardzo 
ruchliwe i niestety słabo widoczne, 
uczęszczane nie tylko w niedzielę. 
Przechodzą tamtędy osoby z ul. 
Armii Krajowej oraz części Le-
gionów Polskich udające się do 
ośrodka zdrowia. Pasy na asfalcie 
są starte. Przydałyby się tutaj pasy 
kolorowe z szorstką nawierzchnią. 
Tym odcinkiem drogi powinna 
zainteresować się też policja, bo 
tutaj wielu kierowców znacznie 
przekracza dozwoloną prędkość. 

Radar załatwiłby sprawę. Zwrot 
kosztów murowany! - zaznacza 
jeden z naszych Czytelników.

Droga na której doszło do 
tragedii należy do powiatu. - Na 
tamtym odcinku drogi mamy do 
czynienia z anormalną sytuacją, 
gdzie jest kilka przejść dla pieszych, 
właściwie jedno koło drugiego. 
Już od jakiegoś czasu staramy się 
uzyskać opinię od Zarządu Osiedla 
na temat wyznaczenia jednego 
przejścia z prawdziwego zdarzenia, 
dobrze oznakowanego. Niestety do 
tej pory nie doczekaliśmy się żadnej 
odpowiedzi. Wobec tego przykre-
go zdarzenia temat z pewnością 
powróci. A to, że pasy są starte 
po zimie to żadna nowość. Trzeba 
będzie je odmalować, w ogóle odci-
nek tej drogi nadaje się do remontu. 
W tym przypadku nie widzę jednak 
żadnej winy Zarządu Drogowego – 
mówi starosta Paweł Piasny.

- Nie jesteśmy organem decy-
dującym o ustawianiu urządzeń 
ograniczających prędkość, progów 
zwalniających, czy ewentualnych 
radarów. To leży w kompetencjach 
Zarządu Drogowego. My jedynie 
możemy oferować swoją pomoc 
przy wyborze lokalizacji takich 
urządzeń. Biorąc jednak pod uwagę 
dane z Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwem, dopuszczalna na 
ul. Gajewskiego prędkość jest na-
gminnie przez kierowców przekra-
czana. Po każdym uzasadnionym 
zgłoszeniu we wskazane miejsce 
wysyłamy patrole – przekonuje asp. 
Katarzyna Matras.

Czy tej tragedii można było 
zapobiec? Słabo oznakowane przej-
ścia dla pieszych to jedno, ale 
również ważne są rozsądek, odpo-
wiedzialność i wyobraźnia, których 
ewidentnie u sprawcy wypadku za-
brakło. Do tematu bezpieczeństwa 
na ul. ks. Gajewskiego na pewno 
jeszcze wrócimy.
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INFORMACJA
Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniach 
17.03.2017 r. – 06.04.2017 r. na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Bukownie wywieszony będzie wykaz 
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w najem, 
stanowiącej część działki nr 368, obręb ewidencyjny Bukowno 
Miasto.

Samopomocowa  
grupa wsparcia DDA

Prosimy o kontakt osoby, pełnoletnich mieszkańców 
Miasta i Gminy Olkusz które chciałyby uczestniczyć 
w grupie wsparcia DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).

Samopomocowa grupa wsparcia DDA, to grupa osób, 
które dorastały w domu, gdzie przynajmniej jedno 
z rodziców było alkoholikiem i w związku z tym osoby 
te wykształciły cechy ułatwiające egzystowanie w takiej 
rodzinie, lecz wydatnie utrudniające życie poza nią. 
Grupa DDA opiera się na założeniu, że osobom z takimi 
problemami najlepiej pomagają spotkania z osobami 
o podobnych trudnościach.

Jeżeli ktoś z Państwa dostrzega potrzebę uczestnictwa 
w grupie DDA prosimy o kontakt: 

e-mail: profilaktyka@umig.olkusz.pl, tel. 32 626 01 86.

Zapewniamy pełną dyskrecję.
Na Państwa odpowiedź oczekujemy do 31 marca 2017r.

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej „Zamek” w Rabsztynie

OGŁASZA
przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości i własności 
budynku i budowli.

Przedmiotem przetargu jest użytkowanie wieczyste działek gruntu 
oznaczonych nr ewid. 158/6 i nr ewid. 158/11 o łącznej powierzchni 0,5141 
ha położonych w Rabsztynie gmina Olkusz.
Działka nr 158/6 jest niezabudowana, działka nr 158/11 jest zabudowana 
budynkiem gastronomiczno-noclegowym o pow. użytkowej 639,93 m2 - 
księga wieczysta nr KR1O/00020818/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy 
w Olkuszu. Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Gmina Olkusz, 
użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynku i budowli - Ognisko 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Zamek” w Rabsztynie. 
Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.
Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały -Podgrabie (opublik. w Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2005 r. nr 365 poz. 2723) działka ewid. 158/6 o powierzchni 
0,0043ha znajduje się w terenie oznaczonym symbolem KDZ/KDL - tereny 
zabudowy mieszkaniowej i usług, częściowo 1KDG – tereny komunikacji 
z podstawowym przeznaczeniem pod drogi oraz obiekty i urządzenia obsługi 
komunikacji, ust. 1 pkt. a - tereny dróg publicznych – droga główna.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.096.998 zł w tym VAT 
64.998 zł
             sprzedaż zwolniona z podatku VAT   1.749.400 zł
             sprzedaż opodatkowana 23 % VAT       282.600 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017r. o godz. 13.00 
w siedzibie Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
„Zamek” Rabsztyn 22a.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 5 000 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden 
uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia :
osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie 
posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
(informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, 

pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. 
o Krajowym Rejestrze Sądowym ) lub innego właściwego rejestru oraz 
upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy 
– pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości (w formie 
aktu notarialnego) - dokument pełnomocnictwa winien zawierać także 
upoważnienie do zawarcia umowy przedwstępnej - małżonek zamierzający 
samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego 
– pisemną zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku 
osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej 
pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka iż środki 
przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku 
osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie 
nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy 
z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 1061) wymagane jest stosowne zezwolenie 
wynikające z przepisów tej ustawy.
Wygrywający przetarg jest zobowiązany w dniu rozstrzygnięcia do 
zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży w formie pisemnej zawierającej 
w szczególności cenę i termin zawarcia umowy sprzedaży oraz zapis, że 
Wygrywający pokrywa wszelkie koszty związane ze sprzedażą.
Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty. Wymagane 
będzie zapłacenie całości ceny uzyskanej w przetargu do dnia 
poprzedzającego zawarcie umowy sprzedaży (wpływ pieniędzy na konto 
Ogniska). Niezapłacenie ceny w tym terminie lub nie przystąpienie przez 
wygrywającego przetarg do zawarcia umowy sprzedaży w terminie 
wskazanym w umowie przedwstępnej spowoduje rozwiązanie umowy 
przedwstępnej i odstąpienie przez Ognisko od umowy sprzedaży. 
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu 
złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu 
i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz zapoznaniu 
się z przedmiotem sprzedaży i że nabywca w związku z tym nie będzie 
występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu sprzedaży.
Ognisko zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych 
powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej 
wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. Ogłoszenie 
o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń siedziby Ogniska, zamieszczenie na stronie internetowej 
OLX Nieruchomości.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerami 
telefonu 784 293 589; 696 611 593.

ZARZĄDZENIE NR 0050.2025.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY 
OLKUSZ Z DNIA 06.03.2017 r.

w sprawie: przeprowadzania obowiązkowej  
akcji deratyzacji na terenie Gminy Olkusz 

w terminie wiosennym.
 
Na podstawie § 17 Uchwały Nr XIX/313/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz - zarządzam co następuje:

§ 1
Osoby będące właścicielami, administratorami, zarządcami i najemcami 
budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, handlowych i usługo-
wych oraz gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie Gminy Olkusz 
zobowiązane są w okresie od dnia 27 marca 2017 roku do dnia 9 kwietnia 
2017 roku przystąpić na swoim terenie do deratyzacji. Tępienie szczurów 
odbywa się poprzez wyłożenie na swoim terenie trutek.

§ 2
Osoby zobowiązane do deratyzacji winny zakupić truciznę na własny koszt. 
Stosowanie środków trujących przeciwko szczurom powinno być zgodne 
z instrukcją znajdującą się na opakowaniu.

§ 3
Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach oraz miejscach składowania 
odpadów komunalnych. Miejsce wyłożenia trutki winno być oznakowane 
napisem „Uwaga trucizna”. Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji 
obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków 
zwalczających gryzonie. Po zakończeniu akcji należy bezwzględnie usunąć 
resztki wyłożonej trutki. W przypadku inwazji gryzoni należy się stosować do 
zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

§ 4
Właściciele, administratorzy, zarządcy i najemcy nieruchomości są 
zobowiązani do umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie sposobu 
i skuteczności działań deratyzacyjnych.
Nadzór nad deratyzacją prowadzi Straż Miejska.

§ 5
Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji, które nie zastosują się 
do powyższych wskazań i nakazów, podlegają karze grzywny określonej 
w art.117 Kodeksu Wykroczeń.

§ 6
Zarządzenie rozwiesza się na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy 
Olkusz, ogłasza w lokalnej prasie i na stronie internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy Olkusz oraz rozsyła do sołectw i administratorów domów miesz-
kalnych.

§ 7
Zarządzenie niniejsze obowiązuje w okresie od dnia 27 marca 2017 roku 
do dnia 9 kwietnia 2017 roku. BURMISTRZ 

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

100 tys. zł dla przedsiębiorczych 
rolników

powiat
Wiola�Woźniczko

100 tys. złotych - to kwota do-
tacji, jaką można otrzymać na roz-
poczęcie pozarolniczej działalności 
gospodarczej na obszarach wiej-
skich. Wnioski będą przyjmowane 
do 11. kwietnia w regionalnych od-
działach Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

Dofinansowania dotyczą rolni-
ków i ich rodzin. Warunkiem jest 
posiadanie ubezpieczenia KRUS, 
nieprzerwanie co najmniej od 24 mie-
sięcy poprzedzających dzień złożenia 
wniosku. O dotacje mogą ubiegać się 
też uczestnicy programu „Płatności 
dla rolników przekazujących małe go-
spodarstwa”. Ekonomiczna wielkość 
gospodarstwa nie może przekroczyć 
15 tys. euro.

Osoby zainteresowanie pozyska-
niem unijnych funduszy do wniosku 
powinny dołączyć biznesplan, zakła-
dający stworzenie przynajmniej jed-
nego miejsca pracy. Zgodnie z wymo-
gami programu, może to być miejsce 
pracy dla zakładającego działalność. 
Jej rejestracja musi nastąpić nie póź-
niej niż w dniu wypłaty drugiej raty 
premii, a beneficjent będzie musiał 
przejść z KRUS do ZUS.

- Zachęcamy osoby, które mają 
pomysł na swój biznes i chciałyby na 
jego realizację wykorzystać środki 
z Unii Europejskiej, do skorzystania 
z naszej oferty. Wybór działalności jest 
bardzo szeroki. Firma, która zostanie 
założona dzięki temu wsparciu, może 
zajmować się m. in. przetwórstwem 

i sprzedażą produktów nierolniczych, 
rzemiosłem, rękodzielnictwem, tury-
styką wiejską, usługami opieki nad 
dziećmi, osobami starszymi, niepeł-
nosprawnymi, a także działalnością 
informatyczną, architektoniczną 
i inżynierską, usługami rachunko-
wości, księgowymi, audytorskimi, 
technicznymi czy działalnością wete-
rynaryjną – mówi zastępca dyrektora 
Małopolskiego Oddziału Regionalnego 
ARiMR Łukasz Piątek.

Jak informuje ARiMR, każdy 
wniosek zostanie poddany ocenie 
punktowej, która zdecyduje o kolej-
ności przyznawania pomocy w po-
szczególnych województwach. Do 
kryteriów ocen zaliczono m. in. : 

wykształcenie wnioskodawcy, skalę 
bezrobocia w powiecie dotyczącym 
realizacji przedsięwzięcia, innowacyj-
ność planowanej działalności gospo-
darczej. Punkty będą przyznawane 
również za wiek wnioskodawcy (po-
niżej 40 lat) oraz liczbę planowanych 
do utworzenia miejsc pracy.

Przyznana dotacja zostanie wy-
płacona w dwóch ratach: na początek 
80 procent kwoty, a pozostałe 20 
procent po realizacji biznesplanu. 
Przynajmniej 70 tys. złotych trzeba 
wydać na inwestycje w środki trwałe. - 
Jestem przekonany, że w Powiecie Ol-
kuskim jest sporo przedsiębiorczych 
mieszkańców, którzy mają pomysł na 
własną działalność gospodarczą, ale 

brakuje im kapitału. Często spotykam 
się z opinią na temat funduszy euro-
pejskich, że wszyscy o nich mówią, 
ale gdy przychodzi do znalezienia 
konkretnego programu to pojawiają 
się problemy z wkładem własnym lub 
restrykcyjnymi wymogami. Cieszę się, 
że ARiMR może zaproponować bardzo 
dobry program. Działania premiowe 
cieszą się największym zaintereso-
waniem ze względu na brak wymogu 
wkładu własnego, który często jest 
barierą dla nowym przedsiębiorców 
– dodaje Łukasz Piątek

Szczegółowe informacje dostępne 
są na stronie www.arimr.gov.pl oraz 
w Punktach Informacyjnych w biu-
rach powiatowych ARiMR.
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www.oknoplast.com.pl

WAMAR
Partner Handlowy Premium

TERAZ NASZE WYBRANE OKNA KUPISZ TANIEJ 
O WARTOŚĆ PODATKU VAT*

Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 46
tel. 32 645 02 36

STWIERDZONO

kompletny
brak VAT

* Promocja dotyczy w ybranych systemów okiennych zakupionych wraz z usługą 
ich montażu w w ybranych salonach sprzedaży.  Promocją nie jest  objęta usługa 
montażu. Promocja obowiązuje od 13.03.2017 r.  do 30.04.2017 r.  Regulamin 
Promocji  „Okna bez VAT” dostępny jest  na stronie w w w.oknoplast.com.pl.

Liczba mieszkańców Olkusza maleje
powiat

Jakub�Fita

Połowa gmin z terenu powiatu 
olkuskiego odznacza się ujemnym 
saldem migracji. Oznacza to, że 
liczba osób opuszczających naszą 
okolicę przewyższa liczbę osób 
chcących tutaj zamieszkać. Naj-
lepsza sytuacja jest w Trzyciążu, 
najgorsza zaś w Olkuszu. Tak 
wynika z analizy danych pochodzą-
cych z rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju JST.

Ranking Zrównoważonego Roz-
woju JST przygotowywany jest przez 
pracowników Wydziału Administracji 
i Nauk Społecznych Politechniki 
Warszawskiej. Jego wyniki są opra-
cowywane na podstawie danych 
udostępnionych przez GUS i obej-
mują swym zakresem wszystkie 
jednostki samorządowe w Polsce. 
Twórcy rankingu, badając napływ 
ludności na 1000 mieszkańców, za 
każdą osobę przyznawali gminie po 
jednym punkcie.

Z zaprezentowanych danych 
wynika, że w 2015 roku jedynie 
867 gmin osiągnęło dodatnie saldo 
migracji. Na czele rankingu znalazły 
się Komorniki z woj. wielkopolskiego, 
gdzie współczynnik salda migracji 
wyniósł aż 36,52. Największy spadek 
mieszkańców odnotowała zaś gmina 
Wyryki w woj. lubelskim. Saldo mi-
gracji wyniosło tam -15,90. Jak na 
tym tle prezentują się gminy z terenu 
powiatu olkuskiego?

Saldo migracji w powiecie 
olkuskim

Najwyższą lokatę uzyskała Gmina 
Trzyciąż. W 2015 roku wskaźnik na-

pływu ludności na 1000 mieszańców 
wyniósł tam 9,32. Odpływ ludności 
uplasował się zaś na poziomie - 6,92. 
Saldo migracji wyniosło więc w tym 
przypadku 2,4. Pozwoliło to uzyskać 
gminie 503 pozycję w skali kraju.

Drugą gminą z dodatnim saldem 
mieszkańców był Bolesław, który ze 
wskaźnikiem migracji na poziomie 
2,18 uplasował się na 525 miejscu 

w rankingu. Ostatnim samorządem 
z terenu naszego powiatu, który może 
pochwalić się większą ilością chęt-
nych do zamieszkania na jego terenie, 
niż ilością osób chcących go opuścić, 
jest Gmina Klucze. Z wynikiem na 
poziomie 0,92 zajęła ona 709 miejsce 
w zestawieniu.

Saldo migracji w Wolbromiu 
i Bukownie było ujemne i wyniosło 

odpowiednio: - 1,81 oraz - 1,93. Sa-
morządy te zajęły w rankingu kolejno 
1307 i 1352 miejsce.

Najgorzej sytuacja przedstawia 
się jednak w Olkuszu. Wskaźnik 
napływu ludności na 1000 mieszań-
ców wyniósł w naszym mieście 7,8. 
Odpływ ludności uplasował się zaś 
na poziomie - 12,95. Różnica między 
tymi dwoma współczynnikami wynosi 

- 5,15. Nasza gmina zajęła więc odle-
głą, 2062 lokatę na 2478 poddanych 
analizie samorządów.

Negatywne tendencje
Analizując powyższe zestawienie 

postanowiliśmy zebrać więcej infor-
macji dotyczących Olkusza. Posłuży-
liśmy się danymi zawartymi w portalu 

„Polska w liczbach”. Wynika z nich, 
że w latach 2002 - 2016 populacja 
olkuszan zmalała o 2,4%. 

Gmina Olkusz ma także ujemny 
przyrost naturalny wynoszący - 6. 
Współczynnik dynamiki demogra-
ficznej, czyli stosunek liczby urodzeń 
żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 
i jest znacznie mniejszy od śred-
niej dla województwa oraz znacznie 
mniejszy od współczynnika dynamiki 
demograficznej dla całego kraju.

Sprawdziliśmy także, jak przed-
stawia się kwestia związana z za-
trudnieniem. W gminie Olkusz na 
1000 mieszkańców pracuje 197 osób 
. Wśród osób aktywnych zawodowo 6 
258 osób wyjeżdża do pracy do innych 
gmin, a 3 356 pracujących przyjeżdża 
do pracy spoza gminy Olkusz. Saldo 
przyjazdów i wyjazdów do pracy jest 
więc ujemne i wynosi - 2 902.

Wnioski
Liczba osób pracująca poza gra-

nicami gminy znacząco przewyższa 
liczbę osób, które dojeżdżają do pracy 
do Olkusza. Ujemne saldo migracji 
pokazuje jednak, że osoby znajdujące 
zatrudnienie poza naszym miastem 
coraz częściej wybierają zmianę adresu 
zamieszkania niż męczące dojazdy. 

Samorządowcy różnego szczebla 
od lat powtarzali, że lokalizacja Olku-
sza pomiędzy Śląskiem i Krakowem 
sprzyja tworzeniu się w naszym 
mieście tzw. „sypialni” dla ludzi pra-
cujących w dużych aglomeracjach 
miejskich. Statystyki dobitnie poka-
zują jednak, że liczba mieszańców 
Srebrnego Grodu systematycznie 
maleje.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat?  
– Zapraszamy do dyskusji na  
www.przeglad.olkuski.pl
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Harmonogram zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz opon /z wyłączeniem opon rolniczych i ciężarowych/  

z terenu Miasta i Gminy Olkusz. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości informacje 
można uzyskać w BOK ALBA ul. Floriańska 2/25 oraz pod numerem telefonu 32-241-00-81.

Odpady niebezpieczne Odpady wielkogabarytowe, elektryczne,  
elektroniczne oraz zużyte opony

03.04.2017 r.
PAZUREK – PRZY SKLEPIE – 6.00 - 8.00
PODLESIE RABSZTYŃSKIE – PRZY SZKOLE – 8.10 - 10.10
CZARNY LAS, RABSZTYN – PRZY KAPLICZCE – 10.20 - 12.20
KOGUTEK – PARKING PRZY RESTAURACJI „PAN TADEUSZ” – 
12.30 - 14.30

30.03.2017r
Braciejówka, Troks, Kolonia Zimkówka

04.04.2017 r.
NIESUŁOWICE – PRZY DOMU WIEJSKIM – 6.00 - 8.00
ŻURADA – PRZY REMIZIE – 8.10 - 10.10
ZEDERMAN – PRZY SZKOLE – 10.20 - 12.20
ZAWADA – PRZY SZKOLE – 12.30 - 14.30

31.03.2017r
Kosmolów, Olewin, Olkusz Zagaje, Sieniczno.
Zadole Kosmolowskie, Wiśliczka
Olkusz – Osiedle Młodych, Osiedle Słowiki, ,ul. 
Korczaka 1, 3, 4, 5, 6, ul. Polna 2, 4, 6, 10, przy 
stanowiskach na odpady segregowane.
Olkusz – Pomorzany ul. Biała, Długa, Gwarków, 
H. Kołłątaja, Mieszka I, Pomorska, Ponikowska, 
Stary Olkusz, Zacisze.
Gmina Olkusz – Kogutek, Zederman, Pazurek, 
Podlesie Rabsztyńskie, Rabsztyn, Czarny Las, 
Zawada, Żurada, Niesułowice.

05.04.2017 r.
POMORZANY – PRZY REMIZIE OSP – 8.00 - 10.00
Os. SŁOWIKI – TEREN ADMINISTRACJI „NOWA” – 10.10 - 12.10
Os. MŁODYCH – PRZY ADMINISTRACJI NR 5 UL. TUWIMA 2 – 
12.20 - 14.20

01.04.2017r
Osiek, Zimnodół

07.04.2017r
Troks - przy świetlicy 6.00 - 8.00
Braciejówka, kol. Zimkówka remiza OSP Braciejówka 8.10 - 10.10
Wiśliczka - przy skrzyżowaniu obok przystanku 10.20 - 12.20

03.04.2017r
Gorenice, Witeradów

10.04.2017r
Witeradów - przy szkole 6.00 - 8.00
Gorenice - przy cmentarzu 8.10 - 10.10
Bogucin Mały - przy domu wiejskim 10.20 - 12.20

04.04.2017r
Bogucin Mały, Podgrabie ul. Skalista, Polne 
Wzgórze, Spacerowa, Widokowa, Zamkowa
Olkusz ul. Rabsztyńska, Dygasińskiego, 
Kopernika, 20 - Straconych, Głowackiego, 
Puławskiego, Sobieskiego, Sikorka, Pakuska, 
Witosa, ks Wyszyńskiego, Kolberga

Odpady�należy�wystawiać�do�godziny�600,�w�miejscach�umożliwiających�dojazd�samochodem�ciężarowym.�Odpady�niebezpieczne�trzeba�dostarczyć�
bezpośrednio�do�kierowcy�samochodu�znajdującego�się�we�wskazanym�miejscu�i�czasie�wynikającym�z�harmonogramu�poniżej.

Odpady niebezpieczne Odpady wielkogabarytowe, elektryczne,  
elektroniczne oraz zużyte opony

11.04.2017r
Sieniczno - przy szkole 6.00 - 8.00
Zadole Kosmolowskie - pętla autobusowa 8.10 - 10.10
Kosmolów - przy szkole 10.20 - 12.20

05.04.2017r
Olkusz ul. Astrów, Sienkiewicza, Jesionowa, 
Kwiatowa, Makowa, Parcze, Rzemieślnicza, 
Wapienna, Wiśniowa, Zielona, Cegielniana, 
Bohaterów Westerplatte, Storczykowa, Jaśminowa, 
Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Malinowa, 
Niepodległości, Ogrodowa, Różana, Topolowa, 
Jasna, Miła, Nowowiejska, Wiejska.

12.04.2017r
Olewin - przy kapliczce koniec Olewina 6.00 - 8.00
Osiek - przy remizie OSP 8.10 - 10.10
Zimnodół - przy remizie OSP 10.20 - 12.20

06.04.2017r
Olkusz ul. Mickiewicza, Budowlanych, Gwarecka, 
Harcerska, Hutnicza, Kantego, Kolorowa, 
Kopalniana, Kruszcowa, Metalowa, Ołowiana, 
Parcówka, Piaskowa, Powstańców Śl,
 Skarbnika, Sławkowska, Szybikowa, Górnicza, 
Staszica, Szkolna, Augustiańska, Bóżnicza, 
Floriańska, Krakowska, Krakowskie Przedmieście, 
Rynek, Minkiewicza, Nullo, Korczaka, Słowackiego, 
K. K. Wielkiego, Łukasińskiego, Na Skarpie, Nowa, 
Olewińska, Partyzantów, Polna, Skalska, Składowa, 
Świętokrzyska, Buchowieckiego, 29 Listopada, 
Dąbrowskiego, Szpitalna, Gęsia.

13.04.2017r
Os. Śródmieście – parking Viktoria 6.00 - 8.00
Os. Skalskie – stacja paliw ,,PETROL” Zagaje 2 8.10 - 10.10
Os. Czarna Góra – parking przy myjni samochodowej ul. 
Kolejowa 10.20 - 12.20

07.04.2017r
Olkusz ul. Czarnogórska, Kamyk, Krucza Góra, 
Mazaniec, Mazaniec Boczna, Parkowa, Żuradzka,
 al. 1000 lecia, Asnyka, Kocjana, Boczna, 
Dworska, Kolejowa, Krótka, Leśna, Skłodowskiej, 
Piłsudskiego, Okrzei, Skwer, Kościuszki, 
Witeradowska, Broniewskiego, Armii Krajowej, 
Hardego, Biema, Płonowskiej, Chopina, Jana 
Pawła II, Rydla, Sosnowa, Nałkowskiej

14.04.2017r
Os. Wschód – przy Urzędzie Pracy ul. Minkiewicza 6.00 - 8.00
Os. Glinianki – parking SP 5 8.10 - 10.10
Os. Pakuska – budynek ADM ul. Osiecka 10.20 - 12.20
Os. Centrum – parking na dworcu PKS 12.30 - 14.30

29.03.2017r
Os. Pakuska przy stanowiskach na odpady 
segregowane (dotyczy wyłącznie zabudowy 
wielorodzinnej).

Lekcja historii w terenie
kluCze

Piotr�Kubiczek,�fot.�Klub�Histroryczny�
im. AK w Olkuszu

Lekcje historii w terenie stają 
się coraz bardziej popularne. 
Młodzież wraz z nauczycielami 
korzysta z zaproszeń i bierze udział 
w Grach Miejskich, gdzie zdoby-
wanie wiedzy łączy się z dobrą 
zabawą. Tym razem Klub Histo-
ryczny im. Armii Krajowej zapro-
ponował zespołom szkolnym akcję 
pod nazwą „O wolność i Niezawi-
słość”. Miejscem rozgrywki po 
raz pierwszy w historii była gmina 
Klucze.

Do rywalizacji przystąpiło 18 
drużyn, reprezentujących zarówno 
gimnazja, jak i szkoły średnie. Prawie 
dwieście osób wyruszyło z Chechła 
kierując się w stronę Klucz. Zada-
niem każdej z ekip, która otrzymała 
swoje pseudonimy, było odnalezienie 
punktów kontrolnych rozlokowanych 
w różnych miejscach, oddających 
klimat czasów powojennych i dzia-
łalność służb radzieckich.

W rolę postaci historycznych spo-
tykanych do drodze przez uczestni-
ków gry wcielała się zarówno młodzież 
IV LO w Olkuszu, jak również pozo-
stali członkowie Klubu Historycznego. 
Aktorzy ucharakteryzowani zostali na 
żołnierzy Armii Krajowej, Ludowego 
Wojska Polskiego, Korpusu Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, czy funkcjo-
nariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.

- Jak zwykle przy okazji takich 
historycznych lekcji chodziło nam 
o jak najlepsze odtworzenie realiów lat 
powojennych, kiedy to po wkroczeniu 
Armii Czerwonej w Polsce powstawał 
komunistyczny rząd, który społeczeń-
stwu na siłę starał się narzucić nowy 

ustrój – mówi Michał Masłowski, 
prezes KH im. AK w Olkuszu.

Udało się. Zarówno postacie, jak 
i miejsca pozwalały graczom przenieść 
się w czasie i ukazały namiastkę 
działalności bezwzględnej armii ra-
dzieckiej. - Każda drużyna przybrała 
pseudonim żołnierza Armii Krajowej 
lub innych formacji z lat okupacji 
i drugiej konspiracji niepodległościo-
wej. Podczas gry mogliście poznać 
fragmenty losów Witolda Orczyka, 
Piotra Przemyskiego, Piotra Toboły, 
Gerarda Woźnicy, Józefa Lipy, Jana 
Kota i wielu innych. Uczestnicy po 
dotarciu do w miarę bezpiecznej kry-
jówki, wpadali w pułapkę zastawioną 
przez komunistów, co skutkowało 
sfingowanym procesem Wojskowego 
Sądu Rejonowego – dodaje Michał 
Masłowski.

Drużyny w każdym z oznaczo-
nych miejsc zbierały punkty. Na 
zakończenie rywalizacji i po dotarciu 
do mety rozpoczęło się wielkie licze-
nie. Wygrała drużyna I LO w Olkuszu 

patrol „Hardy”, która wyprzedziła 
dwie formacje z IV LO - „Łobuza” 
i „Haberko”. Najlepsza miejscowa 
drużyna reprezentująca Gimnazjum 
w Kluczach – patrol „Kukułka” 
zajęła 10. miejsce. Wszystkie ekipy 
po pokonaniu blisko 12 kilometrów 
dotarły do celu.

Nagrodami oprócz pucharów 
były także upominki rzeczowe ufun-
dowane nie tylko przez instytucje, 
ale także prywatnych sponsorów, 
w tym wicemarszałka sejmu Ryszarda 
Terleckiego czy posłankę Agnieszkę 
Ścigaj. Ponadto honorowy patronat 
nad VII Grą Miejską objęli Jacek 
Krupa – Marszałek Województwa 
Małopolskiego oraz Andrzej Wójcik – 
Radny Sejmiku Wojewódzkiego. 

Organizatorami akcji byli: Klub 
Historyczny im. Armii Krajowej w Ol-
kuszu, Gmina Klucze oraz Instytut 
Pamięci Narodowej w Krakowie.  
Kolejna terenowa lekcja historii już 
niebawem!

Wystawa prac Pawła 
Warchoła

olkusz
Agnieszka�Zub

Uroczystym wernisażem w ol-
kuskiej Galerii Sztuki Współczesnej 
BWA  otwarto w piątek, 10 marca, 
wystawę prac artysty grafika Pawła 
Warchoła. Można na niej zobaczyć 
obrazy olejne, rysunki tuszem 
i grafiki świadczące o tym, jak 
wszechstronny jest to twórca.

Paweł Warchoł, ur. 1958 roku 
w Krakowie, ukończył Państwowe 
Liceum Sztuk Plastycznych w Wiśni-
czu, Akademię Sztuk Pięknych w Kra-
kowie i Zamiejscowy Wydział Grafiki 
w Katowicach. W 2010 roku uzyskał 
tytuł doktora na ASP w Katowicach. 
Od 1985 roku mieszka i tworzy 
w Oświęcimiu i Krakowie.

Początkowo jego obrazy miały 
charakter abstrakcyjny, później 
naznaczone były specyficznym re-

alizmem, ostatnio zaś artysta tworzy 
prace przy użyciu wycinanych ręcznie 
szablonów. Warchoł swoje dzieła 
prezentował na ponad 90 indywi-
dualnych i blisko 500 wystawach 
zbiorowych w kraju i za granicą, na 
wszystkich najważniejszych wysta-
wach, biennale i triennale rysunku 
na świecie, gdzie były nagradzane 
i wyróżniane (m.in. Monachium, 
Barcelona, Tajwan, Melbourne, War-
szawa); w tym trzykrotnie – nagro-
dami Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Jego prace znajdują się 
w licznych kolekcjach prywatnych 
oraz w zbiorach muzealnych, m.in. 
Muzeum Narodowego w Krakowie, 
Muzeum Osten w Skopje, Muzeum 
Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych 
w Barcelonie, Muzeum Śląskiego 
w Katowicach i wielu innych. Artysta 
zajmuje się też malarstwem, fotogra-
fiką, grafika projektową, wydawniczą 
i praca pedagogiczną.

Na wystawie zaprezentowanej 
w BWA można zobaczyć portrety i au-
toportrety malowane tuszem, serię 
mniejszych, kolorowych, olejnych 
miniatur przedstawiających scenki 
rodzajowe, a także duże czarno-białe 
rysunki, na których artysta uwiecz-
nił eksponaty muzealne (przywodzą 
na myśl materię sakralną). Artysta 
przyznaje, że wyrastał w otoczeniu 
świątyń, przesiąkł ich atmosferą 
i stąd też w jego pracach widz może 
dopatrywać się pewnych znaków, 
które artysta kreśli, nadając im 
filozoficzno-teologiczny charakter. 
Najnowszym cyklem prac artysty są 
nawiązujące do pop-artu obrazy two-
rzone przy użyciu wycinanych ręcznie 
szablonów. Przedstawiają one dużym 
powiększeniu bilety – na pociąg czy 
autobus, do praskiego zoo, a także na 
taras widokowy nowojorskiego World 
Trade Center.
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Kadra PiMBP w Olkuszu i jej filiach
R E K L A M A

Sto lat Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Olkuszu!

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

1 marca 1917 roku w bu-
dynku ówczesnego Towarzystwa 
Wzajemnego Kredytu działalność 
rozpoczęła olkuska biblioteka. Na 
przestrzeni wieku placówka zmie-
niła się nie do poznania, z małej, 
prowincjonalnej, stając się lokal-
ną alternatywą dla uczelnianych 
bibliotek, dobrze zaopatrzoną 
i pełną innowatorskich rozwiązań 
czytelniczych.

Na początku miesiąca Powiato-
wa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Olkuszu obchodziła swoje setne 
urodziny. Historia placówki jest 
bardzo barwna, ale najważniejsze 
dla mieszkańców powinno być to, że 
biblioteka spełnia obecnie wszystkie 
standardy, stale poszerzając swoją 

ofertę o kolejne pozycje czytelnicze 
i technologiczne rozwiązania.

Mobilizacja społeczna
Początki były jednak skrom-

ne. Ruch obywatelski sprawił, że 
równo wiek temu udało się pozyskać 
wiele publikacji, które w połączeniu 
z księgozbiorami działających wtedy 
towarzystw społeczno-kulturalnych: 
Resursa Obywatelska, Polskie Towa-
rzystwo Krajoznawcze i Liga Kobiet, 
dały początek prężnie działającej 
bibliotece. Początkowo placówka 
funkcjonowała dzięki pracy społecz-
nej. Jej prowadzeniem zajmowali się 
w tym czasie członkowie towarzystw, 
z inicjatywy których powstała biblio-
teka, m.in. Regina Tacikowska, Zofia 
Schmidt, czy Mieczysława Perek.

Wkrótce biblioteka została prze-
niesiona do budynku Komitetu 
Ratunkowego Powiatu Olkuskiego. 
Placówka mogła liczyć na wsparcie 

finansowe ze strony gospodarza 
lokalu, jednak nadal od czytelników 
pobierano opłaty abonamentowe za 
korzystanie z księgozbiorów, co było 
podstawą do powstania wielu pism 
z prośbą o zwolnienie z tego uciążli-
wego obowiązku. Taki stan trwał do 
1940 roku, kiedy to władze okupa-
cyjne nakazały zamknięcie biblioteki. 
Prowadząca wtedy książnicę Mie-
czysława Perek zabezpieczyła zbiory 
i oddała klucze rządzącym.

Po wojnie bibliotekę trzeba było 
organizować od podstaw. Nie było 
lokalu, regałów ani żadnych druków. 
Książek posiadała ona zaledwie tyle, 
ile udało się ocalić ze starej biblioteki. 
Zarząd Miejski w imieniu książnicy 
zaapelował do mieszkańców o dary 
na rzecz placówki oraz o zwrot książek 
stanowiących własność Biblioteki 
Miejskiej. Wielu ludzi odpowiedziało 
na apel i zaczęło przynosić prywatne 
tytuły. Decyzją magistratu biblioteka 

wznowiła swoją działalność 17 wrze-
śnia 1946 r. przy ul. Mickiewicza 
7. Księgozbiór stale się powiększał, 
zwiększała się również liczba czytelni-
ków. Pomieszczenia biblioteczne stały 
się zbyt ciasne. Placówka zmieniła 
więc swoją siedzibę, przenosząc się 
do Rynku.

Fuzja z Biblioteką 
Powiatową i przenosiny  
do nowego lokalu

Równocześnie w mieście działała 
Biblioteka Powiatowa. W 1955 r. z po-
łączenia dwóch placówek – miejskiej 
i powiatowej, powstaje Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna. Do-
tychczasowy księgozbiór Biblioteki 
Powiatowej został rozdysponowany 
pomiędzy bliźniacze placówki w po-
wiecie. Część tego księgozbioru trafiła 
również do Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Olkuszu. 

Pomimo połączenia dwóch bibliotek 
ich siedziby pozostały oddzielne. 
Dział Instruktorski wraz z Kierowni-
kiem Biblioteki mieścił się przy ulicy 
Mickiewicza 19, natomiast Dział Udo-
stępniania Zbiorów, czyli ówczesna 
Wypożyczania Miejska, znajdowała 
się na Placu 15 Grudnia. Księgozbiór 
obu bibliotek w 1955 roku liczył zaś 
27 629 egzemplarzy. Zmiany admi-
nistracyjne w Polsce powodowały, że 
wciąż rozwijała się sieć czytelnicza na 
terenie powiatu. Powstawały biblio-
teki gromadzkie m. in. w Gorenicach 
i Braciejówce.

Rok 1975 nie rozpoczął się dla 
biblioteki pomyślnie. Kolejna reforma 
administracyjna sprawiła, że placów-
ka straciła rangę powiatowej. Poza 
tym, budowa nowego Domu Kultury 
w Olkuszu, w którym miała mieścić 
się placówka przedłużała się. Bibliote-
ka Powiatowa została przemianowana 
na Miejską i Gminną Bibliotekę Pu-

bliczną i od tej pory działała na terenie 
miasta i gminy Olkusz jako biblioteka 
centralna dla tego terenu. Podlegały 
jej wszystkie placówki - filie i punkty 
- znajdujące się na tym terenie. Bi-
blioteka na ul. Nullo przeniosła się 
dopiero w 1982 roku.

Połączenie z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury

Bibliotekę czekała kolejna zmiana 
organizacyjna. Na mocy Uchwały nr 
XXVI/106/91 Rady Miejskiej w Olku-
szu z 3 września 1991 roku, w miejsce 
Wydziału Kultury utworzony został 
w Olkuszu Miejski Ośrodek Kultury, 
w skład którego weszły wszystkie 
placówki kulturalne znajdujące się na 
terenie Miasta i Gminy, a mianowicie: 
Miejski Dom Kultury, Biblioteka, 
muzea i świetlice. Miejsko - Gminna 

� Więcej�na�stronie 9
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R E K L A M A

Biblioteka Publiczna zachowała me-
rytoryczną i organizacyjną odrębność, 
a jej statut stanowił uzupełnienie 
bardziej ogólnego statutu Miejskiego 
Ośrodka Kultury.

Przenosiny do nowego lokalu 
oraz wejście w struktury MOK jeszcze 
bardziej polepszyły wizerunek pla-
cówki, gdzie czytelnicy nie tylko sami 
mogli wyszukiwać interesujących ich 
książek, ale także mieli możliwość 
wzięcia udziału w wielu imprezach 
kulturalnych przygotowanych przez 
pracowników biblioteki.

Działalność na własny 
rachunek

W styczniu 2000 roku, po dzie-
więciu latach współistnienia placówki 
z MOK, nastąpiło rozdzielenie obu 
instytucji. Biblioteka stała się znowu 
odrębną jednostką. W kwietniu 
tego samego roku placówka zyskała 
nazwę Powiatowej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej. W tym czasie PMBP 
w Olkuszu na terenie miasta i gminy 
posiadała 13 filii. Z każdym kolej-
nym miesiącem postępowała także 
automatyzacja placówki. Pierwsze 
komputery trafiły do niej już w 1996 
r. Trzy lata później dysponowała 
programem „CDS/ISIS” służącym 
do tworzenia bazy bibliograficznej, 
a w 2002 pracowano już w niej na 
„MAK-u”, systemie utworzonym przez 
Bibliotekę Narodową. Kolejne lata 
przyniosły następne nowości w kwe-
stii rozwiązań elektronicznych.

Współczesność
Dzisiaj olkuska biblioteka zalicza 

się do najnowocześniejszych placówek 
tego typu w regionie. Pracę w niej oraz 
w dziewięciu jej filiach znajduje obec-
nie 29 osób. Z końcem poprzedniego 
roku do dyspozycji czytelników było 

170 615 książek oraz 4781 zbiorów 
specjalnych. Liczba pozycji z każdym 
miesiącem rośnie, podobnie jak ilość 
czytelników. W rankingu najpopu-
larniejszych autorów znajdują się: 
Charlotte Link, Charlan Coben, Santa 
Montefiore, Diane Chamberlain, Jo 
Nesbo, Erik Axl Sund, Jojo Moyes, 
Lee Child, Tess Gerritsen, Zygmunt 
Miłoszewski, Katarzyna Michalak 
i Maria Ulatowska.

Niezmiennie podstawowym źró-
dłem wiedzy pozostaje książka dru-
kowana, jednak biblioteka oferuje 
dostęp do licencjonowanych zbiorów 
elektronicznych. W 2017 r. dzięki 
przystąpieniu do grupowego zakupu 
dostępu do e-booków placówka pro-
ponuje korzystanie z 1091 publikacji. 
Czytelnicy PiMBP w Olkuszu w 2016 
r. logowali się na ibuk.pl 2237 razy 
pobierając łącznie 85 034 dokumen-
ty. W zbiorach placówki znajduje się 
także 18 czasopism bieżących.

W setnym roku funkcjonowania 
placówki z jej usług skorzystało 15 
735 użytkowników, czyli co trzeci 
mieszkaniec gminy Olkusz. Liczba ta 
dotyczy osób wypożyczających zbiory, 
korzystających z czytelni, internetu 
czy dostępnych baz danych. Co piąty 
mieszkaniec gminy wypożyczył do 
domu przynajmniej jedną książkę (11 
006 wypożyczeń).

Miniony rok był także okresem 
przygotowań do zmiany oprogramo-
wania bibliotecznego. Od stycznia 
biblioteka funkcjonuje w nowej wersji 
„Sowa2SQL”. Jest to wersja oprogra-
mowania zintegrowanego, obejmu-
jąca wszystkie procesy biblioteczne. 
Oprócz nowoczesnej podbudowy 
technicznej oprogramowania, istot-
nym elementem wymiany jest nowa 
wyszukiwarka dla użytkowników. 
Zapewnia one nowe e-usługi. Wzorem 
popularnych wyszukiwarek interne-
towych, wyszukiwarka zaproponowa-
na przez „Sowa2SQL” pozwala szybko 

i sprawnie dotrzeć do poszukiwanych 
materiałów z możliwością wyboru 
zbiorów wśród tych, które są aktual-
nie dostępne do wypożyczenia.

Olkuska biblioteka dba także 
o swoich czytelników na polu pro-
mocyjnym. Bierze udział w ogól-
nopolskich akcjach takich jak np.: 
„Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom”, „Tydzień Bibliotek”, czy 
„Narodowe Czytanie”. Na co dzień 
w placówce organizowane są zajęcia 
otwarte, spotkania autorskie oraz 
wystawy. Do najważniejszych z nich 
zaliczają się propozycje skierowane 
do najmłodszych czytelników, tj. 
„Zabawy z książką”, „Rozumiem, co 
czytam” i „Bajkowe soboty dla rodzi-
ny”. Dodatkowo biblioteka proponuje 
też zajęcia edukacyjne dla uczniów 
w każdym wieku - od pierwszoklasisty 
po maturzystę. Współpracuje również 
z szeregiem szkół i instytucji, nie tylko 
kulturalnymi.

- Każdego dnia staramy się po-
szerzać naszą ofertę, aby jak najlepiej 
zaspokajać potrzeby mieszkańców. 
Cieszymy się, że czytelników stale 
nam przybywa. To znak, że trafiamy 
w ich gusta. Jesteśmy otwarci na 
nowe propozycje. Obchodzimy setne 
urodziny, ale nie czujemy się staro. 
Wręcz przeciwnie, mamy wiele po-
mysłów i chcemy je systematycznie 
wprowadzać w życie – mówi Jolanta 
Zięba, dyrektor Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Olkuszu.

Jubilatce gratulujemy 
okrągłych urodzin  

i życzymy kolejnych, 
równie efektownych 

jubileuszów!
Więcej informacji na temat ol-

kuskiej biblioteki znajdziecie na jej 
stronie internetowej: www.bibliote-
ka.olkusz.pl.

Ciąg�dalszy�ze�str. 8  WIEŚCI Z URZĘDÓW
W RUbRYcE PUbLIKUjEMY WYbRANE ARTYKUŁY POchOdZącE ZE STRON URZędOWYch POWIATU 
O L KU S K I EG O. R E dA Kc jA P R Z EG L ą d U O L KU S K I EG O N I E  P O b I E R A O P Ł AT Z A I c h P U b L I K A c j ę.

ZUS 
apeluje
powiat

Bożena�Bielawska�ZUS�w�Małopolsce

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych Oddział w Chrzanowie in-
formuje osoby, które zamierzają 
w 2017 roku złożyć wniosek o eme-
ryturę z tytułu osiągnięcia obniżo-
nego wieku emerytalnego tj. 60 lat 
dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn 
o możliwości złożenia, już w chwili 
obecnej, wniosku o ustalenie kapi-
tału początkowego.

W chrzanowskim oddziale ZUS 
259 potencjalnych emerytów kobiet 
i mężczyzn, nie ma ustalonego kapi-
tału początkowego, który jest ważnym 
elementem składowym przyszłej 
emerytury. 

ZUS apeluje do osób, które w bie-
żącym roku zamierzają ubiegać 
się o emeryturę, a nie mają jeszcze 
ustalonego kapitału początkowego 
i przed dniem 1.01.1999 roku pod-
legali ubezpieczeniu społecznemu, 
o jak najszybsze złożenie wniosku 
o kapitał początkowy.

Ustalenie kapitału początkowego 
już teraz, skróci czas załatwiania 
wniosku o ustalenie prawa do eme-
rytury.

powiat
Bożena�Bielawska�ZUS�w�Małopolsce

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych od dnia 1 marca 2017 r. 
przeprowadzi waloryzację świad-
czeń emerytalno-rentowych. Walo-
ryzacją objęte zostaną świadczenia 
przyznane przed 1 marca 2017 r., 
do których prawo powstało do dnia 
28 lutego 2017 r.

Jeżeli wypłata świadczenia jest 
wstrzymana (np. w związku z osią-
ganiem przychodu ponad 130% prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
lub w związku z kontynuowaniem 
zatrudnienia bez rozwiązania sto-
sunku pracy), świadczenie zostanie 
zwaloryzowane z chwilą podjęcia 
jego wypłaty.

Waloryzacja polega na podwyż-
szeniu kwoty świadczenia w wysoko-
ści przysługującej w dniu 28 lutego 
2017 r. wskaźnikiem waloryzacji 
wynoszącym 100,44%, przy czym 
podwyżka nie może być niższa niż: 10 
zł - w przypadku emerytur (gwarancja 
podwyższenia o co najmniej 10 zł nie 
dotyczy emerytur, które w dniu 28 
lutego 2017 r. przysługiwały w kwocie 
niższej niż 882,56 zł., do których nie 
stosuje się gwarancji podwyższenia 
do świadczenia najniższego), emery-
tur pomostowych, nauczycielskich 
świadczeń kompensacyjnych, rent 
z tytułu całkowitej niezdolności do 

pracy oraz rent rodzinnych, 7,50 
zł - w przypadku rent z tytułu czę-
ściowej niezdolności do pracy, 5 
zł - w przypadku emerytur częścio-
wych (gwarancja podwyższenia o co 
najmniej 5 zł nie dotyczy emerytur 
częściowych, które w dniu 28 lutego 
2017 r. przysługiwały w kwocie niż-
szej niż 882,56 zł)

Od 1 marca 2017 r. kwota bazowa 
wynosi 3536,87 zł i ma zastosowanie 
przy obliczaniu emerytur przyznawa-
nych według dotychczasowych zasad 
i rent na wniosek: zgłoszony po dniu 
28 lutego 2017 r. lub zgłoszony przed 
dniem 1 marca 2017 r., jeżeli prawo 
do świadczenia powstało po dniu 28 
lutego 2017 r.

Od 1 marca 2017 r.  obowiązują 
również nowe  kwoty najniższych 
emerytur i rent oraz kwoty dodatków 
i świadczeń pieniężnych wypłacanych 
wraz z emeryturą lub rentą, albo 
samoistnie, a także kwoty maksy-
malnego zmniejszenia emerytur i rent 
w przypadku osiągania przychodu 
z działalności zarobkowej.

Kwoty najniższych świadczeń 
od dnia 1 marca 2017r. wynoszą: 
emerytura, renta z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy i renta rodzin-
na 1000 zł; renta z tytułu częściowej 
niezdolności do pracy 750 zł; renta 
z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy w związku z wypadkiem lub 
chorobą zawodową i renta rodzinna 
wypadkowa 1200 zł;

Waloryzacja 
emerytur i rent



10| 17 marca 2017 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

ŻArnOWiec
Olgerd�Dziechciarz

Na ogół teksty z tej rubryki są 
pisane „na poważnie”, ale życie 
nie jest wyłącznie poważne, więc 
czasami ma się ochotę przeczytać 
o czymś na wesoło, a jeśli jeszcze 
ciut zgryźliwie – tym lepiej. Tekst 
nie jest nowy, ale się chyba nie 
zestarzał. Ewentualne „wyrazy” 
proszę zachować dla siebie i pocze-
kać na kolejne gawędy w tym stylu, 
o innych gminach Ziemi Olkuskiej 
- o Olkuszu też będzie – i to chyba 
będzie tekst najostrzejszy.

Kłopot z Żarnowcem polega 
na tym, że Żarnowiec niczym się 
nie wyróżnia. Może tylko jedno jest 
w nim charakterystyczne, że jest 
płaski. Cała ziemia olkuska to góry, 
wzniesienia, górki, skałki, fałdy na 
powierzchni lub w tej powierzchni 
wgłębienia, a tu płasko jak na stole, 
jakby Bóg wybrał sobie to miejsce na 
prasowanie swoich metafizycznych 
gaci. Nawet zamek mają w Żarnowcu, 
ale cóż z tego, skoro też wyprasowany, 
albo wręcz wprasowany w podmokłą 
łąkę. A taki, ponoć, był kiedyś piękny 
i okazały; lustracje królewskie opisują 
go jako ceglaną budowlę, wygodne 
miejsce do życia dla odsuniętej od 
królewskiego łoża Adelajdy Heskiej, 
małżonki rozwiązłego króla Kazimie-
rza Wielkiego. Wyobraźnia przygania 
przed moje oczy pełną kwiecia łąkę, 
po której snuje się smutna królowa 
z naręczem chabrów, a obok dwórki, 
dworzanie, grajek z lutnią, nad głową 
skowronek, cytrynowe motylki prze-
skakują z kwiatka na kwiatek, a kró-
lowa smutna, zamyślona, melancho-
lijna; no i czuje się osamotniona, 
bo nawet bujna przyroda nie jest jej 
w stanie zastąpić męskiego ramienia, 
na którym mogłaby się wesprzeć i za-
płakać. W oddali okazałe mury zamku 
czerwienią się jak kępa monstrual-
nych maków, dachy kryte gontem, 
pod którymi zimą znudzona pani 
siedzi wpatrzona w ogień trzaskający 
w kominku. A jej chłop, „hojnie przez 
naturę uposażony”, w tym samym 
czasie oddaje się wyrafinowanej 
rozpuście; ale czy aby mamy prawo 
go osądzać, że się w prawowitej mał-
żonce nie zakochał? Może artysta, 
który namalował mu jej portret, 
aby się z wizerunkiem jej lica mógł 
jeszcze przed ślubem zapoznać (taki 
panował wtedy obyczaj, bo nie było 
fotek i internetu, którym można by 
przesłać pliki jpg), przekoloryzował, 
albo puścił wodze fantazji? A poza 
tym, nawet jeśli miał Kazimierz kilka 
za przeproszeniem bab, to - w porów-
naniu z innymi średniowiecznymi 
królami - nie było ich wcale tak wiele, 
no, jakaś Cudka, córka kasztelańska 
(fakt, cud nie dziewczyna!), jakieś 
białogłowy w Opocznie, Człuchowie, 
Krzeczowie, ale już fama, że cudzoło-
żył nawet ze swoją – jeśli można tak 
napisać - „starszą siostrą w wierze” 
Esterką - to raczej wymysł, a owa 
Żydówka, to taka kronikarska kaczka 
dziennikarska. Bez wątpienia uko-
jony miłością dokonał król bigamii, 
gdy poślubił Czeszkę Rokiczankę, 
co jednak okazało się z jego strony 
błędem, bo niewiasta owa została 
szybko zdekonspirowana jako po-
zbawiona owłosienia głowy (łysa była 
po prostu, z tej racji nosiła perukę) 
i cierpiąca na świerzb! Za te przewiny, 
skromne wobec win innych władców, 
nasłuchał się król napomnień, aż 
nie zdzierżył i kazał księdza Barycz-
kę, czołowego krytykanta, pławić 
w Wiśle, bynajmniej nie w celu jego 
ablucji... A propos nieszczęsnego 
księdza Baryczki, to zastanawiające, 
iż Kościół polski jakoś nie był chętny 
popracować nad zakwalifikowaniem 
go w poczet świętych, a przecież 
nadawałby się na świętego, jak 
choćby podobny mu Jan Nepomucen 
(a gdyby pomyśleć, to znalazłaby się 
i współczesna nam analogia). Czyżby 
tych kilka kościołów (w tym kolegiata 
w Wiślicy), które ufundował Kazimierz 
Wielki, okazało się dla hierarchów 

ważniejsze od ofiary księdza? No, 
nieważne, odbiegłem od tematu... 
Ważne, że gdzieś tam w tle tych 
wydarzeń majaczy zamczysko w Żar-
nowcu, a w nim zapłakana, a może 
bardziej – jakbyśmy dziś powiedzieli: 
wpieniona na maksa Adelajda Heska, 
którą w końcu z opresji i poniżenia 
wyratował ojciec, Henryk Żelazny, 
wywożąc nieszczęsną w Roku Pań-
skim 1356, no może w Roku Pań-
skim następnym. Dodajmy, że wraz 
z Adelajdą do Hesji pojechał także 
jej majątek. Tymczasem dziś na tej 
okazałej trawiastej przestrzeni, gdzie 
Adelajda spędziła ładny kawał życia, 
spotkać możemy co najwyżej krowę, 
charakterystyczną holenderkę, prze-
żuwającą trawę i patrzącą na nas 
z dużo mniejszym zainteresowaniem 
niż statystyczny mieszkaniec tej 
miejscowości. Bo w Żarnowcu jakoś 
mało jest turystów. Gdy się tam 
więc pojawisz, nieopatrznie (bo któż 
jedzie do Żarnowca celowo?), to licz 
się niedojdo, że wzbudzisz niezdrowe 
zainteresowanie.

Warto zajrzeć do Żarnowca, 
choćby po to, by się przekonać, że 
na co dzień żyjemy w pętach stereo-
typów, i np. żywimy błędne z gruntu 
przekonanie, iż naczelnik Tadeusz 
Kościuszko był zawsze i wszędzie 
mężczyzną. W Żarnowcu dowiemy 
się, że u zarania był Kościuszko ...ko-
bietą. Nie wierzycie? Przekonacie się 
o tym już przy wjeździe do Żarnowca, 
opodal stacji benzynowej, tuż obok 
skrzyżowaniu dróg na Wolbrom, Pilicę 
i Miechów. Tam bowiem, na małym, 
ciut większym od pryszcza pagórku, 
stoi kopiec z pomniczkiem naczel-
nika Tadeusza Kościuszki. Gadają 
w Żarnowcu starzy ludzie, że ponoć 
był kiedyś w tej miejscowości gospo-
darz, który się zakochał. Przyznajcie, 
zdarza się taka przypadłość nawet 
na wsiach. I swoją lubą wyrzeźbił, 
ale czy mu się dzieło własnych rąk 
nie podobało, czy też się dokument-
nie odkochał, faktem jest, iż rzeźbę 
wrzucił na strych i o niej zapomniał. 
A potem chyba umarł, może z racji 
pękniętego serca, może na marskość 
wątroby, nie, człowiek nie dojdzie 
prawdy po tylu latach, może jedynie 
spekulować. Natomiast w 1912 roku 
chłopy miejscowe, w patriotycznym 
uniesieniu, chciały postawić Naczel-
nikowi Kościuszce stosowny pomnik, 
pomnik, który byłby godny tego 
męża stanu. I wtedy ktoś się wyrwał, 
jakiś syn, może wnuk uzdolnionego 
rzeźbiarsko gospodarza, wyrwał się 
więc ów włościanin – jak ten Filip po 
zapaleniu skręta z konopi - i wyznał, 
że u niego na strychu taka rzeźba leży, 
no niby kobiety, ale sakramencko 
podobna z lica do naszego kocha-
nego Naczelnika. Chłopy obejrzeli, 
podumali i stwierdzili, że Kościuszko 
będzie z krasawicy akuratny, ino trza 
będzie jej cycki utrącić. Jak uradzili, 
tak zrobili. Biust, zapewne z pewnym 
żalem, skuli i naczelnik był gotowy. 
I postawili dawną – nazwijmy ją dla 
własnej wygody - „Kościuszkową” 
na kopcu. Dodajmy, że dzięki temu, 
że mieli tak zwanego Kościuszkę 
gotowca – mogli się też cieszyć ze 
znaczących oszczędności, bo prawie 
nic ich ten patriotyczny obowiązek 
nie kosztował. Fakt, niby z gęby ten 
żarnowiecki Kościuszko jakiś taki 
hermafrodyta, ni to baba, ni to chłop, 
a co ma w spodniach, nie wiadomo, 
bo to tylko popiersie i tego, co ma 
ewentualnie w dole, w rozporku, 
nie widać. Patrzy imć Tadeusz w dal 
i jakiś niesprecyzowany smutek czai 
się w jego oczach, może czuje się nie 
na miejscu, może ma kłopoty z samo-
akceptacją własnej płci, no, coś mu 
leży na wątrobie. Ta historia ciut przy-
pomina, jak to świętych w początkach 
komunizmu zamieniano na Marksa, 
a potem Marksa zaś na świętych.

Jest w Żarnowcu upamiętniony 
jeszcze jeden słynny zmarły, Joel 
Barlow się nazywał. Nie znacie? To 
amerykański konsul, który zobaczył 
Żarnowiec - i umarł. Właśnie w tak 
krótkich, żołnierskich słowach można 
by opisać jego tu pobyt. Wprawdzie 
nasuwa się nam w tym momencie po-
równanie tej miejscowości do Neapo-
lu, ale bez obaw, kto widział Neapol 
i Żarnowiec, ten wie, że więcej analogii 
między nimi nie ma. Nim jednak 
wyzionął Barlow ducha, na stacji 
pocztowej (a nie kolejowej, jak czasem 
piszą, bo w Żarnowcu kolei nie ma do 
dziś, a zresztą w owym 1812 roku, gdy 

Barlow wyziewał ducha, ani kolejnic-
twa jeszcze nie było, ani tym bardziej 
stacji kolejowych) uratował pewnego 
gościa, którego znalazł w śnieżnej 
zaspie; gościem tym był imć pan 
Piwowarski, pradziad słynnego reży-
sera Radosława. Jak sobie pomyślę, 
że nie byłoby „Marcowych migdałów” 
czy „Pociągu do Hollywood” z wie-
kopomną rolą Kasi Figuiry, chętnie 
pokazującej w tym drugim filmie 
swoje niewątpliwe walory, to mam 
wiele szacunku dla amerykańskiego 
konsula, który w Żarnowcu wyzionął 
ducha. A wyzionął go ponoć wracając 
od walczącego w Rosji Napoleona, 
a wedle innej wersji do onego Napo-
leona zdążając, co jasno potwierdza 
fakt, że był Barlow dyplomatą, bo 
z nimi nigdy nie wiadomo jak jest i gdy 
się takiego konsula widzi w połowie 
schodów, to nigdy nie można na sto 
procent powiedzieć, że na te schody 
wchodzi czy z nich schodzi (nawet 
wierszyk jest na ten temat: „a gdy byli 
w drogi połowie, to nie byli ni w górze 
ni w dole”). Akurat o Barlowie wiemy, 
że zszedł i to ostatecznie. Ustaliliśmy, 
że amerykański dyplomata Joel 
Barlow uratował ciągłość rodziny 
Piwowarskich, której sąsiedni Mie-
chów zawdzięcza Juliana, w okresie 
międzywojennym i krótko po wojnie 
burmistrza.. Czas na trochę szczegó-
łów, bo to one budują akcję.

Barlow, jak już wspominaliśmy, 
wyzionął tego ducha w grudniową 
nocą 1812 roku, w prowincjonalnym 
Żarnowcu, podówczas mieścinie 
leżącej w powiecie pilickim depar-
tamentu krakowskiego, przy trakcie 
pocztowym prowadzącym z Warszawy 

na Kraków, nim to jednak nastąpiło, 
co nieco zdziałał, jakieś poematy pisał 
(m.in o ...puddingu), podróżował, 
wspierał duchowo. Ale może zacznij-
my od poczęcia... Urodził się w 1754 r. 
w Redding (kolonia Connecticut), jako 
syn Samuela i Ester Hull, kształcił się 
w Yale College w New Haven. Już po 
szkole coś tam publikował; rodzice 
marzyli, żeby został prawnikiem, a on 
tymczasem został... kapelanem woj-
skowym (pełnił ten trudny obowiązek 
podczas wojny o niepodległość kolonii 
1776-1783). Potem jakiś tygodnik po-
lityczny założył, jakby to było coś, co 
warto wspominać. „W 1784 r. napisał 
wielki poemat alegoryczny The Vision 
of Columbus, przesycony duchem 
oświeceniowego racjonalizmu i opty-
mizmu, kreślący wizję przyszłej wiel-
kiej Ameryki i braterstwa wolnych 
ludów. W poemacie znalazły swój 
wymiar marzenia autora o prawach 
człowieka”. – czytam w internetowym 
wydaniu Gazety Miechowskiej. Nieźle 
to brzmi zwłaszcza dziś, w dobie 
Buscha, wojen w Iraku, Afganistanie, 
przetrzymywania ludzi bez wyroku 
w bazie Guantanamo... Jego marze-
nia więc ziściły się w niespełna dwa 
wieki później – tyle, że w formie ciut 
karykaturalnej.

Pod koniec 1795 r. został mia-
nowany konsulem amerykańskim 
w Algierze. W 1811 roku prezydent 
James Madison mianował Barlowa 
Ministrem Pełnomocnym Stanów 
Zjednoczonych we Francji. Jego za-
danie polegało na zawarciu traktatu 
handlowego pomiędzy Francją a Sta-
nami Zjednoczonymi. Polecono mu 
też postarać się uzyskać od Francji 
odszkodowania za statki i towary 

amerykańskich kupców, zarekwiro-
wane w następstwie “blokady konty-
nentalnej” - zakazu handlu z Anglią, 
wprowadzonego przez Napoleona. 
Był już bliski uzyskania tego, co 
zamierzał, gdy wojna Francji z Rosją 
przerwała zaawansowane rozmowy. 
W połowie października Minister 
Pełnomocny Stanów Zjednoczonych 
wyruszył w podróż, by spotkać się 
z Bonapartem; zabrał ze sobą bra-
tanka Thomasa (proszę bardzo – 
czystej wody nepotyzm, sekretarzem 
mianował przecież członka rodziny) 
i Murzyna (ładne kwiatki, niby zwo-
lennik rewolucji francuskiej, a miał 
służącego i to Afroamerykanina). 
W Wilnie czekał na Napoleona. Nie 
wiedział, że Armia Francuska ponio-
sła klęskę. Pewnie gdyby wiedział, to 
nie planowałby z Bonapartem poga-
wędek o duperelach. Nim się jednak 
cesarza doczekał, kazano mu wracać 
do Warszawy. Tak uczynił. W stolicy 
nie zabalował, tylko zaraz ruszył do 
Krakowa. Wnet jednak zapadł na za-
palenie płuc. Pod Radoszycami, sam 
już poważnie chory, polecił zabrać 
z traktu do powozu zamarzniętego 
człowieka w wojskowym uniformie. 
Był nim „ppor. 5 Pułku Strzelców 
Konnych Adam Jakub Piwowarski 
(rodem z podmiechowskiej Tczycy), 
który z Warszawy został skierowany 
jako kurier do hrabiego Aleksandra 
Colona-Walewskiego w Iwanowicach, 
a więc w swoje rodzinne strony” – 
(cytat z art. z GM). Miał szczęście ów 
Piwowarski, że trafiło na Amerykani-
na; Polak za żadne skarby świata nie 
zabrałby do wozu gościa drzemiącego 
w zaspie na poboczu drogi, bo wia-

domo: pomyślałby, że delikwent jest 
pijany, więc lepiej go nie ruszać; se 
pośpi, to wytrzeźwieje i sam wróci do 
domu. A jak nie wróci, to sam sobie 
winien, nie ma co pijaka żałować – tak 
pomyślałaby większość z nas. 

Dojechali do Żarnowca, gdzie 
26 grudnia 1812 r., mimo wysiłków 
miejscowego lekarza Barlow, wyzionął 
swojego amerykańsko-protestanc-
kiego ducha. Przestraszeni informa-
cją o sotniach kozackich bratanek 
Barlowa i inny francuski dyplomata 
Petry (oraz służący Murzyn, zapewne 
obiekt szczególnego zainteresowania 
mieszkańców Żarnowca) uciekli do 
Krakowa. Nie zdążono więc, jak pla-
nowano, zrobić z Barlowem tego, co 
uczyniono z Leninem, czyli zabalsa-
mować; a chciano, co by go móc wy-
wieźć do Ameryki. Pochowano go pod 
kościołem Nawiedzenia Najświętszej 
Marii Panny. Piwowarski umiał się 
znaleźć, toteż ufundował w kruchcie 
świątyni tablicę z marmuru dębnic-
kiego upamiętniającą tego, który mu 
uratował życie. Zaś na koszt wdowy 
Ruth Barlow wzniesiono na cmen-
tarzu przykościelnym nagrobek ka-
mienny. Ale jakiś kiepski musiał być 
ten kamieniarz miejscowy, albo użył 
złej jakości materiałów budowlanych, 
skoro w kilkadziesiąt lat nagrobek 
rozleciał się w pył i nikt nie potrafił 
wskazać miejsca, w którym doczesne 
szczątki konsula amerykańskiego 
zakopano. Ponoć był jeszcze jakiś 
dziadek, który owe miejsce potrafił 
wskazać, ale go przeczekano i on też 
wyzionął ducha. Amerykański kon-
gres już w 1930 r. planował wznieść 
w Żarnowcu pomnik ku czci wiel-
kiego rodaka, nawet zadekretowali 

na ten cel kwotę 30 tys. dolarów, co 
świadczy, że miała powstać statua 
w bardzo okazałej formie, bo to kupa 
kasy była, ale kongresmani zamaru-
dzili, więc u nas nastał komunizm 
i o stawianiu pomników w Polsce 
mogli sobie paskudni imperialiści co 
najwyżej pomarzyć. Dopiero po 1989 
r. coś drgnęło. Tablicę, po 180 latach 
zapomnienia, odnowiono (dzięki sta-
raniom dyplomaty amerykańskiego 
Williama Sommersa). Odsłonięto ją 
ponownie 4 maja 1996 r., z tej okazji 
pojawił się w Żarnowcu konsul gene-
ralny Stanów Zjednoczonych w Kra-
kowie Mary B. Marshall, ale ona miała 
więcej szczęścia niż Barlow i z Żar-
nowca zdołała wyjechać nie dość, że 
cała, to jeszcze zdrowa. W dwa lata 
później, w czerwcu 1998 r., pod-
czas obchodów 900-lecia Żarnowca, 
kosztem Fundacji im. Joela Barlowa 
odsłonięto obok kościoła obelisk ku 
czci patrona fundacji. Nie wiadomo, 
czy wymurowano go w tym miejscu, 
w którym powinien stanąć, no bo tego 
już dziś nikt nie sprawdzi. 

Podejrzewam wszelako, że zwykli 
mieszkańcy Żarnowca, ci, których 
o nic się nie pyta, tylko zawsze stawia 
przed aktem dokonanym, nie do 
końca znajdują radość w tym, iż czci 
się w ich imieniu pamięć o jakimś 
facecie, tylko dlatego, że właśnie 
u nich – z całym szacunkiem - wy-
ciągnął nogi.

Summa summarum dla trzech 
osób: Adelajdy Heskiej, Tadeusza 
Kościuszki i Joela Barlowa, Żarno-
wiec jest miejscowością, która nie 
powinna im się dobrze kojarzyć. Mnie 
się też jakoś specjalnie pozytywnie 
nie kojarzy, bo pamiętam jeszcze, 
jak nazywano ów gród nad Pilicą 
- Kolasińskowem, na cześć miejsco-
wego biznesmena; był taki moment 
dziejowy, że ów dżentelmen stał się 
właścicielem większości tutejszych 
nieruchomości. Ale mało mu było 
samego Żarnowca, toteż w pewnym 
momencie zamarzyła mu się wielka 
polityka. Zaprosił do siebie b. pre-
zydenta Wałęsę (i ten, proszę sobie 
wyobrazić, przyjechał), a potem wy-
startował w wyborach i nawet posłem 
został z ramienia Akcji Wyborczej 
Solidarność. A potem wszystko mu 
się posypało: interes, rodzina, karie-
ra; doszło do tego, że biedak musiał 
w ostatnim dniu obowiązywania 
immunitetu poselskiego uciekać za 
granice Najjaśniejszej. W przebraniu 
księdza ukrywał się na Słowacji, gdzie 
ponoć handlował winem mszalnym 
(miał doświadczenie w branży, bo 
wcześniej handlował winem udają-
cym włoski Cin Cin, no i ma brata 
księdza). I na tej Słowacji capnęli go 
detektywi Rutkowskiego... Ale dajmy 
spokój, to postać (posiedzieć) niezbyt 
warta opisywania, więc na jeno krót-
kim napomknięciu poprzestanę.

Ja w Żarnowcu bywałem kiedyś 
dość często. Nawet mi się zdarzało 
PKS-em tam jeździć przez Wolbrom. 
Podobało mi się tam, bo lubię niedo-
powiedzenia, a Żarnowiec to jest miej-
scowość niedopowiedziana. Nawet jak 
o Żarnowcu piszę, to chciałbym pisać, 
że to miasto, bo przecież miastem był, 
ale od przeszło stu lat już nim nie jest, 
więc pisać tak niepodobna. A prze-
cież nawet sprawia wrażenie miasta, 
miasteczka bez wątpienia; no, ale jak 
sobie wspomnę kury spacerujące po 
rynku, to jakoś wrażenie jego mia-
stowości blednie. Niemniej ostatnio 
sporo się tam zmieniło, przyszło nowe 
- nowe domy, nowe chodniki, nowe 
ulice, nowe siedziby Banku Spół-
dzielczego, Technikum Hodowli Koni, 
szkoły podstawowej... Nie wiem tylko, 
jak tam z mentalnością ludzi: czy jest 
nowa, czy wciąż tradycyjna...

Na początku XX wieku Wacław 
Jaskłowski - człowiek wszechstronnie 
wykształcony: prawnik i historyk - 
w pracy „Żarnowiec i okolice” pisał 
otwartym tekstem, że mieszkają tu 
ludzie mało kumaci, no po prostu 
bardzo niepochlebnie się o Żar-
nowcu wypowiadał. Donosił wręcz: 
„W gminie tutejszej rządzi arbitralnie 
i wszechwładnie miejscowy pisarz, 
będący jednocześnie wójtem. Gospo-
darka gminna pozostawia też wiele 
do życzenia; drogi są w stanie tak 
opłakanym, że wiosną i jesienią są 
wprost nie do przebycia, z konieczno-
ści więc od miesiąca maja jeździmy po 
polach, tratując zasiewy; mosty tak 
złe, że furmani je omijają. Sama osada 

Żarnowiec to już istny obraz nędzy 
i rozpaczy; ulice ciasne, w części 
niebrukowane, pełne wyboi; studni 
nawet nie ma, stara drewniana rzeź-
nia, położona tuż przy rzece, prawie 
w centrum miasta, z bezdennym gno-
jowiskiem u spodu zatruwa powietrze. 
(...) Mieszczanie nie stoją (...) wyżej 
od reszty gminników, którzy korzy-
stają z przysługującego im prawa 
głosu jedynie jako okazji do pijatyki. 
Przekupstwo jest tu tak rozwinięte, 
że bez poczęstunku i datków kilku-
rublowych krzykaczom nie odbędą 
się tu ani wybory (...) ani uchwała”. 
A jak Jaskłowski pisał o założonej 
w 1906 r. Straży Pożarnej? Skanda-
licznie! „Tu wszystko ogranicza się 
do wspólnych libacji, prób i manew-
rów, polegających na maszerowaniu 
i śpiewaniu marsza strażackiego. 
A że tego rodzaju manewry odbywają 
się częstokroć najnieoczekiwaniej 
w świecie, niepokoją zatem mieszkań-
ców budząc ich ze snu i przejmując 
na razie trwogą. (...) Pewnego rodzaju 
stratę materialną przynoszą spokoj-
nym mieszkańcom tak zwane próby, 
odbywające się na cudzych dachach, 
polegające na dziurawieniu gontów, 
wynoszeniu gratów z domu i nalewa-
niu wody do mieszkań. Jest to zwykły 
sposób wymuszania datków na straż 
od opornych”. Gdy czytam te słowa, 
to jakoś rozumiem obecne władze 
gminne, iż książki Jaskłowskiego nie 
chcą wznawiać. Mój Boże, gdybym ja 
tak o swojej gminie napisał, to chyba 
bym się nie uchował. Skądinąd cieka-
we, czy w zeszłym roku, na stulecie 
OSP Żarnowiec, ktoś sobie o tak 
pięknym opisie początków jej dzia-
łalności przypomniał, i w stosownym 
momencie Jaskłowskiego zacytował; 
to oczywiście pytanie retoryczne.

Gdyby w Żarnowcu zapytać o naj-
ważniejszą i najsłynniejszą postać 
wywodzącą się z tej miejscowości, to 
podejrzewam, że statystyczny żar-
nowcowianin czy żarnowcowianka nie 
wymieniliby akurat tej osoby, o której 
myślę; chodzi o Grzegorza z Żarnowca 
(1528-1601). Zwano go „kalwińskim 
Skargą”. Był autorem bardzo popu-
larnej „Postylli” (zbiór kazań z ko-
mentarzami); do dziś uważa się go za 
jednego z najwybitniejszych polskich 
teologów kalwińskich. Znamienne, że 
w Żarnowcu jest ulica Traktorzystów, 
ale nie ma ulicy Żarnowczyka (tak 
zwano go w skrócie).

Żarnowiec ma przeszło 900 lat. 
Wspomina o nim już pewien anonimo-
wy Gall w swojej Kronice. Tyle tylko, 
że Żarnowiec, który istnieć miał już 
w 1098 roku, to obecna wieś Łany 
Wielkie. Miastem zrobił go Kazimierz 
Wielki. Jak już wcześniej zanudzałem, 
zdarzało się ostatniemu Piastowi tu 
zaglądać, i pewnie czyniłby to czę-
ściej, ale przecież nie po to tu właśnie 
osadził Adelajdę, żeby ją odwiedzać; 
gdyby ją chciał widywać częściej, to 
trzymałby ja przy sobie, na dworze. 
Od XVI wieku, gdy istniało Starostwo 
Żarnowieckie, miasto zaczęło tracić 
na znaczeniu. Tutejszy zamek odwie-
dzał jeszcze m.in. Jagiełło, a z gości 
mniej oczekiwanych także Szwedzi, 
którzy spalili miasto w 1655 roku. 
Tak, jak w Olkuszu, skandynawskie 
bandziory przyczyniły się do upadku 
miasta (swoją drogą trzeba by się 
zastanowić, czy nie dałoby się od 
nich uzyskać jakiegoś odszkodowa-
nia za Potop, za wojnę północną i za 
te dziesiątki lat plądrowania pięknej 
polskiej ziemi?!). W 1794 r., tuż przed 
bitwą pod Szczekocinami, obozowały 
tu oddziały pruskie gen. Favrata, 
a w pobliskiej Woli Libertowskiej 
przez kilka dni gościł sam Fryderyk 
Wilhelm II, o którym Karol Marks 
pisał per „Stary sodomita” (a może to 
o jego ojcu tak nieparlamentarnie się 
wypowiadał? - już nie pomnę). 

W kilka lat po powstaniu stycz-
niowym Żarnowiec stracił prawa 
miejskie, ale nie wierzcie, jak wam 
będą tłumaczyć, że to była kara za 
udział miejscowego żywiołu w insu-
rekcji 1863 roku; gadanie, po prostu 
car reformę zrobił i z wykazu miast 
specjalnym ukazem usunął wszyst-
kie te, które miały niskie dochody 
i na ogół miast już nie przypominały, 
bo od dawna były z wyglądu wsiami 
zabitymi dechami.

O Żarnowcu 
inaczej
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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

Ogłoszenia 
drobne

już od
2,76 zł*
*cena netto, do 40 znaków.

Wylewki agragatem mixokret
510 191 033 Fachowa ekipa

Ogłoszenia 
drobne

już od 2,76 zł*
*cena netto, do 40 znaków.

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

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

p³acê najlepiej.  
Tel.(512)898278.

=Komis Rowerowy, p³acimy 
gotówk¹, elektronarzêdzia 
nowe, art. satelitarne, rtv-agd, 
pralki. Plac Targowy.  
Tel.(502)261113.

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

=Us³ugi brukarskie, kostka 
przy pomnikach, oczyszczanie 
ogrodów, tarasy, schody.  
Tel.(731)692747.

=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.
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

Lombard Tomasz Kie³tyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne 

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

Tel.(512)777884.

=Ubezpieczenia -jedyne biuro 
przyjmuj¹ce p³atnoœæ kart¹. 
Olkusz, ul. Szpitalna 20.

OKOLiczNOœciOWe

FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtañsze zdjê-
cia do dokumentów w 3 minuty 

+ retusz gratis (mo¿liwoœæ 
dojazdu do klienta). Tel.

(600)057911, (692)736760.

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

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

=AuTO-SzyBy: markowe 
szyby samochodowe, sprzeda¿, 
monta¿, naprawa, serwis.  
Bogucin Du¿y 100. Tel.
(32)6428656, (663)747609.
=AUTO SKUP GOTÓWKA, 
OSOBOWE I DOSTAWCZE, 
WSZYSTKIE MARKI I ROC-
ZNIKI, NAJLEPSZE CENY, 
DOJAZD. TEL.(515)274430, 
(602)871305.
Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, 
tanie i drogie, gotówka od rêki, 

p³acê najlepiej.  
Tel.(793)001819.

=POmOc DROgOWA.  
Tel.(695)634005.

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

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

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

PRAcA
=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.

=Przyjmê kierowcê kat.D na 
Bus, linia regularna, z okolic 
Wolbromia. Tel.(791)527766.
=40 lat, wyksza³cenie wy¿sze 
ekonomiczne, szukam pracy. 
Tel.(693)651057.
=umyjê okna.  
Tel.(698)994735.

RóŻNe
NOWO OTWARTy zAK£AD 

POgRzeBOWy OgRóD 
SNóW... u Zarz¹dcy cmentarza 
w Wolbromiu, ul. Miechowska 

79. NiSKie ceNy. Dy¿ur 
ca³odobowy. Tel.(784)582513, 

(664)907102.

=Przyjmê reklamê.  
Tel.(889)455162.
=Stoisko nr 3 zaprasza! 
W sprzeda¿y nowe wzory 
d¿insów, kolorowe bawe³niane, 
kurtki przejœciowe, katany, 
rozmiary do 130 cm w pasie! 
Polscy producenci Targowisko, 
ul. S³awkowska wt., ptek i sob. 
do 14.00. 
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ZDROWIE i URODA
CHIRURG
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chirurg, 
USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. Lecze-
nie chorób żył: leczenie żylaków, „pajączków” za 
pomocą skleroterapii, leczenie owrzodzeń. Kom-
presjoterapia (leczenie niewydolności żylnej), 
konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 64. Przyj-
muje w środę, piątek od 16.00. Rejestracja 
telefoniczna 32 645 44 70.

Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg, 
specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, ul.  
kr. K Wielkiego 28. center-Med. czw. od 17.00. 
Rejestracja tel. 604 979 399, 604 503 799.

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
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek Piotr 
Osuch, specjalista chirurg ortopeda traumato-
log. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek naprze-
ciw szpitala - obok piekarni). Rejestracja tel.  
666 329 480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 
(zamiennie wtorki).

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.

Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. NZOZ 
„AmiMEd” ul. jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.

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.

Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMEd” ul. jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.

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 pon. - pt. 10.00 -  
19.00, sob. 9.00 – 13.00. 

DERmatoloG
Anna Dudek, lek. med. spec. specjalista derma-
tolog – wenerolog, kosmetolog. Olkusz, ul. K.K. 
Wielkiego 64. Rejestracja do gabinetu tel. 32 645 
44 70. www.annadudek.pl

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
Marta Pasich lek. med., specjalista diabetolog, 
specjalista chorób wewnętrznych. Przyjmuje: 
centrum Marlibo-Medica Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Rejestracja tel. 32 626 17 31, środa 16.00-19.00.

DIEtEtYK
Dietetyk – porady oraz diety odchudzające i lecz-
nicze. mgr inż. Sonia Zastawnik, ul. Sławkowska 
5/6a, Olkusz, 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.

mEDYCYna spoRtowa
Barbara Banyś lekarz sportowy, specjalista neu-
rologii i rehabilitacji medycznej – badanie lekar-
skie oraz kwalifikacja dzieci i młodzieży do 
uprawiania sportu do 23 r.ż. Tel. 600 00 99 42.

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-
17.00. 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

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., pediatra, specjalista 
chorób noworodków. Profilaktyka dzieci zdro-
wych, leczenie dzieci chorych. USG: stawów bio-
drowych, mózgu, jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, 
ul. Piłsudskiego 14A. Rej. 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.

poDoloG
Nowość! Leczenie stóp, pedicure leczniczy.  
Sun & Onyx Olkusz, ul. Sławkowska 5. Tel. 698 919 
343. Facebook: gabinet zdrowych stóp.

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.
Gabinet lekarski Anna Chmiest, psychiatra, 
psychoterapeuta. diagnostyka i leczenie chorób 
i zaburzeń psychicznych. Przyjmuje środa, piątek 
13.00-19.00, czw. od 15.00. Rejestracja telefo-
niczna 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
CENTRUM MEDYCZNO-REhABILITACYJNE  
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, 
diabetologiczny, neonatologiczny, pediatryczny, 
pulmonologiczny dla dzieci i dorosłych.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NdT-bAbATh dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro 
(Medesto).
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia manu-
alna w dysfunkcji stawów kręgosłupa, stawów 
obwodowych i mięśni. Terapia: kobiet w ciąży, 
dysfunkcji dna miednicy, blizny. Kinesioteraping, 
szeroki wybór masaży. Kraków, ul. Poprzeczna 
3/1. Tel. 502 212 663, www.fizjo-strefa.pl
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
Masaż klasyczny, gorące kamienie, bańka chiń-
ska, antycellulitowy, świecowanie uszu hOPI, 
relaksacyjny. Kontakt 604135486, Olkusz, ul. 
Sławkowska 5a
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Profesjo-
nalna fizjoterapia, masaż leczniczy i relaksacyjny. 
Wizyty domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjote-
rapia.olkusz.pl

stomatoloGIa
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12-19. Tel.  
606 654 777.
Ewa haberka lek. dent. Olkusz, ul. Witosa 14. 
Tel. 668 178 832.
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.
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ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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.
Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. Krzysz-
tof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 14 (vis a vis 

kładki nad torami). Godziny przyjęć: pon., wt., czw. 
15.00-19.00, sob. 8.00-11.00. Tel. 32 645 21 08.
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
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. 

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. specja-
lista radiodiagnostyki. centrum Medyczne, 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 
(winda). Rejestracja Tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 
10-19, sob. 9-13. 

DYŻURY
aptEK

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

W PORZE 
NOCNEJ  

tj. od 2000 do 800

17-03-2017 Piątek ul. mickiewicza 7

18-03-2017 Sobota ul. K. K. Wielkiego 14

19-03-2017 Niedziela ul. K. K. Wielkiego 24

20-03-2017 Poniedziałek ul. Rabsztyńska 2

21-03-2017 Wtorek ul. K. K. Wielkiego 62A

22-03-2017 Środa ul. Sławkowska 13

23-03-2017 czwartek ul. Piłsudskiego 22
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KALENDARIUM

=17 marca
16:00 Maria Skłodowska-Curie (2D NAPISY)
18:00 Gold (2D NAPISY)
20:15 Logan: Wolverine (2D NAPISY)
=19 marca
16:00 Maria Skłodowska-Curie (2D NAPISY)
18:00 Gold (2D NAPISY)
20:15 Logan: Wolverine (2D NAPISY)
=20 marca
16:00 Maria Skłodowska-Curie (2D NAPISY)
18:00 Gold (2D NAPISY)
20:15 Logan: Wolverine (2D NAPISY)
=21 marca
16:00 Maria Skłodowska-Curie (2D NAPISY)
18:00 Gold (2D NAPISY)
20:15 Logan: Wolverine (2D NAPISY)
=22 marca
18:00 Gold (2D NAPISY)
20:15 Logan: Wolverine (2D NAPISY)
=24 marca
17:00 Munio: Strażnik Księżyca (2D DUBBING)
19:00 Milczenie (2D NAPISY)

=17 marca
16:00 Piękna i Bestia (2D DUBBING)
18:00 Maria Skłodowska-Curie (2D NAPISY)
18:15 Piękna i Bestia (3D DUBBING)
20:00 Kong: Wyspa Czaszki (2D NAPISY)
20:30 Logan: Volverine (2D NAPISY)
=18 marca
16:00 Piękna i Bestia (2D DUBBING)
18:00 Maria Skłodowska-Curie (2D NAPISY)
18:15 Piękna i Bestia (3D DUBBING)
20:00 Kong: Wyspa Czaszki (2D NAPISY)
20:30 Logan: Volverine (2D NAPISY)
=19 marca
15:45 Piękna i Bestia (2D DUBBING)
18:00 Maria Skłodowska-Curie (2D NAPISY)
20:00 Kong: Wyspa Czaszki (2D NAPISY)
=21 marca
16:00 Piękna i Bestia (2D DUBBING)
18:00 Maria Skłodowska-Curie (2D NAPISY)
18:15 Piękna i Bestia (3D DUBBING)
20:00 Kong: Wyspa Czaszki (2D NAPISY)
20:30 Logan: Volverine (2D NAPISY)
=22 marca
15:45 Piękna i Bestia (2D DUBBING)
18:00 Maria Skłodowska-Curie (2D NAPISY)
18:15 Piękna i Bestia (3D DUBBING)
20:00 Kong: Wyspa Czaszki (2D NAPISY)
20:30 Logan: Volverine (2D NAPISY)
=23 marca
16:00 Piękna i Bestia (2D DUBBING)
16:10 PolandJa (2D Pl)
18:00 Maria Skłodowska-Curie (2D NAPISY)
18:15 Piękna i Bestia (3D DUBBING)
20:00 Kong: Wyspa Czaszki (2D NAPISY)
20:30 Logan: Volverine (2D NAPISY)

=17 marca
09:00 Miejsko-Gminna Gimnazjada w Piłce 
Ręcznej Dziewcząt i Chłopców
=18 marca
08:30 Turniej Ministrantów w Halowej Piłce 
Nożnej - eliminacje diecezjalne
15:30 Turnieje Piłki Ręcznej Dzieci i Młodziczek 
SPR Olkusz
=19 marca
08:30 Otwarty Turniej Siatkówki o Puchar 
Srebrnego Miasta

=17 marca
18:00 Wystawa Fotografików Olkuskich - Centrum 
Kultury w Olkuszu, ul. Szpitalna 32
=18 marca
18:00 Gala Olkuskiej Nagrody Artystycznej (wstęp 
za zaproszeniami)
=22 marca
16:00 Gdzie mieszka Sztuka? - spotkanie 
z “kreską”
=23 marca
17:00 Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku

=17 marca
17:00 Otwarcie wystawy „Rabsztyn w sztuce” - 
Dworek w Krzykawce

=20 marca
Akademia Aktywnego Seniora
=23 marca
18:00 Chór Kantare

=17 marca
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna
=19 marca
16:00 Filmowa niedziela w MOK Bukowno
=20 marca
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna
=21 marca
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna
=22 marca
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna
=23 marca
Dance Central Spotlight - I Turniej Tańca w Borze 
Biskupim - Filia Bór, ul. Wiejska 19
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna
=24 marca
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna

=17 marca
16:30 - 19:00 Piątkowe popołudnie z filmem, 
baśnią, bajką i bajeczką
=22 marca
16:00 Kluczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku - 
gimnastyka

=19 marca
17:00 Recital Alicji Majewskiej i Włodzimierza 
Korcza
=24 marca
19:00 Spektakl „Przekręt (nie)doskonały”

=18 marca
10:00 - 11:30 Wykład Joanny Pulit w ramach 
Uniwersytetu Juniora
=23 marca
10:30 - 14:55 Warsztaty komputerowe dla 
seniorów
16:00 - 17:00 Książkowe impresje - parateatralne 
warsztaty dla dzieci w wieku 8-10 lat

=17 marca
11:00 - 12:00 Język angielski 123 dla dorosłych
15:15 - 16:00 Klub Motyli Książkowych
16:00 - 16:45 Piątek z książką - chodź opowiem Ci...
=20 marca
15:15 - 17:45 Język angielski dla dzieci (zajęcia 
w trzech grupach)
=21 marca
11:00 - 13:00 Kurs komputerowy 50+ (zajęcia 
w dwóch grupach)
16:00 - 18:00 Klub Miłośników Robótek Ręcznych
=24 marca
11:00 - 12:00 Język angielski 123 dla dorosłych
17:00 - 18:00 Dyskusyjny Klub Książki dla 
młodzieży

=17 marca
16:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci 
(podział na grupy)
18:00 Klub Seniora Relaks
18:30 Trening interwałowy
=20 marca
15:30 Nauka gry na pianinie
16:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy)
17:45 Plastyka dla dzieci
20:30 Zumba
=21 marca
16:20 Zdrowy kręgosłup
16:45 Język angielski (podział na grupy)
17:00 Zajęcia krawieckie
17:15 Muzyczna uczta
18:30 Trening interwałowy
=22 marca
15:30 Nauka gry na pianinie
16:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy)
17:00 Zajęcia krawieckie

=23 marca
16:15 Plastyka dla dzieci
16:20 Trening obwodowy
19:30 Latin Dance
=24 marca
16:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci 
(podział na grupy)
18:00 Klub Seniora Relaks
18:30 Trening interwałowy
19:30 Latin Dance

=17 marca
15:00 - 15:45 Język angielski dla dzieci Grupa 
A (6-8 lat)
16:00 - 16:45 Język angielski dla dzieci Grupa B 
(9-13 lat)
17:00 - 17:45 Język angielski dla dorosłych (gr. A1)
18:00 - 18:45 Język angielski dla dorosłych (gr. B1)
=20 marca
16:00 - 17:00 Joga
16:00 - 17:30 Zbiórka ZHP (Związek Harcerstwa 
Polskiego)
=21 marca
16:30 - 17:30 Kuchnia Kresowa i Wschodnia
17:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji
18:30 - 19:30 Zumba (obowiązują zapisy)
=22 marca
16:00 - 17:00 Kącik Kolekcjonera, czyli spotkania 
dla miłośników znaczków, monet, medali etc.
17:30 - 18:30 Spotkania backpackersów, czyli jak 
i gdzie podróżować za grosze
=23 marca
16:00 - 16:40 Język rosyjski dla dzieci
17:00 - 17:40 Język rosyjski dla dorosłych
17:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji
18:00 - 19:00 Język rosyjski dla dorosłych (grupa 
początkująca)
18:00 - 19:00 Malowanie na szkle, dekoracja 
artystyczna szkła (nauka od podstaw)
=24 marca
15:00 - 15:45 Język angielski dla dzieci Grupa 
A (6-8 lat)
16:00 - 16:45 Język angielski dla dzieci Grupa B 
(9-13 lat)
17:00 - 17:45 Język angielski dla dorosłych (gr. A1)
18:00 - 18:45 Język angielski dla dorosłych (gr. B1)

=17 marca
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
15:00 Teatr Niepełnosprawnych 
=20 marca
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
16:00 Język niemiecki dla Seniora 
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
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 
=21 marca
14:00 Wspólne Śpiewanie 
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
16:00 Międzypokoleniowy Kącik Komputerowy dla 
zaawansowanych 
17:00 - 18:00 Klub Magicznej Nitki 
17:00 Spotkanie grupy teatralnej Lęgowisko 
=22 marca
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
15:00 Wspólne Śpiewanie 
=23 marca
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
17:00 Międzypokoleniowy Klub Szachowy 
17:00 spotkania Kół Wędkarskich Nr1 i Nr2 PZW 
18:00 Kameralny Dyskusyjny Klub Filmowy - Kino 
Seniora w integracji z młodzieżą 
=24 marca
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
15:00 Teatr Niepełnosprawnych 
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R E K L A M A T E K S T   S P O N S O R O W A N Y

Debata „Szkoła pracy, praca życia” rekrutacja Do 
XXiii SeSji Sejmu 
Dzieci i młoDzieży 

rozpoczęta

Debata będzie pierwszym z cyklu spotkań pn. „Ma-
łopolska. Tworzymy przyszłość”, poświęconych kluczo-
wym obszarom dla rozwoju regionu, które województwo 
małopolskie planuje zorganizować w 2017 roku.

Wśród tematów spotkania znajdą się:
Zawody pożądane, zawody niechciane przez praco-• 
dawców – skorzystaj ze wsparcia doradcy, dzięki 
temu nie popełnisz życiowego błędu.
Rekordowy przyrost wiedzy, wiedza w praktyce • 
– czego warto się uczyć? Czy wszystko, czego 
dowiedziałeś się w szkole, musi znaleźć zastoso-
wanie w pracy?
Nauka uczenia – ciekawość świata, otwartość na • 
zmiany i elastyczność – najbardziej pożądane cechy 
pracownika XXI wieku – czy da się ich nauczyć?
Wyzwania dla nauczycieli. Pożądane kierunki • 
zmian w zakresie kształcenia. Edukacja nigdy się 
nie kończy – jak nadążyć za postępem i oswoić 
technologiczne przełomy?

Wydarzenie otwiera konferencja „Małopolska – tu 
zdobywa się zawód”, w ramach której odbywa się debata. 
Punktem wyjścia do debaty będzie prezentacja wyników 

badania losów absolwentów szkół zawodowych, zre-
alizowanego w 2016 roku przez Zespół Małopolskiego 
Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Spotkanie 
poprowadzi redaktor Zbigniew Bartuś.

Debata jest współorganizowana przez wojewódz-
two małopolskie (zespół Małopolskie Obserwatorium 
Rozwoju Regionalnego) oraz Polska Press Sp. z o. o., 
wydawcę Gazety Krakowskiej.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie www.
obserwatorium.malopolska.pl

Autor: Agnieszka Misiaszek-Wylandowska/red   
Źródło: www.malopolska.pl

n W czwartek 23 marca zapra-
szamy na debatę „Szkoła pracy, 
praca życia” zorganizowaną 
w ramach targów edukacyjnych – 
Festiwal zawodów w małopolsce, 
który trwa od 23 do 25 marca 
w międzynarodowym centrum 
targowo-kongresowym eXpo 
kraków. 

Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie  
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

województwa małopolskiego
Uprzejmie informuję, że rozpoczęła się rekrutacja do 

XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się  
1 czerwca 2017 r. Organizatorem projektu jest Kancelaria 
Sejmu we współpracy z Ministerstwem Edukacji Naro-
dowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Instytutem Pa-
mięci Narodowej. Temat zadania rekrutacyjnego brzmi: 
„przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli 
propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie 
w przestrzeni publicznej”. Do projektu mogą zgłaszać 
się dwuosobowe zespoły uczennic i uczniów, którzy 
w dniu rozpoczęcia rekrutacji do sesji mają ukończone 
13 lat i jednocześnie w dniu 1 czerwca 2017 r. nie będą 
mieli ukończonych 18 lat oraz nie byli wcześniej posłami 
SDiM. Rejestracja zespołów odbywa się za pośrednic-
twem platformy internetowej SDiM: sdim.sejm.gov.pl  
do 11 kwietnia 2017 r.  Więcej informacji o rekrutacji 
i projekcie znajduje się na stronie https://sdim.sejm.
gov.pl oraz na oficjalnym profilu SDiM na Facebooku  
www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy. Pytania do-
tyczące projektu należy kierować na adres  e-mail sdim@
sejm.gov.pl, a także pod numer telefonu 22 694 28 11 (py-
tania dotyczące rejestracji i działania platformy), 22 694 
22 58 (pytania dotyczące organizacji sesji SDiM).

zapraszam do udziału w XXiii sesji Sejmu  
Dzieci i młodzieży.  

Z poważaniem  
Małopolski Kurator Oświaty 

Barbara Nowak 
Źródło: www.kuratorium.krakow.pl

9 marca drzwi II Liceum Ogólnokształ-
cącego w Olkuszu stanęły otworem 

dla tegorocznych gimnazjalistów. Dzień 
otwarty posłużył nam do przedstawienia 
oferty edukacyjnej, którą przygotowali-
śmy na rok szkolny 2017/2018 i stał się nie 
lada okazją do zwiedzania murów naszego 
liceum oraz poznania zarówno nauczycie-
li jak i uczniów. Gimnazjaliści  chętnie 
skorzystali z tej okazji i stawili się bardzo 
licznie w naszych gościnnych progach. 
Na dzień dobry, po serdecznym przywi-
taniu przez Panią Dyrektor, gimnazjaliści 
zobaczyli spektakl w języku angielskim 
„Cinderella” (tj. Kopciuszek) w wykona-
niu uczniów naszego liceum.  Następnie, 
przyszedł czas na pokaz tańców – tan-
ga, walca oraz cha-chy. Warto dodać, że 
wszyscy zgromadzeni gimnazjaliści mieli 

możliwość spróbować swych sił na par-
kiecie, pod czujnym okiem naszych tance-
rek. W dalszej części dnia otwartego nasi 
goście uczestniczyli w lekcjach pokazo-
wych i warsztatach. Entuzjaści informaty-
ki i gier, mogli spróbować swych sił w grze 
Angry Birds – tym samym przyswajając 
wiedzę z zakresu matematyki. Miłośni-
kom biologii i chemii zaprezentowali-
śmy lekcję „Zdobywamy szczyty”, w roli 
głównej– płuca. Na zajęciach z dziedziny 
humanistyki poskramiano „Potwory me-
tafory”, a „Wyjątkowi językowi” otworzyli 
świat dla przyszłych poliglotów.  Nasi go-
ście mogli liczyć także na słodki poczęstu-
nek, który jeszcze bardziej osłodził miły 
czas spędzony w murach Naszej Szkoły. 
Dziękujemy wszystkim Gimnazjalistom za 
przybycie i …do zobaczenia we wrześniu.

Dzień Otwaty w II LO
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V FeStiWaL Nauki W oLkuSzu WyżSzej Szkoły 
bizNeSu W DąbroWie GórNiczej

To tematy jakie pojawią się podczas V już Festi-
walu Nauki, organizowanego w Olkuszu przez Wyższą 
Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej w dniach 20 – 24 
marca 2017 roku. Wykłady realizowane będą na terenie 
olkuskich szkół ponadgimnazjalnych: I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego, II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Ziemi Olkuskiej, Zespołu Szkół 
Nr 1 im. S. Staszica oraz Zespołu Szkół w Olkuszu Zakła-
du Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Patronat 
Honorowy nad olkuskim Festiwalem Nauki objął Starosta 
Powiatu Olkuskiego Paweł Piasny.   

Najważniejszym momentem tegorocznego wyda-
rzenia będzie Dzień Innowacji i Przedsiębiorczości, 
który odbędzie się w dniu 21 marca 2017 roku o godzi-
nie 11.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu przy 

ul. Francesco Nullo 29. Organizatorami wydarzenia 
są Wydział Zamiejscowy w Olkuszu Wyższej Szkoły 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Urząd Miasta 
i Gminy Olkusz. Gościem specjalnym i prelegentem, 
który wygłosi wykład pt. „Kreatywność, innowacyj-
ność, przedsiębiorczość”, będzie Roman Młodkowski 
– Dyrektor Pionu Biznes ONET – RASP, wykładowca 
akademicki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Gór-
niczej, ekspert z zakresu rynku mediów oraz innowacji  
w biznesie. 

Dzień Innowacji i Przedsiębiorczości to doskonała 
okazja do integracji oraz wymiany doświadczeń przed-
stawicieli instytucji samorządowych, świata nauki 
i biznesu w zakresie perspektyw rozwoju lokalnego rynku 
pracy i pozyskiwania inwestorów.

Podczas wydarzenia swoją działalność zainauguruje 
Rady Ekspertów przy Wydziale Zamiejscowym w Olkuszu 
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, w skład 
której wchodzą przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji 
samorządowych oraz środowiska akademickiego.

Misją Rady Ekspertów jest integrowanie środowi-
ska nauki ze sferą praktyki gospodarczej. Współpraca 
ta pozwala na efektywne wykorzystanie posiadanych 
zasobów i potencjału każdej ze stron oraz uzyskanie 
wspólnych korzyści, jak również sprzyja podejmowaniu 
działań w zakresie tworzenia wysokiej jakości progra-
mów kształcenia, usprawnienia procesów edukacyjnych 
i podnoszenia standardów akademickich. 

Tegoroczna edycja Festiwalu Nauki w Olkuszu to 
możliwość uczestniczenia w spotkaniach z wybitnymi 
postaciami ze świata ekonomii, logistyki, mediów, bez-
pieczeństwa i medycyny m.in. takimi jak: prof. nadzw. 
dr. hab. Adam Jabłoński, bryg. dr n. med. Mariusz 
Chomoncik, redaktor Roman Młodkowski, dr inż. Paweł 
Sobczak, dr n.med Paulina Głowacka, mgr inż. Tomasz 
Krawczyk.

Festiwal Nauki organizowany przez Wyższą Szkołę 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Wydziałach Zamiejsco-
wych jest jedną z  najważniejszych inicjatyw naukowych 
w południowej Polsce. W ciągu poprzednich 12 edycji 
w Festiwalu uczestniczyło łącznie blisko 150 000 osób.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem został objęty 
przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Centrum Nauki Kopernik, Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju, Polską Akademię Umiejętności, Ośrodek 
Rozwoju Edukacji, Urząd Marszałkowski oraz Urząd 
Miejski w Dąbrowie Górniczej.

Patronat medialny nad Festiwalem sprawują: TVP 
Katowice, Polskie Radio Katowice, dziennik Zachodni, 
Forum Akademickie, Miesięcznik edukacyjny Perspek-
tywy, serwis Polskiej Agencki Prasowej Nauka w Polsce, 
Sprawy Nauki, portal dlastudenta.pl, telewizja Telpol. 

Wszystkie spotkania w ramach XIII Festiwalu Nauki 
są otwarte. Więcej informacji można uzyskać na stronie: 
www.wsb.edu.pl/festiwalnauki.

Źródło: WSB Dąbrowa Górnicza

n Dynamika modeli biznesu – 
jak kreować biznes w kierunku 
wysokiej efektywności? 
Logistyka okiem praktyka. 
zagraniczne misje ratownicze 
polskiej grupy poszukiwawczo 
- ratowniczej HuSar poLaND. 
kreatywność, innowacyjność, 
przedsiębiorczość. Sposób na 
udaną karierę. Systemy rFiD 
oraz rtLS w magazynowaniu 
i transporcie. Fizjoterapeuta XXi 
wieku 
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praktyki StuDeNckie

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych istnieje 
możliwość odbycia: 

bezpłatnych praktyk studenckich•  przez osoby stu-
diujące na kierunkach związanych z działalnością 
Zakładu
bezpłatnych praktyk uczniowskich • przez uczniów 
szkół średnich o kierunkach związanych z działal-
nością Zakładu

Praktyki w ZUS: 
organizowane są we współpracy z uczelniami wyż-• 
szymi/ szkołami 
odbywają się na podstawie umowy• 
kończą się wydaniem zaświadczenia o odbyciu prak-• 
tyki studenckiej/ uczniowskiej zawierającego dane 
o zakresie wykonywanej pracy i ocenie sposobu jej 
wykonywania

W celu rozpoczęcia praktyki w ZUS należy wypełnić 
formularz aplikacyjny dotyczący studenckiej/ uczniow-
skiej praktyki zawodowej w ZUS i dostarczyć go do 
wybranej jednostki ZUS. 

Praktyki organizowane są po wyrażeniu zgody 
przez kierującego daną komórka organizacyjną, w której 
student/uczeń chciałby odbywać praktyki. Przy rozpatry-
waniu formularza i zgłoszenia studenta/ ucznia brane są 
pod uwagę możliwości organizacyjne odbycia praktyki 
w wybranej jednostce/ komórce organizacyjnej. Zawsze 
przekazujemy informację zwrotną, niezależnie od wyniku 
rozpatrzenia formularza aplikacyjnego. 

Podczas praktyk w ZUS praktykanci są zobowiązani 
do posiadania polisy ubezpieczenia od NNW ważnego 
w okresie praktyk. Zapraszamy studentów do zapoznania 
się z naszą ofertą.

Osoby zainteresowane praktyką studencką w Zakła-
dzie Ubezpieczeń Społecznych i uzyskaniem dodatko-
wych informacji zachęcamy do kontaktu z pracownikiem 
odpowiedzialnym za obsługę praktyk w Centrali lub 
w wybranym oddziale. Poniżej zamieszczamy listę jed-
nostek ZUS, zawierającą dane kontaktowe, w tym adres 
e-mailowy i numer telefonu.

Źródło: ZUS Departament Spraw Pracowniczych

R E K L A M A
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barometr zaWoDóW DLa małopoLSki 2017 

Barometr zawodów to badanie, które zostało 
przeprowadzone po raz siódmy w województwie mało-
polskim, a po raz drugi we wszystkich województwach 
i powiatach w Polsce. Badanie zleciło Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej, a jego koordynatorem 
był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Badanie wskazuje, w jakich zawodach będzie łatwiej, 
a w jakich trudniej znaleźć pracę w najbliższym czasie. 
Jest to ważna wskazówka dla osób szukających pracy. 
W przypadku braku ofert pracy w danym powiecie, po-
kazuje, gdzie jest większa szansa na znalezienie pracy 
w poszukiwanym zawodzie w powiatach sąsiednich. 
Pomaga również pracownikom powiatowych urzędów 
pracy przy tworzeniu planów szkoleń dla bezrobotnych, 
z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy 
oraz potrzeb pracodawców. Przeznaczony jest również 
dla osób pracujących chcących podnieść lub uzupełnić 
swoje kwalifikacje na kursach, szkoleniach, studiach 
podyplomowych.

Rezultatem badania jest zestawienie zawodów po-
klasyfikowanych w trzy grupy: zawody deficytowe, w któ-
rych odczuwalny będzie niedobór pracowników (tym 
samym będzie łatwiej o pracę), zawody nadwyżkowe, 
w których liczba chętnych do pracy pracowników będzie 
przewyższać liczbą ofert oraz zawody zrównoważone, 
w których wystąpi równowaga popytu i podaży.

Zauważalny jest wzrost liczby zawodów deficy-
towych, szczególnie widoczny w dużych miastach. 
Problem w większym stopniu dotyczy zawodów zwią-
zanych z produkcją, niż branży usługowej. Na trudności 
ze znalezieniem pracowników mają wpływ m.in.: trudne 

warunki pracy, mało atrakcyjne, nisko płatne oferty, ko-
nieczność długich dojazdów do pracy, ale także przerwa 
w kształceniu w niektórych zawodach, brak umiejętności 
wymaganych przez pracodawców, niewystarczające do-
świadczenie, utrata uprawnień lub kwalifikacji, czasem 
brak chęci do pracy.

Pełne wyniki badania w województwie małopolskim 
oraz w pozostałych województwach można znaleźć 
w serwisie internetowym www.barometrzawodow.pl

zawody deficytowe:
betoniarze i zbrojarze• 
brukarze• 
cieśle i stolarze budowlani• 
dekarze i blacharze budowlani• 
elektromechanicy i elektromonterzy• 
fryzjerzy• 
inżynierowie budownictwa• 
inżynierowie mechanicy• 
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników • 

siodłowych
krawcy i pracownicy produkcji odzieży• 
lekarze• 

masaże i przetwórcy ryb• 
mechanicy pojazdów samochodowych• 
monterzy instalacji budowlanych• 
monterzy maszyn i urządzeń• 
monterzy okien i szklarze• 
murarze i tynkarze• 
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót  • 

ziemnych
operatorzy obrabiarek skrawających• 
piekarze• 
pielęgniarki i położne• 
pracownicy obsługi ruchu szynowego• 
pracownicy poligraficzni• 
pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi • 

klienta, ankieterzy, teleankieterzy
przedstawiciele handlowi• 
robotnicy obróbki drewna i stolarze• 
samodzielni księgowi• 
spawacze• 
spedytorzy i logistycy• 
szefowie kuchni• 
ślusarze• 
technicy elektrycy• 
zaopatrzeniowcy i dostawcy• 

zawody nadwyżkowe:
archit• ekci krajobrazu
asystenci i technicy dentystyczni• 
cukiernicy• 
ekonomiści• 
filolodzy i tłumacze• 
filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy• 
górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych• 
inżynierowie chemicy i chemicy• 
inżynierowie inżynierii środowiska• 
kierowcy samochodów osobowych• 
kucharze• 
lakiernicy• 
nauczyciele nauczania początkowego• 
nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących• 
pedagodzy• 
pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi • 

turystycznej
pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp• 
rolnicy i hodowcy• 
socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno • 

-ekonomicznych
specjaliści administracji publicznej• 
specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki• 
specjaliści rolnictwa i leśnictwa• 
specjaliści technologii żywności i żywienia• 
sprzątaczki i pokojowe• 
technicy budownictwa• 
technicy m• echanicy
zawody deficytowe to te, w których w najbliższym 

roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, 
gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich 
przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do 
podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifi-
kacje – niewielka.

zawody nadwyżkowe to te, w których znalezienie 
pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrze-
bowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia 
pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Źródło: wup-krakow.pl

n Wyniki 7. edycji badania 
pokazują nasilenie się problemów 
ze znalezieniem pracowników 
w branży budowlanej oraz 
transportowo-spedycyjnej. 

R E K L A M A T E K S T   S P O N S O R O W A N Y

CZAS NA SZKOLNICTWO 
ZAWODOWE! 

Zespół Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu, 
czyli popularny EKONOMIK, to znana mieszkańcom 
powiatu olkuskiego szkoła z wieloletnimi tradycja-
mi. Przyjazny klimat i dobra atmosfera, a także sta-
rannie przygotowana oferta edukacyjna to decydu-

jące czynniki przesądzające o popularności Szkoły w środowisku. 
Wysoki poziom kształcenia potwierdzony został podczas ewalu-
acji przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 przez Kurato-
rium Oświaty w Krakowie. Wizytatorzy w swojej ocenie podkreślili 
dobre przygotowanie uczniów do odniesienia sukcesu na wyższym 
etapie kształcenia oraz na rynku pracy.

Kształcimy zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy
Stosując nowoczesne, urozmaicone metody nauczania poma-

gamy uczniom nabyć wiedzę i kompetencje na wysokim poziomie. 
Uzyskane w szkole wykształcenie w połączeniu z praktyką w nowo-
czesnym przedsiębiorstwie gwarantuje dobre przygotowanie zawo-
dowe.

Kształcimy zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, dlatego 
szczególną uwagę zwracamy na potrzeby lokalnych i regionalnych 
pracodawców. Podejmujemy współpracę z licznymi instytucjami 
i partnerami, zapewniając w ten sposób uczniom możliwość odbywa-
nia praktyk zawodowych w atrakcyjnych miejscach, m.in. w biurach 
podróży, agencjach reklamowych, urzędach miasta i gminy, biurach 
rachunkowych, placówkach handlowych czy firmach sektora IT. Po-
znanie zasad funkcjonowania nowoczesnych firm umożliwiają także 
staże i wycieczki zawodoznawcze, np.: na lotniska, do nowoczesnych 
hoteli, firm reklamowych i komputerowych oraz na Międzynarodowe 
Targi Turystyczne w Berlinie. 

Nasi uczniowie potwierdzają swoje kompetencje zawodowe 
poprzez dobrze zdawane egzaminy zewnętrzne. Z uznaniem mówią 
o nich pracodawcy, u których odbywają praktyki zawodowe. 
Uczymy sukcesu

Młodzież chętnie uczestniczy w olimpiadach i konkursach 
przedmiotowych. Kwalifikuje się do etapów wojewódzkich, okręgo-
wych i ogólnopolskich Olimpiad: Wiedzy Ekonomicznej, Przedsię-
biorczości, Języka Polskiego, Wiedzy o społeczeństwie. Wielokrot-
nie uczniowie zdobywali tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu 
„Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”. W bieżącym roku szkolnym 
uczennica klasy IV Technikum w Konkursie Wiedzy z Rachunkowości 
i Finansów, którego organizatorami było Kuratorium Oświaty w Kra-
kowie oraz Oddział Okręgowy w Krakowie Stowarzyszenia Księ-
gowych w Polsce zajęła III miejsce.   Młodzież zwycięża i zdobywa 
wyróżnienia w okręgowych i wojewódzkich konkursach literackich, 
fotograficznych, artystycznych i sportowych. 

Nasi Absolwenci podejmują ambitne wyzwania zawodowe. 
Prowadzą własne firmy, poświęcają się karierze naukowej, odnoszą 
sukcesy artystyczne w kraju i za granicą.

Rozwijamy pasje
Sport, turystyka, taniec, malarstwo, teatr, muzyka, to tylko 

niektóre talenty, które młodzież Zespołu Szkół Nr 3 z powodzeniem 
odkrywa i rozwija. Szkolna aula, duma Ekonomika, tętni życiem ar-
tystycznym. Koncert Scena dla każdego to okazja do prezentacji wie-
lorakich uzdolnień i umiejętności uczniów. Jego charytatywny cel 
doskonale wpisuje się w klimat Szkoły. Wygrywamy kolejne edycje 
konkursu wydawnictwa Nowa Era Projekt z Klasą. Pierwszy z nich 
– Fair Play łączy pokolenia – to integrujący całą społeczność szkol-
ną turniej siatkówki: uczniów, absolwentów, rodziców i nauczycieli. 
Kolejne – Akademia Nordic Walking, czy Tańczę, więc jestem, pozwalają 
uczniom poznawać ciekawe formy aktywności oraz stawiają przed 
nimi nowe wyzwania. Powiatowy Konkurs Nasz Polonez skierowany do 
młodzieży maturalnej uczy nie tylko rywalizacji, ale przede wszyst-
kim zapoznaje z historią i pięknem narodowego tańca Polaków. 
Wychowujemy do aktywności społecznej

Wolontariat dodaje nam skrzydeł, pod takim hasłem dynamicznie 
działa Klub Ośmiu – Młodzieżowy Wolontariat. Szkoła stwarza przy-
jazną przestrzeń dla rozwoju wrażliwości społecznej. Działalność 
uczniów i nauczycieli została doceniona w Powiatowym Konkursie 
Wolontariusz Roku 2014 i 2015 przyznaniem najwyższych wyróżnień 
w dwóch kategoriach, a także wielokrotnie w kolejnych edycjach 
Nagrody Cordis Nobilis – Szlachetne Serce. Zaangażowanie i odpowie-
dzialność obywatelską kształtuje w uczniach udział w projektach 
Ogólnopolski Obóz Edukacyjny EuroWeek czy Olkuska Szkoła Liderów. 
Praktycznym przełożeniem tych wartości jest obecność naszych 
uczniów w Powiatowej i Miejskiej Radzie Młodych.
Otwieramy na świat

British Council, American Corner czy Institut Goethe to miejsca 
doskonalenia umiejętności językowych naszych uczniów. Sprzyjają 
im również międzynarodowe wymiany młodzieży ze szkołami z Nie-
miec i Izraela, wycieczki do Szkocji i Anglii. Nasza szkoła organizuje 
spotkania z native-speakerami, wyjazdy na anglojęzyczne sztuki 
teatralne. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli samodzielnie re-
alizują ciekawe spektakle w językach obcych. Interesującą inicjaty-
wą nauczycieli języka angielskiego są bezpłatne zajęcia dla uczniów 
gimnazjum przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego. 
Jesteśmy nowocześni

Posiadamy doskonałe zaplecze informatyczne, na które składa 
się sześć w pełni wyposażonych pracowni komputerowych. Pracu-
jemy, wykorzystując m.in. oprogramowanie branżowe firmy InsERT 
S.A., hotelowe programy rezerwacyjne, programy graficzne np. Corel 
Draw, specjalistyczne programy do tworzenia aplikacji interneto-
wych oraz różne wersje oprogramowania serwerowego. Pracownie 
przedmiotowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny. 
Szkolny radiowęzeł pomaga uczniom odpocząć w czasie przerw mię-
dzylekcyjnych. Wydarzenia z życia szkoły prezentujemy na stronie 
internetowej /www.zskocjan.pl/.

ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W OLKUSZU
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mama Wraca Do pracy, 
a Dziecko Do ... ? 

różNice pomięDzy  
kLubem Dziecięcym a żłobkiem

jaki język DziSiaj?

Obecnie funkcjonują w naszym mieście trzy pla-
cówki - żłobki, które posiadają wpis do rejestru żłobków 
i spełniają wszystkie kryteria niezbędne do uzyskania 
tego dokumentu, a także dwie placówki posiadające 
statut nie żłobków, a klubów malucha. Statut placówki 
można sprawdzić poprzez wgląd do posiadanego reje-
stru, który wydaje Urząd Miasta i Gminy Olkusz. 

Podstawowa różnica pomiędzy tymi formami 
opieki to wymiar czasu, jaki dziecko może spędzić 
w placówce. Żłobki bowiem, zgodnie z ustawą, oferują 
całodzienną opiekę nad dziećmi, czyli do 10. godzin 
dziennie oraz pełne wyżywienie. Natomiast w klubach 
malucha pociecha może przebywać maksymalnie 
5 godzin dziennie i placówki te nie mają obowiązku 
zapewnić im wyżywienia. Miejsca te różnią się także 
wymogami lokalowymi, a mianowicie żłobki muszą 
posiadać co najmniej dwie sale – jedną do zabawy, 
drugą do odpoczynku czyli spania, natomiast kluby 

mogą funkcjonować z jedną salą i wydzielonym na niej 
miejscem do odpoczynku. Kolejną różnicą jest także 
wiek przyjmowanych dzieci. Ustawowo żłobki mogą 
przyjmować dzieci od 20. tygodnia życia. Jeden z ol-
kuskich żłobków jest przystosowany do sprawowania 
opieki już nad 6-miesięcznymi maluchami. Kluby mogą 
przyjmować dzieci, które ukończyły rok. Wybór należy 
do rodziców, jednak warto porównać obie te formy opieki 
nad dziećmi do lat trzech i wszystkie placówki znajdujące 
się na terenie Olkusza. Jeżeli chodzi o ceny, placówki 
te są mocną konkurencją dla ogólnie przyjętych stawek 
za opiekę sprawowaną przez nianie. Natomiast ceny za 
żłobki i kluby malucha są porównywalne - różnica wynosi 
kilkadziesiąt złotych. Warto wspomnieć, iż dwa olkuskie 
żłobki realizują projekt finansowany przez UE polegający 
na wsparciu i umożliwieniu powrotu rodziców do pracy 
oferując przy tym wysoko dofinansowane miejsca w tych 
placówkach, co pozwala znacznie zmniejszyć koszty 
ponoszone przez rodziców. 

Należy pamiętać, iż dokonując wyboru spośród 
wszystkich żłobków i klubów oddając dziecko pod opiekę 
jednego z nich, warto zwrócić uwagę na wieloletnie 
doświadczenie placówki, jej rozwój na przestrzeni lat, 
oferowane warunki i proponowane zajęcia. To tylko 
część informacji, które mamy nadzieję, ułatwią państwu 
poszukiwanie odpowiedniej formy opieki nad dziećmi, 
pozostaje nam zaprosić i zachęcić rodziców do zapo-
znania się z ofertą każdego z tych miejsc.

Dzięki uprzejmości Prywatnego Żłobka „Mali Odkrywcy” z Olkusza.

n miło nam poinformować, że 
olkuskie mamy mogą wrócić do 
pracy pozostawiając swoje pocie-
chy pod fachową opieką, a dzieje 
się to za sprawą działających na 
terenie olkusza żłobków i klubów 
dziecięcych. Obecnie przyjmuje się, że na terenie państw człon-

kowskich Unii Europejskiej około 15% mieszkańców 
posługuje się językiem hiszpańskim jako ojczystym 
bądź obcym. Jak język hiszpański wypada na tle innych 
języków? Francuskim mówi około 26% mieszkańców, 
zaś angielskim 51%. Hiszpański plasuje się więc mniej 
więcej pośrodku.

Język hiszpański nauczany jest najchętniej na 
terenie: Francji; Wielkiej Brytanii; Włoch; Niemiec. Jego 
popularność nieustannie rośnie w Skandynawii. Coraz 
bardziej język hiszpański cenią również mieszkańcy 
Europy Centralnej i Wschodniej, a więc także Polacy. 
Dzisiaj uczymy się już nie tylko języka naszych za-
chodnich sąsiadów i języka angielskiego. Zauważamy, 
jak wielkie możliwości daje nam znajomość właśnie 
hiszpańskiego.

Skąd tak duża popularność? 
Hiszpański postrzegany jest jako język niezwykle 

melodyjny i łatwy do nauczenia. Jego gramatyka jest 
dla wielu osób prostsza niż niezwykle skomplikowana 

gramatyka angielska. Do tego bez trudu porozumiemy 
się po hiszpańsku w większości państw Ameryki Połu-
dniowej i Środkowej, a także w USA.

a w jaki sposób nauczymy się tego 
języka skutecznie? 

Metoda bezpośrednia to obecnie najskuteczniejszy 
i najczęściej wybierany sposób nauki języka obcego. 
Jego efektywność opiera się na minimalizowaniu użycia 
języka ojczystego w czasie lekcji i wykształceniu nawy-
ków językowych, które prowadzą do myślenia w języku 
angielskim. Tajemnica jej popularności tkwi w krótkim 
czasie dzielącym początkujących kursantów od płynnego 
posługiwania się rozwiniętymi zdaniami w języku obcym.

Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na 
praktykę ustną: słuchanie i mówienie to dwie zdolności 
językowe, które rozwijane są najaktywniej - nie oznacza 
to jednak, że inne płaszczyzny (gramatyka, leksyka) 
zostają zaniedbane - praca na lekcji w około 80% to kon-
trolowany dialog z lektorem oparty na wprowadzanych 
wcześniej słownictwie i zagadnieniach gramatycznych. 
Ten sposób sprawia, że przerabiany materiał językowy 
ćwiczony jest zarówno w praktyce, jak i w odpowiednim 
kontekście. Dlatego też często mogą Państwo spotkać 
się ze stwierdzeniem, że metodą bezpośrednią uczy się 
4 razy szybciej niż normalną! Kursy tą metodą cieszą się 
wciąż rosnącą popularnością.

Tatiana Redel

n za najbardziej popularny język 
świata uważany jest oczywiście 
język angielski. porozumieć 
można się nim niezależnie od 
zakątka globu. Niewiele mniej 
popularny jest język hiszpański. 
on także daje ogromne możliwo-
ści, jeśli chodzi o komunikowanie 
się z innymi. jak wygląda popu-
larność języka hiszpańskiego na 
Starym kontynencie?
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Dj maSa - tomasz Wójcicki 
oferuje państwu profesjonalną obsługę muzyczną imprez tanecznych: 

uroDziNy, imieNiNy, koroNy, WeSeLa, popraWiNy,  
StuDNióWki, komerSy, DySkoteki SzkoLNe, 18-Stki, 

SyLWeSter, aNDrzejki, półmetki, imprezy FirmoWe.
Facebook: /tomek.Wojcicki

tel. 513 953 765   masus1983@wp.pl 

kurSy: WWW.iNWeSt-zak.pL 
oferowane kursy na operatora oraz konserwatora wózków 

widłowych z wymianą butli gazowej; ładowarek teleskopowych 
i hakowych; burt samowyładowczych; kosy spalinowej; pilarki 
spalinowej i elektrycznej; HDS; obsługa podestów ruchomych.

ujków Nowy, ul. Górna 50.  
tel. 886 632 602, 888 398 145

oSk rutkowska agnieszka 
oSk świadczy szkolenia z zakresu prawa jazdy kat. b.  
posiada doświadczoną kadrę oraz cieszy się najlepszą 

zdawalnością osób szkolonych w powiecie olkuskim  
(dane: bip.malopolska.pl/pobierz/941997.html).  

możliwość dojazdu do kursanta oraz jazdy doszkalające.

trzyciąż 168; tel. 600 358 854, 796 506 479

Firma introligatorska „jupiter”
olkusz, ul. mickiewicza 19 (naprzeciwko „Victorii”), oferuje: 

oprawy tradycyjne - twarde (duża ilość kolorów), bindowanie, 
termobindowanie, bigowanie, złocenie metodą termodruku.

tel. 32 641 34 33, 643 09 87, 606 306 841



10
R E K L A M A


