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R E K L A M AJak usunąć wraki 
z parkingów?

powiat
Jakub Fita

Brak wystarczającej ilości miejsc 
parkingowych to problem, z którym 
boryka się większość miast w naszym 
kraju. Rozwój infrastruktury nie 
nadąża za wzrostem ilości pojazdów, 
które poruszają się po polskich dro-
gach. Z roku na rok przybywa także 
porzuconych wraków, które szpecą 
i trwale blokują parkingi na osie-
dlach. Czy można skutecznie walczyć 
z tym zjawiskiem?

� Więcej�na�stronie 5
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Wszystkie złożone przez Gminę 
Olkusz miejskie projekty unijne 
z zakresu Gminnego Programu 
Rewitalizacji (GPR) otrzymały 
dofinansowanie zewnętrzne. 
Oznacza to, że już wkrótce w Ol-
kuszu zostanie wykonanych aż 18 
zadań, które znacznie poprawią 
estetykę miasta i funkcjonalność 
wielu miejsc publicznych. Jest 
to najwyższa w historii Olkusza 
kwota dofinansowania uzyskana 
w jednym naborze konkursowym. 
Wartość wszystkich projektów, 
które otrzymały wsparcie, to 
dokładnie 26 154 849,95 złotych, 
z czego 17 528 866,69 złotych 
pokryje dofinansowanie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 dla Osi Prioryte-
towej Rewitalizacja przestrzeni 
regionalnej, Działanie 11.1 Rewita-
lizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. 
Rewitalizacja głównych ośrodków 
miejskich w regionie.

- Jest to jedna z najważniejszych infor-
macji ostatnich lat. Jestem przekonany, 
że ucieszą się z niej tysiące mieszkańców 
naszego miasta, bo to przede wszystkim oni 
będą korzystać z obiektów, które zostaną 
zrewitalizowane. Pracowaliśmy wiele mie-
sięcy nad tymi projektami, co powiązane 
było z szerokimi konsultacjami społecznymi 
dotyczącymi potrzeb w naszym mieście. Był 
to trud, który się naszej gminie bardzo opła-
cał. Pozytywnym zaskoczeniem jest fakt, 
że wszystkie projekty z miasta zostały tak 
wysoko ocenione i otrzymają wnioskowane 
przez nas wsparcie finansowe. Realizacja 
wielu z nich jest spełnieniem marzeń olku-
szan – tych dużych, i tych małych. Z pierw-
szymi pracami ruszamy jeszcze w tym 
roku, a na zakończenie wszystkich zadań 
będziemy mieli około 3 lata – komentuje 
Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Lista zadań, które otrzymały wsparcie 
jest długa. Pięć projektów obejmuje reali-
zację łącznie 18 zadań dotyczących miejsc 
w różnych częściach miasta objętych 
Gminnym Programem Rewitalizacji. Wśród 
obiektów, które doczekają się gruntownej 
zmiany znalazły się między innymi: Park 
Czarna Góra, Dolinka na Osiedlu Młodych, 
Miejski Ośrodek Kultury wraz z przylega-
jącym do niego terenem, otoczenie stawu 
przy ulicy Nullo, Stary Cmentarz w Olkuszu, 
plac targowy przy Osieckiej. Dzieci i mło-

dzież ze Szkoły Podstawowej Nr 1 będą 
mogły korzystać z nowoczesnego boiska 
wielofunkcyjnego, boiska do gier i zabaw 
oraz siłowni zewnętrznej. Z uzyskanego 
dofinansowania uda się również zagospo-
darować przestrzeń przy Przedszkolu Nr 
7, zmodernizować budynek Przedszkola Nr 
8 oraz zagospodarować podwórko. Nowy 
blask uzyska także Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny Integracyjny Nr 1.  W centrum miasta 
pojawi się z kolei Srebrny szlak gwarków 
olkuskich.

- Każde z tych zadań jest niezwykle 
mieszkańcom potrzebne, co wykazały rów-
nież przeprowadzone konsultacje. Ich reali-
zacja daje nam nowe możliwości zarówno 
pod kątem oferty czasu wolnego, jak rów-
nież poprawy warunków pracy i nauki wielu 
mieszkańców. Jest to dla miasta ogromna 
szansa, ale też duże wyzwanie finansowe 
i organizacyjne. Nie boimy się wyzwań, dla-
tego też podjęliśmy się przygotowania tak 
wielu projektów w jednym czasie - uważa 
burmistrz Roman Piaśnik.

Niebawem Zarząd Województwa Mało-
polskiego powinien ogłosić listę rankingową 
projektów rewitalizacyjnych dotyczących 
olkuskich sołectw. Gmina Olkusz w tym 
naborze zgłosiła 3 projekty na łącznie  
9 zadań. 

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

Sensacyjny wynik konkursu o unijne pieniądze

17,5 miliona złotych  
dla Olkusza! 

Te miejsca zmienią się dla Was:

„Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego  
wraz z rewitalizacją terenów zdegradowanych  

– Dolinka na Osiedlu Młodych w Olkuszu, na cele społeczne  
– zadanie nr 8.1 i 11.2 w GPR”  

W ramach projektu zostanie wykonana modernizacja Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 przy ulicy Kochanow-
skiego w Olkuszu dla potrzeb prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, 
opiekuńczych sportowych i integracyjnych (sale gimnastyczne, 
korytarze, klatki schodowe, szatnia, toalety, świetlica i siłownia). 
Wokół szkoły zmodernizowane zostanie ogrodzenie oraz powstanie 
nowy plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią.  

Oblicze zmieni również Dolinka na osiedlu Młodych, gdzie 
powstaną: dwukierunkowa ścieżka rowerowa, brukowane alejki 
z oświetleniem, minimum 56 miejsc parkingowych przy ulicy Ba-
czyńskiego, boisko wielofunkcyjne z polem do gry w siatkówkę, 
koszykówkę i tenisa, boisko trawiaste, 3 brukowane miejsca wypo-
czynkowe z ławeczkami, stołami do szachów, miejsce na ognisko, 
ogrodzony plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń street workout, 
pętla dla rolkarzy, ogrodzony wybieg dla psów i odwodnienie terenu 
Dolinki. Teren zostanie wyposażony w nowe kosze na śmieci, stojaki 
na rowery, ławki i rośliny. 

Wartość projektu: 6 285 058,29 zł
Kwota dofinansowania: 4 713 793,66 zł
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W ramach tego projektu zaplanowana jest generalna rewitalizacja terenu wokół Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 przy ulicy Jana Kantego w Olkuszu. Powstaną: nowe boisko wielofunkcyjne, boisko do gier 
i zabaw dla dzieci młodszych oraz siłownia zewnętrzna. W budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej 
przy ulicy Gęsiej zostanie zamontowana zewnętrzna winda dla osób niepełnosprawnych. 

Zupełnie nową atrakcją dla mieszkańców i odwiedzających Olkusz turystów będzie „Srebrny szlak 
gwarków olkuskich”. 18 figur z brązu przedstawiających postaci gwarków zostanie rozlokowanych 
w obrębie centrum miasta. Podążanie szlakiem uatrakcyjni przekaz multimedialny.

Wartość projektu: 1 298 849,53 zł
Kwota dofinansowania: 974 137,12 zł

„Modernizacja budynku 
przedszkolnego wraz 

z zagospodarowaniem przestrzeni 
publicznej na cele społeczne 

i gospodarcze w Olkuszu – zadanie 
nr 9.1, 11.5, 11.6 w GPR”.

Projektem objęta jest modernizacja budynku Przedszkola Nr 8 przy 
ulicy Legionów Polskich w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu 
wokół przedszkola i swoim zakresem obejmie m.in. docieplenie budynku, 
modernizację studzienek piwnicznych, dojść i chodników, montaż małej 
architektury, modernizację schodów oraz wybranych pomieszczeń z wymia-
ną stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie przewiduje również modernizację 
instalacji c.o., elektrycznej i odgromowej.

Nowy blask zyska także targowisko przy ul. Osieckiej, gdzie zostanie 
wymieniona istniejąca nawierzchnia oraz zostaną wyznaczone stoiska.  
Planowane jest również wykonanie nowej nawierzchni oraz wymiana obrze-
ży istniejącego chodnika przy ul. Strzelców Olkuskich 1, 1a. 

Wartość projektu: 1 421 648,42 zł
Kwota dofinansowania: 943 105,17 zł

„Rewitalizacja Parku 
Czarna Góra w Olkuszu  
– zadanie nr 11.3 w GPR”

Rewitalizacja Parku „Czarna Góra” to bardzo duże 
zadanie, w ramach którego zostanie przebudowane 
i oświetlone boisko do piłki nożnej. Ponadto moder-
nizacji doczeka się również bieżnia. Czarna Góra 
zostanie wyposażona w urządzenia lekkoatletyczne, 
w tym m.in. w skocznię do skoku wzwyż, o tyczce, 
w dal i trójskoku oraz rzutnie do pchnięcia kulą, 
dyskiem i oszczepem. Przebudowane i oświetlone 
zostanie również mniejsze boisko treningowe.

W ramach rewitalizacji parku przewidziana 
została przebudowa ciągów pieszo-rowerowych, 
budowa dwóch altan, placu zabaw, siłowni zewnętrz-
nej, ustawienie elementów małej architektury oraz 
wykonanie oświetlenia.

Wartość projektu:  

14 394 602,66 zł
Kwota dofinansowania:  

9 188 421,30 zł

„Przebudowa i modernizacja obiektów: kultury, Starego 
Cmentarza wraz z przestrzenią publiczną na cele społeczne 

w Olkuszu – zadanie 10.1, 11.4, 12.1, 12.2 w GPR”
Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 przy ulicy 

Skalskiej w Olkuszu obejmuje swoim zakresem przebudowę chod-
ników z modernizacją odwodnienia, wymianę nawierzchni tarasów 
przylegających do budynku oraz schodów zewnętrznych prowadzą-
cych do piwnicy. Budynek zostanie ogrodzony, a przy przedszkolu 
powstanie doskonale wyposażony plac zabaw z dwiema zadaszo-
nymi piaskownicami oraz bezpieczną nawierzchnią.

Kompleksowe zagospodarowanie terenu w rejonie Starego 
Cmentarza w Olkuszu będzie polegało na wykonaniu alejek, oświe-
tlenia oraz remoncie ogrodzenia. Ponadto, na terenie cmentarza 
pojawią się kosze na śmieci oraz ławki. Planowana jest także reno-
wacja zabytkowych nagrobków, płyt i krzyży. Od zachodniej granicy 
cmentarza, wzdłuż północnej granicy, następnie przez ul. Nullo 
i wzdłuż istniejącego chodnika poprowadzona zostanie ścieżka 
rowerowa. Oczyszczone zostaną brzegi stawu przy ul. Nullo oraz 
zostaną zamontowane kosze i ławeczki.

Przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku 
Domu Kultury w Olkuszu będzie polegała na przystosowaniu obiek-
tu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy  
wewnątrz budynku, która umożliwi osobom niepełnosprawnym 
dostęp do wszystkich pomieszczeń. Z holu na I piętrze zostaną 
wydzielone pomieszczenia dla sali baletowej, sali fitness oraz 
pracowni artystycznej.

Planuje się też wymianę nawierzchni placu przed Domem 
Kultury, zagospodarowanie terenów zielonych oraz wyposażenie 
w elementy małej architektury.

Wartość projektu: 2 754 691,05 zł
Kwota dofinansowania: 1 709 409,44 zł

„Modernizacja budynków: administracyjnego, 
terapeutycznego wraz z kształtowaniem 
przestrzeni publicznej na cele społeczne 

w Olkuszu – zadania 7.1, 7.2, 7.3, 13.1, 21 w GPR”

O G Ł O S Z E N I E  U M i G  O L K U S Z
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Wylewki agragatem mixokret 
510 191 033 Fachowa ekipa

O G Ł O S Z E N I E
Realizując zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  w wodę 
i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  –  na podstawie analiz 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wód z ujęć oraz sieci 
wodociągowej, wykonywanych przez Zakładowe Laboratorium 
Badania Wody i Ścieków PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu 
(posiadającego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) 
informuję, iż w II półroczu 2017 r. jakość wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi w gminach: Olkusz, Bukowno, Bolesław 
i Klucze spełniała wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
Łukasz Rychlewski

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Odpadami Komunalnymi

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW  
O ZWROT PODATKU 

AKCYZOWEGO W 2018 ROKU
Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Olkusz  informuje,  że  od  dnia 
1  lutego  2018  roku  do  dnia  28  lutego  2018  roku  można 
składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego  
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej. 
Wnioski dostępne:
1. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pokój 242, 

lub
2. na stronie internetowej: www.umig.olkusz.pl - odnośnik - Biuletyn 

Informacji Publicznej.
Wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT (lub ich kopiami), 
potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 
2017 roku do 31 stycznia 2018 roku, można złożyć w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pokój nr 242, lub przesłać na 
adres urzędu za pośrednictwem operatora pocztowego z zachowaniem 
terminu nadania pisma u operatora pocztowego.

Budżet Trzyciąża. Śmiały,  
mimo skromnych środków

trzyciąż
Ewa�Barczyk

Trzyciąż, najmniejsza z gmin 
powiatu olkuskiego, dysponuje 
również najmniejszym budżetem. 
Zaplanowanie drogich inwesty-
cji, jak np. oczekiwane przez 
lokalne społeczności remonty, 
budowa sieci kanalizacyjnej czy 
gazyfikacja, wymagają od władz 
sporego wysiłku i racjonalnego, 
wyprzedzającego planowania. Od 
kilkunastu lat udaje się jednak re-
alizować nad wyraz sprawnie sporo 
inwestycji poprawiających warunki 
życia mieszkańców. Tak, według 
zapowiedzi władz gminy, ma być 
również i tym roku.

Planowane na 2018 rok do-
chody wynoszą 22.815.986,07 zł, 
z czego największe pozycje stano-
wią: dochody z tytułu podatków 
i opłat lokalnych, najmu i dzierża-
wy: 2.972.650 zł (w tym 621.850 zł 
z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi), udziały 
w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa - 3.206.629 zł, do-
tacje celowe z zakresu administracji 
rządowej na zadania zlecone gminie 
ustawami - 2.024.139 zł, dotacje 
celowe otrzymane z budżetu państwa 
związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowaniu dzieci 500+ – 
4.498.930 zł, subwencje - 9.450.923 
zł, środki z UE – 114.011,07 zł na 
realizację projektów: „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopol-
sce” - 21.615,05 zł oraz „Rozwijanie 
kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie matematyki i TIK” – 
92.396,02 zł

Wydatki na 2018 rok zostały 
zaplanowano w wysokości 33 540 
710,99 zł, w tym 21.754.781,16 zł to 
wydatki bieżące, a 11.5785.929,83 
zł - wydatki majątkowe. W ramach 
tych ostatnich zaplanowano środki 
na realizację budowy sieci wodocią-
gowej w Michałówce – 150 tys. zł 

oraz modernizację dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych – 100 tys. zł. 
Wśród wydatków inwestycyjnych 
zaplanowano też dofinansowanie 
rewitalizacji centrum Imbramowic 
wraz z odtworzeniem infrastruktury 
służącej wzmacnianiu więzi społecz-
nych i rozwoju gospodarczego – kwota 
466.270,99 zł, a także na rozwój 
infrastruktury turystyczno-rekreacyj-
nej w tej miejscowości, czyli budowę 
ciągu pieszego, miejsc parkingowych 
oraz elementów małej architektury” 
– 694.487 zł.

250 tys. zł gmina zapewniła 
w projekcie budżetu na bieżące re-
monty oraz zimowe utrzymanie dróg 
gminnych, na ich modernizację za-
bezpieczono zaś 500 tys. zł. Zaplano-
wano też dotację w wys. 1.457.900,61 
zł na dofinansowanie przebudowy 
ważnej dla mieszkańców drogi po-
wiatowej nr 1090K, od drogi nr 783 
Troks-Braciejówka-Jangrot-Trzyciąż, 
na odcinku od DW 783 do DW 794. 
Trzyciąż ma zamiar ubiegać się o do-
tację na remont dróg dojazdowych do 
pól, a ze swej strony zabezpieczył na 
ten cel kwotę 130 tys. Zł.

W rozdziale dotyczącym bezpie-
czeństwa publicznego i ochrony prze-
ciwpożarowej, zapewniono środki na 
bieżące funkcjonowanie ochotniczych 
straży pożarnych oraz na zadanie 
inwestycyjne - remont remizy OSP 
w Michałówce.

Istotną pozycję w wydatkach 
stanowią środki na realizację zadań 
oświatowych i edukacyjną opiekę 
wychowawczą, czyli świetlice szkolne. 
Wydatki bieżące, łącznie z rezerwą 
na realizację zadań oświatowych 
stanowią 34,16 % wydatków bieżą-
cych budżetu gminy ogółem. Oprócz 
utrzymywania trzech publicznych 
szkół podstawowych, które prowadzi 
gmina, z budżetu przekazywana jest 
także dotacja w kwocie 1.618.386 
zł na działalność niepublicznych 
szkół podstawowych, ich oddziałów 
przedszkolnych oraz realizację zadań 
wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych i szkołach różnego 
stopnia. 

Na wydatki bieżące w oświa-
cie publicznej zaplanowano kwotę 
5.317.456 zł, zabezpieczającą co-
dzienne funkcjonowanie szkół i po-
krycie innych zobowiązań, m. in. 
zwrot wydatków poniesionych przez 
inne gminy na rzecz publicznych 
przedszkoli, do których uczęszcza-
ją dzieci z terenu gminy Trzyciąż, 
a także kwoty niezbędne do pokrycia 
kosztów dowozu dzieci do szkół, do-
kształcanie nauczycieli, itd.

Najważniejszymi wydatkami 
majątkowymi związanymi z utrzy-
maniem i modernizacją lokalnej 
sieci oświatowej, zaplanowanymi 
w budżecie na rok 2018 są środki na 
realizację inwestycji: „Modernizację 
nawierzchni boiska przy Szkole Pod-
stawowej w Jangrocie” - kwota 140 
tys. zł oraz „Budowę samorządowego 
przedszkola integracyjnego z oddzia-
łem żłobkowym w Trzyciążu” - 3,5 mln 
zł. Ponadto zabezpieczono środki na 
wymianę stolarki okiennej w budyn-
ku gminnym, w którym funkcjonuje 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Tarnawie – 200 tys. Zł oraz wymia-
nę poszycia dachowego na budynku 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Imbramowicach – 100 tys. zł.

W dziale Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska zaplanowano 
m. in. wydatki bieżące na pokrycie 
kosztów utrzymania i konserwacji 
oświetlenia ulicznego (450 tys. zł.), 
a także zaplanowano dalszą jego roz-
budowę (50 tys. zł.). Kwota 20 tys. zł 
została zabezpieczona na dopłaty do 
budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków, a na dużą inwestycję, jaką 
jest budowa kanalizacji sanitarnej 
w Glanowie i części Imbramowic wraz 
z kolektorem odprowadzającym ścieki 
do oczyszczalni ścieków w Trzyciążu 
zabezpieczono kwotę 3.500.000 zł. 
Gmina będzie też kontynuowała 
walkę z Barszczem Sosnowskiego, 
jako inwazyjnym gatunkiem obcym. 
Trzyciąż będzie nadal wspierał działa-
nia ekologiczne. W budżecie zabezpie-
czono odpowiednie kwoty na montaż 

kolektorów słonecznych (442.800 zł), 
paneli fotowoltaicznych (110.700 zł) 
oraz montaż pomp ciepła dla budyn-
ków gospodarstw indywidualnych 
(110.700 zł). Planowane są zabiegi 
o dotacje na wymianę starych pieców 
CO na nowoczesne i bardziej przyja-
zne środowisku, a także utylizację 
odpadów azbestowych.

Budżet Gminy Trzyciąż na 2018 
rok wykazuje deficyt w wysokości 
10.524.724,92 zł, który zostanie 
pokryty przychodami pochodzącymi 
z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych. 
Pozostałe przychody w kwocie: 77.819 
zł z tego samego źródła zostaną 
przeznaczone na spłatę wcześniej 
zaciągniętych pożyczek, m. in. z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Krakowie w wysokości: 
48.950 zł, zaciągniętej na budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej części wsi 
Jangrot oraz na spłatę raty pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Krakowie w wysokości 
28.869 zł, zaciągniętej na termomo-
dernizację budynku Zespołu Szkół 
w Jangrocie.

- Przyjęty przez Radę Gminy, 
przygotowany przez nas projekt 
budżetu jest dość ambitny, jak na 
lokalne możliwości, jednak dołożymy 
wszelkich starań, aby zrealizować 
wszystkie zamierzenia – przekonuje 
wójt Roman Żelazny. - Wiadomo, że 
w miarę bieżących potrzeb, na które 
staramy się racjonalnie reagować, 
będzie on ulegał modyfikacjom. 
W projekcie budżetu na rok 2018 nie 
zapisaliśmy np. środków na realizację 
projektów, na które złożyliśmy wnio-
ski, obecnie oczekujące na ocenę. 
Jeżeli w trakcie roku pojawią się ko-
lejne szanse na pozyskanie środków 
zewnętrznych na jakieś istotne dla 
nas zadania, zrobimy wszystko, aby je 
pozyskać i wykorzystać. Priorytetem 
dla nas jest zrównoważony rozwój 
całej gminy, dlatego zarówno inwesty-
cje jak i inne projekty, zaplanowane 
na bieżący rok będą realizowane 
w różnych miejscach naszej gminy 
i skierowane do różnych środowisk – 
wyjaśnia włodarz gminy Trzyciąż.
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KONDOLENC JE  I  PODZIĘKOWANIA

W Olkuszu coraz częściej brakuje 
miejsc postojowych. Część z nich jest 
zajmowana przez samochody, które 
od miesięcy lub lat pozostają nieuży-
wane. Pojazdy te stanowią problem 
nie tylko dlatego, że zajmują parkingi. 
Szpecą one okolicę i stanowią łatwy 
cel ataków dla wandali. Mogą także 
stanowić zagrożenie z powodu wy-
cieków płynów czy podpaleń, tak jak 
to miało miejsce na ul. Konopnickiej 
w 2015 roku.

Kwestie usuwania samochodo-
wych wraków reguluje ustawa Prawa 
o ruchu drogowym. Mówi ona, że 
pojazd pozostawiony bez tablic reje-
stracyjnych lub pojazd, którego stan 
wskazuje na to, że nie jest używany, 
może zostać usunięty z drogi przez 
straż gminną lub policję na koszt 
właściciela.

Wiąże się to jednak z zastoso-
waniem odpowiedniej procedury. 
Właściwe służby próbują najpierw 
ustalić, do kogo należy pojazd i nakło-
nić jego posiadacza, aby samodzielnie 
usunął wrak. Jeżeli się to nie uda, 
samochód zostaje odholowany na 
parking depozytowy.

Swoje pomysły na walkę z tym 
procederem ma radny Wojciech 
Ozdoba, który wystosował w tej 
sprawie interpelację do burmistrza 
Romana Piaśnika. Radny pyta w niej, 
czy istnieje możliwość prawna wpro-
wadzenia na terenie olkuskich osiedli 
stref ograniczonego parkowania. Na 
ich terenie swoje pojazdy mogliby 
pozostawiać tylko mieszkańcy po-
siadający odpowiednie zezwolenia. 
Postój dla innych kierowców byłby 
ograniczony w czasie.

Tego typu rozwiązanie funkcjo-
nuje np. w Gdańsku, gdzie przed 
wjazdami do każdej ze stref stoją 
znaki B-39 z informacją, że zakaz 
nie dotyczy posiadacza identyfika-
tora wydanego przez zarządcę drogi. 
Posiadacze takiego dokumentu mogą 
parkować auta w strefie na zasadach 
ogólnych, czyli tak, jak pozwalają 
na to przepisy. Ten, kto nie ma ta-
kiego identyfikatora, może jedynie 
zatrzymać się na tym terenie do 

jednej minuty. Pozostawienia pojazdu 
na dłuższy okres czasu dozwolone 
jest tylko na miejscach płatnych, 
oznakowanych znakami pionowymi 
i poziomymi.

Zdaniem olkuskich władz pro-
blem osiedlowych parkingów to 
kwestia złożona. Część mieszkańców 
wnioskuje o tworzenie nowych miejsc 
postojowych, podczas gdy inni prote-
stują przeciwko takim inwestycjom. 
Argumentują oni, że dzieje się to 
kosztem ograniczania przestrzeni 
i likwidacji terenów zielonych. Jak 
wynika z odpowiedzi nadesłanej przez 
olkuski magistrat, wprowadzenie 
stref ograniczonego parkowania ozna-
czałoby wiele niedogodności.

- Zakaz parkowania w określo-
nych godzinach i dniach w mojej 
opinii wprowadziłby zamęt i dezorien-
tację. Rozwiązanie to byłoby trudne do 
wyegzekwowania przez odpowiednie 
służby porządkowe. Dodatkowo, wią-
załoby się z koniecznością wcześniej-
szego opracowania projektu zmiany 
organizacji ruchu i jej faktycznego 
wprowadzenia. Należałoby również 
ustalić mieszkańców uprawnionych 
do zostawiana samochodów oraz 
wydać im stosowne karty postojowe. 
Wymienione powyżej czynności wyge-
nerowałby koszty dla Gminy Olkusz, 
jak i właścicieli pojazdów – mówi  
burmistrz Roman Piaśnik.

W swoim piśmie radny proponuje 
również, aby Gmina Olkusz przystąpi-
ła do programu racjonalnej gospodar-
ki odpadami, który prowadzony jest 
przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Instytucja ta prowadzi obecnie nabór 
wniosków dotyczących dofinansowa-
nia zbierania i demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji. Wsparcie 
finansowe w przeliczeniu na jeden 
pojazd przekazany do stacji demon-
tażu wynosi 1 000 zł za każdy spośród 
pierwszych 10 sztuk oraz po 500 zł za 
każdy kolejny samochód. Pomysł ten 
olkuskie władze pozostawiły jednak 
bez komentarza.

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

Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Wspomnienie o 
Eugeniuszu Kluczewskim
olkusz

Rodzina�i�Przyjaciele

10 stycznia 2018 r. zmarł Eu-
geniusz Kluczewski. Był absolwen-
tem Wydziału Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Pracę zawodową roz-
począł w roku 1950 jako nauczyciel 
w Szkole Podstawowej w Kłodnicy 
(pow. Koźle), gdzie pracował do 30 
listopada 1951 r.

Po odbyciu służby wojskowej 15 
lutego 1953 r. podjął pracę w Prezy-
dium Powiatowej Rady Narodowej 
w Olkuszu w Wydziale Organizacyjno 
– Prawnym, początkowo na stanowi-
sku inspektora a następnie zastępcy 
kierownika wydziału.

Od 10 czerwca 1965 r. do 30 
lipca 1973 r. był zatrudniony na 
stanowisku sekretarza w Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w Olkuszu 

a od sierpnia 1973 r. do sierpnia 1990 
r. był zastępcą dyrektora ds. ekono-
miczno – administracyjnych w Zespo-
le Opieki Zdrowotnej w Olkuszu.

Eugeniusz  Kluczewski  od 
najmłodszych lat ukochał sport, 
a w szczególności piłkę nożną. Już 
1953 r. został sędzią piłkarskim. 
Sędziowska pasja doprowadziła Go 
na boiska II Ligii w Polsce. W swojej 
sędziowskiej karierze sędziował 1339 
meczów piłki nożnej, a po zakończe-
niu czynnego sędziowania w 1999 
r., kontynuował swoją pasję jako 
obserwator sędziów na meczach, 
udzielając im wskazówek i szkoląc 
młodych adeptów sędziowania. Euge-
niusz Kluczewski przez 23 lata pełnił 
funkcję Przewodniczącego Kolegium 
Sędziów Podokręgu Olkusz, jak rów-
nież był członkiem Zarządu Kolegium 
Sędziów Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej w Katowicach i Członkiem 
Zarządu Małopolskiego Związku 
Piłki Nożnej.

Za swoją długoletnią działalność 
społeczną władze Polskiego Związku 
Piłki Nożnej odznaczyły Go tytułem 
Honorowego Sędziego Piłki Nożnej, 
jak również Złotą Odznaką Polskiego 
Związku Piłki Nożnej. Ponadto był 
wielokrotnie uhonorowany odznacze-
niami władz Śląskiego i Małopolskie-
go Związku Piłki Nożnej.

Eugeniusz Kluczewski działał 
społecznie w Stowarzyszeniu „Po-
kolenia” w Olkuszu, którego przez 
kilkanaście lat był  Przewodniczącym 
Zarządu Powiatowego.

„Jesteśmy sobie nawzajem po-
trzebni, pragniemy być gronem 
przyjaciół” - to motto Stowarzyszenia, 
które Eugeniusz Kluczewski kon-
sekwentnie wdrażał w codziennym 
życiu i w działalności Stowarzyszenia. 
W opinii członków był wiernym Przy-
jacielem, Człowiekiem ogromnej do-
broci, o wielkim sercu dla ludzi, Czło-
wiekiem uczciwym i sprawiedliwym. 
Nigdy nikomu nie odmówił pomocy, 

nigdy nie zabrakło mu czasu dla 
drugiej osoby. Był lewicowym działa-
czem społecznym, wielkim lokalnym 
patriotą, zaangażowanym w sprawy 
naszej, lokalnej wspólnoty.

Choroba przyszła niespodzie-
wanie. Eugeniusz Kluczewski do 
ostatnich chwil był aktywnym czło-
wiekiem i czynnym Przewodniczącym 
Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia 
Pokolenia w Olkuszu, starał się za-
chować pogodę ducha. W dniu 23 
listopada 2017 r. skończył 87 lat. 
Został pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Olkuszu w dniu 13 
stycznia 2018 r.

Pustynne święto fanów off-roadu
chechło

Piotr�Kubiczek,�fot.�Andrzej�Jurga

Prawdziwą gratkę dla pasjo-
natów motoryzacji przygotowali 
członkowie Stowarzyszenia Pu-
stynna Grupa Terenowa. Zawody 
na Pustyni Błędowskiej pn. „Cros-
s-Country Chechło” ściągnęły na 
„Polską Saharę” blisko stu profe-
sjonalnych kierowców.

To była kolejna – w ocenie po-
mysłodawców i uczestników – bardzo 
udana próba przyciągnięcia do urokli-
wych terenów gminy Klucze miłośni-
ków jazdy w terenie z całego kraju. 14 
stycznia na piasku Pustyni Błędow-
skiej odbyła się premierowa w 2018 
roku impreza off-roadowa dla zawo-
dowych kierowców przygotowujących 
się do rywalizacji w Mistrzostwach 
Polski i Europy. Wśród uczestników 
wyścigu nie zabrakło także kierowców 
amatorów chcących sprawdzić się na 
wymagającym piasku.

Co ważne, jak dotąd pustynia 
wydawała się niedostępna dla off-r-
oaderów, ponieważ wjazd na nią ob-
warowany jest licznymi zakazami. Or-
ganizatorzy Cross-Country Chechło 
dopięli jednak swego, motoryzacyjny 
zlot organizując w zgodzie z prawem 
ludzkim i prawem natury.

- Jako organizator imprezy te-
renowej, zanim zaprosiliśmy na 
nią zawodników, musieliśmy – co 
zrozumiałe – postarać się o zgodę, 
oraz sprostać wymaganiom służb 
odpowiedzialnych za ochronę przy-
rody. Niestety nie każdy wywiązuje 
się z tego obowiązku, a oliwy do ognia 

dolewają pseudooffroaderzy, którzy 
z zasłoniętymi twarzami i bez tablic 
rejestracyjnych rozjeżdżają Pustynię 
Błędowską oraz polskie lasy. Zdo-
bycie pozwolenia na wytyczenie tras 
legalnego przejazdu staje się z ich 
winy coraz trudniejsze – zaznacza 
prezes Pustynnej Grupy Terenowej, 
Przemysław Michalski.

Brak porozumienia pomiędzy 
służbami ochrony przyrody, a en-
tuzjastami sportów terenowych, 
często powoduje konflikty. Zlot Cros-
s-Country Chechło przeprowadzony 
na Pustyni Błędowskiej będącej 
obszarem Natura 2000 jest jednak 
dowodem na to, że można zaplano-

wać w sposób świadomy i bezpieczny 
imprezę w obrębie i z poszanowaniem 
cennych oraz chronionych obiektów 
przyrodniczych.

Realizacja takich zawodów (co 
pewnie będzie dla niektórych niema-
łym zaskoczeniem) jest przykładem 
czynnej ochrony siedlisk w obrębie 
obszaru Natura 2000. Konkretnie 
w przypadku Pustyni Błędowskiej 
istnieje bowiem duża potrzeba uru-
chamiania piasków na wyznaczonym 
i rozległym obszarze, tak aby cały 
czas aktywne były procesy wydmo-
twórcze. - Sporty terenowe do tego 
idealne. Warunek jest jeden – usta-
lenie racjonalnych zasad korzystania 
z obszaru pustyni, gdyż jest ona na 
tyle rozległa, że każdy na niej znaj-
dzie coś interesującego. Pustynia 
stworzona została przez człowieka, 
jak też człowiek przyczynił się do jej 
powolnego zarastania. Duży nakład 
pracy i znaczne finanse w ostatnich 
latach pozwoliły przywrócić dawny 
charakter tego terenu, jednak dalsze 
zarządzanie tym obszarem musi 
opierać się na współpracy pomiędzy 
stronami zainteresowanymi rozwojem 
turystyki, rekreacją, sportami mo-
torowymi, a stroną odpowiedzialną 
za ochronę przyrody oraz admini-
stracją państwową. Porozumienie 
jest możliwe, ale musi się opierać na 
wzajemnym zaufaniu budowanym 
poprzez wspólne projekty, imprezy, 
przedsięwzięcia. Wtedy na pewno 
przyniesie to obopólne korzyści – 
dodaje Przemysław Michalski.

Mimo trudności organizacyjnych 
wynikających z uzyskania pozwolenia 
na organizację imprezy na zamknię-

tym na co dzień terenie, wszystko 
udało się dopiąć na ostatni guzik. 
Na listach startowych pojawiła się 
setka nazwisk. Trasy zostały właści-
wie przygotowane, wyrównane oraz 
bardzo dobrze oznaczone. Rywalizacja 
była płynna, kierowcy nie musieli 
długo czekać w kolejce do startu. 
Rywalizacja odbywała się w czterech 
kategoriach. Na pustynnym piasku 
ścigali się kierowcy samochodów, 
motocykli, quadów oraz pojazdów  
UTV.

Niedzielne ściganie miało też inny 
cel. Podczas Cross-Country Chechło 
zbierano datki na rzecz Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Akcja 
wypadła imponująco, bowiem serca 
kierowców i kibiców były wielkie. 
Wynik 16 tys. zł mówi sam za siebie.

- Myślę, że na zlocie skorzystali 
zarówno miłośnicy off-roadu, chore 
noworodki, jak i przyroda. Kompro-
mis wypracowany przez członków Pu-
stynnej Grupy Terenowej oraz otwarte 
na rozmowę miejscowe władze daje 
nadzieję, że terenówki jeszcze nieraz 
będą miały okazję zagościć na pustyn-
nych piaskach koło Klucz. Szkoda 
byłoby, gdyby szansę tę zaprzepa-
ścili inni „off-roaderzy”, którzy nie 
mają na tyle odwagi, by wystartować 
w zawodach, ale za to uważają się za 
mistrzów kierownicy, rozjeżdżając 
turystów, dewastując przyrodę i stra-
sząc zwierzęta. Może w zamian za to 
pokazaliby na co ich stać, startując 
w kolejnej edycji Cross-Country Che-
chło – kończy Przemysław Michalski, 
wysyłając zaproszenie do fanów mo-
toryzacji na drugi weekend czerwca 
bieżącego roku.

Usuń azbest  
z pomocą gminy
olkusz

Wiola�Woźniczko

Mieszkańcy gminy Olkusz, 
wzorem ubiegłych lat, mogą  w tym 
roku usunąć azbest korzystając 
z pomocy finansowej samorządu. 
Gmina otrzymała na ten cel dofi-
nansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego.

Całkowita wartość projektu 
w 2018 roku to 200 500,01 złotych. 
Unijne wsparcie, jakie uzyskała 
gmina to 170 425,00 złotych.

Według informacji uzyskanych 
w urzędzie, rocznie wpływa około 
120 wniosków o dofinansowanie 
usuwania wyrobów azbestowych. 
W ubiegłym roku na terenie gminy 
Olkusz usunięto 225,96 ton azbestu 
za kwotę 63 870,00 złotych. Środki 
te pochodziły wyłącznie z budżetu 
gminy. - Konsekwentnie dążymy do 
poprawy stanu środowiska natu-

ralnego. Oprócz działań związanych 
z walką z niską emisją, realizujemy 
także program usuwania z terenu 
Gminy Olkusz wyrobów zawierają-
cych azbest. Na zadania te skutecznie 
pozyskujemy środki zewnętrzne, co 
pozwala zrobić więcej – komentuje 
Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Magistrat przypomina, że zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Społecznej 
z 23 października 2003 roku oraz 
Wieloletnim Programem Oczyszczania 
Kraju z Azbestu, wszystkie wyroby 
zawierające azbest muszą zostać 
usunięte do końca 2032 roku.

Zainteresowani mogą wpisać 
się na listę na dofinansowanie usu-
nięcia azbestu wypełniając wniosek 
dostępny na stronie urzędu (http://
www.umig.olkusz.pl/images/do-
kumenty/2013/ochr_srod_azbe-
st_04_2013.doc). Wniosek należy 
przesłać do Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu (Rynek 1) lub złożyć 
osobiście w pokoju 326 w godzinach 
pracy urzędu.
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Pod koniec stycznia w kilku małopolskich mia-
stach oraz w Rzeszowie i Kielcach pojawiły się bil-
lboardy i reklamy z napisem “JESTEŚMY TUTAJ”. 
A w tle trzymająca się za ręce para tej samej płci. 
To kampania, która ma pokazać, że ludzie LGBT, 
czyli geje, lesbijki, ludzie biseksualni i transpłciowi 
żyją i mieszkają nie tylko w największych miastach 
w Polsce.

W 2016 i 2017 roku krakowska Fundacja Rów-
ność.org.pl zorganizowała w kilku miastach na 
południu kraju szereg wydarzeń o tematyce LGBT: 
nieformalnych, integrujących lokalne społeczności, 
spotkań, ale także pokazów filmowych. Niektóre 
z nich, jak pokaz filmu “Artykuł osiemnasty”, spo-
tkały się z oporem - w Nowym Sączu miejscy urzęd-
nicy dali do zrozumienia, że publiczna instytucja to 
nie miejsce do rozmowy na tak “kontrowersyjne” 
dla mieszkańców tematy, jak związki partnerskie 
i równość małżeńska. 

Okazało się, że mieszkańcy i mieszkanki chcą 
na ten temat rozmawiać i się edukować. Także 
w Olkuszu.

W trakcie kilkunastu miesięcy często padało 
pytanie do lokalnych społeczności LGBT: co jest dla 

nich najważniejsze? Czego im najbardziej potrze-
ba? Odpowiedź była jedna: widzialności. Kampania 
“JESTEŚMY TUTAJ” ma być odpowiedzią na taką 
właśnie potrzebę. 

Billboardy i reklamy mają zachęcić mieszkań-
ców i mieszkanki miast do refleksji i rozmowy na 
temat miejsca LGBT w ich społecznościach. A lu-
dziom LGBT poza największymi miastami pokazać, 
że nie są jedyni. To oczywiście dopiero początek.

Zobaczysz reklamę lub billboard? Zrób zdjęcie 
i podaj dalej.

Mieszkasz w mniejszym mieście w Polsce 
i jesteś osobą LGBT? Napisz, jak Ci się żyje, co 
chciałbyś i chciałabyś, żeby w Twoim mieście się 
podziało, zmieniło.

Uważasz się za sojusznika LGBT? Napisz kilka 
słów wsparcia do swoich przyjaciół, którzy mogą 
tego potrzebować.

Pokażmy, że #jesteśmytutaj.

Zapraszamy do kontaktu!
info@rownosc.org.pl 
Facebook.com/rownosc

Jesteśmy tutaj, jesteśmy LGBT
Tęczowe billboardy i reklamy w kilku miastach

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rozumieć  świat  i  rządzące  nim 
mechanizmy,  mieć  potrzebę  dokony-
wania  konstruktywnych  zmian,  umieć 
jasno,  logicznie  i  skutecznie  wyrażać 
swoje  poglądy,  zabierać  publicznie 
głos, argumentować tak, by przekonać 
innych  do  własnego  stanowiska...-  to 
pragnienia  niejednego  człowieka.  Jak 
je  realizować?  Jak  rozwijać  wiedzę 
o  zasadach  demokracji,  o  funkcjono-
waniu państwa,  o własnej  roli w  spo-
łeczeństwie…?

Odpowiedzi na te pytania znają 
nauczyciele i uczniowie IV Liceum Ogól-
nokształcącego. Potrzeba przygotowania 
młodzieży do udziału w życiu społecznym 
oraz kształtowanie postawy obywatel-
skiej to jeden z priorytetów szkoły. Dając 
uczniowi szansę na pogłębianie zaintere-
sowań, na zdobycie rzetelnej wiedzy hu-
manistycznej, na kształtowanie postawy 
obywatelskiej i na zrozumienie zależności 
między przeszłością ( historia), a teraź-
niejszością IV LO przystąpiło do realizacji 
wielu tematycznych projektów. Są wśród 
nich gry miejskie, regularne spotkania 
z wykładowcami wyższych uczelni, z par-
lamentarzystami, działaczami urzędów 
Państwowych takich jak np. IPN czy 
udział w debatach.

Żeby potwierdzić celowość podej-
mowanych działań warto przybliżyć ich 
specyfikę. I tak, historyczne gry miejskie 
są formą systematycznie organizowaną 
przez Klub Historyczny im. Armii Krajowej 
i młodzież IV LO. Każdemu uczestnikowi 
dają możliwość zdobycia i pogłębienia 
wiedzy historycznej, podnoszą umiejęt-
ność rozwiązywania zadań i umiejętność 
rywalizacji.

Historyczne gry miejskie wykorzy-
stują autentyczne wydarzenia znane 
z historii danego miejsca. Są skierowane 
do młodzieży gimnazjalnej i ponadgim-
nazjalnej. Dzięki uczestnictwu w takich 
przedsięwzięciach młodzi ludzie nie tyl-
ko poznają historię swojego regionu, ale 
przede wszystkim doskonalą planowanie 
strategiczne(czasu, ludzi, pieniędzy); 
podnoszą efektywność pracy zespoło-
wej, co przydaje się w dorosłym życiu. 
Ponadto budują wiarę w sukces, uczą 
się współpracy, doskonalą umiejętność 
komunikowania się i dzielenia zdobytymi 
umiejętnościami, a co najważniejsze – 
udział w nich uruchamia kreatywność my-
ślenia i nieszablonowego działania. Stąd 
nie dziwi popularność wśród młodzieży tej 
formy, która wiedzę o przeszłości wyko-
rzystuje do rozwijania cech potrzebnych 
w codziennym życiu.

W marcu 2018 roku odbędzie się 7. 
edycja projektu. Jej celem będzie zapo-
znanie młodzieży z okresem wojny i oku-
pacji z uwzględnieniem wątków regional-
nych. IV LO jest szkołą, w której także po-
szukuje się atrakcyjnych dla ucznia metod 
kształcenia społeczno - obywatelskiego. 
Jedną z ciekawszych jest organizowanie 
spotkań z przedstawicielami życia pu-

blicznego. Dzięki takiej formie młodzież 
może bezpośrednio zadawać pytania 
i dyskutować na bieżące tematy z życia 
politycznego i społecznego. W grud-
niu 2017 roku szkoła gościła posłankę 
Agnieszkę Ścigaj, która m.in. ogłosiła wy-
niki konkursu ,,Porozmawiajmy o Konsty-
tucji”. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie 
klasy 1a naszej szkoły i w nagrodę pojadą 
26 stycznia 2018 r. na wycieczkę do Sej-
mu Rzeczpospolitej.

W ramach kształcenia patriotyczno-
obywatelskiego 2 lutego 2018 roku w IV 
LO otwarta zostanie wystawa ,,100 - lecie 
czynu legionowego”. Ekspozycja przygo-
towana przez krakowski oddział IPN,  pre-
zentowana wcześniej w Sejmie RP oraz 
w Muzeum Archeologicznym w Krakowie 
prezentuje dzieje Legionów Polskich w la-
tach 1914 – 1918. Wpisuje się ona dosko-
nale w obchody 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości i rozpoczyna 
obchody roku jubileuszowego w IV Li-
ceum Ogólnokształcącym. Wystawa bę-
dzie miała charakter otwarty, będą mogli 
ją zobaczyć uczniowie klas gimnazjalnych 
szkół podstawowych.

Poznawać, doświadczać, poszuki-
wać, rozumieć, działać – oto najlepsze 
cele, na realizację których stawia IV LO.

Czego się Jaś nie nauczy…, czyli  
o mądrej inwestycji w przyszłość

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

„Świeć się z Energą”:  
Olkusz 9. w Polsce

olkusz
Wiola�Woźniczko,�fot.�UMiG�Olkusz

Olkusz zajął 9. miejsce w ogól-
nopolskim konkursie „Świeć się 
z Energą”. W rezultacie do Srebr-
nego Miasta trafi energooszczędny 
sprzęt AGD o wartości 10 tys. 
złotych.

Do plebiscytu zgłoszono 143 
miasta z całej Polski, na które głoso-
wali internauci. Do finału zakwalifiko-
wało się 16 miejscowości - zwycięzców 
w poszczególnych województwach. 
Świetlną stolicą Małopolski został 
Olkusz, który za wygraną w etapie 
wojewódzkim otrzyma sprzęt ener-
gooszczędny o wartości 10 000 zł 

z przeznaczeniem na cele charytatyw-
ne. W finale najwięcej głosów oddano 
na Zamość (74 708). Dwa kolejne 
miejsca zajęły: Częstochowa (26 052) 
i Starachowice (19 623).

- Zwycięstwo w wojewódzkim 
etapie to podwójny sukces: naszego 
miasta, którego świąteczna dekoracja 
została doceniona przez internautów 
oraz sukces społeczny, ponieważ 
sprzęt AGD – po ustaleniu szcze-
gółów z organizatorami plebiscytu 
– zostanie przekazany najbardziej 
potrzebującym. Dziękuję wszystkim 
mieszkańcom oraz przyjaciołom 
Olkusza za ogromne zaangażowanie 
i oddane głosy, dzięki którym tytuł 
Świetlnej stolicy Małopolski trafił 
właśnie do Srebrnego Miasta – ko-

mentuje Roman Piaśnik, burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz.

„Świeć się z Energą” to charyta-
tywna akcja Energi. Zgodnie z regula-
minem konkursu, zwycięskie miasto 
oprócz tytułu „Świetlnej Stolicy 
Polski” otrzymuje cenne nagrody dla 
potrzebujących o wartości 50 000 zł. 
Do każdego z pozostałych finalistów, 
a więc także do Olkusza, trafi pomoc 
o wartości 10 000 złotych, w postaci 
energooszczędnego sprzętu AGD skła-
dającego się z: kuchni elektrycznej, 
zmywarki, lodówek, pralek, mikrofal, 
blenderów, parowarów, sokowirówki 
i czajników elektrycznych. Jak infor-
mują organizatorzy, plebiscyt cieszył 
się dużą popularnością - internauci 
łącznie oddali 395 210 głosów.

SKS-y w każdej szkole?
olkusz

Wiola�Woźniczko

Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki realizuje program „Szkolny Klub 
Sportowy”. Ile placówek z terenu 
miasta i gminy Olkusz przystąpiło 
do sportowego projektu?

MSiT informuje, SKS jest skiero-
wany do uczniów szkół bez względu 
na wiek, płeć oraz sprawność fizycz-
ną. Program umożliwia podejmowanie 
dodatkowej aktywności fizycznej re-
alizowanej w formie zajęć sportowych 
i rekreacyjnych pod opieką nauczycie-
la prowadzącego zajęcia wychowania 
fizycznego w danej szkole.

Jak realizacja programu wygląda 
w Olkuszu? Miejski radny Wojciech 
Panek uważa, że każda szkoła po-
winna przystąpić do programu. 
Argumentuje to m. in. danymi WHO, 
według których zalecany poziom 
aktywności fizycznej to co najmniej 
60 minut przez 7 dni w tygodniu. 
Tymczasem obecnie w szkołach pod-
stawowych ramowy plan nauczania 
przewiduje od IV do VIII klasy po 4 
godziny lekcyjne zajęć w tygodniu. 
Dlatego też radny zwrócił się włodarza 
miasta o podjęcie działań, by w każdej 
szkole odbywały się zajęcia SKS.

- W codziennych rozmowach z ro-
dzicami dzieci uczących się w naszych 
szkołach wielokrotnie pojawia się pro-
blem braku atrakcyjnych i aktywnych 
form spędzania czasu wolnego. Rodzi-
cie chcieliby, aby były to zajęcia bez-
pieczne, prowadzone pod nadzorem 
osoby dorosłej, dodatkowo, aby były 
przeprowadzone w sposób fachowy 
i atrakcyjny dla dzieci. Dlatego wielu 
rodziców zapisuje odpłatnie swoje po-
ciechy na dodatkowe zajęcia sportowe 
takie jak piłka nożna, piłka ręczna, 

basen, czy tenis. Jest to niewątpliwie 
skutkiem wzrastającej świadomości 
rodziców, że pełny rozwój dziecka 
to nie tylko zajęcia edukacyjne, ale 
także aktywność fizyczna. Uważam, 
że bardzo korzystny sposób finan-
sowania pozwoli naszej gminie na 
pożyteczne zorganizowanie czasu 
wolnego naszych dzieci i młodzieży. 
Chciałbym, abyśmy postawili sobie 
ambitny cel, aby w każdej szkole na 
terenie naszej gminy odbywały się 
w 2018 roku zajęcia SKS – podkreśla 
Wojciech Panek w swojej interpelacji 
skierowanej do burmistrza Romana 
Piaśnika.

W ramach programu SKS można 
uzyskać 95 proc. dofinansowania. 
Na ten cel Ministerstwo Sportu 
i Turystyki przeznaczyło w tym roku 
54 525 000 złotych, co pozwoli na 
zorganizowanie zajęć dla prawie 300 
tys. dzieci i młodzieży, w 14 tys. szkół 
w kraju. Zajęcia w ramach programu 

są organizowane dwa razy w tygodniu 
po 60 minut, w grupach minimum 15-
osobowych. W każdej szkole mogą być 
prowadzone równocześnie dwie grupy.

W odpowiedzi na interpelację 
burmistrz Roman Piasnik wyjaśnia, 
że uczniowie szkół, dla których 
organem prowadzącym jest gmina 
Olkusz, uczestniczą we wspomnia-
nym programie od stycznia 2017 
roku. - Program jest realizowany we 
współpracy z Małopolskim Związkiem 
Sportowym (głównym koordynatorem 
w województwie) i będzie współfinan-
sowany przez gminę również w 2018 
roku – odpowiada burmistrz Roman 
Piaśnik. 

Do tegorocznej edycji programu 
zgłosiło się 5 szkół z gminy Olkusz. 
W ramach programu zostanie utwo-
rzonych 10 grup zajęciowych.

Jak sądzicie, czy dodatkowe 
sportowe zajęcia powinny odbywać 
się w każdej szkole?



7Przegląd Olkuski | 26 stycznia 2018 |www.przeglad.olkuski.pl
R E K L A M A

Wasze interWencje
Kałuża zostanie na 

swoim miejscu
olkusz

Piotr�Kubiczek

Wielka kałuża przy ul. Rabsz-
tyńskiej, zaraz za skrętem w ul. 
Zieloną a tuż przed salonem me-
blowym „Bodzio” nie od dzisiaj 
jest problemem mieszkańców. Po 
intensywnych opadach deszczu, 
bądź zimowych roztopach, przej-
ście tamtędy bez narażania się na 
wejście do wody jest praktycznie 
niemożliwe. Apele do urzędników 
nie pomogły i wydaje się, że w naj-
bliższym czasie nie pomogą. Gmina 
nie planuje bowiem inwestować 
w to miejsce.

Wszystko przez to, że przejazd 
użytkowany przez mieszkańców, tak 
naprawdę nie jest drogą. Działka 
co prawda stanowi własność gminy 
Olkusz, jednak istniejący trakt nie 
ma żadnej kategorii drogowej, co jest 
równoznaczne z tym, że mieszkańcy 
i przyjezdni korzystający z przejazdu 
w tamtym miejscu robią to wyłącznie 
na własną odpowiedzialność.

- Był wykopany dół, który pozwa-
lał wodzie odpłynąć. Bez niego woda 
stoi, niezależnie czy pada, czy nie. 
Woda nie wsiąka. Wizyty w urzędzie 
czy starostwie nic nie pomagają, 
osoba interweniująca zostaje odesła-

na ze słowami: „przyślemy kogoś” - 
relacjonuje nasza Czytelniczka.

Chcąc pomóc mieszkańcom 
w rozwiązaniu ich problemu, sprawę 
w ratuszu naświetliliśmy sami. Pra-
cownicy wydziału drogowego pofa-
tygowali się na miejsce zgłoszenia 
i szybko znaleźli odpowiedź na posta-
wione pytanie. Niestety stanowisko 
urzędników raczej nie usatysfakcjo-
nuje żadnej z osób liczącej na popra-

wę warunków. - Teren w tamtym miej-
scu jest podmokły. Jego osuszenie nie 
wchodzi obecnie w grę, tym bardziej, 
że mamy do czynienia z „dziką drogą”, 
której nie ma na żadnym planie zago-
spodarowania przestrzennego. W tej 
sytuacji jakakolwiek inwestycja we 
wskazanym miejscu jest niemożliwa 
– przyznaje Michał Latos, rzecznik 
prasowy olkuskiego magistratu.

Brak chętnych do 
funkcji szefa sztabu

wolbrom
Piotr�Kubiczek

26. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w powiecie 
olkuskim okazał się rekordowy. 
Na rzecz Fundacji Jurka Owsiaka 
w sześciu sztabach rozlokowanych 
w pięciu różnych miejscowościach 
wolontariusze zebrali ponad 203 
tysiące złotych. Grały: Olkusz, 
Bukowno, Bolesław, Klucze oraz 
Jangrot. Zabrakło Wolbromia. Dla-
czego? Bowiem nikt nie podjął się 
funkcji szefa sztabu.

To już nie pierwszy rok kiedy 
wolbromianie chcąc pomóc fundacji 
WOŚP muszą szukać kwestujących 
w innych miejscowościach. Są tacy, 
którzy wskazują winnych tej sytu-
acji, w pierwszym szeregu stawiając 
kierownictwo Domu Kultury na czele 
z jego dyrektorem Piotrem Gamrotem. 
Podobno chodzi o poglądy polityczne, 

którymi kieruje się gospodarz prężnie 
działającego DK, i które powodują 
niechęć do organizacji finału ogólno-
polskiej akcji.

- Nie zgadzam się z opinią, że niby 
to ja miałbym blokować organizację 
finału Orkiestry. Do samego końca 
czekaliśmy na informację o utworze-
niu sztabu trzymając termin właśnie 
na przeprowadzenie finału. Kiedy 
stało się jasne, że nikt nie podjął 
się zorganizowania sztabu, dzień 
wypełniliśmy koncertem kolęd, aby 
zapewnić mieszkańcom alternatywny 
sposób spędzenia niedzielnego popo-
łudnia – mówi Piotr Gamrot.

Jednocześnie dyrektor zaznacza, 
że czeka na dowody w sprawie do-
mniemanego blokowania organizacji 
sztabu WOŚP w prowadzonej przez 
niego placówce. - Zapraszam do 
siebie osobę lub osoby, którym niby 
odmówiłem pomocy. Bardzo chętnie 
w cztery oczy zweryfikuję docierające 
do mnie nieprawdziwe informacje. 

Patrząc na historię działalności 

Dom Kultury w Wolbromiu, akcje 
charytatywne zawsze stanowiły w nim 
ważny punkt. Niosące pomoc koncer-
ty, przedstawienia, a nawet generalny 
remont mieszkania dla rodziny ze 
spalonego domu - to wszystko działo 
się wcale nie tak dawno właśnie pod 
szyldem DK.

Żaden ze sztabów w powiecie 
olkuskim podczas ostatniego Finału 
WOŚP nie został zorganizowany 
przez instytucję. Szefowały im pry-
watne osoby, w większości od lat 
zaangażowane w granie z Orkiestrą. 
W każdym przypadku liderzy spotkali 
się z przychylnością dyrekcji obiektów 
kulturalnych, czego dowodem są 
imprezy przeprowadzone w Miejskim 
Domu Kultury w Olkuszu, Miejskim 
Ośrodku Kultury w Bukownie, klu-
czewskim DK „Papiernik” i w bole-
sławskim Dworze. Jednak tam zawsze 
był szef, a tego w Wolbromiu zabrakło. 
Dlaczego? To już pytanie z gatunku 
tych bez odpowiedzi i bez konkretnego 
adresata.

Wasze interWencje

30-lecie II Liceum 
Ogólnokształcącego

olkusz
Piotr�Kubiczek

II Liceum Ogólnokształcące im. 
Ziemi Olkuskiej obchodzi w tym 
roku jubileusz 30-lecia istnienia. 
Z tej okazji w Miejskim Domu 
Kultury odbyła się rocznicowa 
gala, podczas której wspominano 
wydarzenia z minionych lat.

W dobie internetu i informacyj-
nych fejków, to szkoła jest gwarantem 
zdobywania wiedzy i kształcenia 
młodych pokoleń. Mówili o tym głośno 
i z przekonaniem wszyscy zaproszeni 
goście biorący udział w czwartko-
wych uroczystościach poświęconych 
okrągłej rocznicy istnienia II LO, 
które jak większość placówek na 
przestrzeni ostatnich lat zmieniło się 
nie do poznania pod względem metod 
nauczania i organizacji pracy. Nowy 
profil szkoły wcale jednak nie musi 
oznaczać zerwania z dotychczasowy-
mi wzorcami.

Historia szkoły sięga 1987 roku. 
To właśnie wtedy, 1 września w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących po 
raz pierwszy zabrzmiał dzwonek. 
Cztery lata później II LO stało się 
jednostką samodzielną, przenosząc 

się z ul. Kochanowskiego do odda-
nego do użytku budynku przy ul. 
Żeromskiego. Tam szkolna społecz-
ność świętowała ważne dla siebie 
wydarzenia. W 1993 r. zyskała imię 
Ziemi Olkuskiej, które dumnie nosi aż 
do dzisiaj. Później II LO doczekało się 
własnego sztandaru i zyskało wielu 
sprzymierzeńców, choćby w postaci 
zagranicznych partnerów z Niemiec, 
Francji, Grecji, czy Izraela. Początek 
nowego stulecia przyniósł placówce 
rozgłos poprzez uczestnictwo w mię-
dzynarodowych projektach języko-
wych, społecznych i różnego typu 
akcjach charytatywnych. „Dwójka” 
dbała i nadal dba o przyszłość swoich 
uczniów współpracując z Politechniką 
Krakowską, Akademią Górniczo-
Hutniczą w Krakowie oraz Wyższą 
Szkołą Biznesu z siedzibą w Dąbrowie 
Górniczej.

„Szkoła Jubilatka” prowadzona 
pierwotnie przez Jana Łaskawca 
i Annę Kafel, a w późniejszym okresie 
przez Iwonę Srokę wychowała wielu 
wybitnych absolwentów z dziedziny 
nauki, kultury i sportu.  Nie dziwi 
więc fakt, że najwięcej podziękowań 
i gratulacji płynęło pod adresem osób 
kierujących placówką. I choć przed 
kilku laty pojawiło się realne zagro-
żenie, że II LO zniknie z edukacyjnej 

mapy Olkusza, to dzięki zaangażowa-
niu wielu ludzi, w tym samorządow-
ców, nauczycieli, rodziców i samych 
uczniów do zamknięcia placówki nie 
doszło. I dobrze się stało, bo o lokalne 
tradycje trzeba dbać.

- Przetrwaliście sztorm, a to nie-
łatwe zadanie w dzisiejszych czasach. 
Jestem przekonany, że najgorsze 
już za Wami. Serdecznie gratuluję 
pięknego jubileuszu i obiecuję, że 
będziemy o Was dbać tak, jak o każdą 
inną szkołę w naszym powiecie. 
W końcu to młode pokolenie, które 
teraz się kształci, jest gwarantem 
naszych emerytur – mówił starosta 
Paweł Piasny.

Z życzeniami pospieszyli również 
przedstawiciele parlamentu, Miasta 
i Gminy Olkusz, duchowieństwa 
i zaprzyjaźnionych instytucji. Szkoła 
to ludzie, więc na scenie nie mogło 
zabraknąć również absolwentów, 
byłej dyrektor Anny Kafel i grona 
pedagogicznego. Serdecznościom nie 
było końca, a uroczystą galę zwień-
czył urodzinowy tort oraz bankiet. 
Na sobotę zaplanowano natomiast 
Karnawałowy Bal Absolwentów. 
Międzypokoleniowa zabawa potrwa 
do białego rana, ale w końcu 30-lecie 
obchodzi się tylko raz..
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OLKUSZ 
Olkusz, gm. Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu
przy alei Tysiąclecia 13, w gabinetach 

lekarskich przy Poradni Medycyny Pracy 
w budynku oddziału psychiatrii  

Tel. 41 240 13 45

WOLBROM 
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

Miejsko-Gminne Centrum Medyczne 
WOL-MED Sp. z o.o., ul. Skalska 22
Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:

Ogłoszenia 
drobne 

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

R E K L A M A

olkusz
Olgerd�Dziechciarz

„Jeżeli jest tak dobrze, to 
dlaczego jest tak źle?” Eugeniusz 
Kwiatkowski

Gdy dotychczasowy wicepre-
mier Mateusz Morawiecki zastąpił 
Beatę Szydło na stanowisku szefa 
Rady Ministrów, dziennikarz Agen-
cji Informacyjnej Polska Press 
z sobie tylko wiadomych powodów 
zapytał Janusza Korwina-Mikkego, 
prezesa partii Wolność, czy to dobra 
zmiana?

Janusz Korwin-Mikke, w klasycz-
nym dla siebie stylu, odpowiedział 
krótko i kontrowersyjnie: – Fatalna. 
Pan Mateusz Morawiecki postępuje 
jak przedwojenny wicepremier ds. 
gospodarki pan Eugeniusz Kwiat-
kowski, którego polityka w II RP była 
katastrofalna. I dokładnie to samo robi 
pan Morawiecki. Skutki tego są i będą 
fatalne. To nie jest odpowiednia osoba 
na takie stanowisko.

Dlaczego Kwiatkowski był złym 
ministrem prezes Korwin-Mikke nie 
wyjaśnia, po prostu – jak to ma 
w zwyczaju – bez słowa uzasadnienia, 
obrzucił zasłużonego przedwojennego 
ministra i wicepremiera błotem. Fakty 
mówią wszak zupełnie co innego, 
ale – jak to zwykle w starciu z de-
magogią, to tylko jak najgorzej dla 
tych faktów. Eugeniusz Kwiatkowski 
był politykiem, a przede wszystkim 
wybitnym działaczem gospodarczym 
w czasach międzywojennych i tuż po-
wojennych, autorem fundamentalnego 
dla II Rzeczpospolitej planu 4-letniego 
(proszę nie mylić z powojennymi pla-
nami 5-letnimi!). Mało kto wie, że miał 
on także związki z Ziemią Olkuską, 
z którą wiązał nadzieje na spokojną 

starość, a które to nadzieje okazały się 
płonne. Ale nie uprzedzajmy faktów.

Przyszły minister gospodarki 
urodził się 30 grudnia 1888 roku 
w Krakowie. Ojciec Eugeniusza, Jan 
Kwiatkowski, z zawodu inżynier kolej-
nictwa (wedle innych źródeł prawnik), 
pracował na kolei galicyjskiej. Matką 
była Wincenta z rodziny znanych 
krakowskich mieszczan Moszczyń-
skich. Po odziedziczeniu majątku 
po bracie ojciec z rodziną przenieśli 
się do Czernichowic pod Zbarażem, 
miejscowości położonych na granicy 
Podola i Wołynia.

Dzieciństwo spędził Eugeniusz 
Kwiatkowski w Czernichowicach 
razem z rodzeństwem: Romanem, 
Janiną i Zofią (ta najmłodsza siostra 
przeżyła cały XX wiek – ur. w 1900 r., 
zm. w 2000 r.). W 1898 r. rozpoczął 

naukę w gimnazjum Franciszka Józefa 
we Lwowie – jak sam przyznawał we 
wspomnieniach: w tym czasie nauka 
nie szła mu najlepiej; z przedmiotów 
takich jak polski, niemiecki, geo-
grafia i matematyka miał zaledwie 
oceny dostateczne. W 1902 r. zaczął 
uczęszczać do słynącego z wysokiego 
poziomu nauczania i patriotycznego 
wychowania młodzieży Gimnazjum 
OO. Jezuitów w Bąkowicach pod 
Chyrowem. W 1903 r. odumarł go 
ojciec. W 1907 r. otrzymał świadectwo 
dojrzałości. Po maturze, w latach 1907 
–1910 studiował na Wydziale Chemii 
Technicznej Politechniki Lwowskiej 
– wtedy już nauka nie sprawiała mu 
kłopotów. Jednak w 1910 r. Eugeniusz 
za namową matki, która obawiała 
się skutków zaangażowania syna 
w działalność polityczną i niepodle-
głościową, zdecydował się wyjechać na 
dalsze studia na uniwersytet w Mona-

chium (przebywał tam w latach 1910-
12). W 1913 r. powrócił do Lwowa, 
gdzie odbywał praktykę w Gazowni 
Miejskiej. We wrześniu tego samego 
roku poślubił Leokadię, z którą miał 
trójkę dzieci: Jana, Hannę i Ewę. 
W trakcie studiów we Lwowie związał 
się z młodzieżowymi organizacjami 
niepodległościowymi Zet i Zarzewie, 
a następnie został członkiem Polskich 
Drużyn Strzeleckich. Gdy wybuchła 
I wojna światowa służył w Legionie 
Wschodnim, następnie w Legionach 
Polskich: „po krótkim okresie prze-
szkolenia zostałem ściągnięty do biura 
werbunkowego w Chełmie. Współdzia-
łałem z „Głosem Ziemi Chełmskiej”, 
a gdy władze austriackie się o tym 
dowiedziały oddelegowały mnie na 
przymusowe przeszkolenie w Dęblinie 
i następnie do obozu szkoleniowego 

w Zambrowie. W drugiej połowie 1917 
roku zostałem skierowany do Łukowa, 
gdzie pomagałem internowanym 
w obozie jenieckim” – wspominał. 
Zajmował się też pracą konspiracyjna 
w Polskiej Organizacji Wojskowej. Gdy 
wybuchła wojna polsko-bolszewicka 
pracował w Głównym Urzędzie Za-
opatrzenia Armii (sekcja chemiczna) 
przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. 
W 1921 r. wystąpił z wojska w stopniu 
porucznika i przez dwa lata wykładał 
na Wydziale Chemicznym Politechniki 
Warszawskiej. Jako inżynier chemik 
podjął w 1923 r. pracę na stanowisku 
dyrektora technicznego w Państwo-
wej Fabryce Związków Azotowych 
w Chorzowie.

Kwiatkowski we władzach
Po przewrocie majowym Prezydent 

RP Ignacy Mościcki (jak wiadomo – 
profesor chemii) zarekomendował 
go na stanowisko ministra przemy-

słu i handlu w rządzie Kazimierza 
Bartla. Urząd ten piastował w latach 
1926-30. Stał się szeroko znany 
i popularny jako autor koncepcji roz-
woju handlu morskiego i budowniczy 
portu w Gdyni. Jest tam traktowany 
jako jedna z najbardziej zasłużonych 
postaci w dziejach miasta. Dziś nazwi-
sko Kwiatkowski nosi kilka obiektów 
w Gdyni, wśród nich wyższa szkoła, 
a władze miejskie wręczają zasłużonym 
obywatelom medal z jego podobizną. 
Dzięki niemu w błyskawicznym tempie 
ta wcześniej mała wioska rybacka stała 
się wielkim miastem portowym, które 
dla międzywojennej Polski było praw-
dziwym „oknem na świat”. Skalą suk-
cesu niech będzie fakt, że pod koniec 
lat 30. Gdynia – uznawana wtedy za 
najnowocześniejszy port w Europie – 
zdystansowała dotychczasowego lidera 

w przeładunku towarów na Bałtyku, 
czyli port w Gdańsku (Wolne Miasto 
Gdańsk). Poza budową portu i sub-
stancji miejskiej w Gdyni Kwiatkowski 
przyczynił się też do powstania i rozwo-
ju polskiej floty handlowej, uwalniając 
kraj od wysokich kosztów płaconych 
obcym armatorom. Po latach, krótko 
przed śmiercią, przed Senatem Uni-
wersytetu Gdańskiego, wspominał: 
„Nie zapomnę dnia 13 lipca 1930 
roku. Wśród dni gorszych spowodo-
wanych kryzysem w gospodarstwie, 
ten jednak wspominam bardzo dobrze. 
Był to dzień poświęcenia i podniesienia 
bandery na statku szkolnym „Dar 
Pomorza”. Pamiętam jeszcze słowa, 
które wpisałem do księgi pamiątko-
wej: „Polska bez własnego wybrzeża 
morskiego i bez własnej floty nie będzie 
nigdy ani zjednoczona, ani niepod-
legła, ani samodzielna gospodarczo 
i politycznie, ani szanowana w wielkiej 

rodzinie państw i narodów.”
Jednocześnie z jego inicjatywy 

powstała również Dalekomorska 
Flota Rybacka. Przyczynił się Kwiat-
kowski do zorganizowania i otwar-
cia Powszechnej Wystawy Krajowej 
(trwającej 138 dni – od 16 maja do 30 
września 1929 r.). Wystawa miała na 
celu uczczenie 10-lecia odzyskania 
niepodległości i zaprezentować doro-
bek odrodzonego państwa.

Tylko dwa lata trwał epizod po-
selski Kwiatkowskiego w II RP (1928-
1930 był posłem z listy Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem). Jak 
pisze historyk Marian Marek Drozdow-

ski: „W bezpośredniej walce politycznej 
BBWR z partiami opozycyjnymi Kwiat-
kowski jednak nie brał w zasadzie 
udziału. Obcy był mu fanatyzm, nie-
nawiść do działaczy ruchu ludowego, 
narodowego czy socjalistycznego. 
W swych poglądach najbliższy był 
umiarkowanej, centrowej opozycji”. 
Ponoć właśnie za to, że nie wdawał się 
w gry polityczne i nie był koniunktura-
listą, przestał być członkiem rządu. 

W latach 1930 – 1935 Eugeniusz 
Kwiatkowski pozostawał na stanowi-
sku dyrektora Państwowych Fabryk 
Związków Azotowych w Chorzowie 
i Mościcach.

Od października 1935 r do 30 
września 1939 roku Eugeniusz Kwiat-

kowski pełnił funkcję wicepremiera 
i ministra skarbu w rządach: Ma-
riana Zyndrama-Kościałkowskiego 
i Felicjana Sławoja Składkowskiego. 
Patronował Centralnemu Okręgowi 
Przemysłowemu, będąc autorem jego 
planu, a następnie koordynatorem 
budowy COP-u. COP, czyli okręg 
przemysłowy przemysłu ciężkiego miał 
powierzchnię 60 000 km² (południo-
wo-centralna część kraju obejmująca 
44 powiaty), który zamieszkiwało 6 
mln ludzi. Budowany był w latach 
1936–1939 (kolejne etapy budowy 
przerwała II wojna światowa). Był obok 
budowy portu w Gdyni największym 
przedsięwzięciem ekonomicznym 
II Rzeczypospolitej. Za powstaniem 
COP-u przemawiała chęć zwiększenie 
ekonomicznego potencjału Polski, 
rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbro-
jeniowego. Nie mniej istotne było także 
zmniejszenie bezrobocia, które spo-
wodowane było skutkami trwającego 
od końca lat 20. wielkiego kryzysu. 
Zakłady w Stalowej Woli, Staracho-
wicach, Mielcu, Radomiu, Rzeszowie 
zapewniły pracę na terenach do-
tkniętych największym bezrobociem, 
a budowa infrastruktury podniosło 
poziom cywilizacyjny tych terenów. Na 
COP w latach 1937–1939 wydano ok. 
60% całości wydatków inwestycyjnych 
Polski – 1925 mln zł.

Kwiatkowski prywatnie
W 1935 r. Kwiatkowski sprzedał 

ojcowiznę, czyli ziemię i las w okoli-
cach Zbaraża i kupił od rodziny Ga-
wińskich majątek Owczary w Cianowi-
cach, wówczas należących do powiatu 
olkuskiego. W majątku znajdował się 
i zresztą jest tam do dziś dwór muro-
wany - zbudowany pod koniec XIX w. 
w miejscu wcześniejszego drewnianego 
- przez ówczesnego właściciela Owczar 
Antoniego Zygmunta Helcela. Dwór 
otoczony był założonym w II poł. XVIII 
w. parkiem, który przekomponowany 
został na przeł. XIX/XX w. (rosnące 
w nim dwa drzewa dąb i lipa są dziś 
pomnikami przyrody). 

Na kłopoty (gospodarcze) 
Kwiatkowski

Kupię - Sprzedam
=Sprzedam cegłę silikatową białą - 
250x120x65, ok. 8000 szt.,  
cena - 60 gr./szt. (do negocjacji).  
Tel.(796)177027.
Autoskup - kupię każdą markę, tanie 

i drogie, gotówka od ręki, płacę 
najlepiej. Tel.(512)898278.

=Sprzedam maszyny szwalnicze do 
skóry. Tel.(532)883644.
=Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

uSługi
=Firma iNTrOLigaTOrSKa 
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewicza 
19 (naprzeciwko “Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy trady-
cyjne - twarde (duża ilość kolorów), 

bindowanie, termobindowanie, bigow-
anie, złocenie metodą termodruku.
=Naprawa komputerów PC, lap-
topów, tabletów. Tel.(601)623740. 
Dojazd do klienta.
Autoskup - kupię każdą markę, tanie 

i drogie, gotówka od ręki, płacę 
najlepiej. Tel.(793)001819.

=Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.
=Zwyżka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i usługi rębakiem do gałęzi, 
elektyczne itp. Tel.(512)373245.

BudOwLaNe
=Malowanie, wolny termin!  
Tel.(799)914523.

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

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

Lombard Tomasz Kiełtyka, Olkusz, 
Kasztanowa 4, czynne 8-20, skup 
i sprzedaż złota, atrakcyjne ceny, 
super warunki. Tel.(512)777884.

=Kancelaria Doradztwa Prawnego 
AlterLex Olkusz ul. Kościuszki 32, 
piętro I, Tel.(607)426076, mail: 
biuro@alterlex.pl  
Czym się zajmujemy:
- udzielamy porad i konsultacji 
prawnych, 
- sporządzamy pisma procesowe 
i urzędowe,
- opracowujemy projekty aktów 
prawnych, w tym umów, porozumień, 
uchwał, regulaminów, zarządzeń,

- prowadzimy mediacje,
- pomagamy w otwarciu działalności 
gospodarczej, zajmujemy się 
wdrożeniem prawnym sklepu inter-
netowego,
- badamy zgodność działań podmi-
otów z przepisami o ochronie danych 
osobowych oraz opracowujemy 
niezbędną dokumentacje w tym 
zakresie.
Gwarantujemy profesjonalną obsługę 
w przystępnych cenach. Zapraszamy: 
pon.-pt.  9-17.
=Kancelaria prawna, spadki, 
rozgraniczenia, odwołania od decyzji 
ZUS www.prawnicybracia.pl.  
Tel.(518)858663, (515)560797. 

OKOLiczNOściOwe
=ATELIER Olkusz, Żuradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia 
do dokumentów (drobny retusz 
gratis, możliwość wykonania w domu 
u klienta). Tel.(600)057912.
=WESELA - obsługa muzyczna - DJ, 
prezenter - imprezy okolicznościowe - 
zawodowo. www.pbmuzyka.pl  
Tel.(501)384356.

FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 30. 
Najszybsze i najtańsze zdjęcia do 
dokumentów w 3 minuty + retusz 

gratis (możliwość dojazdu do klienta). 
Tel.(600)057911, (692)736760.

TraNSpOrTOwe
=Transport kompleksowo.  
Tel.(789)143012.

=Transport przeprowadzki  
Tel.(793)999910.

mOTOryzacJa
=OLeJe, FiLTry, aKceSOria 
i prOFeSJONaLNe Narzędzia 
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 bieżące
- części i akcesoria
- lakiery samochodowe już od 17 zł/100 ml
- lakiery spray do wszytkich 
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysiąclecia 1B,  
Tel.(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.
=auTO-SzyBy: markowe szyby 
samochodowe, sprzedaż, montaż, 
naprawa, serwis. Bogucin Duży 100. 
Tel.(32)6428656, (663)747609.
=AUTO SKUP GOTÓWKA, 
OSOBOWE I DOSTAWCZE, WSZYST-
KIE MARKI I ROCZNIKI, NAJLEPSZE 
CENY, DOJAZD. TEL.(515)274430, 
(602)871305.

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

Autoskup- kupię każdą markę, tanie 
i drogie, gotówka od ręki, płacę 

najlepiej. Tel.(793)001819.

=Autoskup - każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.
=pOmOc drOgOwa.  
Tel.(695)634005.
=SERWIS KLIMATYZACJI. Przeglądy 
- dezynfekcja- naprawa. Olkusz, 
Al.1000-lecia 1b, Tel.(695)634005.

NierucHOmOści
LOKaLe użyTKOwe
=Lokal do wynajęcia przy  
ul. K. K. wielkiego, wejście od 
ulicy. Tel.(519)192879.

praca
=Przyjmę do biura spedytora 
na transport międzynarodowy, 
znajomość j.angielskiego, również do 
przyuczenia. Tel.(509)020901.

=Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy, C+E, na chłodnie, 
wyjazdy tygodniowe.  
Tel.(666)352660.

=Zatrudnię do biura osobę z orzec-
zeniem min. II grupa, teren pracy 
okolice Wolbromia. Tel.(509)020901.

=40 lat, wykszałcenie wyższe  
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.

Niniejszym informuję, że zagubiono 
legitymację służbową 17/12, wydaną 

przez Prokuratora Okręgowego  
w Krakowie.
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=28 stycznia
16:00 Fernando (2D DUBBING) 
18:00 Paddington (2D DUBBING) 
20:00 Narzeczony na niby (2D PL) 
=29 stycznia
16:00 Fernando (2D DUBBING) 
18:00 Paddington (2D DUBBING) 
20:00 Narzeczony na niby (2D PL) 
=30 stycznia
16:00 Fernando (2D DUBBING) 
18:00 Paddington (2D DUBBING) 
20:00 Narzeczony na niby (2D PL) 
=31 stycznia
16:00 Fernando (2D DUBBING) 
18:00 Paddington (2D DUBBING) 
20:00 Narzeczony na niby (2D PL)

=26 stycznia
16:00 Gnomy rozrabiają (3D DUBBING) 
17:45 Podatek od miłości (2D PL) 
18:00 Atak paniki (2D PL) 
20:00 Podatek od miłości (2D PL) 
20:15 Naznaczony: Ostatni klucz (2D NAPISY) 
=27 stycznia
16:00 Gnomy rozrabiają (3D DUBBING) 
17:45 Podatek od miłości (2D PL) 
18:00 Atak paniki (2D PL) 
20:00 Podatek od miłości (2D PL) 
20:15 Naznaczony: Ostatni klucz (2D NAPISY) 
=28 stycznia
16:00 Gnomy rozrabiają (3D DUBBING) 
17:45 Podatek od miłości (2D PL) 
18:00 Atak paniki (2D PL) 
20:00 Podatek od miłości (2D PL) 
20:15 Naznaczony: Ostatni klucz (2D NAPISY) 
=30 stycznia
16:00 Gnomy rozrabiają (2D DUBBING) 
17:45 Podatek od miłości (2D PL) 
18:00 Atak paniki (2D PL) 
20:00 Podatek od miłości (2D PL) 
20:15 Naznaczony: Ostatni klucz (2D NAPISY) 
=31 stycznia
16:00 Gnomy rozrabiają (3D DUBBING) 
17:45 Podatek od miłości (2D PL) 
18:00 Atak paniki (2D PL) 
20:00 Podatek od miłości (2D PL) 
20:15 Naznaczony: Ostatni klucz (2D NAPISY) 
=01 lutego
16:00 Gnomy rozrabiają (3D DUBBING) 
17:45 Podatek od miłości (2D PL) 
18:00 Atak paniki (2D PL) 
20:00 Podatek od miłości (2D PL) 
20:15 Naznaczony: Ostatni klucz (2D NAPISY)

=27 stycznia
17:00 III liga siatkówki: Kłos Olkusz - Iskierka Tarnów 
=28 stycznia
09:00 Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn LZS 
15:30 SPR Olkusz. Liga Młodziczek: SPR I I II - 
Kusy Kraków I i II 
18:30 Olkuska Liga Oldbojów Futsal 2017/2018 

=26 stycznia
19:00 Koncert Anny Marii Jopek
=27 stycznia
18:00 Rozdanie nagród Cordis Nobilis

=28 stycznia
16:00 Kino MOK Bukowno
18:00 Melodie z operetek i musicali
=31 stycznia
17:30 Prezentacja i promocja Monografii Miasta 
„Dzieje Bukowna”

=26 stycznia
16:00 - 18:30 Piątkowe popołudnie z filmem, 
baśnią, bajką i bajeczką

=26 stycznia
14:30 - 20:00 Nauka gry na gitarze akustycznej 
i elektycznej 
17:00 - 18:00 Kółko szachowe dla dzieci 
=27 stycznia
09:00 - 10:00 Zajęcia z rysunku i malarstwa 
09:00 - 14:00 Zespół Pieśni i Tańca 
„Wolbromiacy” 
10:10 - 11:00 Świat Małego Odkrywcy - dzieci 
w wieku od 3 do 5 lat 
11:15 - 12:00 Zajęcia plastyczne 
12:30 - 13:30 Świat Małego Odkrywcy - dzieci 
w wieku od 6 do 10 lat 
=29 stycznia
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia 
taneczne dla dzieci i młodzieży 
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań 
=30 stycznia
14:30 - 20:00 Nauka gry na gitarze akustycznej 
i elektycznej 
16:00 - 17:00 Zajęcia teatralne 
=31 stycznia
15:00 Nauka gry na gitarze 
17:30 - 18:45 Zajęcia muzyczne dla dzieci 
i młodzieży 
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań

=26 stycznia
15:00 - 16:00 Piątki z angielskim
=27 stycznia
10:00 - 11:00 Soboty on-line
11:00 - 12:00 Poranek podróżników

=26 stycznia
15:10 - 16:00 Klub Motyli Książkowych
16:00 - 16:45 Piątek z książką - chodź opowiem Ci...
=30 stycznia
11:00 - 13:00 Kurs komputerowy 50+ (zajęcia 
w dwóch grupach)

=Galeria zaprasza do zwiedzania ekspozycji 
stałej malarstwa współczesnego polskiego, 
europejskiego i światowego z kolekcji Sztuki 
Współczesnej BWA w Olkuszu, w której zgroma-
dzono ok. 400 prac wykonanych różną techniką 
- większość dzieł eskponowana jest w salach na 
I i II piętrze. Pon. 9-16, wt.-pt. 10-18, sob. 10-14.
=26 stycznia
18:00 Wernisaż wystawy Rafała Urbańskiego - QR 
[re]konstrukcje

=26 stycznia
15:00 - 18:00 Pianino 
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
15:45 - 16:30 Zajęcia wokalne z emisją głosu 
16:00 - 17:00 Zdrowy kręgosłup 
16:15 - 18:00 Korepetycje z matematyki 
17:00 - 19:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
=29 stycznia
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
17:00 - 19:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
18:15 - 19:00 Fitness 50+ 
19:05 - 19:50 Fitness 60+ 
=30 stycznia
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
16:15 - 17:45 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla 
dzieci (podział na grupy) 
17:00 - 20:00 Amatorska Szkoła Szycia 
17:00 - 19:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
17:30 - 18:15 Aqua aerobic - Basen w Bukownie
18:00 - 18:55 Dance aerobic 
18:00 - 19:00 Plastyka dla dzieci 
=31 stycznia
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
17:00 - 20:00 Amatorska Szkoła Szycia 
17:00 - 19:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
17:00 - 18:00 Plastyka dla dzieci 
17:00 - 18:00 Zumbomania 

=29 stycznia
15:30 - 17:00 Spotkania ZHP 
17:00 - 18:00 Joga 
17:30 - 18:30 Zajęcia plastyczne dla dzieci 
18:30 - 19:30 Język polski dla obcokrajowców 
=30 stycznia
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
17:30 - 18:30 Język angielski dla dorosłych (grupa 
początkująca) 
18:30 - 19:30 Zumba 
=31 stycznia
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
17:30 - 18:30 Język niemiecki dla dorosłych 
=01 lutego
17:00 - 18:00 Język rosyjski dla dorosłych (grupa 
początkująca) 
17:00 - 18:00 Malowanie na szkle 

=Zajęcia w Klubie Przyjaźń odbywają się zgodnie 
z harmonogramem zamieszczonym na stronie 
www.swdw.pl

=28 stycznia
10:30 Koncert kolęd w wykonaniu zespołów: 
„Rodaczanie” i „Tesamee...” GOK Klucze - Parafia 
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Rodakach

KALENDARIUM
Szyk Kulturalny

To innowacyjny projekt reali-
zowany przez Centrum artystyczne 
Szyk Kultury-Vitrus dedykowany 
mieszkańcom Olkusza. Głównym 
elementem cyklu jest realizacja 
projektów artystycznych na tere-
nie miasta. Będzie się można min 
spodziewać : Koncertów jazzowych, 
koncertów  pop, koncertów roc-
kowych oraz spotkań ze znanymi 
postaciami ze świata kultury, oraz 
sztuki. Uczestnictwo w kulturze, 
a zwłaszcza we „własnej” kulturze- 
kulturze polskich artystów , którzy 
poprzez przemyślane teksty poetyckie 
oraz doskonałe brzmienie muzyczne 
, wnieśli swój wkład w kształtowanie 

osobowości ludzkiej, integrując poko-
lenia, nadając odpowiedni wydźwięk 
prezentowanym wartościom- to dla 
pomysłodawców inicjatywy sprawa 
priorytetowa. Z tego też względu do 
projektu zapraszane są firmy, które 
będą współtworzyły inicjatywę pro-
społeczną. Wspólne działanie jest 
zawsze bardziej efektywne, bo skupia 
ludzi którzy pragną zmian- a to już 
krok od osiągnięcia sukcesu  Kulturę 
ostatnich 20 lat cechuje bowiem we-
wnętrzna „niestałość”. Jej ośrodkiem 
są już jednak nie tylko wydarzenia 
zewnętrzne...ale i my sami.

 Głównym celem „Szyku..” jest 
rozpowszechnianie i edukacja w za-

kresie szeroko rozumianej kultury 
zwłaszcza muzycznej. Wzbogacenie 
codziennego życia, rozbudzanie em-
patii, budowanie pozytywnych war-
tości, emocji i samopoczucia. Zależy 
nam na nawiązaniu dialogu pokole-
niowego, pielęgnowaniu więzi lokal-
nych, integracji społeczności Olkusza 
oraz okolicznych miejscowości.- mówi 
Katarzyna Szymkowska menager 
projektu „ Szyk Kultury” Żyjemy 
w epoce w której nowoczesność nie 
rysuje się optymistycznie, a zwłaszcza 
w kontekście kultywowania i ochrony 
kultury niematerialnej. Cechuje się 
bowiem: rozmyciem, ciekłością, roz-
proszeniem, amorficznością. Zamiast 

bezpieczeństwa „ nowoczesność wy-
biera wolność. Zamiast umacniania 
swojej kulturowej tożsamości- krót-
koterminowość wszystkiego (w tym 
związków międzyludzkich). Okres ten 
cechuje zatem pozbawienie „ pewnego 
gruntu” a tym samym „stabilnych 
perspektyw” 

W ramach projektu  
w najbliższym czasie :

16.02.2018 r. 
Stare Dobre Małżeństwo

25.03.2018 r.  
Renata Przemyk
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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. 
Olkusz, ul.  Sławkowska 4. Poniedziałek 
16.30 - 19.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, prokto-
log, konsultacje, biopsje, USG jamy brzusznej, 
USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłonnych, 
leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 16:00-19:30.

CHIRURG DZIECIĘCY
Dariusz Majda dr n. med.,chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, lecze-
nie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów.  
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00.  Jeden CZWARTEK w miesiącu 17:20-
19:30.

CHIRURG naCZYnIowY
Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. Kon-
sultacje, badanie USG DOPPLER żył i tętnic, dia-
gnostyka miażdżycy, skleroterapia, leczenie 
żylaków.  Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. CZWARTEK 15:30-19:30.

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).

Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Konsul-
tacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze 
bogatopłytkowe, kwalifikacje do zabiegów.  
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 15:45-19:30.

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.

Wojciech Gołąb ortopeda, traumatolog. Konsul-
tacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze 
bogatopłytkowe, kwalifikacje do zabiegów.  
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Co drugi WTOREK 15:45-19:30.

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

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. 

CoaCHInG
Michał  Tworus  Dyplomowany Coach ,  
analiza behawioralna i poznawcza, Extended 
Disc, treningi miękkie. Olkusz, ul. Gęsia2.  
Tel. 504 06 99 06, www.tworus.com.pl

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 specjalista 
dermatolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn.  
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Co druga SOBOTA 9:00-12:00.

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.

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. 
Co drugi WTOREK 15:30-19:30, JEDNA SOBOTA 
9:00-14:00.

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

GastRoEntERoloG
Łukasz Firkowski specjalista gastroenterolog, 
specjalista chorób wewnętrznych. Konsultacje, 
diagnostyka oraz leczenie chorób przewodu 
pokarmowego: przełyku, żołądka, dwunastnicy, 
jelita cienkiego, grubego, wątroby, trzustki i dróg 
żółciowych. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 15:30-19:30.

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 i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, lecze-
nie infekcji, antykoncepcja, menopauza, endo-
metrioza, kwalifikacje do zabiegów.  Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz,  
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
Co druga ŚRODA 14:00-17:00.

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 specjalista ginekolog i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, leczenie 
infekcji, antykoncepcja, menopauza, endometrioza, 
kwalifikacje do zabiegów.  Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 9:00-12:00.

poradnia schorzeń sutka• 
Sebastian Mosiej lek. med.  Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej . Olkusz, ul. Sławkowska 4. Ponie-
działek 16.30 - 19.00. Rejestracja tel. 32 7543464, 
32 733 96 79. www.gal-med.com

ImmUnoloG
Elżbieta Papuga- Szela specjalista immunolog 
kliniczny, spec. chorób wewnętrznych. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.  
PIĄTEK 16:15-19:30. 

KaRDIoloG
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 
USG,  DOPPLER .  Re jest rac ja  po  16:00  
tel. 796 797 112, wt.16-18, pt.16-18.

Janusz Rogóż specjalista 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 16:30-
19:30.

Katarzyna Cholewa dr n. med., kardiolog. Kon-
sultacje, EKG, ECHO serca.  Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 
12:00-19:30

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.  
Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. tel. 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.

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 13.). Pon., czw. 14-17.

Lidia Liszczyk-Mania specjalista laryngolog 
dziecięcy. 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 
15:30-19:30.

Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngo-
log. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”).  
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Wt., 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.

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 
neurologii i rehabilitacji medycznej - kwalifikacja 
do uprawiania sportu oraz testów sprawnościo-
wych do służb mundurowych, 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

nEURoCHIRURG
Łukasz Janeczko specjalista 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. Co druga SOBOTA 9:00-
13:00.

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

Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsultacje.  
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 17:00-19:30.

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 18:10-
20:00.

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. Nullo 35B. 
Rejestracja tel. 32 643 25 85, godz. 9-16.  
www.okotest.pl
Katarzyna Rataj – Pająk lek. med. specjalista 
chorób oczu, badania okulistyczne niemowląt, 
dzieci i dorosłych. VIS – OPTICA, Olkusz, Al. 1000-
lecia 20. Rejestracja codziennie tel. 784 820 130, 
przypadki pilne 508 177 970.
Magdalena Kuchno- Jop specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe  bada-
nie wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia 
gałki ocznej, leczenie zaćmy, OCT, medycyna 
pracy.  Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. ŚRODA 15:00- 17:00.
Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe  bada-
nie wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia 
gałki ocznej, leczenie zaćmy, OCT,  medycyna 
pracy.  Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 12:00-17:00, 
WTOREK 12:00-17:00, CZWARTEK 10:00-15:00.

onKoloG
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
Olkusz, ul.  Sławkowska 4. Poniedziałek 
16.30 - 19.00.. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

Tomasz Muszalski, specjalista onkologii klinicz-
nej. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. Co drugi PONIEDZIAŁEK 16:30- 
19:30.

optYKa
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Oferujemy 
okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, soczewki 
kontaktowe i akcesoria, badanie okulistyczne.
Olkusz, al. 1000-lecia 20, 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,  
505 988 780.
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.
Magdalena Janeczko dr. n. med., specjalista 
pediatrii, specjalista genetyki klinicznej. Konsul-
tacje dzieci z cechami dysmorfii, wadami rozwo-
jowymi, opóźnieniem rozwoju psychomotorycz-
nego, niepełnosprawnością intelektualną, niedo-
borem wzrostu, wzrostem nadmiernym i podej-
rzeniem chorób jednogenowych, pary z niepłod-
nością, dorośli z podejrzeniem choroby uwarun-
kowanej genetycznie oraz z obciążonym wywia-
dem rodzinnym w kierunku chorób nowotworo-
wych.  Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00. Co druga SOBOTA 9:00-13:00.
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
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr Paulina 
Węglarz. Usługi kosmetyczne i lecznicze dla Twoich 
stóp. Tel. 517 952 536. www.podologolkusz.pl 
Dojazd na terenie Olkusza gratis.

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

psYCHIatRIa 
/ psYCHotERapIa
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.
Gabinet lekarski Anna Chmiest, psychiatra, 
psychoterapeuta. Przyjmuje środa, piątek 13.00-
19.00, czw. od 15.00. Rejestracja telefoniczna 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
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  
www.marlibo-medica.pl 
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, psycholog relacji. 
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
Ilona Cudejko, NDT-BOBATh dla dzieci i doro-
słych, terapia manualna, McKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna, terapia falą uderzeniową. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
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. 
McKenzie. Terapia Manualna. Masaż. Ćwiczenia. 
Drenaż. Kinesiotaping. Neuromobilizacja. Wady 
postawy. Skoliozy. Gimnastyka korekcyjna. 
Olkusz, K. K. Wielkiego 54 A. Tel. 885 628 627 
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan
Rehabilitacja neurologiczna. Witold Pawełczyk, 
magister fizjoterapii. Tel.: 508 451 924. Wizyty 
domowe. www.fizjoterapiaolkusz.pl

REUmatoloG
Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00-
18.00. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. Rej. Tel.
(32)6454470.

stomatoloGIa
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. Olkusz, 
kr. Kazimierza Wlk. 54a. Gabinet stomatologiczny 
czynny poniedziałek 10.00-18.00, środa 9.30-
18.00. Tel.(660)725411.
Agnieszka Barrera Ramos lek. dent. Olkusz,  
ul. Kościuszki 30. Wt. 9.00 – 18.00, czw. 8.30 – 
14.00, pt. 10.00 – 18.00. Rejestracja tel. 32 726 
28 87, 668 525 532.
Agnieszka Janikowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Pon. 14.00 - 19.00, śr. 8.30 - 13.30, 
czw. 14.00 - 20.00. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 
668 525 532.
Anna Koplejewska lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt. 10.00 – 18.00, pt. 12.00 – 19.00. Reje-
stracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12-19. Tel.  
606 654 777.
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Ewa haberka lekarz stomatolog. Olkusz, ul. 
Witosa 14. Telefon: 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.

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. 14.00 - 20.00, czw. 12.00 - 18.00, pt. 8.00 
– 12.00. Tel. 32 726 28 87, 668 525 532.

Karolina Kucypera – Sołtysik lek. dent. Olkusz, 
ul. Kościuszki 30. Pon. 10.00 – 18.00, śr. 13.00 – 
20.00. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.

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.

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

Maria Trzcionkowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Wt. 12.30 – 20.30, czw. 12.30 – 
20.30. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.

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.
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. Rejestracja telefoniczna:  
602 276 667.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Pon. 9.00 - 14.00, śr. 10.00 - 18.00, czw. 8.00 - 
11.00, pt. 10.00 – 18.00. Tel. 32 726 28 87,  
668 525 532.
Z I M O W S C Y  S T O M AT O L O G I A  O l 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, fryzjerstwo, medycyna 
estetyczna, kosmetologia: depilacja laserowa, 
carboxyterapia, lipodermologia, zamykanie 
naczynek, makijaż permanentny, manicure 
hybrydowy, tytanowy, żelowy, wizaż, zabiegi pie-
lęgnacyjne i złuszczające. Olkusz, ul. Szkolna 3. 
Tel. 501 310 050. 

Zabiegi laserem - depilacja, zamykanie naczyń, 
brodawki, włókniaki, przebarwienia, kwas hialu-
ronowy, makijaż permanentny. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 46 (na wprost sądu), tel. 32 643 30 77. 

URoloG
Ewa Czapkowicz specjalista 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 14:00-17:00.

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 specjalista immunolog 
kliniczny, internista. Konsultacje, USG tarczycy, 
USG jamy brzusznej, USG węzłów chłonnych, 
badanie USG DOPPLER naczyń szyi, badanie USG 
DOPPLER żył i tętnic kończyn. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 16:15-
19:30. 

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.

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

Sławomir Kaźmierczuk specjalista chirurg 
ogólny, proktolog. Konsultacje, biopsje, USG 
jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczycy, USG 
węzłów chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirur-
giczne, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
PIĄTEK 16:00-19:30.

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

26-01-2018 piątek ul. K. K. wielkiego 60

27-01-2018 Sobota ul. Krakowska 16

28-01-2018 Niedziela ul. K. K. wielkiego 24

29-01-2018 poniedziałek ul. Orzeszkowej 22

30-01-2018 wtorek ul. piłsudskiego 22

31-01-2018 środa ul. Nullo 2

01-02-2018 czwartek ul. Sławkowska 13


