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W miniony weekend obchodzono Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 strona 5

Wymiana pieców, kontrole dronem, oczyszczacze 
powietrza 
- tak Bukowno walczy ze smogiem.  strona 2

Olkuscy radni przyjęli uchwałę dotyczącą 
podziału gminy na nowe okręgi wyborcze.

strona 7

Ile warte jest 
bezpieczeństwo?

Wolbrom
|Ewa Barczyk

Obserwując doniesienia me-
dialne na temat sytuacji związanej 
z podpaleniami w blokach na os. 
Młodych w Olkuszu postanowili-
śmy sprawdzić, jak na sytuację 
bezpieczeństwa w mieście wpływa 
zainstalowanie centralnego moni-
toringu. Na tego typu rozwiązanie 
już kilka lat temu zdecydowały się 
władze Wolbromia.
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Niebawem w szkołach prowa-
dzonych przez powiat rozpoczną 
się remonty. Na ostatniej sesji 
Rady Powiatu przeznaczono na ten 
cel prawie milion złotych.

W ramach szkolnych moderni-
zacji w II LO i IV LO zaplanowano 
remont chodników oraz dachów. 
Przy I LO i ZS nr 4 przewiduje się 
utwardzenie terenu. W powiatowym 
budżecie zabezpieczono środki na 
przygotowanie dokumentacji doty-
czącej budowy nowych segmentów 
w olkuskim Zespole Szkół nr 1, w 
których powstaną sale lekcyjne. 

Powiat ogłosił już przetarg na 
budowę wielofunkcyjnego boiska przy 
IV LO. Na ten cel pozyskał wsparcie 
w wysokości 135 tys. złotych z pro-
gramu Urzędu Marszałkowskiego w 
Krakowie „Małopolskie boiska”.

Poza wymienionymi inwestycjami 

w I LO, ZS nr 3 oraz ZS nr 4 prowadzo-
na jest termomodernizacja. Zakres 
robót obejmuje również w części 
wymianę stolarki okiennej, odwodnie-
nie, wymianę centralnego ogrzewania, 
instalację oświetlenia LED, montaż 
paneli fotowoltaicznych na dachach 
tych szkół. Całkowity koszt inwesty-

cji to prawie 8 mln złotych, z czego 
niemal 4 mln złotych stanowi dotacji 
z unijnych funduszy.

- Po latach zaniechań i braku 
nakładów remontowych założyliśmy, 
że nasze szkoły średnie muszą odzy-
skać swój blask i być atrakcyjnym 
miejscem nauczania dla młodzieży nie 
tylko z naszego powiatu. W ostatnich 
trzech latach na ten cel przeznaczy-
liśmy około pięć milionów złotych. 
Zapowiadaliśmy, że systematycznie 
będziemy inwestować w poprawę 
szkolnej infrastruktury i tak się 
właśnie dzieje – komentuje starosta 
Paweł Piasny.

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

Od 1 kwietnia rodziny wielodzietne 
oraz osoby mniej zamożne, które prowa-
dzą segregację odpadów, będą mogły sko-
rzystać z częściowego zwolnienia z opłaty 
za odbiór odpadów segregowanych. Będzie 
ona niższa o 2,5 zł. Inicjatywa burmistrza 
Romana Piaśnika spotkała się ze zrozu-
mieniem olkuskiej Rady Miejskiej, która 
przegłosowała zaproponowane zmiany na 
ostatniej sesji. Warto zaznaczyć, że Gmi-
na Olkusz jest pierwszą w okolicy gminą, 
która zdecydowała się na obniżenie cen 
śmieci dla mieszkańców potrzebujących 
wsparcia.

- Udało nam się tak skalkulować wszyst-
kie koszty, żeby móc zaoferować zniżki dla 
rodzin, które podjęły się trudu wychowywa-
nia przynajmniej trójki dzieci, a także dla 
tych mieszkańców, których dochody są naj-
niższe i każdego miesiąca muszą skrupulat-
nie liczyć się z wydatkami – komentuje Ro-
man Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Obowiązujące od 2013 roku przepisy do-
tyczące gospodarowania odpadami komunal-
nymi nakładają na właścicieli nieruchomości 
obowiązek uiszczania stałej opłaty związa-
nej z odbiorem śmieci. System powinien się 
samofinansować, co w praktyce oznacza, że 
wpłaty mieszkańców mają być równoważne 
wydatkom gminy, związanym z odbiorem 
odpadów, prowadzeniem Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych, edu-
kacją ekologiczną i kosztami administra-
cyjnymi. Dzięki prawidłowo prowadzonej 
gospodarce uniknięto podnoszenia opłat za 

odbiór śmieci od mieszkańców gminy Ol-
kusz do 2017 roku. Sytuacja diametralnie 
zmieniła się we wrześniu ubiegłego roku po 
rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego 
na odbiór śmieci. Zaproponowana najniższa 
oferta nie pozostawiła złudzeń – zasada sa-
mofinansowania się systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi może zostać 
zachowana wyłącznie poprzez podniesienie 
opłat. Obecnie wynoszą one 9,5 zł za odpady 
segregowane i 16,50 zł w przypadku odpa-
dów niesegregowanych. 

- Była to trudna decyzja dla Rady Miej-
skiej w Olkuszu, którą odpowiedzialnie trze-
ba było podjąć. W przeciwnym wypadku 
moglibyśmy mieć problem z zachowaniem 
ciągłości i dotychczasowej jakości usług 
odbioru odpadów komunalnych. Już wtedy 
wiedziałem, że potrzebna będzie pomoc tym 
mieszkańcom, których wzrost opłat dotknie 
najbardziej – komentuje Roman Piaśnik.

By skorzystać z częściowego zwolnie-
nia z opłaty za odbiór odpadów segregowa-

nych, należy ponownie wypełnić deklarację, 
wybierając podstawę prawną do udzielenia 
zwolnienia. Osoba ubiegająca się o zwolnie-
nie musi spełniać m.in. jeden z dwóch wa-
runków:
• średni miesięczny dochód mieszkańca 

w roku poprzednim nie przekroczył kwoty 
uprawniającej do świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej, o której mowa w art. 
8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej;

• na terenie nieruchomości zamieszkują 
mieszkańcy posiadający Kartę Dużej Ro-
dziny lub spełniają warunki dla rodzin 
wielodzietnych, o których mowa w usta-
wie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny.

Nową deklarację wraz z wnioskiem 
o przyznanie zwolnienia należy złożyć jak 
dotychczas – w punkcie podawczym Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu. Mieszkańcy bu-
dynków wielolokalowych (bloków), chcący 
ubiegać się o zwolnienie, muszą ten fakt 
zgłosić Zarządcy, który w ich mieniu do-
kona niezbędnych formalności. Zwolnienie 
przysługuje od miesiąca następującego po 
złożeniu nowej deklaracji.

Deklaracja wraz z wnioskiem o udziele-
nie zwolnienia będą dostępne do pobrania 
od 1 kwietnia na stronie internetowej Urzę-
du Miasta i Gminy w Olkuszu www.umig.
olkusz.pl

 UMiG Olkusz

Opłaty za śmieci niższe dla rodzin 
wielodzietnych i osób mniej zamożnych

Bukowno walczy ze smogiem
bukoWno

Wiola�Woźniczko

Wymiana pieców, kontrole 
przy użyciu drona, oczyszczacze 
powietrza – to niektóre działania 
samorządu mające poprawić po-
wietrze w Bukownie i przekonać 
mieszkańców, jak wielki mają 
wpływ na to, czym oddychają. 
Władze miasta zapowiadają, że to 
dopiero początek.

Piece do wymiany
Zgodnie z małopolską uchwałą 

antysmogową od 1 lipca ubiegłego 
roku można instalować tylko nowo-
czesne urządzenia, a zabronione jest 
spalanie mułów, flotów i wilgotnego 
drewna. W uchwale wyznaczono 
okresy przejściowe dla obecnie użyt-
kowanych kotłów na węgiel i drewno. 
Do 2022 roku należy wymienić kotły, 
które nie spełniają wymogów 3 klasy 

emisyjności. Z kolei od początku 2027 
roku można używać jedynie nowocze-
snych urządzeń spełniających normy 
ekoprojektu oraz kotłów 5 klasy, 
których eksploatacja rozpoczęła się 
przez 1 lipca 2017 roku.

Bukowno wspólnie z Kluczami 
i Bolesławiem pozyskało unijne środki 
na wymianę nieekologicznych źródeł 
ciepła w gospodarstwach domowych. 
Dzięki temu możliwa będzie wymiana 
100 pieców na gaz lub biomasę oraz 

80 pieców na paliwa stałe lub od-
nawialne źródła energii. Łącznie na 
ten cel pozyskano prawie 1 mln 900 
tys. złotych. Projekt jest rozłożony 
na trzy lata.

Dodatkowo w ubiegłym roku 
w Bukownie zrealizowano projekt 
wymiany 56 pieców o łącznej warto-
ści 672 tys. złotych. Dofinansowanie 
dla mieszkańców z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej i budżetu miasta 
wynosiło do 70 proc. kosztów zakupu 

i instalacji pieca. Władze Bukowna 
zapowiadają, że w tym roku również 
będą starać się do tego typu dotacje. 

- Rozważamy zwiększenie wkładu 
własnego gminy, aby zachęcić miesz-
kańców do zmiany źródeł ciepła na 
ekologiczne. Chcemy przekonać jak 
najwięcej osób do dbania o ekologię. 
Stawiamy na edukację, dlatego tez 
ostatnio zorganizowaliśmy pokaz 
ekonomicznego i bezdymnego palenia 
w piecach, z wykorzystaniem zwy-

kłego węgla – mówi se-
kretarz miasta Bukowno 
Marcin Cockiewicz.

Powietrze spraw-
dzi dron

Jeszcze w tym sezo-
nie grzewczym na mia-
stem pojawi się dron. 
Za jego pomocą będą 
dokonywane pomiary za-
nieczyszczeń pyłów: PM1. 
PM2,5, PM 10, chloro-
wodoru, formaldehydu 
oraz lotnych związków 
organicznych. - Pozwoli 
to ustalić, co jest spalane 
w piecach i czy paliwo 
ma odpowiednią jakość 
– zapowiada Marcin Coc-
kiewicz.

Usługę sprawdzenia 
jakości powietrza dronem oferuje 
miastu Główny Instytut Górniczy. Na 
razie na tego typu działania zapisano 
w budżecie 10 tys. złotych. 1 km prze-
lotu wraz z analizą zebranych danych 
to 1 230 złotych brutto. Wiadomo, że 
przeloty odbędą się jeszcze w marcu, 
a kolejne zaplanowano na następny 
sezon grzewczy.

Do sprawdzenia powietrza 
dronem przydadzą się zamontowa-
ne w ubiegłym roku przez miasto 
czujniki smogu. Urządzenia zostały 

ulokowane: w filii MOK-u w Podlesiu, 
remizie OSP Bór, punkcie publicznego 
dostępu do internetu przy fontannie 
przy ul. 1 Maja, remizie OSP Bukowno 
Miasto, filii MOK Wodąca, Zespole 
Szkół nr 2, przy Miejskim Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej, Centrum 
Kultury oraz trzech domach prywat-
nych, których właściciele wyrazili na 
to zgodę.

- Dzięki czujnikom mamy wy-
typowane miejsca, gdzie dochodzi 
do przekroczeń norm. Na pewno te 
lokalizacje sprawdzimy przy użyciu 
drona. Nie chodzi nam o to, aby tylko 
karać, ale przede wszystkim eduko-
wać. Chcemy trafić bezpośrednio do 
osób, które zanieczyszczają powietrze 
i dowiedzieć się, z czego to wynika. 
Liczymy na to, że zainteresujemy 
ich ofertą wymiany pieców na eko-
logiczne. Dla osób najuboższych 
rozważamy możliwość, aby wymiana 
pieca została częściowa wsparta ze 
środków pomocy społecznej – mówi 
Marcin Cockiewicz.

Czyste powietrze dla ma-
luchów

W niedługim czasie w dwóch 
miejskich przedszkolach w mieście 
(przy ul. Niepodległości i ul. Sław-
kowskiej) oraz w klubie dziecięcym 
pojawią się oczyszczacze powietrza. 
W Bukownie zdecydowano zakupić 12 
urządzeń, tak, aby były one w każdym 
przedszkolnym pomieszczeniu. To 
uzupełnienie nie akcji zainicjowanej 
przez małopolskiego marszałka, który 
zaproponował samorządom po jednym 
oczyszczaczu na przedszkole. 

Jak oceniacie przedstawione 
sposoby walki ze smogiem? Cze-
kamy na Wasze opinie!

Fot. Agnieszka Zub. Pokaz eko-
nomicznego palenia w piecach w Bu-
kownie

Szkoły do 
remontu
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„Miasto monitorowane” - oznaj-
miają specjalne tablice informacyjne 
umieszczone przy wszystkich drogach 
wjazdowych do Wolbromia. Władze tej 
gminy postawiły na zasadę, że kon-
trola jest najlepszą formą zaufania, 
a monitoring - jednym ze skutecz-
niejszych narzędzi przyczyniających 
się do spadku przestępczości i po-
prawy bezpieczeństwa. W Wolbromiu 
budowę miejskiej sieci monitoringu 
rozpoczęto od centrum, a jego roz-
budowę kontynuowano przez kolejne 
lata. Obecnie kamery śledzą już ulice 
starego miasta, Dom Kultury i jego 
otoczenie, plac targowy oraz plac 
zabaw i parking nad wolbromskim 
zalewem. Do monitoringu miejskiego 
włączony też został teren placu auto-
busowego przy ul. Nowej, na którym 
funkcjonuje duży parking. Kamery 
strzegą również ważnych strategicznie 
obiektów, jak lokalna oczyszczalnia 
ścieków i ujęcia wody pitnej ze studni 
głębinowych. Monitoring zamontowa-
no także w biurach i na korytarzach 
Urzędu Miasta i Gminy. Inne kamery 
pilnują bezpieczeństwa na terenie 
zarządzanym przez Wolbromską 
Spółdzielnię Mieszkaniową, czyli na 
os. Łokietka. Zamontowano je też 
w placówkach oświatowych, prowa-
dzonych przez gminę.

Centrum monitoringu miejskie-
go, gdzie zapisywany jest sygnał 
cyfrowy z blisko setki gminnych 
kamer mieści się w siedzibie wol-
bromskiej Straży Miejskiej. W ciągu 
dnia, w miarę możliwości monitory 
z obrazem z poszczególnych miejsc 
obserwują miejscy strażnicy. Ważniej-
szy jednak jest fakt, że obraz z kamer 
jest zapisywany i archiwizowany. Naj-
częściej to te materiały są wykorzy-
stywane do czynności operacyjnych 
policji i innych służb.  

- Zapisy z kamer wolbromskiego 

monitoringu miejskiego, ale także 
wszystkich innych dostępnych kamer, 
nawet prywatnych, wykorzystujemy 
obecnie praktycznie w każdej prowa-
dzonej przez nas sprawie – wyjaśnia 
nadkom. Adam Milanowski, komen-
dant komisariatu w Wolbromiu. – Są 
cennymi materiałami w sprawach 
związanych z ruchem drogowym - wy-
padkami i kolizjami, a także w przy-
padku wykrywania zagrożeń oraz 
sprawców przestępstw i wykroczeń 
na naszym terenie. Służą także do 
śledzenia ruchu podejrzanych samo-
chodów, związanych ze zdarzeniami 
mającymi miejsce poza granicami 
miasta - tak było np. w przypadku 
włamań w okolicznych miejscowo-
ściach. Dzięki kamerom zainstalo-
wanym na targowisku udało się nam 
wyjaśnić sprawę grupy przestępczej 
okradającej handlujących i kupują-
cych – podkreśla komendant.

Jego opinię na temat użytecz-
ności monitoringu potwierdza także 
dzielnicowy asp. sztab. Artur Da-
chowski, który pracuje na terenie 
gminy Trzyciąż. Na terenach wiej-
skich jednak trudniej niż w mieście 
zbudować system scentralizowany, 
a uzyskanie dostępu do pojedynczych 
prywatnych kamer wymaga o wiele 
więcej zabiegów, niż w przypadku ko-
rzystania jednego serwera z danymi.

Często podnoszonym argumen-
tem przeciwko budowie miejskiego 
monitoringu jest jego wysoki koszt. 
Tego typu argumentację odpierają 
zwolennicy wykorzystania do budowy 
monitoringu infrastruktury już istnie-
jącej lub budowanej nie tylko na po-
trzeby sieci miejskich kamer. Monito-
ring w Wolbromiu został zrobiony na 
bazie gotowej lokalnej infrastruktury 
światłowodowej, która jest wykorzy-
stywana z szeroko pojętym pożytkiem 
przez różnych użytkowników - zarów-
no przez osoby prywatne, jak i firmy 
oraz instytucje. Sieć światłowodowa 
gwarantuje wszystkim najwyższą 
jakość przesyłu. Daje też prostą tech-

nicznie i bezpieczną możliwość włą-
czenia się nowych punktów nadaw-
czych, przesyłu i zbierania danych 
w jednym centrum monitoringu, bez 
ponoszenia przez samorząd dodatko-
wych kosztów, związanych z budową 
i utrzymaniem osobnej infrastruktury 
przesyłowej. Rolą gospodarza gminy 
może być przekonanie mieszkańców 
i zarządców nieruchomości, aby 
w imię dobra publicznego udostępnili 
miejsce pod kamery i dostęp do ich 
zasilania. W Wolbromiu skorzystano 
też z usług lokalnego przedsiębiorcy, 
który dostarczył sprzęt. Tym samym 
zabezpieczono sprawny, związany 
lokalnie, czyli nie tylko czysto bizne-
sowo potencjał techniczny, gwaran-
tujący szybki i sprawny serwis linii 
przesyłowej, kamer oraz pozostałych 
urządzeń monitoringu. Wykorzysta-
nie potencjału, jaki daje społeczna 
odpowiedzialność biznesu - bardzo 
ważny element polityki coraz większej 
liczby lokalnych firm - może przynieść 
korzyści zarówno biznesowe, jak 
i społeczne. 

Pojawiają się głosy sprzeciwiające 
się wszechobecności kamer. W Wol-
bromiu również dyskutowano na ten 
temat. Z czasem okazało się jednak, 
że prawidłowo zarządzany miejski 
monitoring przynosi o wiele więcej 
korzyści niż niedogodności. Zresztą - 
czy chcemy, czy nie chcemy - kamery 
towarzyszą nam i tak już praktycznie 
wszędzie: są w sklepach, firmach i na 
prywatnych posesjach. Argument 
o ich ingerowaniu w prywatność, 
podobnie jak w większych ośrodkach, 
zdaje się tracić na wadze, wobec 
potrzeby poczucia bezpieczeństwa 
obywateli i rosnącym zagrożeniom. 
Patrząc na przykład Wolbromia 
wydaje się, że pomysł współpracy 
różnych podmiotów, zwłaszcza z wy-
korzystaniem lokalnego potencjału 
ma sens. Czy Olkusz skorzysta z tych 
i podobnych doświadczeń? Miesz-
kańcy oczekują na szybkie i sprawne 
działanie instytucji.
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

PUB 28 otwiera pierwszy olkuski 
KlUB SnooKerowy

Na rozrywkowej mapie miasta 
szykuje się zupełna nowość.  
PUB 28 – znany olkuski lokal z tra-
dycjami poszerza swoją ofertę. Już 
niedługo Olkuszanie będą mogli 
skorzystać z atrakcji zarezerwo-
wanej dotąd jedynie dla mieszkań-
ców dużych miast. Miła atmosfera, 
dużo pasji i profesjonalny stół 
mierzący 12 stóp – to wszystko 
może zaoferować jedyny w naszej 
okolicy Klub Snookerowy.

PUB 28 to miejsce, które na stałe wpisało 
się w krajobraz Srebrnego Grodu. Lokal znajduje 
się w zabytkowej kamienicy w centrum miasta. 
Od lat stanowi idealne miejsce spotkań w gronie 
znajomych i rodziny. Unikalny klimat, nietypowy 
wystrój i pyszne jedzenie to cechy wyróżniające 
PUB 28 z pośród innych olkuskich restauracji.

- Od początku chcieliśmy wyróżniać się na 
tle pozostałych lokali w naszym mieście. Olku-
szanie potrzebują nowości, które pomogą im się 
wyrwać z codziennej rutyny. Dlatego jako pierwsi 
w okolicy zaczęliśmy serwować prawdziwe, ame-
rykańskie burgery czy panierowane kurczaki. W 
naszym menu można znaleźć też jedyną w swoim 
rodzaju domową golonkę oraz dania z kebabu. 
Stworzyliśmy też własną markę piwa. Jako Ol-
kuski Browar Rodzinny produkujemy Olkuskie 
Piwo. Nie chcemy jednak na tym poprzestać. 

Wychodząc na przeciw wymaganiom klientów 
postanowiliśmy stworzyć pierwszy w naszej 
okolicy Klub Snookerowy – tłumaczy Wojciech 
Domagała, właściciel PUB 28.

A czym właściwie jest snooker? Mówiąc 
w dużym uproszczeniu jest to odmiana gry 
w bilard. Istnieje jednak kilka zasadniczych 
różnic. Rozgrywka toczy się na znacznie więk-
szym stole i z większą liczbą bil. Plac gry posiada 
sześć kieszeni w sześciu punktach. Wbicie każdej 
bili do właściwej kieszeni jest odpowiednio punk-
towane. Wygrywa ten gracz, który zdobędzie 
więcej punktów. 

Snooker to nie tylko zabawa i rozrywka. 
W wielu krajach traktuje się go jako sport. 
Jest to gra, która oferuje zdrową rywalizację, 
zasady fair play i dobre maniery. Klub powstaje 
w pomieszczeniach znajdujących się w piwnicy 
PUB-u 28. Skąd pomysł na sprowadzenie tej gry 
do Srebrnego Grodu?

- Jest to świetny sposób na relaks i miłe 
spędzenie czasu ze znajomymi. Dyscyplina ta 
oprócz zdolności manualnych rozwija także 
wyobraźnię, cierpliwość oraz umiejętność kon-
centracji – wyjaśnia Wojciech Domagała.

Nowy rok to dla właścicieli lokalu nowe 
wyzwania. Klub Snookery nie jest więc jedyną 
atrakcją, która w najbliższym czasie wzboga-
ci jego ofertę. W niedalekiej przyszłości na 
górnym piętrze budynku otwarty zostanie klub 
taneczny.

- To będzie najnowszy i najbardziej eksklu-
zywny klub w mieście. Wnętrze zostanie przygo-
towane w sposób nowoczesny i stylowy. Chcemy 
zapewnić naszym klientom rozrywkę na najwyż-
szym poziomie – podkreślają właściciele.

olkusz, rynek 28

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

Rada Krajowa UP w Olkuszu

W minioną  sobotę w Ol-
kuszu odbyło się posiedzenie 
Rady  Krajowej  Unii  Pracy. 
Głównym tematem spotkania 
były  nadchodzące wybory 
samorządowe,  współpra-
ca  pomiędzy  środowiska-
mi  lewicowymi oraz bieżąca 
sytuacja  w  kraju.  Władze 
UP  stoją  na  stanowisku,  że 
współpraca z innymi partiami 
musi opierać się na zasadach 
równorzędnego traktowania. 
W  trakcie  dyskusji  po  raz 
kolejny potępiono także poli-
tykę obecnego rządu, opartą 
na  całkowitym  negowaniu 
dorobku PRL.

W  sobotę  3 marca  odbyło  się 
pierwsze w  tym  roku  posiedzenie 
Rady Krajowej UP. Tym razem władze 
partii spotkały się w Olkuszu. W trakcie 
obrad  zatwierdzono    sprawozdanie 
finansowe partii za 2017 r. które jest 
przedkładane w PKW oraz  sprawoz-
danie  z  realizacji    budżetu w  2017 
rok. Wynik finansowy partii na koniec 
2017  r.  jest  dodatni,  partia  nie ma 
zaciągniętych kredytów.  Wiele czasu 
poświęcono wyborom  samorządo-
wym. Jan Orkisz – wiceprzewodniczący 
partii  -  dokonał  obszernej  analizy 
zmian,  jakie  zaszły w Kodeksie Wy-

borczym oraz ustawach regulujących 
funkcjonowanie samorządów. Kwestia 
ta  stanowiła  punkt wyjścia  do  dal-
szej  dyskusji  dotyczącej współpracy 
z  innymi  środowiskami  lewicowymi 
w kontekście nadchodzących wyborów 
samorządowych.

- Lata podziałów i konfliktów skut-
kowały sukcesywnym spadkiem popar-
cia dla formacji lewicowych w naszym 
kraju. Finałem tej sytuacji była utrata 
reprezentacji w Parlamencie. Wszyscy 
teraz odczuwamy  tego  skutki. Rządy 
prawicy  potrzebują  przeciwwagi 
i  hamulca,  który mógłby ograniczać 
ich  rosnące  zapędy. Dlatego musimy 
wspólnie  szukać  rozwiązań,  które 
pomogą odbudować naszą pozycję. 
Tego wymaga od nas  społeczeństwo 
– podkreślał Jan Orkisz.

Członkowie Rady Krajowej w trak-
cie dyskusji wyrazili  swój negatywny 
stosunek wobec propozycji  SLD, aby 
przedstawiciele Unii  Pracy  kandydo-
wali do  samorządu  -  a w przyszłości 
także  do  Sejmu  -  z  list wyborczych 
ich partii. 

- Współpraca na  lewicy  jest  ko-
nieczna. Musi być ona jednak oparta 
na równorzędnym traktowaniu. Unia 
Pracy  to  formacja,  która  istnieje od 
ponad 25 lat. Współtworzyliśmy rząd 
i braliśmy odpowiedzialność za trudne 
reformy. Jeśli mamy więc stawiać czoła 
rządom Prawa i Sprawiedliwości wspól-
nie z innymi podmiotami, to tylko na 
zasadach koalicji – tłumaczył Waldemar 
Witkowski, Przewodniczący Unii Pracy.

Przedmiotem dyskusji  podczas 
posiedzenia Rady Krajowej była także 
kwestia  całkowitej  negacji  dorobku 
okresu  PRL  przez  obecne  władze 
Państwa.  - Zaczęło się od zmian nazw 
ulic. Kolejnym krokiem było godzące 
w podstawowe prawa człowieka ob-
niżenie  emerytur  funkcjonariuszom 
służb mundurowych. Teraz mówi się o 
degradowaniu generałów. Na naszych 
oczach próbuje się zmieniać najnow-
szą historię Polski zamazując dorobek 
setek tysięcy uczciwie i sumiennie pra-
cujących obywateli. Nigdy się z tym nie 
zgodzimy! –  komentowali wzburzeni 
członkowie UP podczas gorącej debaty.
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
 informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy 

Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 207 w dniach 
od 09.03.2018r. do 20.04.2018r. wywieszony będzie 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze przetargu:

- działka nr 1570 o pow. 5,5420 ha, położona w Niesułowicach 
Gmina Olkusz, objęta księgą wieczystą KR1O/00052422/7. W miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu so-
łectwa Niesułowice w/w działka znajduje się w terenie oznaczonym 
symbolem „2U” – opisanym jako: „Tereny zabudowy usługowej uży-
teczności publicznej”. Przez nieruchomość przebiega napowietrzna 
linia elektroenergetyczna 15 kV wraz ze strefą oddziaływania.

- działka nr 1577 o pow. 1,1175 ha położona w Niesułowicach 
Gmina Olkusz, objęta księgą wieczystą KR1O/00052422/7. W miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu so-
łectwa Niesułowice w/w działka znajduje się w terenie oznaczonym 
symbolem „3U” – opisanym jako: „Tereny zabudowy usługowej uży-
teczności publicznej”. Przez nieruchomość przebiega napowietrzna 
linia elektroenergetyczna 15 kV wraz ze strefą oddziaływania.

- działka nr 1573 o pow. 4,4323 ha, położona w Niesułowicach 
Gmina Olkusz, objęta księgą wieczystą KR1O/00052422/7. W miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu so-
łectwa Niesułowice w/w działka znajduje się w terenie oznaczonym 
symbolem „R” – opisanym jako: „Tereny rolne”.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeń-
stwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 
20.04.2018r. 
Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Mieniem w godz. 7.00-15.00 w pok. 204 lub pod numerem telefonu 
32 626 02 04.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony  
na najem pomieszczeń znajdujących się  

w piwnicy budynku Urzędu Miasta i Gminy  
w Olkuszu

1.	 Burmistrz	 Miasta	 i	 Gminy	 Olkusz	 ogłasza	 II	 przetarg	 ustny	
nieograniczony	 na	 najem	 pomieszczeń	 znajdujących	 się	 w	 piwnicy	
budynku	 Urzędu	 Miasta	 i	 Gminy	 w	 Olkuszu	 o	 łącznej	 powierzchni	
292m2,	na	okres	5	lat.

2.	 II	 przetarg	 ustny	 nieograniczony	 odbędzie się dnia 22.03.2018r. 
o godz. 1000 w	siedzibie	Urzędu	Miasta	i	Gminy	w	Olkuszu	ul.	Rynek	
1,	na	parterze	budynku.	

3.	 Nieruchomość	 przeznaczona	 jest	 na	 prowadzenie	 działalności	
gastronomicznej	oraz	kulturalno-	rozrywkowej.	

4.	 Stawka	 wywoławcza	 miesięcznego	 czynszu	 za	 najem	 wynosi	
4.000,00zł	(słownie:	cztery	tysiące	złotych).

5.	 Postąpienie	w	wysokości	100,00	zł	(słownie:	sto	złotych).
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 

wadium w pieniądzu w wysokości 1.000,00zł	 (słownie:	 jeden	
tysiąc	 złotych)	 na	 rachunek	 Urzędu	 Miasta	 i	 Gminy	 w	 Olkuszu	 
nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878	prowadzony	przez	Bank	Pekao	
S.A. O/Olkusz w terminie do dnia 20.03.2018r.	 (w	 tym	dniu	kwota	
wadium	winna	 znajdować	 się	 na	 rachunku	Urzędu	Miasta	 	 i	Gminy	
Olkusz)	 z	 podaniem	 tytułu wpłaty: II przetarg ustny na najem 
pomieszczeń w piwnicy w budynku Rynek 1.

7.	 Wadium	 wpłacone	 przez	 uczestnika,	 który	 przetarg	 wygra	 zostanie	
zaliczone	 na	 poczet	 pierwszego	 czynszu	 za	 najem.	 Wadium	
pozostałych	uczestników	zostanie	zwrócone	w	terminie	do	trzech	dni	
od	daty	zamknięcia	przetargu	na	rachunek	bankowy	wskazany	przez	
oferenta.

8.	 Osoba,	która	wygra	przetarg	zobowiązuje	się	używać	przedmiot	najmu	
zgodnie	z	zasadami	prawidłowej	gospodarki	i	nie	może	zmieniać	jego	
przeznaczenia	bez	zgody	Wynajmującego.

9.	 Obowiązkiem	 Najemcy	 jest	 ponoszenie,	 oprócz	 czynszu	 najmu,	
wszelkich	obciążeń	publiczno	–	prawnych	związanych	z	przedmiotem	
umowy,	 a	 obciążających	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami	
właściciela	lub	posiadacza	nieruchomości,	w	tym	podatki	lokalne	oraz	
innych	obciążeń	związanych	z	jego	posiadaniem.	Najemca	zobowiązuje	
się	płacić	wszystkie	świadczenia	związane	z	bieżącym	korzystaniem	
z	przedmiotu	umowy	według	zasad	opisanych	w	umowie.	

10.	Oferentowi,	który	wygra	przetarg	zostanie	udostępniona	nieruchomość	
na	 okres	 trzech	 miesięcy	 w	 celu	 wykonania	 niezbędnych	 prac	
remontowych	pomieszczeń.

11.	Z	 oferentem,	 który	 wygra	 przetarg	 zostanie	 podpisana	 umowa	
najmu	w	 terminie	 dwóch	 tygodni	 od	 dnia	 rozstrzygnięcia	 przetargu.	
Ze	wzorem	umowy	należy	zapoznać	się	w	Urzędzie	Miasta	 i	Gminy	
w	Olkuszu	w	Wydziale	Geodezji	i	Gospodarki	Mieniem,	(w	godz.	7.00	
–	15.00)	pok.210.

12.	Jeżeli	osoba	ustalona	 jako	Najemca	nieruchomości	nie	przystąpi	do	
zawarcia	 umowy,	 organizator	 przetargu	może	 odstąpić	 od	 zawarcia	
umowy,	a	wpłacone	wadium	nie	podlega	zwrotowi.	

13.	Ogłoszenie,	 a	 także	 warunki	 przetargu	 mogą	 być	 zmienione	 lub	
odwołane.	

14.	Data	 pierwszego	 (zakończonego	 wynikiem	 negatywnym)	 przetargu	
ustnego	 nieograniczonego	 na	 najem	 pomieszczeń	 znajdujących	 się	
w	 piwnicy	 budynku	 Urzędu	 Miasta	 i	 Gminy	 w	 Olkuszu	 odbyła	 się	
w	dniu	11.01.2018r.

15.	Informacji	o	przetargu	udziela	Wydział	Geodezji	i	Gospodarki	Mieniem	
Urzędu	Miasta	i	Gminy	w	Olkuszu	tel.	(32)	6260210.

Wójt Gminy Bolesław
informuje,	że	w	siedzibie	Urzędu	Gminy	Bolesław,	
ul.	Główna	58,	 na	 tablicy	 ogłoszeń	wywieszony	
jest	wykaz nieruchomości przeznaczonych  
do dzierżawy. 

Bliższe	 informacje	można	uzyskać	w	siedzibie	Urzędu	Gminy	
Bolesław	w	pok.	nr	6	lub	pod	numerem	telefonu	32	642	40	71	
wew.	227.
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R E K L A M AŻołnierze Wyklęci 

Ziemi Olkuskiej
olkusz

Jakub Fita

Od kilku lat w Polsce obcho-
dzony jest Narodowy Dzień Pamięci 
o Żołnierzach Wyklętych. Jest to 
święto poświęcone upamiętnieniu 
partyzantów antykomunistycznego 
podziemia. Z tej okazji w sobotę, 
3 marca w Rabsztynie odbyła się 
inscenizacja historyczna. W wido-
wisku wzięło udział ponad trzydzie-
stu rekonstruktorów.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych został ustanowiony 
w 2011 roku. Za symboliczną datę 
narodowego święta przyjęto dzień 1 
marca. Ma ono za zadanie upamiętnić 
żołnierzy tzw. „drugiej konspiracji”, 
którzy po wojnie walczyli z reżimem 
komunistycznym. Jednym z wyda-
rzeń zorganizowanych na terenie 
naszego powiatu w ramach jego ob-
chodów była inscenizacja historyczna 
„Żołnierze Wyklęci Ziemi Olkuskiej”. 
Rekonstrukcja wydarzeń, które miały 
miejsce u schyłku II wojny światowej, 
odbyła się w Rabsztynie.

Jak podkreśla Konrad Kulig - 

jeden z organizatorów akcji, scena-
riusz został przygotowany w oparciu o 
prawdziwe wydarzenia. Przedstawio-
na historia miała miejsce w kwietniu 
1945 roku. W tym czasie, po ponad 
5 latach wyniszczającej hitlerowskiej 
okupacji niemiecko-sowiecki front 
cofał się ze wschodu na zachód. W 
ślad za znajdującymi się w odwrocie 
siłami Wehrmachtu na tereny Ziemi 
Olkuskiej wkraczały oddziały radziec-
kie, wprowadzające podległą sobie 
administrację. 

- Natychmiast po wkroczeniu 
Armii Czerwonej rozpoczęły się aresz-
towania działaczy podziemia niepod-
ległościowego. Aresztowania, mor-
derstwa, wywózki do łagrów i szereg 
innego rodzaju represji powodowały 
wśród żołnierzy AK i innych organi-
zacji niepodległościowych odruchy 
samoobrony. Część oddziałów płynnie 
przeszła do drugiej konspiracji, nadal 
ukrywając się w lasach i wioskach – 
opowiadali narratorzy inscenizacji.

Obecności obcych żołnierzy i 
formowaniu się organów tzw. „władzy 
ludowej” miały towarzyszyć także 
represje wobec okolicznej ludności 

cywilnej. W sobotnie popołudnie 
Olkuszanie mieli okazję zobaczyć re-
konstrukcję walk, jakie toczyli party-
zanci ze wspieranymi przez sowietów 
oddziałami Milicji Obywatelskiej.

- W latach 1945-1950 na Ziemi 
Olkuskiej z narzuconym przez 
Moskwę reżimem walczyli m. in. 
żołnierze oddziału Edwarda Kazio-
ra „Lota”, poakowskiego oddziału 
Kazimierza Tomczaka „Lubicza” i 
Antoniego Janiszewskiego „Jawora”, 
patrolu Pogotowia Akcji Specjal-
nych NSZ Antoniego Sękowskiego 
„Metysa”, członkowie Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość, Młodzieży 
Armii Krajowej i Armii Podziemnej – 
wymienia Konrad Kulig, prezes koła 
Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej w Olkuszu.

Uroczystości upamiętniające 
Żołnierzy Wyklętych z roku na rok 
zyskują coraz większą popularność, 
zwłaszcza wśród młodzieży. W sobot-
nim widowisku wzięło udział ponad 
trzydziestu młodych rekonstruk-
torów. Wśród nich znaleźć można 
było zarówno mieszkańców naszego 
powiatu, jak i młodzież z: Krakowa, 
Nowego Targu, Nowego Sącza, Tarno-
wa i Żarnowca. Organizatorzy zadbali 
o efektowną oprawę audiowizualną 
w postaci epokowej scenografii, 
kostiumów, pirotechniki oraz broni 
hukowej.

Nie była to jedyna atrakcja tego 
dnia związana z „Wyklętymi” tego 
dnia. Kilka godzin wcześniej, w 
ramach ogólnopolskiej akcji stowa-
rzyszenia “Studenci dla Rzeczypo-
spolitej”, na płycie olkuskiego rynku 
pojawił się “Namiot Wyklętych”. 
Obozowiska miało za zadanie przy-
bliżyć historię podziemia antykomu-
nistycznego.

Po raz drugi pobiegli 
„Tropem Wilczym”

rabsztyn
Piotr�Kubiczek

W niedzielne południe w Rabsz-
tynie po raz drugi w historii 
odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych „Tropem Wilczym”, w 
którym wzięło udział 168 osób.

Od 2011 roku na 1 marca przy-
pada Narodowy Dzień Żołnierzy 
Wyklętych. Ta data stała się okazją 
do organizacji kolejnych eventów 
upamiętniających „Niezłomnych”. 
W 2013 roku „Tropem Wilczym” 
pobiegło kilkudziesięciu pasjonatów 
sportu i historii. Od tego czasu bieg 
rozrósł się na tyle, że jego kontynu-
atorzy znaleźli się nawet poza grani-
cami naszego kraju. Teraz po całym 
świecie biega już nie kilkadziesiąt, a 
tysiące ludzi, którzy swoimi startami 
wyrażają wdzięczność oraz uznanie 
dla bohaterskiej postawy „Lalka” i 
jego kompanów walczących w czasach 
powojennych w powstaniu antyko-
munistycznym o wolną Polskę.

Wspomniany „Lalek” to Józef 
Franczak, a więc ostatni z „Wyklę-
tych”, który zmarł w 1963 roku. To 
właśnie na pamiątkę tej daty tuż 
przed startem biegu głównego jego 
uczestnicy biorą udział w biegu 
honorowym właśnie na dystansie 
1963 metrów. Także i w Rabsztynie 
uczestnicy olkuskiej edycji „Tropem 
Wilczym” w ramach rozgrzewki po-
konali tę symboliczną trasę.

Później już wszyscy wspólnie 
wyruszyli na trasę biegu głównego, 
która tym razem liczyła 6,4 kilome-
tra. Wśród zawodników nie zabrakło 
triumfatorów poprzedniej edycji, na 
czele z Maciejem Szpilem, który tym 
razem musiał zadowolić się drugim 
miejscem. Zwycięzca kategorii Open 
z inauguracyjnego biegu, do mety 
dotarł prawie pół minuty później niż 
Robert Prasełek. Tegoroczny MVP to 
rocznik 1969. Trzeba jednak wiedzieć, 
że 49-letni Prasełek biega nie od wczo-
raj, a w swoim sportowym CV ma już 
starty w zagranicznych maratonach. 
Obecnie również przygotowuje się do 
startu na dystansie 42 km, a swoją 
niedzielną postawą udowodnił, że 
forma u niego wciąż rośnie. Podium w 
kategorii mężczyzn uzupełnił Tomasz 
Chmura.

Wśród kobiet zdecydowanie naj-
lepsza okazała się Karolina Kwapisz. 
Olkuszanka na mecie wyprzedziła 
Magdalenę Jaśkowską i Annę Krupę. 
Komplet wyników dostępny jest pod 
adresem: https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1shy0wegpl40irun-
MEqbWxYMOymyHt5qo9VXkkdKXE-
xA/edit#gid=0

Na najlepszą trójkę w kategorii 
Open czekały puchary. Ponadto 
organizatorzy wręczyli dyplomy i 
nagrody rzeczowe także zwycięzcom 
poszczególnych kategorii wieko-
wych. Nie zabrakło też tradycyjnego 
losowania fantów wśród wszystkich 

startujących.
O klimat wydarzenia żywo zwią-

zanego z historią Żołnierzy Wyklętych 
zadbała młodzież z Klubu Historycz-
nego im. Armii Krajowej, która w 
Rabsztynie pojawiła się w strojach 
symbolizujących „Niezłomnych”. 
Każdy z uczestników biegu „Tropem 
Wilczym” w ramach pakietu starto-
wego otrzymał ponadto koszulkę z 
podobizną jednego z żołnierzy, a na 
mecie na jego szyi zawisł okoliczno-
ściowy medal.

- Dziękujemy wszystkim za udział 
w biegu i tym samym symboliczne 
uczczenie pamięcią ludzi i wydarzeń 
z powojennej Polski, kiedy to Żoł-
nierze Wyklęci walczyli o wolność 
kraju – mówił Michał Masłowski, 
prezes Klubu Historycznego im. AK. 
- Cieszymy się, że tak licznie odpo-
wiedzieliście na nasze zaproszenie. 
Zapraszamy do Rabsztyna za rok, 
także z początkiem marca, na trzecią 
edycję naszego biegu – dodała Joanna 
Szczepanek z Klubu Biegacza Olku-
szbiega.pl.

Organizatorzy i sponsorzy Biegu 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 
Rabsztynie:

Klub Biegacza Olkuszbiega.pl, 
Klub Historyczny im. Armii Krajowej 
w Olkuszu działających przy IV LO, 
Instytut Pamięci Narodowej oddział w 
Krakowie, Miejski Ośrodek Kultury w 
Olkuszu, Salon Meblowy KANITA.

W Trzyciążu pamiętają 
o „wyklętym”

Trzyciąż
Ewa Barczyk

1 marca w Polsce obchodzo-
ny jest Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Data nie 
jest przypadkowa - 1 marca 1951 
r. warszawskim więzieniu na Mo-
kotowie komuniści zamordowali 
siedmiu żołnierzy IV Zarządu 
Głównego Zrzeszenia „Wolność i 
Niezawisłość”, w tym jego prezesa 
podpułkownika Łukasza Ciepliń-
skiego „Pługa”. 

W nurt obchodów rocznicy włą-
czyli się przedstawiciele samorzą-
du gminy Trzyciąż, którzy uczcili 
pamięć pochowanego na cmentarzu 
w Jangrocie Adama Tarnowskiego ps. 
Michał Piechowiak, szefa siatki WiN 
w powiecie olkuskim.

O pochowanym w skromnym 
grobie na jangrockim cmentarzu 
Adamie Antonim Tarnowskim wia-
domo stosunkowo niewiele. Urodził 
się 27 listopada 1911 r. w Warszawie, 
gdzie mieszkał przy ul. Marszałkow-
skiej 1699. Później przeprowadził 
się do Trzyciąża. Był kawalerem. 
Zamieszkał w służbowym mieszkaniu 
w szkole - Powiatowym Gimnazjum 
Rolniczym, gdzie pracował jako po-
lonista i nauczyciel historii. Zginął, 
zastrzelony w szkole przez tajniaków 
z UB za swoją antykomunistyczną 
działalność w WiN, a jego historia 
przez lata prawie znikła z ludzkiej 
pamięci.

Z trwałych świadectw pozostał 
tylko enigmatyczny zapis w kronice 
szkolnej, gdzie pod datą 17 paździer-

nika 1946 roku widnieje tekst: „Do 
dyrektora szkoły zgłosiło się dwóch 
młodych mężczyzn w czapkach aka-
demickich oraz kobieta i poprosili o 
widzenie się z Michałem Piechowia-
kiem. Zastąpiłem go na lekcji i skie-
rowałem ich do jego pokoju. Po chwili 
z pokoju rozległ się jeden wystrzał, a 
potem trzy, które zabiły Piechowiaka, 
nauczyciela i przyjaciela młodzieży, 
którego bardzo lubili uczniowie”. 
Autorem wpisu prawdopodobnie był 
ówczesny dyrektor szkoły, nieżyjący 
już Jerzy Grabowski.

Wydarzenie wspominali także 
świadkowie, m. in. uczeń Adama An-
toniego Tarnowskiego były pracownik 
UG w Trzyciążu  Tadeusz Półtorak, 
który jak twierdzi, widział śmierć 
profesora: - Tego nieszczęsnego 
dnia profesor prowadził wykłady w 
jego klasie. Pod koniec lekcji wyjrzał 
przez okno, ponieważ  zaciekawiły go 
dwie obce osoby kręcące się wokół 
szkoły. Byli to kobieta i mężczyzna. 
Na przerwie, kiedy profesor dyżuro-
wał na korytarzu zauważył, że ludzie 
ci weszli do szkoły. Kobieta wyjęła z 
torebki pistolet i strzeliła do stojącego 
na schodach Tarnowskiego. Na chwilę 
przed śmiercią usłyszałem jego prze-
raźliwy krzyk: „dyrektorze , dyrekto-
rze…” - opowiada Tadeusz Półtorak, 
dodając, że zamachowcy, którzy 
szybko odjechali z miejsca zbrodni 
pozostawionym nieopodal szkoły sa-
mochodem byli członkami UB.  

Osobę szefa olkuskiego  oddziału 
WiN wspominał również przed laty, 
zmarły już w 2008 r. mieszkaniec 
Trzyciąża, Ryszard Czapnik, członek 

organizacji, aresztowany za swoją 
konspiracyjną działalność w 1950 
roku. - Tarnowski pochodził ze 
znanej arystokratycznej rodziny z 
Warszawy. Według jednej wersji jego 
rodzina pochodziła z Kresów, według 
innej z poznańskiego. Podczas wojny 
służył w II Korpusie po rozkazami 
gen. Władysława Andersa. Po wojnie 
wrócił do Polski, miał stopień porucz-
nika, potem kapitana. Przyjechał do 
Krakowa, później w okolice Trzyciąża 
i tworzył WiN. - opowiadał Sypieniowi 
w roku 2002 Czapnik. - Najlepiej to 
go znał Ludwik Szopa, który był jego 
łącznikiem. Opowiadał mi jak jechał 
na rowerze do Trzyciąża, żeby ostrzec 
Tarnowskiego, ale nie zdążył. Ludwik 
zmarł w roku 2001... Ustaliliśmy, że 
strzelała kobieta z UB. Pochodziła z 
jednej z pobliskich wsi. Nawet wysła-
liśmy z Ludwikiem list do Krakowa, 
żeby zajęli się tą sprawą. Ale z tego co 
wiem, ta kobieta zmarła przed kilko-
ma laty – relacjonował Czapnik.

Adam Tarnowski zginął 10 paź-
dziernika 1946 r. i został pochowany 
na nowym cmentarzu w Jangrocie, 
wsi sąsiadującej z Trzyciążem, gdzie, 
wbrew upływowi czasu i odchodzącej 
pamięci, wciąż znajdują się osoby 
dbające o porządek. 1 marca kwiaty 
na grobie bohatera złożyli: wójt 
Roman Żelazny, przewodniczący 
Rady Gminy Trzyciąż Lucjan Gajda, 
sekretarz Gminy Trzyciąż Anna 
Pasich, kierowniczka Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Sportu Edyta Karlik 
oraz kierownik Referatu Rolnictwa, 
Środowiska i Zarządzania Kryzyso-
wego Ryszard Wypasek.
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*Liczba modeli w promocji ograniczona. Promocyjne ceny zawieraj rabaty i dotycz aut z roku produkcji 2017: 44 000 z Corsy 5d 1.4 75 KM Enjoy; 67 000 z Astry 5d 1.4 125 KM Enjoy; 65 600z Mokki X 1.6 115 KM Essentia. Zaprezentowane 
modele samochodów mog zawiera elementy wyposa enia dodatkowego, dost z t ferta w rca 2018 r. Szcz temat promocji i dost si u Dealeró

ycie paliwa i emisja C : l Astra 5d: 6,1–3,5 l/100 km, 141–93 g/km; l Mokka X: 7,9–4,3 l/100 km, 155–114 g/km; l Corsa 3d: 5,9–3,3 l/100 km, 137–87 g/km; wg Rozporz zenia WE 715/2007 oraz WE nr 692/2008, w cyklu

2
mieszanym, na podstawie o nych testów w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wart i mog ró si od podanych w zale i od wyposa enia pojazdu, zachowania kierowcy, warunków atmosferycznych, nawierzchni,
jak i innych czynników natury nietechnicznej. Informacje na t owania samochodu, przy raz recyklingu s dost
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Co dalej z połączeniem DK94 z A4?
PoWiat

Jakub�Fita,�fot.�biuro�prasowe�UMWM

Od kilku lat mówi się o możli-
wości budowy nowej drogi pomię-
dzy powiatem olkuskim i autostra-
dą A4. W 2016 roku zapadła decyzja 
o rozpoczęciu prac nad projektem 
takiego łącznika. Postanowiliśmy 
sprawdzić, na jakim są one etapie 
i którędy będzie przebiegać nowa 
trasa.

Połączenie DK94 z autostradą 
A4 to projekt, o który władze samo-
rządowe zabiegają od dawna. Kwestia 
ta była poruszana m.in. podczas prac 
nad Strategią i Planem Zagospodaro-
wania Przestrzennego Województwa 
Małopolskiego. W 2016 roku Sejmik 
Województwa Małopolskiego przyjął 
rezolucję dotyczącą konieczności 
realizacji połączenia drogowego pół-
nocno-zachodniej Małopolski z au-
tostradą A4. Została ona skierowana 
do premiera, ministrów, parlamen-
tarzystów oraz wójtów, burmistrzów, 
prezydentów i starostów Zachodniej 
Małopolski.

Sprawa zaczęła nabierać real-
nych kształtów w maju 2016 roku. 
Wtedy to w Starostwie Powiatowym 
w Olkuszu podpisano porozumienie 
dotyczące przygotowania dokumen-
tacji potrzebnej do realizacji tego 
zadania w przyszłości. Jego sygnata-
riuszami byli przedstawiciele Zarządu 
Województwa Małopolskiego oraz 
przedstawiciele powiatów: chrzanow-
skiego, krakowskiego i olkuskiego 
oraz gmin: Bolesław, Bukowno, Krze-
szowice, Olkusz i Trzebinia. 

Samorządy zobowiązały się 
w nim do opracowania studium 
techniczno-ekonomiczno-środowi-
skowego dla połączenia autostrady A4 
z DK94. Dokument ten ma za zadanie 
określić możliwe warianty przebie-
gu nowej drogi wraz ze wstępnym 
oszacowaniem ich kosztów. Połowa 
sumy potrzebnej na przygotowanie 
dokumentacji pochodziła z budżetu 
Województwa Małopolskiego. Resztę, 
w równym stopniu, sfinansowały 
pozostałe samorządy, z wyjątkiem 
powiatu olkuskiego, który nie uczest-
niczył w finansowaniu tego opraco-
wania.

W grudniu 2016 roku w siedzibie 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kra-
kowie odbyło się pierwsze spotkanie 

robocze zainteresowanych samorzą-
dów z autorami Wielowariantowe-
go Studium. Firma, która wygrała 
przetarg na realizację tego zadania, 
przygotowała kilka propozycji budowy 
nowej drogi. W toku dalszych prac 
pojawiły się trzy koncepcje budowy 
omawianego połączenia. Jak pod-
kreśla Tomasz Kobylański z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego, ostateczny wariant 
przebiegu drogi powinna wskazać 
decyzja o uwarunkowaniach środo-
wiskowych.

Pierwsza z nich zakłada budowę 
drogi, która swój początek miałaby 
w miejscowości Krze. Droga prowa-
dziłaby dalej do Bukowna, następnie 
na wschód w kierunku Żurady, 
a potem na południe przez tereny 
gmin: Olkusz, Trzebinia i Krzeszowi-
ce do węzła autostradowego Rudno. 
Rozwiązanie to uwzględnia także 
interesy Olkusza. Projekt przewiduje 
bowiem utworzenie łącznika od skrzy-
żowania na Mazańcu, przez Kruczą 
Górę do ronda na osiedlu Młodych. 

Drugi wariant prowadzi od miejsco-
wości Krze, przez Bukowno i dalej 
na południe w stronę węzła Rudno 
przez Trzebinię Sierszę, Psary i Wolę 
Filipowską. Rozwiązanie to pomija 
jednak kwestię skomunikowania tej 
trasy z Olkuszem.

Trzecia opcja to budowa trasy, 
która swój początek miałaby koło ko-
palni Pomorzany. Szlak ten omijałby 
Olkusz i Żuradę od strony zachodniej. 
Przed Niesułowicami droga skręcałby 
w stronę Chrzanowa. Zaproponowa-
ne zostały dwa warianty połączenia 
z autostradą A4 - pierwszy przy węźle 
Balin, a drugi przy węźle Jeleń. Ta 
propozycja z kolei nie rozwiązuje 
problemów transportowych naj-
większych zakładów przemysłowych 
Bolesławia i Bukowna.

W wyniku przeprowadzonej przez 
projektantów gruntownej oceny po-
wyższych wariantów, uwzględniającej 
kryteria m.in. funkcjonalne, ruchowe, 
ekonomiczne, środowiskowe i spo-
łeczno-gospodarcze jako najbardziej 
optymalny wskazany został wariant 

pierwszy.
Sama kwestia budowy trasy 

wzbudza wątpliwości wśród miesz-
kańców Olkusza. Wiele osób poddaje 
w wątpliwość sens takiej inwestycji 
twierdząc, że w żaden sposób nie 
przyczyni się ona do rozładowania 
ruchu na zatłoczonej Drodze Krajowej 
nr 94. Najczęściej padającym argu-
mentem przeciwko takiej inwestycji 
jest konieczność uiszczania opłat 
autostradowych przy wjeździe do 
Krakowa. Biorąc pod uwagę długość 
planowanej trasy najprawdopodob-
niej nie uległby też skróceniu czas 
przejazdu z Olkusza do Krakowa. 

Zdaniem Marcina Cockiewicza, 
sekretarza Miasta Bukowno i radnego 
Sejmiku Województwa Małopolskiego, 
rozważanie tej sprawy w ten sposób 
jest nieporozumieniem.

- Celem strategicznym nowego 
połączenia drogowego DK94 z au-
tostradą A4 nie jest stworzenie 
alternatywy dla dojazdu z Olkusza 
do Krakowa. W podjętej jednogło-
śnie rezolucji Sejmiku wskazano, że 
konieczne jest strategiczne otwarcie 
się całej Małopolski Zachodniej na 
autostradę i bezpośrednie skomu-
nikowanie z nią maksymalnie wielu 
terenów przemysłowych powiatów 
olkuskiego i chrzanowskiego, gdyż 
da to kolejny impuls do rozwoju 
gospodarczego w naszym regionie. 
Natomiast ”efektem ubocznym” 
takiego połączenia będzie przejęcie 
przez nie części „potoku” tranzyto-
wego transportu ciężarowego, który 
dziś, by wydostać się „w świat”, używa 
trasy DK94. Cieszę się, że w wyniku 
prac koncepcyjnych jako optymalny 
i najkorzystniejszy wskazano właśnie 
wariant pierwszy, uwzględniający po-
trzeby wszystkich zainteresowanych 
gmin powiatu olkuskiego – tłumaczy 
Marcin Cockiewicz.

Kiedy możemy spodziewać się 
realizacji tej inwestycji - tego nie wia-
domo. Jak informują przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego, szacun-
kowy koszt budowy trasy w pełnym 
jej przebiegu to około 300 mln zł. 
Bez wsparcia ze strony Rządu oraz 
pozyskania unijnych środków w per-
spektywie na lata 2020-2027, będzie 
to praktycznie niemożliwe.

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

Przyłącz się 
do świątecznej 

pomocy!
olkusz

Wiola�Woźniczko

Chcesz pomóc potrzebującym 
przed zbliżającej się Wielkanocy? 
Zrób zakupy w dniach 16 – 17 
marca w ramach Świątecznej Zbiór-
ki Żywności.

Kolejną edycję akcji, koordyno-
waną przez Stowarzyszenie Dobro-
czynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu 
we współpracy z krakowskim Ban-
kiem Żywności, zaplanowano w ol-
kuskich sklepach: Lidl, Biedronka, 
Delikatesy Centrum, PSS „Społem”, 
Lewiatan, Stokrotka. Na zaintereso-
wanych podzieleniem się zakupami 
jak zawsze czekać będą wolontariusze 
z olkuskich szkół: I LO, II LO, IV LO, 
ZS nr 1, ZS nr 2 oraz ZS nr 4. W spe-
cjalnie oznaczonych koszach można 
zostawić różne produktu spożywcze 

takie jak: makaron, ryż, dżem, kaszę, 
olej, cukier, mleko, konserwy czy 
słodycze.

-Taka forma wsparcia jest wy-
mownym gestem naszej solidarności 
i szansą dla potrzebujących na 
godne święta. Wielu z naszych pod-
opiecznych od lat korzysta z takie 
formy pomocy. Są tacy, którzy przez 
lata wspierali zbiórki, a dziś sami 
potrzebują wsparcia. W dzisiejszych 
czasach bardzo łatwo stracić pracę 
czy zdrowie, a co za tym idzie, per-
spektywę stabilnego jutra. Nasi dar-
czyńcy dobrze o tym wiedzą i chętnie 
dzielą się tym, co mają w zakupowym 
koszu. Dajmy z siebie to, co najlep-
sze!– mówi koordynatorka zbiórki 
Janina Lenarczyk.

Zebrane produkty przed Wiel-
kanocą trafią do najbardziej potrze-
bujących.

Dni Olkusza 
2018 w maju

olkusz
Piotr�Kubiczek

Tak jak w ubiegłym roku Dni 
Olkusza, nazwane Świętem Srebra 
2018 odbędą się w ostatni weekend 
maja (26 i 27.05). Poznaliśmy także 
muzyczne gwiazdy, które wystąpią 
na plenerowej scenie.

Tym razem olkuskiej publiczno-
ści zaprezentują się Sylwia Grzesz-
czak oraz zespół Weekend.

W sobotni wieczór Olkusz stanie 
się niepisaną stolicą disco polo, 
bowiem utwory „Za każdą chwilę 
z Tobą” i przede wszystkim „Ona 
tańczy dla mnie” zna chyba każdy. 
Radek Liszewski - twórca formacji 
Weekend, do Olkusza przyjedzie ze 
swoimi tancerzami.

Za to w niedzielę na rynku za-
śpiewa autorka takich singli jak „Małe 
rzeczy”, „Pożyczony”, czy „Tamta 
dziewczyna”, które przez długie ty-
godnie utrzymywały się w czołówkach 
list muzycznych polskich rozgłośni ra-
diowych. Przeboje Sylwii Grzeszczak 
zajęły 1. miejsce na liście AirPlay, a jej 
album zatytułowany „Tamta dziew-
czyna” z 2016 roku uzyskał status 
podwójnie platynowej płyty.

To tyle jeśli chodzi o gwiazdy, ale 
najbliższe Dni Olkusza tradycyjnie 
staną się też oknem wystawowym 
dla naszych rodzimych artystów. 
Ponadto na starówce stanie wesołe 
miasteczko, a mieszkańcy i goście 
ponownie będą mogli wziąć udział 
w dwudniowym kiermaszu. Więcej 
informacji na temat Święta Srebra 
2018 już niebawem!
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Radni przegłosowali 
nowe okręgi wyborcze

olkusz
Jakub Fita

Olkuscy radni podczas ostat-
niej sesji przyjęli uchwałę dotyczą-
cą podziału gminy na nowe okręgi 
wyborcze. Konieczność jej podjęcia 
spowodowana była niedawną no-
welizacją przepisów. W wyborach 
samorządowych, które odbędą się 
na jesieni, skład Rady Miejskiej 
w Olkuszu wyłoniony zostanie 
w systemie proporcjonalnym.

Ordynacja taka nie jest niczym 
nowym w naszym mieście. Miesz-
kańcy w ten sposób dokonywali 
wyboru miejskich rajców do 2010 
roku. W 2011 roku Sejm uchwalił 
jednak reformę, w ramach której 
w większości miast i gmin w Polsce 
wprowadzono ordynację większościo-
wą opartą na tzw. JOW-ach. Obecna 
władza postanowiła jednak zmienić 
te zasady. W myśl nowych przepisów 
w gminach powyżej 20 tys. mieszań-
ców ponownie obowiązywać będzie 
ordynacja proporcjonalna.

Co to oznacza w praktyce?
W wyborach samorządowych 

w 2014 roku Miasto i Gminę Olkusz 
podzielono na 21 okręgów. W każdym 
z nich wybierano jednego radnego. Teraz 
okręgów będzie zdecydowanie mniej. 
Będą za to liczyć od 6 do 8 mandatów. 
Swoim obszarem obejmą także znacznie 
większy rejon. Zgodnie z wytycznymi 
PKW na terenie Miasta i Gminy Olkusz 
wytyczono trzy okręgi wyborcze.

Pierwsze dwa obejmują tereny 
miejskie. Granica między nimi prze-
biegać będzie wzdłuż torów kolejo-
wych. Okręg wyborczy nr 1 to osiedla: 

Wschód, Skalskie, Śródmieście, 
Centrum, Pomorzany, Glinianki oraz 
Słowiki. Mieszkańcy tych terenów 
wybiorą łącznie ośmiu radnych. 
O jednego mniej, czyli siedmiu rajców, 
reprezentować będzie okręg numer 
2. Obejmie on: osiedle Młodych, Pa-
kuskę i Czarną Górę. Trzeci, sześcio-
mandatowy okręg, będzie obejmował 
wszystkie sołectwa.

Jakie są różnice w głoso-
waniu?

W ostatnich wyborach mieszkań-
cy wybierając skład Rady Miejskiej 
zaznaczali jedną osobę na kartce 
zawierającej kilka nazwisk. W danym 
okręgu każdy komitet wystawiał 
maksymalnie jednego kandydata. 
Wygrywała ta osoba, która uzyskała 
największą ilość głosów. Jednoman-
datowe okręgi wyborcze miały zarów-
no swoich zwolenników jak i zagorza-
łych przeciwników. Ich niewątpliwą 
zaletą były jednak proste zasady.

Jak teraz będzie wyglądać gło-
sowanie? - Wyborca otrzyma kartę, 
na której będą znajdować się listy 
osób reprezentujących poszczególne 
komitety. Na każdej liście widnieć 
będzie kilka nazwisk. Mieszkańcy 
nadal będą mogli zagłosować tylko 
na jedną osobę. Ich głos oddawany 
będzie jednak zarówno na kandydata, 
jak i na ugrupowanie, które ta osoba 
reprezentuje.

O podziale mandatów w pierw-
szej kolejności zdecyduje poparcie, 
jakie uzyska cały komitet w danym 
rejonie. Jeżeli ugrupowanie zdobę-
dzie wystarczającą ilość głosów, aby 
obsadzić np. dwa lub trzy mandaty 
w okręgu, to wtedy radnymi zostaną 

te osoby, które uzyskały najwięcej 
głosów spośród danej listy. Opis 
ten stanowi oczywiście bardzo duże 
uproszczenie zasad regulujących 
proces wyborczy. Podobna formuła 
obowiązuje obecnie w wyborach do 
rad powiatów, sejmików wojewódz-
kich oraz do Sejmu.

Co zmieni się w przygoto-
wywaniu list wyborczych?

Powrót do systemu proporcjonal-
nego oznacza także duże zmiany dla 
komitetów, które staną do rywalizacji. 
Kandydaci na radnych będą konku-
rować o głosy wyborców nie tylko 
z przedstawicielami innych ugrupo-
wań, ale także z osobami startującymi 
z tej samej listy. Przy układaniu list 
wyborczych konieczne będzie także 
zachowanie parytetów płci, czyli od-
powiedniej ilość kobiet i mężczyzn. 
W przypadku śmierci radnego lub jego 
rezygnacji ze stanowiska nie będzie 
jednak konieczne organizowanie wy-
borów uzupełniających. Jego miejsce 
zajmie bowiem osoba, która uzyskała 
kolejny wynik na liście.

Olkusz jest jedną z dwóch gmin 
w naszym powiecie, w której zmienią 
się zasady wyboru miejskich rajców. 
Podobna sytuacja będzie miała miej-
sce w Wolbromiu. W pozostałych 
samorządach wybory odbędą się 
w takim samym trybie jak w 2014 
roku.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? Czy 
zmiana ordynacji to dobry pomysł? 
Jak wprowadzone zmiany mogą 
wpłynąć na kształt przyszłej Rady 
Miejskiej? - Zapraszamy do dysku-
sji na www.przeglad.olkuski.pl

,,Fotograficy Olkuscy” 

olkusz
Jakub Fita

W miniony piątek w Centrum 
Kultury przy ul. Szpitalnej miała 
miejsce inauguracja VIII edycji 
Wystawy Fotografików Olkuskich. 
Celem wernisażu była prezentacja 
i promowanie twórczości foto-
graficznej mieszkańców naszego 
powiatu.

Wystawa stanowiąca przekrój 
dokonań lokalnych pasjonatów foto-
grafii na stałe wpisała się w kalendarz 
wydarzeń kulturalnych Srebrnego 
Grodu. Od samego początku wzbudza 
ona duże zainteresowanie ze strony 
mieszkańców, a jej kolejne edycje sta-
nowią potwierdzenie tego sukcesu.

Jak co roku organizatorem wyda-
rzenia był Miejski Ośrodek Kultury w 
Olkuszu. Otwarcia wystawy dokonali: 
Kierownik Działu Organizacji Imprez 
MOK Marcin Wiercioch, kurator wy-
stawy Antoni Kreis oraz Adam Sowula 
- instruktor Sekcji Fotograficznej 
MOK, laureat Olkuskiej Nagrody 
Artystycznej i inicjator różnorodnych 
przedsięwzięć kulturalnych z zakresu 
fotografii.

- Ta wystawa to zbiór fotografii 
ilustrujących odczucia i emocje sporej 
grupy fotografujących. Aby zrobić 
dobre zdjęcie, trzeba mieć umiejęt-
ności, talent i dużo doświadczenia. 
Autorzy dzisiejszych prac mają tego 
pod dostatkiem. Dlatego udało się 
im stworzyć tak interesującą prezen-
tację, ukazującą różne spojrzenia na 

otaczający świat. A to, że możemy 
spotkać się teraz razem stanowi 
zwieńczenie tego twórczego procesu. 
Ten wernisaż daje nam możliwości do 
wzajemnej dyskusji, wymiany zdań i 
poglądów – podkreślał Antoni Kreis.

Adam Sowula zachęcił wszyst-
kich obecnych do podziwiana prac, 
po czym nastąpiło uhonorowanie 
autorów zakwalifikowanych do tego-
rocznej prezentacji zdjęć. Każdy z nich 
otrzymał pamiątkowy katalog zapro-
jektowany przez Klaudię Zub-Piecho-
wicz, która zajęła się także aranżacją 
wystawy. Ekspozycję można oglądać 
do 6 kwietnia w MOK-Centrum Kul-
tury przy ul. Szpitalnej 32.
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ryCzÓWEk
Olgerd�Dziechciarz

Leżąca na północy gminy 
Klucze wieś Ryczówek swą zdrob-
niałą nazwę ma wywodzić albo 
od ryku dzikich zwierząt (ponoć 
były tu nawet niedźwiedzie, stąd 
funkcjonowanie dla północnych 
terenów tej wsi nazwy Barłogi), 
lub od rycerza zwanego Ryczem. 
W dokumentach z lat 1470-80 spo-
tykamy Riczowyek.

17 wieków historii
Jak wykazały badania archeolo-

giczne przeprowadzone w Ryczówku 
latem 1998 r. przez Wojciecha Siciń-
skiego z Muzeum Archeologicznego 
i Etnograficznego w Łodzi, pierwsza 
osada na tych terenach powstała ok. 
II-IV w. n.e., czyli w czasach rzym-
skich. Właśnie znaleziska z okresu 
kultury Przeworskiej: fragmenty 
naczyń glinianych, kości zwierzęcych 
(szable dzika), ślady po drewnianych 
domach i paleniska o średnicy ok. 1,5 
m. ułożone z wapiennych kamieni, to 
plon wakacyjnej pracy archeologów 
na jednym z tutejszych uprawnych 
pól. Najmłodsza część odkrytej osady 
pochodziła z VIII-X w. 

Ciekawostka. Od prasłowiańskie-
go słowa „dauba” ma pochodzić nazwa 
pól w południowo-wschodniej części 
wsi. Słowo to oznacza wąwóz. Z taką 
samą nazwą stykamy się w samych 
Kluczach (wg Zenona Zacłony).

W okolicy znajduje się nie prze-
badane jeszcze stanowisko archeolo-
giczne z czasów rzymskich i wczesnego 
średniowiecza (VIII - XI wiek). 

Ruski ślad. W rejonie Ryczówka 
można się natknąć na wiele nazw geo-
graficznych z przedrostkiem „Ruska”. 
Są więc „Rusie łąki”, „Ruska Góra” 
i „Las - Ruska”. Podobnież nazwy te 
pochodzą albo z czasów bitwy pod 
Pilicą Władysława II (Laskonogie-
go?, syna Bolesława Krzywoustego), 
którego miały posiłkować wojska 
ruskie, albo nawet z czasów drugiego 
wielkiego najazdu Tatarów (w 1256 
r.), którym też mieli towarzyszyć ich 
lennicy Rusini.

Tatarska legenda? Legenda mówi, 
że w lesie zwanym Biały Mech, opodal 
Ryczówka stoi kurhan wodza tatar-
skiego zwany Bal-Bal (miejscowi zowią 
go Babą, samo bal-bal w mongolskim 
znaczy ‘ojciec’). W 1993 r. został on 
przekopany przez przygodnych po-
szukiwaczy skarbów, którzy jednak 
nic nie znaleźli, co potwierdza tezę, że 
pagórek ma naturalne pochodzenie, 
a wznoszący się na nim i zniszczony 
przez owych - pożal się Boże - łowców 
skarbów ceglany postument z kamie-
nia o wymiarach 75x75 cm i ok. 2 m 
wysokości był jedynie słupem granicz-
nym. Jak zauważa badacz dziejów 
tych ziem, A. Krawczyk, podobnych 
kopczyków między rzeka Dąbieśnicą 
a Golczowicami jest kilkadziesiąt 
i „niektóre z nich są wcale okazałe 
i jak najbardziej kurhanopodobne”, 
a podobny słup, jeszcze w latach 40. 
stał przy drodze między Kwaśniowem, 
a Suchą Górą.

Pierwsza wzmianka o tej miej-
scowości pochodzi jednak z 1325 r. 
i wspomina o Ryczowie Minor, wsi 
należącej do władających Ogrodzień-
cem Włodków. Stał tu już wtedy praw-
dopodobnie kościół. Wspomina o nim 
Jan Długosz. Wieś podlegała jednak 
parafii w Chechle. Ryczówek powstał 
z połączenia Ryczowa Minor z Ryczo-
wem Regią czyli Królewskim. Władał 
Ryczówkiem w II poł. XIV w. Jan 
Kwaśniowski herbu Stary Koń (pan na 
Kwaśniowie). Z folwarków rycerskich 
dziesięcinę płacono biskupowi kra-
kowskiemu, takoż z łanów kmiecych, 
z łanów sołtysich zaś plebanowi w Che-
chle (jest o tym u Długosza w „Liber 
Beneficiorum” – z lat 1470-80). 

W 1490 r. było tu 7 zagrodników 
płacących dziesięcinę snopową pleba-
nowi w Chechle.

Nazwa Ryczówek przyjęła się od 
XVI wieku. Znamy kilku mieszkańców 
wsi z lat 1528-1560, bo w pochodzą-
cych z tych lat lustracjach królewsz-
czyzn spotykamy takie nazwiska jak: 
Jan Górny, Mróz, Wienczek, Wrzodek, 

wymieniony jest też sołtys. Wśród 
właścicieli był w 1581 r. Stanisław 
Chełmski (z rodu, który władał m. in. 
Bolesławiem). Miał wtedy Ryczówek 
6,5 łanów kmiecych i 5 zagrodników.

Tradycja ustna przekazuje, że 
w czasie szwedzkiego potopu, a do-
kładnie oblężenia zamku w Ogrodzień-
cu, w Ryczówku stacjonowały wojska 
agresora, dokonują we wsi ogromnych 
spustoszeń, głównie za przyczyną 
sprowadzenia na mieszkańców wszel-
kich epidemii. Cmentarz zmarłych na 
cholerę znajdował się pod Świniuszką 
(obok dzisiejszej ul. Laski).

Przed 1680 r. włość ta trafiła 
do dóbr klasztoru Kamedułów kra-
kowskich i pozostawała w nich aż do 
rozbiorów. Za Kamedułów były tu dwa 
folwarki i młyny, tartak, dwie karczmy, 
kilkanaście stawów hodowlanych.

W czasach Sejmu Wielkiego (lata 
1789-91) wyliczono ilość domów 
w Ryczówku na od 51 do 53, a miesz-
kańców na ok. 300 (309 w 1789). 
Były tu wówczas dwór (przy dworze 
znajdowała się drewniana kaplica), 
browar i młyn. Opis wsi z tego okresu: 
Wieś leży na gruntach piaszczystych 
i kamienistych, uprawia się tu żyto, 
jęczmień, owies, tatarkę, proso, groch 
i trochę pszenicy. Lasy bukowe i so-
snowe, które utrzymują się dlatego, 
że gdyby ich brakło „odkryłyby się 
czyste piaski”. Łączki są koło dworu, 
ale siana z nich bardzo mało. Ludność 
pasie bydło w lesie. Granica wsi płynie 
rzeczka Dubeśnica. Wśród ludności 2 
kowali-rolników.

Po upadku Rzeczypospolitej 
między Ryczówkiem a Kwaśniowem 
przebiegała granica. Ryczówek znalazł 
się w Nowym Śląsku (pod zaborem 
Prus). 

W XIX w. wieś i folwark Ryczó-
wek należały do gminy Ogrodzieniec 
w powiecie olkuskim. W 1827 r. było 
tu 71 domów i 437 mieszkańców. 
Działał młyn. Tutejszy folwark liczył 
w 1886 r. 453 morgi gruntu, z czego 
na same tereny orne i sady przypadało 
305 mórg, na łąki 36, pastwiska 61, 
nieużytki 31. Budynków murowanych 
w folwarku były dwa, drewnianych 
12.

Nie ma informacji o udziale miesz-
kańców Ryczówka w powstaniu stycz-
niowym. Ówczesny wójt w każdym 
bądź razie nikogo nie zadenuncjował 
przed władzami carskimi. Został 
jednak skonfiskowany tutejszy mają-
tek, którym zarządzał niejaki Psarski, 
ponoć wielce zasłużony w zaopa-
trywaniu oddziałów partyzanckich 
z ziemi olkuskiej w broń, amunicje 
i żywność. Psarski trafił na Sybir. 
Wkrótce majątek sprzedano Żydom. 
Wtedy też rozebrano za zgodą biskupa 
modrzewiowy kościółek (stał przy obec-
nej ul. Górnej). Dodajmy, że msze św. 
odprawiali w nim kameduli z Bielan 
(kasacji zakonu dokonano w 1870 r.). 
ołtarzyk z figurą Matki Boskiej trafił 
do Bydlina. Ks. Wiśniewski pisze, że 
boczne ołtarze w Bydlinie też pochodzą 
z kaplicy w Ryczówku. Rzeźba św. 
Mikołaja przeniesiona została do ko-
ścioła w Rodakach. Jak przekazuje Z. 
Zacłona, drzwi z rozebranego kościoła 
przechowywane były przez wiele lat 
u jednego z mieszkańców (Józefa Lata-
cza), ale po jego śmierci zaginęły.

Mieszkańcy wsi walczyli w okresie 
po powstaniu o szkołę polską. Władze 
carskie za karę m.in. upaństwowiły 
należny mieszkańcom dworski las. 

W II poł. XIX w. działały w Ry-
czówku młyn wodny i również wodny 
tartak, oba należały do I. Psarskiego. 
Zatrudnionych w nich było łącznie 4 
robotników.

Sylwetka. Socjalista. Piotr Adamik 
(1879-1958). Urodził się w Ryczówku, 
pracował w Myszkowie, w fabryce przę-
dzy A. Schmelzera, potem w zakładach 
przędzalniczych Zawiercie. Powołany 
do wojska w 1900 r. szybko został 
zwolniony z winy wady słuchu (co go 
dyskwalifikowało, bo nie mógł słuchać 
rozkazów). W 1905 r. wstępuje do 
PPS, przemyca bibułę i broń. W 1907 
r. na skutek zdrady trafia do więzie-
nia w Łodzi, a stamtąd na zesłanie 
do Kraju Turuchańskiego w guberni 
jenisejskiej. Udało mu się z zesłania 
zbiec i już w 1910 r. ponownie znalazł 
się w Zagłębiu (w Kazimierzu). Dalej 
przemycał wydawnictwa rewolucyjne 
i broń. Podczas jeden z akcji na gra-
nicy został postrzelony przez rosyjską 
straż, ale zdołał zawrócić na stronę 
austriacką. Austriacy ciężko rannego 
Adamika ulokowali w szpitalu w Kra-
kowie. Po wyzdrowieniu dalej zajmował 
się tym czym wcześniej, ale w 1914 
został aresztowany. Mocno go wówczas 

pobito. W 1916 r. został wywieziony do 
Mińska. Tam sądzony został skazany 
na 3 lata, ale zwolniony przedtermino-
wo trafił na Ukrainę, gdzie pracuje jako 
robotnik. W Kursku współorganizuje 
SDKPiL. Prowadzi ożywioną działal-
ność polityczna w czasie rewolucji 
październikowej. Zakładał Komitet do 
Spraw Polskich. Był inspektorem szkół 
polskich i kierownikiem polskiego 
Klubu Robotniczego. Od 1919 r. czło-
nek kurskiej grupy KPRP. W maju 1919 
r. zmobilizowany do Armii Czerwonej. 
Potem skierowany do pracy partyjnej 
w Polsce, wraca z żoną i dziećmi do 
Zagłębia. Mieszkał w Szmejce w pow. 
będzińskim. Z czasem zmienia przy-
należność partyjną z KPRP na „starą 
miłość” PPS. Na wniosek Stow. byłych 
Więźniów Politycznych dostaje w 1930 
r. rentę. W czasie II wojny znów, jak za 
dawnych lat, zajmuje się przemytem 
prasy (PPS-WRN). Zmarł w Kazimie-
rzu w 1958 r. Pozostawił po sobie 
wspomnienia z okresu sprzed I wojny 
światowej (opublikowane w pracy W. 
Najdusa - „Przez zieloną granicę”, 
Warszawa 1964, s. 166-185).

Podczas bitwy pod Krzywopłotami 
kwaterowało tu dowództwo austriac-
kie. Ponoć u gospodarza Karola Kazka 
był też wówczas na kwaterze komen-
dant J. Piłsudski (dom znajdował się 
przy dzisiejszej ul. Dolnej). Podczas 

wojny 1920 r. z bolszewicką Rosją 
zginęło 5 mieszkańców Ryczówka. 

Przed wojną majątek Ryczówek 
należał do Jana Turskiego i już wtedy 
był rozprzedawany. Jego resztek po-
zbawiła Turskich reforma rolna. Do 
dziś we wsi mieszkają potomkowie 
tego właściciela.

OSP. W 1928 r., pod wrażeniem 
wielkiego pożaru w Rodakach, po-
wstała w Ryczówku Straż Ogniowa. 
Do straży zgłosiła się grupa chętnych. 
Spośród nich wybrano zarząd, na jego 
czele stanął Jan Sosnowski (prezes). 
Naczelnikiem został wybrany Stefan 
Garus. W komisji rewizyjnej znalazł 
się m.in. dawny dziedzic Jan Turski. 
Pierwsza walka z pożarem w Ryczów-
ku (Górnym) miała miejsce w Wielki 
Czwartek 1932 r. Były też akcje w Hut-
kach-Kankach, Chechle, Kwaśniowie. 
Strażacy z Ryczówka w dowód uznania 
za walkę z żywiołem otrzymali od 
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 
w Olkuszu pompę, beczkowóz i węże. 
W zakupie mundurów i hełmów po-
mogli mieszkańcy wsi. Strażacy z OSP 
brali też udział w życiu kulturalnym 
Ryczówka, choćby organizując jasełka. 
Problemem tutejszej straży był brak 
remizy, toteż sprzęt zgromadzony był 
pierwotnie w salach szkoły podstawo-
wej. Krótko po wojnie strażacy mieli 
do dyspozycji barak, ale w 1948 r. owa 
remiza rozsypała się. Po 1956 r. zaczął 
się okres, kiedy straży w Ryczówku 
zaczęło się lepiej powodzić. Prezesem 

został Zygmunt Sosnowski, a na-
czelnikiem Stefan Garus. OSP otrzy-
mało nową motopompę, mundury, 
a z czasem także samochód terenowy. 
Remiza OSP z prawdziwego zdarzenia 
powstała w latach 1964-72 dzięki 
ofiarności i pracy mieszkańców wsi. 
Dziś mieści się w niej: sala służąca tak 
imprezom kulturalnym, jak weselom, 
Ośrodek Zdrowia i apteka.

Zwarci i gotowi
Od 1929 r. działały w Ryczówku 

dwie organizacje młodzieżowe o para-
militarnym charakterze założone przez 
plutonowego rezerwy Władysława 
Sosnowskiego. 12-16-latków zrze-
szali Orlęta. Nieco starsi należeli do 
Strzelca. Drużynowym Orląt w latach 
1934-38 był Zygmunt Sosnowski (od 
1938 zastępca komendanta Strzelca 
w Ryczówku). Obie organizacje zaj-
mowały się zdobywaniem informacji, 
które mogłyby przydać się wojsku, 
lub samym członkom obu organizacji, 
w razie wstąpienia do wojska. Uczono 
też obchodzenia się z bronią, alfabetu 
Morse’a oraz rozpoznawania znaków 
lotniczych i wojsk nieprzyjacielskich. 
Informacje nadawane alfabetem Mor-
se’a przekazywano z Chaberowej Góry, 
Kamyka oraz innych wzniesień do 
wojskowego obserwatora w Kluczach. 
Wspomnijmy, że od końca lat 20. do 

samej wojny, latem w Ryczówku, Ro-
dakach, Kwaśniowie, Golczowicach, 
Kluczach i Chechle odbywały się 
manewry wojsk polskich: piechoty, 
ułanów i artylerii. Żołnierze stacjo-
nowali w Ryczówku. Artyleria usytu-
owana po południowej stronie wzgórza 
Kamyk (chodzi o Kamyk k. Ryczówka, 
382 m n.p.m.) ostrzeliwała cele na 
Pustyni Błędowskiej. 

W 1934 r. powołano w Ryczówku 
koło Stronnictwa Ludowego, które-
go prezesem został Szymon Kazek. 
W dwudziestoleciu działał tu też 
Związek Strzelecki, Ochotnicza Straż 
Pożarna, Koło Gospodyń, młodzież 
zrzeszona była w związku Wici.

Ciekawostka. Ornitolog. Jak 
wspominał Julian Kaszuba, w 1935 
r. w przysiółku Rzeka, u rodziny 
Parczów, było bocianie gniazdo. Za-
interesował się nim niejaki Krutikow, 
leśniczy tutejszy, który w latach 1934-
35 badał ptaki we wsiach ziemi olku-
skiej. Krutikow, który znał ponoć kilka 
języków, był Rosjaninem i zawodowym 
ornitologiem; jego ojciec, jako biało-
gwardzista musiał opuścić ojczyznę. 
Pierwszy ornitolog w dziejach naszego 
regionu obrączkował ptaki, głównie: 
jaskółki, szpaki i bociany. To samo 
spotkało bociany z Ryczówka-Rzeki. 
Okazało się potem, że jeden z tych 
bocianów zginął w Afryce, podczas 
wojny Włoch z Abisynią. Wiadomość 
o tym fakcie i obrączkę przesłali do 
Warszawy Włosi, a o całej historii 

rozpisywała się prasa. Nie wiadomo, 
która ze stron ustrzeliła naszego bez-
bronnego wędrowca... 

Okupacja. Z okupacyjnego spisu 
mieszkańców Powiatu, którego do-
konali Niemcy w grudniu 1939 r. 
wynika, że w Ryczówku mieszkało 
wówczas 1135 osób, bez wyjątku 
narodowości polskiej. Szybko jednak 
w Nowsiu pojawili się Niemcy. Byli to 
celnicy z Urzędu Celnego w Rodakach 
(między Ryczówkiem a Kwaśniowem 
była granica, oddzielająca Rzeszę 
od Generalnej Guberni), dla których 
opróżniono część domostw z ich pra-
wowitych właścicieli. 

Z rąk niemieckiego okupanta 
śmierć poniosło 20 mieszkańców wsi, 
w tym tutejsza nauczycielka Anna 
Truskawicka. Andrzej Kaszuba z Ry-
czówka, został aresztowany w kwietniu 
1942 r. i trafił wraz z żoną do obozu 
koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie 
zginął. Niemcy zastrzelili jego 18-letnią 
córkę Matyldę i 16-letniego syna Stani-
sława. Żona przeżyła obóz i wróciła do 
wsi, ale dostała pomieszania zmysłów 
i zmarła. (A. Cyra, „Mieszkańcy ziemi 
olkuskiej w hitlerowskich więzieniach 
i obozach koncentracyjnych”, Oświę-
cim-Olkusz 2005). W 1942 r. zginął 
w tym samym obozie pochodzący 
z Ryczówka elektromonter Stefan 
Latacz (ur. 1921). Również w 1942 
r. zginął w KL Auschwitz urodzony 
w Ryczówku w 1887 r., a zamieszkały 
w Olkuszu, Jan Sosnowski. W obozie 
tym miał też zginąć Karol Piątek. Za to 
prawdopodobnie przeżył pobyt w tym 
obozie Antoni Kuciński, ur. w Ryczów-
ku w 1911 r., który był młynarzem 
(aresztowany w X 1943., wraz z żoną, 
Ireną z d. Jagła, wkrótce zwolnioną; 
więcej o Irenie Kucińskiej piszemy po-
niżej). Przeżył ten obóz także Zygmunt 
Sosnowski, ur. w Ryczówku w 1922 r. 
i tamże zamieszkały, z zawodu stolarz, 
który trafił do KL Auschwitz z robót 
przymusowych w IV 1944 r. Z kolei 
ur. w Ryczówku w 1918 r. Stanisław 
Płonka dokonał nie lada wyczynu, bo 
nie dość, że sześciokrotnie uciekał 
z robót przymusowych, za co trafił 
w IX 1943 r. do KL Auschwitz, to 
uciekł również z tego obozu w V 1944 
r. A. Cyra zamieszcza relację S. Płonki 
z ucieczki, oraz opis spalenia rodzin-
nego domu i zabicia przez Niemców 
jego żony oraz siedmiu innych osób, 
wg opowiadającego doszło do tego 
dramatu na skutego donosu na gesta-
po („Mieszkańcy ziemi olkuskiej…” s. 
200-201). Fragment relacji S. Płonki 
z ucieczki z obozu: „Ubranie cywilne 
przeniosłem pod pasiakiem na miejsce 
pracy. W dniu 5 maja 1944 r. wydosta-
łem z ukrycia ubranie, oddaliłem się 
od miejsca pracy na odległość około 
50 metrów i w wiklinach nad rzeczką 
przebrałem się w to ubranie. W pobliżu 
znajdował się las oraz droga wiodąca 
od stacji Brzeszcze do miejscowości 
Wola, która była położona już za 
Wisłą. Z miejsca pracy oddaliłem się 
po południu. Moment ten wybrałem 
celowo, licząc się z tym, że zapadające 
ciemności utrudnią pościg, a mnie uła-
twią oddalenie się od obozu. Z nikim 
nie utrzymywałem żadnych kontaktów 
i nikt nie wiedział o mojej ucieczce. 
(…) Przeprawiłem się na drugi brzeg 
Wisły, trzymając ubranie nad głową. 
Nie miałem przy sobie nic do jedzenia. 
Kontynuowałem ucieczkę, trzymając 
się cały czas brzegu Wisły, którą prze-
płynąłem ponownie o zmroku. W nocy 
orientowałem się według gwiazd. 
Szedłem w kierunku Krakowa. Nad 
samym ranem byłem już w okolicach 
Wadowic. Nawet nie wiedziałem, kiedy 
przekroczyłem granicę, powiedziała mi 
dopiero o tym kobieta, do domu której 
wstąpiłem prosząc o coś do jedzenia. 
Od niej dowiedziałem się, że jestem 
już w Generalnym Gubernatorstwie 
(…) Za jej radą wsiadłem bez biletu 
do pociągu podążającego w kierunku 
Krakowa, gdzie prawie natychmiast 
miałem połączenie do Kielc. W dniu 
6 maja dotarłem do tego miasta. 
Tam skontaktowałem się z rodziną 
od strony mojej matki i następnego 
dnia byłem już w lesie. Wstąpiłem do 
oddziału partyzanckiego AK, dowo-
dzonego przez „Barabasza” (Marian 
Sołtysiak ps. „Barabasz” 1918-1995, 
dowódca partyzancki Armii Krajowej 
w Górach Świętokrzyskich, dowodził 
oddziałem „Wybranieccy”, pułkownik 
4 Pułku Piechoty Legionów AK – dop. 
OD). Otrzymałem pseudonim „Leon” 
(s. 201). Dodajmy, że w gronie przymu-
sowych robotników, którzy budowali 
obóz w KL Auschwitz (a konkretnie 
Birkenau) znalazł się murarz Jan 
Oruba ur. w 1889 r. w Ryczówku, 

którego świadectwo z budowy obozu 
w Birkenau, w tym krematoriów, 
oraz okrutnego traktowania jeńców 
radzieckich, wykorzystywanych przy 
budowie, znajduje się w zbiorach 
Archiwum Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu: 
„Zakwaterowano nas w blokach tzw. 
Gemeinschaftslagru koło dworca i po 
upływie około tygodnia zaprowadzono 
do pracy w Brzezince. (…) Zastaliśmy 
tam jeńców radzieckich przyprowadzo-
nych do pracy z obozu macierzystego 
w Oświęcimiu. Codziennie ginęły ich 
setki. Zwłoki ładowano na samochody 
i na te same samochody ładowano 
także żyjących jeszcze, ale takich, 
którzy nie mogli już o własnych siłach 
wrócić do Auschwitz I. Ich to właśnie 
esesmani bardzo często dobijali na 
samochodach, depcząc im po głowach. 
Jeńców zabijano także podczas pracy 
wszelkimi możliwymi sposobami, 
używając do tego m.in. kijów, szpadli 
i kilofów. Zabijali przeważnie cywile 
Niemcy tzw. majstrowie.” (A. Cyra, s. 
185). I jeszcze mieszkańcy Ryczówka 
z listy młodych mężczyzn aresztowa-
nych w b. powiecie olkuskim 13 czerw-
ca 1941 r. i przebywających w nie-
mieckich obozach pracy w Herman-
nsdorf, Rattwitz, Markstädt i Lager III 
w Manowicach (listę sporządził jeden 
z zatrzymanych, olkuszanin Kazimierz 
Czarnecki: Lucjan Delkowski, lat 19, 
robotnik, Eugeniusz Kumela, lat 17, 
robotnik rolny, Stanisław Oruba, lat 
17, przy rodzicach.

W działalność ruchu oporu za-
angażowało się co najmniej 32 miesz-
kańców Ryczówka. Szybko powstaje tu 
komórka ZWZ, a później AK. Tutejsza 
placówka dowodzona przez Romana 
Guzika „Sęka” (od 1944 r. dowodzące-
go także 6 kompanią rezerw Oddziału 
Hardego) nosiła kryptonim „Rząsawy”. 
Znajdowały się tu trzy punkty infor-
macyjno-przerzutowe: Wskazówka 
(kierowana przez Piotra Zacłonę), 
Borowa (kier. Stanisław Delkowski) 
i Stok (kier. Franciszek Adamik). 
Wśród wyróżniających się w działal-
ności konspiracyjnej był ppor. Stefan 
Piątek „Stal”, odznaczony przez Rząd 
Londyński Krzyżem Virtuti Militari 
IV klasy (nota biograficzna poniżej). 
Za pomoc partyzantom (wyżywienie, 
udzielanie noclegów) jesienią 1943 
r. została aresztowana i wywieziona 
do obozu w Mysłowicach wspomnia-
na już Irena Kucińska z Ryczówka 
- Rzeki, gdzie jej rodzina posiadała 
młyn (w czasie wojny rozebrany przez 
Niemców). Irena Kucińska przeżyła 
wojnę, za swoją działalność otrzymała 
liczne odznaczenia (m.in. przyznawane 
przez rząd londyński Krzyż AK i Medal 
Wojska). W swej miejscowości działała 
potem w Kole Gospodyń Wiejskich, 
była też radną Gromadzkiej Rady 
Narodowej.

Akcję na magazyny amunicji 
w Ryczówku-Godawicy przeprowa-
dził oddział partyzancki „Surowiec” 
dowodzony przez Gerarda Woźnicę 
„Hardego”.

Stefan Piątek. Zwany „pierwszym 
partyzantem ziemi olkuskiej”. Urodził 
się 13 lutego 1918 r. w Ryczówku. 
Po klęsce wrześniowej wywieziony 
do Niemiec, skąd udało mu się uciec 
w 1940 r. Wrócił do rodzinnej wioski. 
Szybko nawiązał kontakt z podziem-
ną organizacją Gwardia Ludowa 
PPS (później włączona do AK). Gdy 
w 1941 r. został aresztowany przez 
Niemców, ranny trafił do olkuskiego 
szpitala. Znów zdołał uciec. Nie za-
przestał konspirowania. Jako jeden 
z pierwszych dostał się do oddziału 
„Surowiec” z 23 Śląskiej Dywizji 
Piechoty AK. O poczynaniach „Stali” 
można przeczytać we wspomnieniach 
dowódcy oddziału Gerarda Woźnicy 
„Hardego”, a także wspomnieniach 
samego Piątka. Koledzy partyzanci 
tak oceniali jego postawę: „dzięki 
nieprzeciętnej inteligencji ‘urodzonego 
partyzanta’, odwadze, błyskotliwej, 
trafnej ocenie sytuacji i szybkiej 
decyzji - wykonywał bezbłędnie naj-
niebezpieczniejsze zadania zbrojne, 
sabotażowe i dywersyjne, z których 
wydawałoby się, nie ma odwrotu bez 
utraty życia”. Za działalność podczas 
wojny awansowany został do stopnie 
porucznika. Trzykrotnie odznaczony 
Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi 
z Mieczami i Krzyżem Virtuti Militari V 
klasy. Zmarł w Ryczówku 12 kwietnia 
1991 r. Pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Rodakach.

17 wieków 
dziejów 

Ryczówka
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Kolejna miejska lekcja historii 
o Niezwyciężonych

olkusz
Piotr�Kubiczek

1 marca na terenie Olkusza 
odbyła się ósma edycja Gry Miej-
skiej Śladami Historii: „Niezwycię-
żeni 1939 – 1963”, opowiadająca 
historię konspiracji z okresu II 
wojny światowej oraz pierwszych 
lat powojennych.

Ponad stu uczniów ze szkół w Ol-
kuszu, Bukownie i Przegini odwiedziło 
osiem punktów zlokalizowanych 
w różnych częściach miasta. Odgry-
wane tam były scenki historyczne 
w trakcie których młodzież poznała 
np. kulisy zniszczenia cmentarza nie-
mieckiego podczas budowy umocnień 
na przełomie 1944/1945 roku, albo 

doświadczyła konfrontacji z patrolem 
Urzędu Bezpieczeństwa, „polującego” 
na żołnierzy Armii Krajowej.  W trak-
cie gry uczestnicy mieli możliwość 
spotkać się z łącznikami Oddziału 
Partyzanckiego Boruty, konspirato-
rami z olkuskiego pułku AK „Srebro” 
oraz członkami organizacji Brygad 
Wywiadowczych Wolność i Nieza-
wisłość, w tym z samym Józefem 
Lipą „Kukułką”, który był członkiem 
wywiadu WiN.

- Gra była skonstruowana tak, 
aby jak najdokładniej, ale i w bardzo 
przystępny sposób opowiedzieć histo-
rię Żołnierzy Armii Krajowej i Żołnie-
rzy Podziemia Antykomunistycznego 
z terenu Ziemi Olkuskiej – zaznacza 
Michał Masłowski, główny koordy-

nator wydarzenia i zarazem prezes 
Klubu Historycznego im. AK w Olku-
szu, będącego organizatorem ósmej 
edycji gry miejskiej.

Gra zatytułowana „Niezwyciężeni 
1939 – 1963” znajdzie swoją konty-
nuację w drugiej połowie marca, kiedy 
to organizatorzy ponownie zaproszą 
miłośników historycznej rozgrywki 
na ulice Srebrnego Miasta. Tematem 
głównym gry znowu będą ludzie 
i wydarzenia z okresu powojennego 
na ziemiach olkuskich.

Pełna klasyfikacja drużynowa 
uczestników VIII Gry Miejskiej z cyklu 
Śladami Historii „Niezwyciężeni 1939 
- 1963”.

1. IV Liceum Ogólnokształcące 
im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu 

patrol „Srebro” - 40 punktów
2. Zespół Szkół nr 1 im. Stanisła-

wa Staszica w Olkuszu patrol „Sewer” 
- 32 punkty

3. Zespół Szkół nr 1 w Bukownie 
- 31,5 punktów

4. IV Liceum Ogólnokształcące 
im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu 
patrol „Hardy” - 31 punktów

5. Szkoła Podstawowa nr 4 im. 
Fr. Nullo w Olkuszu patol „Kukułka” 
- 28,5 punktów

6. Zespół Szkół Szkolno-Przedsz-
kolno-Integracyjny w Olkuszu patrol 
„Hardy” - 26,5 punktów

7. Szkoła Podstawowa nr 10 
w Olkuszu patrol „Ares” - 25,5 
punktów

8. Zespół Szkół Szkolno Przed-

R E K L A M A

szkolno Integracyjnych w Olkuszu 
patrol „Ares” - 25 punktów 

9. Szkoła Podstawowa nr 10 
w Olkuszu patrol „Zaporczycy” - 22,5 
punktów

10. Zespół Szkół Szkolno Przed-
szkolno Integracyjny w Olkuszu 
patrol „Łupaszka” – 21,5 punktów

11. Zespół Szkół w Przegini 

„Inka” - 19 punktów.
Nagrody dla uczestników VIII 

edycji Gry Miejskiej Śladami Historii 
ufundował krakowski oddział In-
stytutu Pamięci Narodowej, Sejmik 
Województwa Małopolskiego oraz 
Radny Województwa Małopolskiego 
Andrzej Wójcik.

Poezja Janiny 
Dąbrowy

bukoWno
Agnieszka�Zub

W miniony czwartek w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Bukownie 
odbyło się spotkanie autorskie 
z poetką Janiną Dąbrową (na zdj. 
w środku). Promowano najnowszy 
tomik wierszy pani Janiny, zaty-
tułowany „Wypełnić pustkę”. Wy-
dawcą publikacji jest bukowieński 
MOK wraz z działającym tu Klubem 
Literackim „Liść Bukowy”.

Wydawnictwo zawierające prawie 
czterdzieści utworów jest wynikiem 
trzyletniej pracy twórczej bukowień-
skiej poetki. Wiersze zawarte w publi-
kacji zostały podzielone według trzech 
grup tematycznych. Pierwszą grupę 
stanowią utwory najbardziej osobiste 
i emocjonalne, traktujące głównie 
o miłości i przemijaniu, będące 
świadectwo przemian zachodzących 
w człowieku po stracie najbliższej 
osoby. Drugą grupą utworów są 
teksty o tematyce religijnej ukazują-
ce osobisty dekalog poetki i będące 

dowodem na to, jak ważne miej-
sce zajmuje w życiu autorki wiara. 
W trzeciej części tomiku spotykamy 
z kolei wiersze o lekkim zabarwieniu 
humorystycznym, traktujące o rze-
czywistości w sposób zdystansowany 
i mniej poważny.

Podczas czwartkowego spotkania 
wybrane utwory Janiny Dąbrowy za-
brzmiały w wykonaniu samej autorki, 
a także dwóch innych bukowieńskich 
poetek - Urszuli Kalecińskiej-Kucik 
i Danuty Majcher. Wieczór umiliły 
występy wokalne Amelki i Emilki 
Kańczugi oraz Magdaleny Urbań-
skiej z sekcji wokalnej Studia Efendi 
Clue działającej w MOK. Uczestnicy 
spotkania obejrzeli również prezen-
tację multimedialną składającą się 
z ilustrowanych zdjęciami i muzyką 
wierszy Janiny Dąbrowy, przygoto-
waną przez Emilię Gołąb, opiekunkę 
Klubu Literackiego „Bukowy Liść”. 
Emilia jest także redaktorem wspo-
mnianego wydawnictwa. Spotkanie 
poprowadziła dyrektor MOK Aneta 
Nielaba.

Irena 
Włodarczyk 
w Aniołowie

olkusz
Agnieszka�Zub

W piątek w olkuskim Klubie 
„Przyjaźń” na Pakusce wielbiciele 
poezji Ireny Włodarczyk spotkali 
się na wieczorze autorskim po-
święconym najnowszemu tomikowi 
wierszy poetki, zatytułowanemu 
„Dniem i nocą w Aniołowie”. Było 
to kolejne spotkanie promujące 
niniejsze wydawnictwo. Pierwsze 
odbyło się w lutym w Miejskim 
Ośrodku Kultury.

Najnowszy tom wierszy Ireny 
Włodarczyk został wydany przez 
Stowarzyszenie „Wszyscy dla Wszyst-
kich”, przy wsparciu MOK oraz 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Olkuszu. Jak przyznała 
autorka, powstanie książki jest ściśle 
związane z jej wyprowadzką z blo-
kowiska i zamieszkaniem w domu 
z ogrodem. To właśnie przeżycia 
towarzyszące przeprowadzce do wy-
marzonego domu zostały utrwalone 
w nowo wydanej publikacji. To ten 
dom stał się tytułowym Aniołowem 
i to właśnie w nim autorka odnalazła 

szczęście i spełnienie.
Publikacja jest bogato ilustrowa-

na zdjęciami wykonanymi przez Irenę 
Włodarczyk oraz fotografa Andrzeja 
Karonia. Można na nich zobaczyć 
nie tylko wnętrze „Aniołowa”, ale 
również otaczający go piękny, ukwie-
cony ogród. Świat Aniołowa tworzą 
bowiem przedmioty – jak choćby stary 
kredens, szafa, piec i oczywiście nie-
zliczone figurki aniołów, które poetka 
od wielu już lat gromadzi. Poza przed-
miotami czytającego te wiersze otacza 
także przyroda, z jej nieuchwytnym 
pięknem i zmiennością. I to również 
ona jest powodem do snucia refleksji 
nad światem, przemijaniem i upły-
wem czasu.

Do Klubu „Przyjaźń” przyby-
ło wiele osób, którym bliski jest 
poetycki świat Ireny Włodarczyk. 
Z koncertem poezji śpiewanej wystą-
piła grupa instrumentalno-wokalna 
pod kierunkiem Franciszka Dudka, 
a całe spotkanie poprowadził Marcin 
Tomsia. Organizatorzy wieczoru: Sto-
warzyszenie Wszyscy dla Wszystkich 
oraz Centrum Seniora w integracji 
z młodzieżą.
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Wprowadzanie do oferty edu-
kacyjnej nowych projektów jest 
gwarancja rozwoju każdej szkoły 
i jej atrakcyjności dla uczniów.  
IV Liceum Ogólnokształcące im. 
K. K. Baczyńskiego na brak po-
mysłów nie narzeka. W propozy-
cji tej placówki dla tegorocznych 
absolwentów szkół gimnazjalnych 
znalazło się miejsce na edukację 
artystyczną.

IV	LO	odpowiada	na	potrzeby	uzdolnio-
nej	młodzieży	powiatu	olkuskiego.	W	żadnej	
ze	 szkół	 średnich	 nie	 ma	 klasy,	 która	 da-
wałaby	 możliwość	 artystycznego	 rozwoju.	
„Czwórka”	 chce	 i	 może	 zapewnić	 bardzo	
dobrą	 jakość	 kształcenia	 w	 tym	 zakresie.	
Nie	wszyscy	może	pamiętaj,	że	w	przeszło-
ści,	w	czasach	nauki	w	liceach	czteroletnich,	
w	 szkole	 funkcjonowały	 klasy	 plastyczne,	
które	cieszyły	się	dużym	powodzeniem.	Do	
tego	pomysłu	warto	wrócić,	zwłaszcza	u	pro-
gu	reformy	oświaty,	która	wydłuży	czas	nauki	
w	szkołach	średnich.

Liceum	powstało	w	1995	roku.	Do	2005	
istniała	 w	 nim	 klasa,	 w	 której	 autorski	 pro-
gram	 realizował	 artysta	 plastyk	 Stanisław	
Wywioł.	W	ramach	tego	projektu	oprócz	wie-
dzy	z	historii	 sztuki,	 rozwijane	były	 twórcze	
możliwości	młodzieży.	Odbywały	się	zajęcia	
z	malarstwa,	 rysunku	 i	grafiki.	 I	 to	nie	 tylko	
na	 lekcjach	w	szkole,	ale	 i	w	czasie	wyjaz-
dów	 plenerowych.	Wyjście	 z	 pracowni	 i	 in-
spiracja	 naturą	 dostarczało	 uczniom	niepo-
wtarzalnych	 przeżyć	 i	 owocowało	 pięknymi	
wystawami.	 Ze	 szczególnym	 sentymentem	
do	dziś	wspominane	są	wyjazdy	plenerowe	
do	Nowego	Wiśnicza,	Biecza	i	Zakopanego.	
Prace	 uczniów	 wzbogaciły	 wystrój	 szkoły	

i	do	dziś	można	je	podziwiać	w	salach	 i	na	
korytarzach	IV	LO.	Artystyczny	duch	na	stałe	
zamieszkał	 w	 szkolnej	Galerii	 „Na	 piętrze”,	
gdzie	nieprzerwanie	dużo	się	dzieje.	Wysta-
wiane	są	w	niej	prace	uczniów,	którzy	aktu-
alnie	uczęszczają	do	szkoły	i	pod	życzliwym	
okiem	Stanisława	Wywioła	dają	wyraz	swo-
im	zainteresowaniom	artystycznym.	Przypo-
minane	są	 też	osiągnięcia	absolwentów	na	
wystawach	cyklicznych	„Z	szuflady”.

Uczniowie	„Czwórki”	brali	udział	w	licz-
nych	 konkursach	 	 -	 począwszy	 od	 lokalne-
go	aż	do	ogólnopolskiego	poziomu.	Szkoła	
organizowała	 własne	 wystawy	 zewnętrzne,	
konkursy	dla	różnych	typów	szkół,	o	rozma-
itej	 tematyce	 i	zasięgu.	Powstawały	też	no-
watorskie	 przedsięwzięcia	 jak	 np.	 wielofor-
matowe	kompozycje	malarskie	na	ścianach	
Oddziału	 dziecięcego	 w	 olkuskim	 szpitalu,	
które	 na	 pewno	 sprawiły	 maluchom	 wiele	
radości	umilając	pobyt	na	leczeniu.

Szkoła	 była	 doceniana	 na	 różnych	
płaszczyznach	działań	artystycznych	zarów-
no	w	Olkuszu,	regionie	jak	i	w	wydarzeniach	
ogólnopolskich.	Do	najważniejszych	wyróż-
nień	należy	trzykrotne	przyznanie	jej	na	Fe-
stiwalu	Artystycznym	Młodzieży	w	Krakowie	
statuetki	 i	 tytułu	 „	 Najbardziej	 artystyczna	
szkoła	Małopolski”.

Jest	 co	 wspominać…	 Dlaczego?	 Bo	
wciąż	uczą	w	szkole	ludzie,	którzy	z	nostal-
gią	wspominają	tamte	czasy,	tamtą	młodzież.	
Bo	podtrzymane	zostały	kontakty	z	wieloma	
absolwentami,	 którzy	 ukończyli	 artystyczne	
uczelnie	wyższe	i	są	otwarci	na	współpracę.	
Bo	 nadal,	 jako	 przedmiot	 dodatkowy,	 reali-
zowana	 jest	historia	sztuki.	Bo	szkoła	chce	
pamiętać	 o	 tych	 tradycjach	 i	 cały	 czas	 po-
dejmuje	w	tym	obszarze	działania	na	miarę	
swoich	możliwości.

Warto	 wspomnieć,	 że	 od	 roku	 2016	
prowadzone	 są	 zajęcia	 z	 grafiki	 kompu-
terowej.	 Jest	 to	 przedmiot,	 który	 pozwala	
wykorzystać	 umiejętności	 informatyczne	
i	plastyczne.	Prowadzi	je	Stanisław	Wywioł,	
który	 cały	 czas	 jest	 nie	 tylko	 nauczycielem	
IV	LO,	ale	 i	czynnym	artystą.	Jego	wiedza,	
doświadczenie	 w	 branży	 i	 pracy	 pedago-
gicznej	 są	 najlepszą	 rekomendacją	 jakości	

zajęć.	Młodzież	realizuje	takie	zadania,	któ-
re	 zwiększają	 jej	 świadomość	 estetyczną,	
a	tym	samym	kształtują	jej	wrażliwość.

W	 każdym	 roku	 grupa	 uczniów	 decy-
duje	się	zdawać	na	maturze	historię	sztuki.	
W	dużej	mierze	wiąże	się	 to	z	myślą	o	do-
datkowych	punktach	przy	 rekrutacji	 na	 stu-
dia	wyższe.	Zwłaszcza	na	wciąż	atrakcyjny	
kierunek,	 jakim	 jest	 architektura.	 Niektórzy	
uczniowie	planują	pracę	w	zawodach,	których	
wykonywanie	związane	jest	z	artystycznymi	
umiejętnościami	lub	wiedzą	na	temat	sztuki.

Stanisław	Wywioł,	 zapytany	o	 komen-
tarz	 do	 pomysłu	 na	 wznowienie	 dawnego	
profilu	klasy,	powiedział	- Powrót do kierun-
ku artystycznego jest szansą dla młodzieży 
uzdolnionej plastycznie, która nie może 
sobie pozwolić na edukację w odległych od 
miejsca zamieszkania liceach plastycznych. 
U nas otrzyma rzetelną wiedzę i możliwość 
rozwoju zdolności manualnych z zakresu 
rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej 
i warsztatowej. Ta wiedza i umiejętności 
mogą być wykorzystywane przy wyborze 
kierunków studiów, nie tylko stricte artystycz-
nych. W marcu i kwietniu zorganizowane 
zostaną otwarte warsztaty dla zainteresowa-
nych gimnazjalistów, którzy chcą sprawdzić 
swoje umiejętności z dziedziny projekto-
wania graficznego, rysunku i kompozycji. 
Termin tych zajęć jest już ustalony na 23 
marca, a  szkoły ponadpodstawowe zostaną  
poinformowane o wszystkich szczegółach 
spotkania.

Zapraszamy do „Czwórki!

ZIELONE ŚWIATŁO 
DLA MŁODYCH TWÓRCÓW

Zapraszamy na zajęcia otwarte z grafiki projektowej uczniów wraz z opiekunem  
w dniu 23.03.2018 r o godz. 9.00 – 11.00 do IV LO w Olkuszu.  

Prowadzący artysta plastyk Stanisław Wywioł.
Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 32/7546035. Liczba miejsc ograniczona.

7 lutego 2018 roku drzwi II 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Ziemi Olkuskiej w Olkuszu stanęły 
otworem przed uczniami trzecich 
klas gimnazjum.  Dzień otwarty, 
który odbył się pod nazwą „Wielki 
Piknik Edukacyjny w II LO”, po-
służył także do przedstawienia 
oferty edukacyjnej przygotowanej 
przez naszą szkołę na rok szkolny 
2018/2019. Była to doskona-
ła okazja do zwiedzenia murów 
naszego Liceum oraz poznania 
nauczycieli i uczniów. Wydarzenie 
przyciągnęło prawdziwe tłumy 
gimnazjalistów, którzy znajdują 
się obecnie w ważnym momencie 
swojego życia - wybierają dalszą 
ścieżkę edukacyjną. Po serdecznym 
przywitaniu przez Panią Dyrektor, 
gimnazjaliści zobaczyli niezwykły 
spektakl w języku angielskim pt. 
„Cinderella” (tj. Kopciuszek), przy-

gotowany przez naszych uczniów 
oraz układ taneczny z musicalu 
”High school musical”.  

W dalszej części dnia otwartego 
nasi goście uczestniczyli w lekcjach 
pokazowych i warsztatach. Entu-

zjaści liczb mogli spróbować swych 
sił na lekcji matematyki. Miłośni-
kom biologii i chemii zaprezento-
waliśmy lekcję pt. „Czy w każdym 
uchu siedzi ślimak?”. Na zajęciach 
z dziedziny humanistyki mogli do-
wiedzieć się, co to „Kozacki hejt”, 
a „Wyjątkowi językowi” otworzyli 
świat dla przyszłych poliglotów, 
zapoznając  gimnazjalistów z kultu-
rą i kuchnią Grecji oraz  francuską 
modą. Nasi goście mogli poczuć 
wyjątkową atmosferę panującą 
w „Dwójce” a na dodatek czekał 
na nich słodki poczęstunek, który 
jeszcze bardziej osłodził miły czas 
spędzony w murach Naszej Szkoły. 
Dziękujemy wszystkim Gimnazjali-
stom za przybycie i …do zobaczenia 
we wrześniu.

Zapraszamy na stronę interne-
tową szkoły www.lo2.olkusz.pl

 II LO w Olkuszu

II LO w Olkuszu dobrym 
wyborem !
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Muzyczny Dzień Kobiet 
w BWA

olkusz
GSW BWA

Prawie sto osób przeszło w 
środę do Galerii BWA w Olkuszu na 
koncert pt. „Miłość wg kobiet…”. 
W większości uczestniczkami 
koncertu były kobiety, ale nie 
zabrakło także towarzyszących 
im mężczyzn. Wśród tak licznie 
zgromadzonych była m.in. wice-
burmistrz Olkusza Bożena Krok 
i dyrektor Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Olkuszu, 
dyrektor Jolanta Zięba.

Wystąpiło trio wokalno-instru-
mentalne w składzie: Paulina Stach, 
olkuszanka, sopranistka, absolwent-
ka wokalistyki na Akademii Muzycz-
nej w Katowicach, obecnie artystka 
chóru Opery Krakowskiej w Kra-
kowie; na fortepianie śpiewaczce 
akompaniował Jarosław Kaganiec, 
który ukończył Akademię Muzyczną 
w Katowicach, w klasie prof. Juliana 

Gembalskiego, a także mistrzowskie 
kursy w Lubece i Kolonii, a obecnie 
współpracuje z Teatrem Starym - jest 
znanym i cenionym jazzmanem, gra 
muzykę klezmerską, a także współ-
pracuje z Andrzejem Sikorowskim 
(Pod Budą) i Piwnicą pod Baranami; 
trio dopełniał Michał Bylica, trębacz, 
realizujący się zarówno w repertuarze 
klasycznym, jak i jazzowym, który jest 
absolwentem Akademii Muzycznej 
w Krakowie w klasie dr hab. Bene-
dykta Matusika, a pracuje obecnie 
na stanowisku muzyka solisty w 
orkiestrze Opery Krakowskiej, rów-
nocześnie prowadzi też działalność 
pedagogiczną jako nauczyciel gry na 
trąbce w ZSMuz. im. M. Karłowicza 
w Krakowie, a w swoim artystycz-
nym dorobku ma m.in. występy w 
zespole Zbigniewa Wodeckiego oraz 
Jazz Band Ball Orchestra, a także 
współpracę z Sinfoniettą Cracovią, 
Capellą Cracoviensis, Filharmonią 
Krakowską, Orkiestrą Akademii 

Beethovenowskiej, Polish Art Philhar-
monic, Teatrem im. J. Słowackiego 
oraz Teatrem Starym w Krakowie, a 
także Teatrem im. St. I. Witkiewicza 
w Zakopanem.

W środę w olkuskim BWA usły-
szeliśmy utwory Cole’a Portera, Edith 
Piaf, Adele, Henry’ego Manciniego, a 
także polskie popularne szlagiery: 
„Przetańczyć z tobą całą noc”, „Miłość 
ci wszystko wybaczy”, „Serduszko 
bije w rytmie cza-cza” czy „Testo-
steron”.

W piątek, o godz. 18.00 - rów-
nież w ramach Dnia Kobiet odbędzie 
się wystawa malarstwa pt. „Kobieta 
zmienną jest” (La Donna e mobile”), 
na której pokazane zostaną obrazy 
Ewy Jędryk-Czarnoty. Kobiety pro-
szone są przez Artystkę o przyjście 
na wernisaż w kapeluszach, udeko-
rowane kwiatami. Wśród uczestników 
wernisażu rozlosowany zostanie jeden 
z obrazów Artystki. Zapraszamy.

Przegląd filmów 
Jarosława Mańki

Wolbrom
Ewa Barczyk

Jarosław Mańka, reżyser filmów 
dokumentujących historyczne za-
gadki był gościem i przewodnikiem 
po swoich dokumentach podczas 
specjalnego przeglądu filmowego, 
zorganizowanego przez Małgorzatę 
Krężel i Wojciecha Szotę w wol-
bromskim DK.

Jarosław Mańka – pochodzący z  
Poręby Górnej (gm. Wolbrom) absol-
went historii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego jest cenionym w środowisku 
dziennikarzem, scenarzystą i reżyse-
rem - twórcą reportaży historycznych 
i filmów dokumentalnych. Doświad-
czenie dziennikarskie zdobywał w 
TVN, TVN-Discovery Historia, TVP 
Kraków i TVP Historia. Jest również 
autorem artykułów publikowanych 
w wydawnictwach i portalach inter-
netowych, zajmujących się tematyką 
historyczną. Jego specjalnością stało 
się odkrywanie tajemnic i niewyja-
śnionych zagadek z przeszłości, przez 
co pragnie zainteresować historią 
jako nauką żywą i ciekawą.

Pierwsze filmy tworzył we współ-
pracy z TVN i TVN - Discovery Histo-
ria. Były to: „Bohdan Chmielnicki 
– bohater mimo woli” i „Trzy pogrzeby 
ostatniego króla Rzeczypospolitej”. 
Podczas gromadzenia materiałów 
do tych dokumentów stwierdził, że 
odkrywanie szczegółów dawnych dzie-
jów może być nie tylko fascynującą 
przygodą, ale także kopalnią często 
mało znanych, ale bardzo frapujących 
ciekawostek. Kolejny obraz - „Ziemia 
obiecana” poruszał nieco inny obszar 

historii - reżyser opowiedział w nim 
o sytuacji Wietnamczyków w Polsce 
i działalności w naszym kraju służb 
wietnamskich. Film otrzymał wyróż-
nienie na Festiwalu Form Dokumen-
talnych „Nurt” 2009.

Podczas przeglądu wolbromska 
widownia miała okazję poznać ko-
lejną produkcję. Film dokumentalny 
„Prywatne śledztwo majora Zakirova” 
to sensacyjna opowieść o majorze 
KGB, nazywanym „polskim Litwi-
nienką”, który ryzykując wolność, 
a nawet życie odważył się w latach 
90. przekazać stronie polskiej doku-
menty dotyczące mordu katyńskiego, 
co przyczyniło się do ostatecznego 
oficjalnego przyznania przez władze 
rosyjskie, kim naprawdę byli spraw-
cy tej straszliwej zbrodni. Bohater 
reportażu, Oleg Zakirov, wielokrotnie 
odznaczany przez władze RP, w 2002 
roku otrzymał obywatelstwo naszego 
kraju, zmarł w 2017 roku w Łodzi. Po-
ruszający dokument otrzymał wyróż-
nienie Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich i nagrodę Rady Programowej 
TVP Kraków.

Widzowie obejrzeli także reportaż 
„Kolumb jest nasz”, w którym wspól-
nie z Maciejem Grabysą, podjęli się 
przedstawienia rewelacyjnej teorii 
amerykańskiego historyka Manuela 
Rosy twierdzącego, że Krzysztof 
Kolumb, odkrywca Ameryki, był 
synem Władysława III Warneńczyka. 
„Kolumb jest nasz” oprócz projekcji 
festiwalowych, doczekał się także 
specjalnych pokazów w Polsce i za 
granicą, a twórcy mają nadzieję na 
kontynuację działań, zmierzających 
do ostatecznego rozstrzygnięcia kwe-
stii poprzez badania genetyczne.

Kolejnym filmem zaprezentowa-
nym na przeglądzie był dokument 
„Porwani”, który przeszedł selekcję 
festiwalów „Camera Obscura” w 
Bydgoszczy, „Człowiek w zagrożeniu” 
w Łodzi oraz „Nurt” w Kielcach. Tak, 
jak w przypadku wcześniejszego 
dokumentu z Maciejem Grabysą, 
Mańka próbuje tropić zagadki historii 
Polaków, mieszkańców Krakowa, po-
rwanych przez terrorystów w różnych 
okolicznościach w ciągu ostatnich 
10 lat. W filmie wystąpili: Teresa 
Borcz – porwana w 2004 roku w 
Iraku, Paweł Chojnacki – porwany w 
Czeczenii w 1998 roku oraz Marcin 
Mamoń – dziennikarz, reżyser filmów 
dokumentalnych, znawca spraw 
związanych z terroryzmem.

Ważne miejsce w twórczości 
Mańki zajmuja dwa kolejne doku-
menty, powstały znów w duecie z Ma-
ciejem Grabysą „Święty ogień” – efekt 
dwuletniego śledztwa wokół zmowy 
milczenia w sprawie Walentego Ba-
dylaka – żołnierza Kedywu AK, który 
w roku 1980, w proteście przeciwko 
zakłamywaniu prawdy o Katyniu, 
przykuł się do zabytkowej studzienki 
na krakowskim rynku, oblał benzyną 
i podpalił, a także prezentowany na 
festiwalu „Okna” film pt. „Skarga”, 
zrealizowany  dla magazynu „Polo-
nia Christiana”. Film i zebrane przy 
okazji jego tworzenia dokumenty 
Jarek Mańka będą wykorzystane w 
toczącym się właśnie procesie beaty-
fikacyjnym Piotra Skargi.  
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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. 

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.

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

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.

Małgorzata Mniszek rezydent ginekologii i 
położnictwa. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, meno-
pauza, endometrioza, kwalifikacja do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Poniedziałek 16.00-19.00

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. 
Przedmieście11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 

USG, DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnieniowy. Przyj-
muje wt., pt. od 16.00. Rejestracja tel. po 17.00. 
Tel. 796 797 112.

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 i ciśnie-
niowy. 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.

Maria Marciniak Chmielewska lek. neurolog. 
Olkusz, ul. Nowowiejska 11. Tel. 696 024 735. 
Pon-pt od 15.30 do 18.00.

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.
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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.
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  Ol ku sz ,  
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek - Piątek: 9 - 19, 
Sobota: 9 - 13. Tel. 32 754 25 18.

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

9.00-19.00, sob. 9.00-13.00.Rejestracja w gabi-
necie oraz pod nr  te l .  606 64 44 54.  
www.kucharzewscy.pl  Wt, śr., pt. 15-19 przyj-
muje lek. stom. Grażyna Batko.

ortodonta• 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specjalista 
ortodonta. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28  
(II piętro). Rej. tel. w godz. pracy 32 641 31 55. 
Pon. 8.30-14; wt.,czw. 14-20, pt. 8.30-14. 

technika dentystyczna • 
„Somadent” Ekspresowe wykonywanie protez, 
sklejenia, dostawienia zębów, klamer na poczeka-
niu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 (dawniej Szpitalna 
5). Tel. 32 754 41 23. Pn.-pt. 9-17, sobota 9-12.

URoDa
Atelier Urody - zabiegi laserem frakcyjnym, 
liporadiologia - ujędrnianie ciała i twarzy, peelingi 
kwasowe, makijaż permanentny, oksybrazja 
tlenowa. Olkusz, ul. Bóźnicza 5 Tel. 530 788 848.
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.
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
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
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, fale radiowe, 
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

09-03-2018	 Piątek	 ul.	K.K.	Wielkiego	64	B

10-03-2018	 Sobota	 ul.	Orzeszkowej	22

11-03-2018	 Niedziela	 ul.	Buchowieckiego	15	A

12-03-2018	 Poniedziałek	 ul.	Nullo	2

13-03-2018	 Wtorek	 ul.	K.K.	Wielkiego	60

14-03-2018	 Środa	 ul.	K.K.	Wielkiego	14

15-03-2018	 Czwartek		 ul.	K.	K.	Wielkiego	24
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=10	marca
16:00 Kobieta sukcesu (2D PL) 
18:15 Kobieta sukcesu (2D PL) 
=11	marca
15:30 Czarna Pantera (2D DUBBING) 
18:00 Kobieta sukcesu (2D PL) 
20:15 Kobieta sukcesu (2D PL) 12 marca
15:30 Czarna Pantera (2D DUBBING) 
18:00 Kobieta sukcesu (2D PL) 
20:15 Kobieta sukcesu (2D PL) 
=12.-14	marca
15:30 Czarna Pantera (2D DUBBING) 
18:00 Kobieta sukcesu (2D PL) 
20:15 Kobieta sukcesu (2D PL) 

=09	marca
12:00 Jaskiniowiec (2D DUBBING) 
14:00 Jaskiniowiec (2D DUBBING) 
16:00 Czarna Pantera (2D NAPISY) 
18:30 Kobieta Sukcesu (2D PL) 
20:30 Kobiety Mafii (2D PL) 
=10	marca
12:00 Jaskiniowiec (2D DUBBING) 
14:00 Jaskiniowiec (2D DUBBING) 
16:00 Kobieta Sukcesu (2D PL) 
18:00 Czarna Pantera (2D NAPISY) 
20:30 Kobiety Mafii (2D PL) 
=11	marca
14:00 Jaskiniowiec (2D DUBBING) 
15:45 Czarna Pantera (3D NAPISY) 
16:00 Jaskiniowiec (2D DUBBING) 
17:45 Czarna Pantera (2D DUBBING) 
18:15 Kobieta Sukcesu (2D PL) 
20:20 Kobieta Sukcesu (2D PL) 
20:30 Kobiety Mafii (2D PL) 
=13	marca
10:30 Jaskiniowiec (2D DUBBING) 
14:00 Jaskiniowiec (2D DUBBING) 
16:00 Kobieta Sukcesu (2D PL) 
17:30 Czarna Pantera (3D NAPISY) 
18:00 Czarna Pantera (2D NAPISY) 
20:15 Kobieta Sukcesu (2D PL) 
20:30 Kobiety Mafii (2D PL) 
=14	marca
10:00 Jaskiniowiec (2D DUBBING) 
15:45 Jaskiniowiec (2D DUBBING) 
16:00 Czarna Pantera (2D DUBBING) 
17:45 Czarna Pantera (3D DUBBING) 
18:30 Kobieta Sukcesu (2D PL) 
20:15 Kobieta Sukcesu (2D PL) 
20:30 Kobiety Mafii (2D PL) 
=15	marca
11:00 Jaskiniowiec (2D DUBBING) 
13:15 Czarna Pantera (3D DUBBING) 
15:45 Czarna Pantera (3D NAPISY) 
16:00 Jaskiniowiec (2D DUBBING) 
18:00 Kobieta Sukcesu (2D PL) 
18:15 Pitbull: Ostatni Pies (2D PL) 
20:00 Kobiety Mafii (2D PL) 

=10	marca
09:00 - 15:30 VII Memoriał im. Romana Nowosada
=11	marca
09:00 - 15:30 VII Memoriał im. Romana Nowosada
17:30 Olkuska Liga Oldbojów Futsal 2017/2018
20:30 Pitbull: Ostatni Pies (2D PL) 

=09	marca
08:50 „Roszpunka” - spektakl teatralny w wykonaniu 
Panteatr 
10:10 „Roszpunka” - spektakl teatralny w wykonaniu 
Panteatr 
19:00 Koncert Stefano Terrazzino 
=10	marca
18:15 Kino na szpilkach z okazji Dnia Kobiet 
=13	marca
09:00 Od fotografii portretowej do selfie - spotkanie 
w ramach Wystawy Fotografików Olkuskich - 
Centrum Kultury w Olkuszu, ul. Szpitalna 32
09:00 Spektakl ekologiczny dla dzieci pt.: „Baron 
Smog” 
11:30 Spektakl ekologiczny dla dzieci pt.: „Baron 
Smog” 
=14	marca
09:00 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 
=15	marca
17:00 Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 

=12	marca
17:00 Akademia Aktywnego Seniora

=09	marca
17:00 - 20:00 Comber babski na śląską nutę
=11	marca
16:00 - 20:00 Marcowe kino dla kobiet i nie tylko

=12	marca
15:15 - 17:45 Język angielski dla dzieci (zajęcia 
w trzech grupach)
=13	marca
11:00 - 13:00 Kurs komputerowy 50+ (zajęcia 
w dwóch grupach)
16:00 - 18:00 Klub Miłośników Robótek Ręcznych

niedziela

=09	marca
14:30 - 20:00 Nauka gry na gitarze akustycznej 
i elektycznej 
17:00 - 18:00 Kółko szachowe dla dzieci 
19:00 Spektakl „Szalone nożyczki” 
=10	marca
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 
19:00 Recital Janusza Radka 
=12	marca
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia taneczne 
dla dzieci i młodzieży 
17:00 Wolbromskiego harcerstwa wspomnień czar 
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań 
=13	marca
14:30 - 20:00 Nauka gry na gitarze akustycznej 
i elektycznej 
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia taneczne 
dla dzieci i młodzieży 
16:00 - 17:00 Zajęcia teatralne 
=14	marca
15:00 Nauka gry na gitarze 
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia taneczne 
dla dzieci i młodzieży 
17:30 - 18:45 Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży 
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań 
15 marca
15:00 Nauka gry na gitarze 
=16	marca
14:30 - 20:00 Nauka gry na gitarze akustycznej 
i elektycznej 
17:00 Kabaret Nowaki 
17:00 - 18:00 Kółko szachowe dla dzieci 

15:00 Nauka gry na gitarze 

=09	marca
15:00 - 16:00 Piątki z angielskim
=15	marca
10:30 - 14:55 Warsztaty komputerowe dla seniorów
16:00 - 17:00 Książkowe Ekspresje 

0 Książkowe Ekspresje 

=12	marca
15:15 - 17:45 Język angielski dla dzieci (zajęcia 
w trzech grupach) 
=13	marca
11:00 - 13:00 Kurs komputerowy 50+ (zajęcia 
w dwóch grupach)
16:00 - 18:00 Klub Miłośników Robótek Ręcznych

=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.
=09	marca
18:00 Ewa Jędryk-Czarnota - Malarstwo la donna e 
mobile (Kobieta zmienną jest)

=09	marca
15:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
15:00 - 18:00 Pianino 
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
15:45 - 16:30 Zajęcia wokalne z emisją głosu 
16:00 - 18:00 Klub „Razem” 
16:00 - 17:00 Zdrowy kręgosłup 
16:15 - 18:00 Korepetycje z matematyki 

17:00 - 20:00 Klub „Wiarusy” 
18:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne dla seniora 
=10	marca
16:00 - 17:30 Flika VIP (zajęcia płatne) 
=12	marca
15:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
18:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne dla seniora 
18:15 - 19:00 Fitness 50+ 
19:05 - 19:50 Fitness 60+ 
=13	marca
15:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
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 
17:30 - 18:15 Aqua aerobic - Basen w Bukownie
18:00 - 18:55 Dance aerobic 
18:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne dla seniora 
18:00 - 19:00 Plastyka dla dzieci 
=14	marca
15:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
17:00 - 20:00 Amatorska Szkoła Szycia 
17:00 - 18:00 Plastyka dla dzieci 
17:00 - 18:00 Zumbomania 
18:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne dla seniora 
18:00 - 20:00 SztukAkademia 
=15	marca
15:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
16:15 - 19:15 Język angielski (podział na grupy) 
16:30 - 17:30 Flika VIP (zajęcia płatne) 
18:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne dla seniora 
18:00 - 18:55 Trening interwałowy 

=09	marca
16:00 - 16:45 Język angielski dla dzieci (6-8 lat) 
17:00 - 17:45 Język angielski dla dzieci (9-13 lat) 
=12	marca
15:30 - 17:00 Spotkania ZHP 
17:00 - 18:00 Joga 
17:30 - 18:30 Zajęcia plastyczne dla dzieci - Klub 
„Krecik” os. Młodych
19:00 - 20:00 Język polski dla obcokrajowców 
=13	marca
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
16:30 - 19:30 Spotkanie klubu Dungeons&Dragons 
(gier RPG) 
17:30 - 18:30 Język angielski dla dorosłych (grupa 
początkująca) 
18:30 - 19:30 Zumba 
=14	marca
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
16:30 Klub gier planszowych dla dzieci - Klub 
„Krecik” os. Młodych
17:30 - 18:30 Język niemiecki dla dorosłych 
=15	marca
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

=09	marca
16:20 - 17:15 Zdrowy kręgosłup (Iza) - SP 4 Olkusz, 
ul. Nullo 36
18:30 - 20:00 Język angielski dla podróżujących (Ala) 
- SP 10 Olkusz, ul. Żeromskiego 1
=12	marca
16:20 - 17:15 Zdrowy kręgosłup (Iza) - SP 4 Olkusz, 
ul. Nullo 36
17:15 - 18:15 Zumba (Iza) - SP 4 Olkusz, ul. Nullo 36
17:30 - 18:30 Pilates (Asia) - SP 10 Olkusz, ul. 
Żeromskiego 1
17:50 - 18:45 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 1 
Olkusz, ul. Kantego 5
18:30 - 20:00 Warsztaty tematyczne - SP Osiek
19:00 - 20:00 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 5 
Olkusz, ul. Cegielniana 24
=13	marca
17:30 - 19:00 Warsztaty tematyczne - SP 10 Olkusz, 
ul. Żeromskiego 1
17:30 - 19:00 Warsztaty tematyczne - SP 1 Olkusz, 
ul. Kantego 5
17:30 - 18:30 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP Osiek
18:00 - 19:00 Pilates (Asia) - SP 6 Olkusz, ul. Długa 67
19:00 - 20:00 Trening interwałowy (Kuba) - SP 10 
Olkusz, ul. Żeromskiego 1
=14	marca
17:15 - 18:15 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 5 
Olkusz, ul. Cegielniana 24
17:30 - 19:00 Warsztaty tematyczne - SP 6 Olkusz, 
ul. Długa 67
17:50 - 18:45 Pilates (Asia) - SP 1 Olkusz, ul. 
Kantego 5
18:30 - 19:30 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP Osiek
=15	marca
17:30 - 19:00 Warsztaty tematyczne - SP 5 Olkusz, ul. 
Cegielniana 24
18:00 - 19:00 Pilates (Asia) - SP 6 Olkusz, ul. Długa 
67
18:00 - 19:00 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 10 
Olkusz, ul. Żeromskiego 1
19:00 - 20:00 Trening interwałowy (Kuba) - SP 10 
Olkusz, ul. Żeromskiego 1

KALENDARIUM
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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.

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.
=Komis rowerowy,  rtv-agd, tele-
fony. Plac Targowy za Lidlem. Tel.
(502)261113.
=Pax Płytki Olkusz 1000-lecia 1c.
= Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

uSługi
=FiRmA	iNTROLigATORSKA	
"Jupiter"	Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 19 (naprzeciwko “Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 

(606)306841, oferuje: oprawy trady-
cyjne - twarde (duża ilość kolorów), 
bindowanie, termobindowanie, bigo-
wanie, złocenie metodą termodruku.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.
=Naprawa komputerów PC, lap-
topów, tabletów. Tel.(601)623740. 
Dojazd do klienta.

=Wycinka i pielęgnacja drzew 
w trudno dostępnych miejscach  
(znad ogrodzeń, budynków itp).  
Tel.(516)693277,(512)830315.
BudOWLANe
=Malowanie, wolny termin!  
Tel.(799)914521.

FiNANSOWO	-	PRAWNe
=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 prawna, spadki,  
rozgraniczenia, upadłość konsu-
mencka, odwołania od decyzji ZUS, 
KRUS. 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.

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.

https://www.facebook.com/weronika.kwakszys/

1%

na rzecz Weroniki:

KRS 0000037904

25645 Kwakszys Weronika 

podatkowym pola 

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

TRANSPORTOWe
=Transport kompleksowo.  
Tel.(789)143012.
=Transport przeprowadzki  
Tel.(793)999910.

mOTORyzACJA
=Autoskup- każda marka, każdy stan. 
Tel.(793)999910.
=AuTO-SzyBy: markowe szyby 
samochodowe, sprzedaż, montaż, 
naprawa, serwis. Bogucin Duży 100. 
Tel.(32)6428656, (663)747609.
=POmOC	dROgOWA.	 
Tel.(695)634005.

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

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

piej. Tel.(793)001819.

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

Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.
=Sprzedam Fiat Seicento 900 cm3, 
OC ważne do 2019 r., przegląd ważny, 
koła zimowe +letnie +gratis dla kupu-
jącego. 165000 km po wymianach. 
Tel.(32)6412835.

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

NieRuCHOmOŚCi
=Lokal	do	wynajęcia	przy	 
ul.	K.	K.	Wielkiego,	wejście	od	ulicy.	
Tel.(519)192879.

NAuKA
=Nauka gry na fortepianie, keyboar-
dzie, organach, gitarze a także lekcje 
śpiewu z dojazdem do domu!!  
Lekcje prowadzi doświadczony nauczy-
ciel z przygotowaniem pedagogicznym. 
Możliwość wypożyczenia instrumentu 
w pierwszym etapie edukacji.  
Tel.(698)476280.

PRACA
=Praca	w	domu,	wysokie	zarobki,	
warunek	własny	telefon.	 
CV	prosimy	wysyłać	na	maila:
marketingolkusz@gmail.com
=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 orzecze-
niem min. II grupa, teren pracy okolice 
Wolbromia. Tel.(509)020901.
=Szukam pracy jako cieśla, murarz. 
Tel.(661)874382.

=40 lat, wykszałcenie wyższe 
ekonomiczne, szukam pracy. Tel.
(693)651057.
=Poszukuję do ambitnej brygady 
murarza, Będziemy budować domy 
energooszczędne w okolicach Kra-
kowa i wschodniego Śląska. Warunki 
do omówienia. Tel.(790)282775.

RóżNe
=Na wiosnę Stoisko nr 3 poleca 
nowe wzory dżinsów, spodnie kolo-
rowe bawełniane, kurtki przejściowe, 
nadwymiary. Tagowisko ul. Sławkow-
ska, wt. pt i sob. do 14.00. 


