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Kolejne inwestycje 
w ZGK „Bolesław”

bolesław
Jakub Fita

Zakład Gospodarki Komunalnej 
„Bolesław” jest jednym z najlepiej 
rozwijających się przedsiębiorstw tego 
typu w Małopolsce. Uruchomienie 
przez Spółkę trzy lata temu nowo-
czesnej instalacji segregacji odpadów 
w znaczący sposób zwiększyło jej 
potencjał. Postanowiliśmy sprawdzić, 
jakie zmiany zaszły w firmie od tego 
czasu i jakie są jej najbliższe plany.

� Więcej�na�stronie 3

Zobacz
Nauka i Kariera
od str. 11
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Wasze interWencje

Apelują o remont drogi 
w Domaniewicach

Domaniewice
Ewa�Barczyk

„Proszę o interwencję w spra-
wie remontu drogi we wsi Do-
maniewice – droga ta jest w tak 
skandalicznym stanie, że unie-
możliwia mieszkańcom poruszanie 
się po wsi” – napisał do nas pan 
Przemek. Na jego prośbę dowie-
dzieliśmy się, jakie plany w tej 
sprawie ma zarządzająca drogą 
Gmina Wolbrom.

- Władze gminy co roku obiecują 
remont głównej drogi przez naszą 
wieś - od remizy, obok stawu, aż po 
las - i od lat kończy się na obietnicach. 
Droga z roku na rok jest w coraz 
gorszym stanie, a po tej zimie dziury 
praktycznie uniemożliwiają już cał-
kowicie poruszanie się po niej bez 
zagrożenia dla pojazdów i ich pasa-
żerów. To jakaś zapaść cywilizacyjna 
– skarży się mieszkaniec Domaniewic 
i na dowód prezentuje zdjęcia fatalnej 
drogi. Z informacji uzyskanych w tej 
sprawie w wolbromskim magistracie 
wynika, że urzędnicy o problemie 

wiedzą. W najbliższym czasie ogrom-
ne dziury i nierówności mają być 
tymczasowo zabezpieczone tak, aby 
umożliwić pojazdom w miarę bez-
pieczny przejazd. W tym stanie droga 
będzie czekała na kompleksową mo-
dernizację, która – według zapewnień 
– ma być realizowana jeszcze w tym 
roku. Gmina Wolbrom zabiega na ten 
cel o środki finansowe ze środków 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji przeznaczonych na 
usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych. Mieszkańcom pozostaje czekać 
i ufać, że może tym razem się uda.

Droga jedno  
– czy dwukierunkowa?

olkusz
Wiola�Woźniczko

Od tygodni na ulicach: Krasiń-
skiego, Reja, Konopnickiej i So-
snową) obowiązują strefy ruchu. 
Wątpliwości wielu naszych Czy-
telników wzbudziły znaki drogowe 
przy ul. Krasińskiego.

Chodzi dokładnie o część ul. 
Krasińskiego - wzdłuż bloku nr 10 
do łącznika z ul. Krucza Góra oraz od 
łącznika do pętli na ul. Krasińskiego. 
Na tych dwóch drogach obowiązuje 
ruch jednokierunkowy, o czym in-
formują stosowne znaki nakazu. - Po 
co są tam jeszcze ustawione znaki 
ostrzegawcze „droga dwukierun-
kowa”? To w końcu jak mamy tam 
jeździć? - z takimi pytaniami dzwonią 
do naszej redakcji mieszkańcy.

Za organizację ruchu w tamtym 
rejonie odpowiada Urząd Miasta 
i Gminy Olkusz. Jego rzecznik wy-
jaśnia, że wszystko jest jak należy, 
zgodnie z przepisami. - Projekt or-
ganizacji ruchu był opiniowany m. 
in. przez Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Krakowie oraz Komendę 
Wojewódzką Policji w Krakowie. Na 
opisywanych ulicach rzeczywiście 
obowiązuje ruch jednokierunkowy. 
Ustawione tam znaki o ruchu dwu-
kierunkowym ostrzegają kierowców, 
że dojeżdżają do dróg, na których 
obowiązuje już ruch dwukierunkowy - 
odpowiada Michał Latos z olkuskiego 
magistratu.

Jak informowaliśmy dwa ty-
godnie temu, we wprowadzonych 
strefach ruchu wprowadzono również 
tzw. strefę tempo 30. W ten sposób 
władze miasta chcą pogodzić interesy 
pieszych i kierowców. - Strefa ruchu 
z ograniczeniem prędkości do 30 
km/h pozwala kierowcy i pieszemu 
bezpiecznie współistnieć na osiedlu, 
a jednocześnie eliminuje częsty 
problem z niedostateczną liczbą wy-
znaczonych miejsc parkingowych, na 
których parkowanie było wcześniej 

(gdy istniała strefa zamieszkania) 
niezgodne z przepisami – tłumaczył 
na naszych łamach Michał Latos.

W strefach ruchu obowiązują 
wszystkie przepisy drogowe, tak jak 
na drodze publicznej. Parkowanie 
dozwolone jest zgodnie z przepisami 
Ustawy prawo o ruchu drogowym, 
co oznacza m. in., że zatrzymanie 
i postój pojazdów możliwy jest wy-
łącznie w takich warunkach, w któ-
rych są one widoczne z dostatecznej 
odległości dla innych kierowców i nie 

powodują utrudnień w ruchu drogo-
wym. Kwestie parkowania na miej-
scach postojowych znajdujących się 
pomiędzy opisywanymi odcinkami ul. 
Krasińskiego również wzbudziły wąt-
pliwości naszych Czytelników. - Na-
stawiali tych znaków oznaczających 
parkingi, jakby człowiek nie widział, 
gdzie może zaparkować. Przecież to 
wszystko kosztuje! Do tego na znaku 
jest zaznaczone parkowanie skośne, 
a wszyscy parkują prostopadle, tak, 
jak wskazują linie na kostce bruko-
wej, z której wykonane są miejsca dla 
pojazdów – zauważają mieszkańcy.

Michał Latos przekonuje, że 
liczba znaków jest wymagana przepi-
sami prawa, a zasadność ich ustawie-
nia została wskazana przez instytucje 
opiniujące projekt organizacji ruchu.. 
- Jeśli chodzi o parkowanie skośne, 
to niebawem na wspomnianych miej-
scach postojowych zostaną wyma-
lowane linie. Tego typu parkowanie 
jest bowiem powszechnie stosowane 
przy drogach jednokierunkowych. 
Miejsca postojowe przedzielone są 
teraz łącznikiem, który przy okazji 
malowania linii zostanie zlikwidowa-
ny. W ten sposób parking zostanie 
nieco powiększony – zapowiada 
Michał Latos, dodając, że termin 
wykonania prac uzależniony jest od 
pogody, ponieważ wykonawca nie da 
gwarancji jeśli prace zostaną wyko-
nane w niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych.

Gałęzie do przycinki
olkusz

Wiola�Woźniczko

Jeszcze w ubiegłym roku do 
naszej redakcji napisał Czytelnik 
skarżąc się na gałęzie przysypa-
ne śniegiem, wiszące nad drogą 
Olkusz - Bukowno. Śnieg stopniał, 
a my dopiero teraz doczekaliśmy 
się odpowiedzi na przesłaną do 
zarządcy traktu interwencję.

Temat nie jest nowy. Kilka lat 
temu kierowcy na naszych lamach 
skarżyli się na nieprzycinane ga-
łęzie, które ich zdaniem powodują 
zagrożenie dla użytkowników traktu. 
Zimą problem się nasilił. W grudniu 
nasz Czytelnik pisał: „Drzewa pod 
naporem mokrego śniegu są powygi-
nane tak, że tworzą miejscami tunel. 
Zagraża to bezpieczeństwu. Gałąź 
lub drzewo może się złamać w każdej 
chwili. Dlaczego Zarząd Dróg o oto 
nie dba?”. Interwencje skierowaliśmy 
do zarządcy drogi. Zarząd Drogowy 
w Olkuszu twierdzi, że na bieżąco wy-

konuje roboty w zakresie utrzymania 
zieleni przydrożnej. - Droga Olkusz 
- Bukowno praktycznie w całości 
przebiega przez tereny leśne. Drzewa 
rosną w pasie drogowym, jak również 
w otoczeniu drogi i w normalnych 
warunkach pogodowych nie zagra-

żają bezpieczeństwu użytkowników 
drogi. Oczywiście można by usunąć 
wszystkie drzewa z pasa drogowego, 
ale trzeba zwrócić uwagę na to, że ich 
wycinka musi odbywać się zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, 
a Zarząd Drogowy składając wniosek 
o usunięcie drzewa musi mieć do 

tego odpowiednie podstawy. Niestety, 
śnieg nie może być uzasadnieniem do 
wniosku o usunięcie drzewa będą-
cego w dobrym stanie zdrowotnym, 
które w normalnych warunkach 
pogodowych nie zagraża drodze i jej 
użytkownikom. W takiej sytuacji 
organ wydający decyzję o wyrażeniu 
zgody na usunięcie drzew jest zobli-
gowany do naliczenia opłat – wyjaśnia 
dyrektor Zarządu Drogowego Paweł 
Pacuń.

Być może wkrótce sytuacja na 
opisywanym trakcie ulegnie zmia-
nie. - Chciałbym za pośrednictwem 
„Przeglądu Olkuskiego” poinformo-
wać użytkowników drogi, że w naj-
bliższym czasie dokonany zostanie 
ponownie jej przegląd i o ile zajdzie 
konieczność, drzewa wymagające 
pielęgnacji zostaną przycięte – dodaje 
Paweł Pacuń.

Mamy nadzieję, że cytując:„je-
śli zajdzie konieczność przycięcia 
drzew”, to użytkownicy drogi do-
czekają się wykonania tego zadania 
szybciej, niż my odpowiedzi na zadane 
pytania.
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ZGK „Bolesław” to spółka, która 
świadczy swoje usługi w sposób kom-
pleksowy. Przedsiębiorstwo zajmuje 
się odbiorem i transportem odpadów 
oraz ich składowaniem, sortowaniem 
i przetwarzaniem. Dzięki inwestycjom 
poczynionym na przestrzeni ostat-
nich lat, firma w znaczący sposób 
zwiększyła swoje możliwości. Na 
chwilę obecną obsługuje ona m.in. 
gminy: Bolesław, Bukowno, Olkusz, 
Wolbrom, Trzyciąż, Sułoszowa, Skała, 
Alwernia, Zabierzów i Trzebinia.

Przyczyniło się do tego uru-
chomienie na terenie składowiska 
w Ujkowie nowoczesnej instalacji 
do mechaniczno-biologicznego prze-
twarzania odpadów komunalnych. 
Przedsięwzięcie warte ponad 28,6 
milionów złotych uzyskało dofinan-
sowanie ze środków Unii Europejskiej 
w wysokości niespełna 70% tej kwoty. 
Nie była to jednak jedyna inwestycja 
Spółki przeprowadzona w ostatnich 
latach.

Ekologia i bezpieczeństwo
W polskim prawie coraz większy 

nacisk kładzie się na ochronę środo-
wiska. Obliguje to takie przedsiębior-
stwa jak ZGK „Bolesław” do monito-
wania swojej działalności pod kontem 
wpływu na otoczenie. W związku 
z tym na terenie zakładu odbywają 
się cykliczne kontrole połączone 
z dokonywaniem pomiarów powietrza. 
W obrębie wysypiska wybudowano też 
nowe studnie, które mają za zadnie 
pozyskiwać gaz powstający w wyniku 
składowania odpadów.

Jak tłumaczy Robert Nielaba, 
Prezes Zarządu ZGK „Bolesław”, 
inwestycja ta pozytywny wpływ na 
zmniejszenie przenikania gazów ze 
składowiska do powietrza – i co za 
tym idzie – na redukcję uciążliwości 
zapachowych. Pozyskany gaz wy-
korzystywany jest zaś do produkcji 

energii elektrycznej, z której zasi-
lana jest m.in. sortownia odpadów 
i biurowiec.

Władze Spółki kładą także duży 
nacisk na kwestie związane z bezpie-
czeństwem. W związku z tym na tere-
nie sortowni odpadów zainstalowano 
system monitoringu termowizyjnego. 
Jak podkreślają przedstawiciele 
firmy, jest to jedna z pierwszych tego 
typu instalacji w Polsce. Kamery po-
łączone z systemem powiadamiania 
o niepokojących zdarzeniach mają za 
zadanie ograniczyć ewentualne zagro-
żenie pożarowe w tym obiekcie.

Plany na przyszłość
Aktualnie firma stara się o do-

finansowanie na dalszą rozbudowę 
sortowni śmieci. Przedsiębiorstwo 
aplikuje o środki na unowocześnienie 
linii technologicznej odpowiedzialnej 
za proces mechanicznego sortowania 
odpadów. Zakup nowych urządzeń 
umożliwi automatyczne grupowanie 
odpadów ze względu na ich kształt, 
rozmiar oraz typ materiałów, z jakiego 
powstały.

Spółka chciałaby także poszerzyć 
swoją działalność o produkcję paliwa 
alternatywnego, czyli materiału 
opałowego pochodzącego z odpadów 
nie posiadających w swoim skła-
dzie toksycznych substancji. Paliwa 
takie znajdują zastosowanie przede 
wszystkim w energochłonnych bran-

żach przemysłu. Szczególnie dogod-
nym miejscem ich wykorzystania są 
piece grzewcze, gdzie z powodzeniem 
mogą zastępować węgiel kamienny. 
Z uwagi na swoją wysoką kalorycz-
ność idealnym materiałem tego typu 
są przetworzone i rozrobione odpady 
z tworzyw sztucznych (RDF).

Ponadto władze przedsiębiorstwa 
ubiegają się o dofinansowanie na 
rozbudowę kompostowni odpadów 
zielonych. Projekt obejmuje wdroże-
nie nowej technologii przetwarzania 
odpadów ulegających biodegradacji.

Rozbudowa floty
ZGK „Bolesław” na bieżąco roz-

budowuje także swoją flotę samo-
chodową. Firma co roku dokonuje 
zakupu kolejnych pojazdów. Aktu-
alnie zakład dysponuje 17 śmieciar-
kami, 4 samochodami ciężarowymi 
oraz 4 ciężarówkami typu „hakowiec”. 
Władze Spółki rozważają też zakup 
pojazdu z napędem na gaz CNG.

- Stanowiłoby to kolejny element 
dbałości firmy o środowisko oraz nie-
wątpliwie pierwszy krok w kierunku 
przystosowania się do oczekujących 
na wejście w życie przepisów doty-
czących elektromobilności. Z uwagi 
na fakt, że na terenie jednej z obsłu-
giwanych przez nas gmin znajduje 
się stacja umożliwiająca tankowanie 
tego typu paliwa, pomysł ten jest wart 
uwagi – mówi Robert Nielaba.
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Mniej za śmieci
klucze

Wiola�Woźniczko

Od 1 kwietnia mieszkańcy 
gminy Klucze będą płacić niższe 
stawki za śmieci segregowane. Na 
ostatniej sesji radni jednogłośnie 
podjęli taką decyzję.

Opłata będzie niższa od dotych-
czasowej o 50 groszy i wyniesie 8 zło-
tych miesięcznie od osoby. Skąd taka 
obniżka? W czerwcu ubiegłego roku 
w gminie rozstrzygnięto przetarg na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych wraz z prowadzeniem 
obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (pierwszy 
przetarg unieważniono, ponieważ 

cena jedynej oferty złożonej w po-
stępowaniu przekraczała kwotę 
przeznaczoną na realizację zadania). 

Przetarg dotyczy okresu od 1 lipca 
2017 roku do 30 czerwca 2019 roku. 
- Podsumowaliśmy wydatki na system 
gospodarowania odpadami i opłaty od 
mieszkańców od lipca 2013 roku do 
grudnia 2017 roku. Okazało się, że 
od 2017 roku występuje nadwyżka 
dochodów nad wydatkami. Dlatego 
też zdecydowaliśmy się na zmniej-
szenie stawki za śmieci segregowane. 
Różnica w wysokości opłat za śmieci 
segregowane i zmieszane ma być 
zachętą dla mieszkańców gminy 
Klucze do prowadzenia selektywnej 
gospodarki odpadami – mówi wójt 
gminy Klucze Norbert Bień.

W przypadku odpadów zmiesza-
nych stawka pozostała w wysokości 
15 złotych miesięcznie od osoby.

Olkusz nagrodzony za 
świąteczną iluminację

olkusz
Wiola�Woźniczko

Energooszczędny sprzęt AGD 
trafi do olkuskiego OREW-u oraz 
pięciu olkuskich przedszkoli. 
To efekt wygranej gminy Olkusz 
w konkursie „Świeć się z Energą”. 
Przekazanie nagród odbyło się 
w SP nr 1.

Przypomnijmy, że do plebiscytu 
zgłoszono 143 miasta z całej Polski, 
na które głosowali internauci. Do 
finału zakwalifikowało się 16 miejsco-
wości - zwycięzców w poszczególnych 
województwach. Świetlną stolicą Ma-
łopolski został Olkusz, który za wy-
graną w etapie wojewódzkim otrzymał 
sprzęt energooszczędny o wartości  
10 000 zł z przeznaczeniem na cele 

charytatywne. W finale najwięcej 
głosów oddano na Zamość (74 708). 
Dwa kolejne miejsca zajęły: Częstocho-
wa (26 052) i Starachowice (19 623).

- Jako samorząd dołożyliśmy 
wszelkich starań, aby świąteczna 
iluminacja była magiczna i niezapo-
mniana. Cieszę się i mam nadzieję, że 
wygrany sprzęt będzie służył naszym 
mieszkańcom jak najdłużej – mówił 
olkuski burmistrz Roman Piaśnik 
podczas wręczania nagród.

Decyzją kierownictwa Gminy 
Olkusz sprzęt trafi do olkuskiego 
OREW-u prowadzonego przez Pol-
skie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie 
Koło w Olkuszu oraz do 5 przedszko-
li, do których uczęszcza najwięcej 
dzieci objętych opieką OPS-u. Chodzi 
o placówki nr: 3, 5, 7, 8 i 9. Miłym 

akcentem były podziękowania od 
przedszkolaków z „Trójki”, którzy 
wręczyli przedstawicielom firmy 
Energa rozświetlonego koziołka – 
symbol przedszkola.

„Świeć się z Energą” to charyta-
tywna akcja Energi. Na przestrzeni 
ostatnich dziewięciu lat do domów 
dziecka, ośrodków pomocy społecznej 
i potrzebujących rodzin trafiło kilka-
set energooszczędnych urządzeń AGD 
takich jak pralki, lodówki czy kuchen-
ki do gotowania. - Cieszymy się, ze 
mieszkańcy Olkusza potrafili się zmo-
bilizować i pokonać większe miasta, 
jak Kraków czy Zakopane - mówił 
Filip Chojnacki z firmy Energa.

Łączna wartość dobroczynne-
go wsparcia od Grupy Energa po 
zakończeniu aktualnej edycji akcji 
przekroczy 650 000 zł.

Piłkarskie przepisy, 
a dobra wola

powiat
Piotr�Kubiczek

Chcesz zrealizować marzenia 
swojego dziecka o piłkarskiej karie-
rze? Zapisanie pociechy do klubu 
to nie wszystko. Warto dokładnie 
zapoznać się z przepisami Polskie-
go Związku Piłki Nożnej, aby przy 
zamiarze przepisania dziecka do 
innego klubu nie napotkać kło-
potów. Niedawno spore problemy 
z przenosinami swoich synów 
miała grupa rodziców jednego 
z podolkuskich klubów. Sytuacja, 
która znalazła swój szczęśliwy 
finał, niech będzie przestrogą dla 
innych.

Kwestie związane z transferami 
regulują precyzyjnie przepisy Polskie-
go Związku Piłki Nożnej. Za każdego 
zawodnika, który ma skończone 9 lat, 
przy zawieraniu umowy transferowej 
klub pozyskujący musi zapłacić 
klubowi macierzystemu ekwiwalent 

za wyszkolenie. Przedział finansowy 
jest różny i zależy m. in. od wieku 
sportowca czy kategorii klubu. Kwoty 
ekwiwalentu w przypadku amatorów 
(a z nimi mamy do czynienia w klu-
bach powiatu olkuskiego) zaczynają 
się od 100 zł, a kończą nawet na 7000 
zł. Kwoty reguluje uchwała PZPN.

Warto pamiętać, że zawodnicy 
chcący reprezentować nowe barwy, 
muszą najpierw rozliczyć się z klubem 
ze sprzętu, a ich rodzice z comiesięcz-
nych składek. Oficjalnie zakazane jest 
również uczestnictwo graczy jednej 
drużyny w treningach innego zespołu 
w trakcie trwania rozgrywek bez jed-
noznacznej, potwierdzonej często na 
piśmie zgody klubu macierzystego. 
Gdy tej zgody nie ma, nawet ci naj-
młodsi gracze, a także ich opiekuno-
wie prawni, muszą liczyć się z karą 
rocznego zawieszenia w prawach 
zawodnika. Zawieszenie czasowe 
uniemożliwia danej osobie branie 
czynnego udziału w grze o ligowe 
punkty w rozgrywkach prowadzonych 

przez PZPN i jego związki okręgowe. 
Możliwe jest tylko szlifowanie umie-
jętności w trakcie zajęć treningowych 
i udział w nieoficjalnych turniejach.

Niestety rodzice młodych zawod-
ników w większości przypadków nie 
zdają sobie sprawy z obowiązujących 
w świecie piłki nożnej reguł, nawet 
w jej lokalnym wydaniu. Przypisy 
są jednakowe dla wszystkich, bez 
względu na poziom rozgrywkowy 
i przynależność klubową. W przy-
padku konkretnej sytuacji w po-
dolkuskim klubie, z jednej strony 
zabrakło znajomości przepisów, ale 
z drugiej zdrowego rozsądku. Pojawiły 
się przeszkody w kwestiach ekono-
micznych i organizacyjnych, takie 
jak wygórowane żądania finansowe 
za zawodnika czy kwestia ewentual-
nych profitów w przypadku kolejnego 
transferu. Spór udało się zażegnać 
dosyć szybko, bez konieczności arbi-
trażu ze strony związkowej centrali, 
ale niesmak związany z pierwszą pił-
karską przygodą dzieci pozostał.

W każdym podobnym przypadku 
powstaje społeczna burza. Zdarza się, 
że niektórzy opiekunowie rezygnują 
z pomysłu przenosin swojego dziec-
ka, nawet kosztem utraty szansy 
na regularne występy ich pociech 
w topowym zespole. Tymczasem wy-
starczy znajomość przepisów i dobra 
wola obydwu stron – i opiekunów, 
i klubu. Wtedy na pewno obejdzie 
się bez naginania tabeli ekwiwalentu 
oraz przepychanek słownych. Naj-
ważniejsze przecież jest dobro dziecka 
i szansa jego rozwoju.
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Starosta Olkuski
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie  
Powiatowym w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2  
w y w i e s z o n e  z o s t a ł o  z a w i a d o m i e n i e 

o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz Zakładów Mechaniczno 
– Kuźniczych WOSTAL Spółka z o.o. z siedzibą w Wolbromiu  
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Wolbromiu. Zawiado-
mienie zamieszczone jest także na stronie internetowej Starostwa 
www.sp.olkusz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZARZĄDZENIE NR 0050. 2861. 2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ 

Z DNIA 13.03.2018 r.
w sprawie przeprowadzania obowiązkowej 
akcji deratyzacji na terenie Gminy Olkusz 

w terminie wiosennym.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2, pkt 2 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 roku poz. 1875 z późn. zm.), § 17 i 18 ust. 2 Uchwały Nr XIX/313/2016 
Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz (Dziennik 
Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 4177) – zarządzam co następuje:

§ 1
Osoby będące właścicielami, administratorami, zarządcami i najemcami 
budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, handlowych i usługo-
wych oraz gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie Gminy Olkusz 
(dalej zwane - osoby zobowiązane do deratyzacji) zobowiązane są w okresie  
od dnia 26 marca 2018 roku do dnia 8 kwietnia 2018 roku przystąpić na 
swoim terenie do deratyzacji. Tępienie szczurów odbywa się poprzez wyłożenie 
na swoim terenie trutek.

§ 2
Informuje się, że: 
1. Osoby zobowiązane do deratyzacji zobowiązane są do zakupu trucizny na 

własny koszt i do stosowania środków trujących zgodne z instrukcją znajdującą 
się na opakowaniu.

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

3. Osoby zobowiązane do deratyzacji są zobowiązane do umożliwienia 
przeprowadzenia kontroli w zakresie sposobu i skuteczności działań 
deratyzacyjnych. Do kontroli upoważnia się strażników Straży Miejskiej 
w Olkuszu.

4. Osoby zobowiązane do deratyzacji, które nie zastosują się do powyższych 
wskazań i nakazów mogą ponosić odpowiedzialność za wykroczenie 
przewidziane m. in. w art. 117 § 1 Ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks 
wykroczeń (Dz. U. z 2015 roku poz. 1094 z późn. zm.):

	 ”Kto,	 mając	 obowiązek	 utrzymania	 czystości	 i	 porządku	 w	 obrębie	
nieruchomości,	 nie	wykonuje	 obowiązków	 lub	 nie	 stosuje	 się	 do	wskazań	
i	 nakazów	 wydanych	 przez	 właściwe	 organy	 w	 celu	 zabezpieczenia	
należytego	stanu	sanitarnego	i	zwalczania	chorób	zakaźnych,	podlega	karze	
grzywny	do	1	500	złotych	albo	karze	nagany”.

§ 3
Zarządzenie rozwiesza się na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy 
Olkusz, ogłasza w lokalnej prasie i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz oraz rozsyła do sołectw i administratorów domów mieszkalnych.

§ 4
Zarządzenie niniejsze obowiązuje w okresie od dnia 26 marca 2018 roku do 
dnia 8 kwietnia 2018 roku.

Wylewki agragatem mixokret 
510 191 033 Fachowa ekipa

O G Ł O S Z E N I E
Informujemy,  

że w dniu 30 marca 2018 r. (piątek)* 

• Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu będzie nieczynny,
• Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur  

od godz. 700 do godz. 1500.
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Sekretarz Miasta i Gminy Olkusz 
Katarzyna Bożek

*wolny	dzień	w	zamian	za	święto	przypadające	w	dniu	wolnym	od	pracy	tj.	6	stycznia	2018	r.
https://www.facebook.com/weronika.kwakszys/

1%

na rzecz Weroniki:

KRS 0000037904

25645 Kwakszys Weronika 

podatkowym pola 

Zdzichu i przyjaciele  
– 50 lat na scenie!

Wystawa 
Grzegorza 

Przetakiewicza
bukowno

Agnieszka�Zub

„Portret kobiety” – pod takim 
tytułem w miniony czwartek 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Bu-
kownie odbył się wernisaż wystawy 
fotograficznej Grzegorza Przetakie-
wicza. Ekspozycji głównej towa-
rzyszyły dwie mniejsze wystawy 
– autorstwa Małgorzaty Seweryn 
i Emilii Woźniak. Impreza została 
zorganizowana w ramach obcho-
dzonego 8 marca Dnia Kobiet.

Większość zdjęć autorstwa ol-
kuskiego fotografika powstała w za-
łożonym przez niego Fotograficznym 
Studiu Domowym, które ma swoją 
siedzibę w Olkuszu. W kręgu zain-
teresowań artystycznych Grzegorza 
Przetakiewicza znajdują się przede 
wszystkim kobiety. Jak twierdzi ar-
tysta, przy wyborze modelek ważne 
są dla niego trzy cechy: piękno, urok 
i wdzięk, a te nie są ograniczone 
przedziałami wiekowymi.

Wystawa w Bukownie jest drugą 
z kolei indywidualną ekspozycją 
jego prac. Wśród fotografowanych 
przez niego kobiet znajdują się m.in. 

aktorki krakowskiego Teatru Odwró-
conego (sesja sceniczna do spektaklu 
„Salome”), czy posłanka Lidia Gądek, 
której dwa zdjęcia znalazły się na 
prezentowanej w MOK wystawie. 
Artyście zdarza się także fotografować 
mężczyzn – wykonywał np. sesje zdję-
ciowe aktorowi Wojciechowi Treli.

Wernisażowi wystawy fotogra-
ficznej Grzegorza Przetakiewicza 
towarzyszyły dwie mniejsze wystawy: 
rękodzieła artystycznego i biżuterii 
– autorstwa bukowianki Małgorzaty 
Seweryn i pochodzącej z Wielkopolski 
Emilii Woźniak.

Ponieważ impreza zorganizowana 
przez Miejski Ośrodek Kultury odby-
wała się w ramach Dnia Kobiet, tym 
razem prowadzenie spotkania wzięli 
w swoje ręce mężczyźni – Tadeusz 
Kańczuga i Damian Łaskawiec. Nie 
zabrakło życzeń, zabawnych anegdot, 
poczęstunku i porcji muzyki w wy-
konaniu Zbigniewa Urbańskiego. 
Najlepsze życzenia wszystkim paniom 
złożyła również obecna na wernisażu 
posłanka na Sejm Lidia Gądek.

Wystawę fotografii Grzegorza 
Przetakiewicza można oglądać w sali 
wystawowej MOK Bukowno, ul. 
Kolejowa 3.

klucze
Wiola�Woźniczko

Od pół wieku realizuje swoje 
muzyczne pasje, wychowuje ko-
lejne pokolenia wokalistów, współ-
tworzy zespoły. Zdzisław Dusza 
z Klucz obchodzi właśnie jubileusz 
50-lecia działalności artystycznej. 
Dzień Kobiet był okazją do zorga-
nizowania rocznicowego koncertu 
„Zdzichu i przyjaciele”, w którym 
wystąpił również znany zespół 
„Prasłowianki”.

W sobotnie popołudnie sala wi-
dowiskowa Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Kluczach pękała w szwach. Po 
złożeniu życzeń z okazji Dnia Kobiet 
przez wójta gminy Norberta Bienia 
i przewodniczącego Rady Gminy Bo-
gusława Pasia, na scenie pojawił się 
główny bohater wieczoru - Zdzisław 
Dusza. Jego przygoda z muzyką 
rozpoczęła się pół wieku temu, od 
gitarowych spotkań z Czesławem 
Sajdakiem i Andrzejem Kwintą z ze-
społów „Meteory” i „Kolorowi”. Później 
nadszedł czas na „Lokum” - pierwszy 
zespoł Zdzisława Duszy, utworzony 
przy Domu Kultury w Kluczach. 
Grali w nim: Andrzej Piłka, Jaro-
sław Lemański, nieżyjący Stanisław 
Tomsia i Marek Patela, a okazjonalnie 
Tadeusz Jaworski. Sukcesy grupy 
towarzyszyły indywidualnym osią-
gnięciom Zdzisława Duszy, który jako 
solista zdobył „Brązową statuę muzy” 

na Ogólnopolskim Festiwalu Piosen-
karzy Amatorów w Krynicy. Pracując 
już w GOK-u, założył wokalny zespół 
dziecięcy „Ogniki”, a także formacje 
„Ziemia Kluczewska” i „...zespół 
z duszą”. Jego muzyczna przygoda 
to również współpraca z zespołami 
śpiewaczymi Kół Gospodyń Wiejskich 
oraz sekcji wokalnych działających 
przy domach kultury w Kluczach 
i Jaroszowcu.

Wspomniane już „Ogniki”, także 
z byłymi wokalistami i instruktorką 
GOK-u Justyną Gomułką – Błaszczyk 
rozpoczęły jubileuszowy koncert. 
Specjalnie dla pań na scenie wystąpił 
męski kwartet, w którym to jubilatowi 
towarzyszyli Piotr Kasprzyk, Marceli 
Stachurka i Janusz Mudyna.

- W lipcu 1990 r. przyszło pięciu 
chłopaków do domu naszego jubilata 
z pytaniem, czy mogliby grać w Domu 
Kultury w Jaroszowcu. Padła krótka 
odpowiedź: „Dobrze chłopcy, ale może 
od września, po wakacjach”. Tak się 
też stało – opowiadał konferansjer 
Piotr Kasprzyk. W przedstawionym 
zespole śpiewa córka jubilata Marty-
na Smaruj, a na gitarze gra zięć Ry-
szard. „Bractwo Wiecznego Natchnie-
nia” tworzą również: Piotr Wilczyński, 
Grzegorz Zagórski i Kamil Skicki. 
Zespół może pochwalić się sporym 
dorobkiem, a jego ostatnia płyta 
„Tango dla poety” została zgłoszona 
do tegorocznej edycji muzycznej na-
grody ogólnopolskiej Fryderyk 2018 
w kategorii „Muzyka korzeni”.

Muzyczny talent to „przypadłość” 
kilku pokoleń rodziny jubilata. Pu-
bliczność przekonała się o tym, gdy na 
scenie zaprezentowała się wnuczka 
Zdzisława Duszy, Agata. Najwięk-
szy aplauz publiczności wzbudziło 
rodzinne wykonanie polskiej wersji 
przeboju Elvisa Presleya „Pozwól mi”, 
który w części jubilat przetańczył 
z żoną Anną.

„Wszystkim, którzy o nas pamię-
tają, dziękujemy z całego serca (...)” 
– tak Zdzichu i przyjaciele śpiewająco 
podziękowali publiczności za udział 
w koncercie. Po długich owacjach 
gratulacje Zdzisławowi Duszy składali 
Wójt Gminy Norbert Bień i Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Mirosław 
Macek. Szef gminy udekorował ju-
bilata okolicznościową złotą wpinką 
z herbem Gminy Klucze, która przy-
znawana jest osobom zasłużonym 
w promowanie gminy i godne jej 
reprezentowanie.

Gdy jubilat zasiadł już na wi-
downi, na scenie pojawił się znany 
w wielu krajach zespół „Prasłowian-
ki”. Wokalno - instrumentalna grupa 
artystów, byłych członków Zespołu 
Pieśni i Tańca „Słowianki” działające-
go przy Uniwersytecie Jagiellońskim, 
zaprezentowała bałkańskie, rosyjskie 
i ukraińskie utwory. Słowiańska 
muzyka zdecydowanie przypadła do 
gustu uczestnikom koncertu, którzy 
gorąco oklaskiwali wykonawców.

Zwieńczeniem wieczoru był słodki 
poczęstunek dla wszystkich gości.
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R E K L A M A

„La Donna è mobile” – o wystawie malarstwa 
Ewy Jędryk-Czarnoty

olkusz
Agnieszka�Zub

„Kobieta zmienną jest” – pod 
takim tytułem w miniony piątek 
w olkuskim BWA odbył się wernisaż 
wystawy malarstwa Ewy Jędryk-
Czarnoty. Na spotkanie z artystką 
przybył do Galerii prawdziwy tłum 
miłośników sztuki. Prezentowana 
ekspozycja liczy około 40 obra-
zów.

Ewa Jędryk-Czarnota urodziła 
się w Sosnowcu. Studiowała na ka-
towickim Wydziale Grafiki Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom 
uzyskując w 1987 roku. Po studiach 
zajmowała się tkaniną artystyczną, 
projektowaniem wnętrz i pracą dy-

daktyczną z młodzieżą. Później zajęła 
się głównie malarstwem. Artystka 
brała udział w wielu wystawach 
indywidualnych i zbiorowych, a jej 
prace znajdują się w kolekcjach pań-
stwowych i prywatnych w kraju i za 
granicą. Życie twórcze i osobiste dzieli 
pomiędzy dwa domy – rodzinny So-
snowiec i wioskę Bystra koło Żywca.

W centrum zainteresowań Ewy 
Jędryk-Czarnoty znajduje się przede 
wszystkim kobieta i to ona jest bo-
haterką wszystkich prezentowanych 
w BWA obrazów. W każdym z nich 
malarka uchwyciła wewnętrzne 
i zewnętrzne piękno malowanych 
postaci – wszak wszystkie prace ar-
tystki są apoteozą kobiecego wdzięku 
i powabu. Bohaterki tych obrazów, 
namalowane w pięknych sukniach, 
zakryte woalkami, mające na gło-

wach ustrojone kwiatami kapelusze, 
zdają się być z zupełnie innej epoki; 
są jednocześnie zwiewne i dostojne, 
efemeryczne i silne. W każdej z nich 
tkwi też jakaś, uchwycona przez ar-
tystkę, tajemnica.

– Kobieta to motyw każdego 
mojego obrazu – mówi Ewa Ję-
dryk-Czarnota. – Zmieniająca się, 
zachwycająca, zaskakująca. O róż-
nych porach dnia i roku. Z chmurą 
w głowie, z motylem w sercu, z psem 
przy boku. Odurzona kwiatami i sło-
dyczą owoców. Ubrana w zapachy 
i marzenia. I kobieta z moich podró-
ży, otulona pejzażem. Kobieta i jej 
mobilne emocje. Po prostu kobieta. 
Niezmiennie zmienna.

Wystawa malarstwa Ewy Jędryk-
Czarnoty, zorganizowana przy okazji 
obchodzonego 8 marca Dnia Kobiet, 

była drugą olkuską ekspozycją prac 
artystki. Pierwsza miała miejsce 
w Galerii BWA dokładnie 10 lat temu 
i – co ciekawe – również przy okazji 
Dnia Kobiet. Przypomniał o tym, 
witając przybyłych gości, dyrektor 
GSW BWA Stanisław Stach. Zgodnie 
z prośbą artystki niemal wszystkie 
obecne na wernisażu panie miały na 
sobie stroje przyozdobione kwiatami 
lub kapelusze. Wszystko to w nawią-
zaniu do prezentowanych na wystawie 
obrazów. W części oficjalnej artystka 
krótko opowiedziała o sobie i swojej 
pracy, po czym zaprosiła publiczność 
do zwiedzania ekspozycji. Wśród 
uczestników imprezy rozlosowano 
jeden z obrazów Jędryk-Czarnoty, 
co - jak sama malarka powiedziała 
- jest stałym elementem wernisaży 
jej wystaw.

Gorączka 
piątkowej nocy

olkusz
MOK�Olkusz

Włoch. Sycylijczyk. Stefano 
Terrazzino! Wokalista, aktor i tan-
cerz, od dwunastu lat mieszający 
w Polsce i zapewniający, że już 
nawet śni po polsku, 9 marca wy-
stąpił na scenie Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Olkuszu. Jego koncert 
był prezentem Romana Piaśnika, 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, 
dla olkuszanek z okazji Dnia 
Kobiet. I był to prezent ze wszech 
miar udany.

Jak było? Gdyby sala widowisko-
wa MOK miała dziesięć razy więcej 
miejsc, wszystkie byłyby zajęte. Nie-
stety, ma ile ma, wejściówki rozeszły 
się błyskawicznie i na to organiza-
torzy, burmistrz i Miejski Ośrodek 
Kultury w Olkuszu, nie mogli nic 
poradzić. Gości powitał Kierownik 
Działu Organizacji Imprez Marcin 
Wiercioch.

Burmistrz Roman Piaśnik złożył 
wszystkim paniom serdecznie życze-
nia z okazji Dnia Kobiet, przyznając 
ku ich szczerej radości, że święto to 
potrzebne jest raczej mężczyznom, aby 
mogli wyrazić wdzięczność i uznanie 
płci pięknej - słabszej, aczkolwiek... 
silniejszej. „Chłop potęgą jest i basta! 
Ale mniejszą niż niewiasta” - przyznał 
słowami fraszki Jana Sztaudyngera, 
wywołując aplauz kobiet.

I od tej chwili panie świętowały na 
całego poddając się urokowi Stefano 
Terrazzino i jego partnerki w tańcu, 
Pauliny Biernat. Warto wspomnieć, 
że są oni finalistami wielu prestiżo-
wych turniejów w kraju i za granicą, 
a w 2011 roku zajęli I miejsce na ta-

necznych Mistrzostwach Europy.
Stefano Terrazzino okazał się 

znakomitym showmanem i błyska-
wicznie nawiązał serdeczny kontakt 
z publicznością. Jego energia i po-
czucie humoru były zaraźliwe, tem-
peratura na sali poszybowała w górę. 
Powietrze wibrowało od muzyki, okla-
sków, owacji i wybuchów śmiechu. 
Gromkimi brawami nagradzano także 
partnerki, które artysta wybierał spo-
śród publiczności.

Partnera wybrała też Paulina 
Biernat. I kto, jak prawdziwy profe-
sjonalista tańczył z nią jive'a? Nasz 
burmistrz, Roman Piaśnik. Stefano 
zauważył z humorem, że burmistrza 
oklaskiwano bardziej niż jego przez 
cały koncert. Ale w pełni na to zasłużył.

Czarująca aranżacja występu 
i dekoracje Klaudii Zub-Piechowicz 
tworzyły niezapomniany klimat. 
Piosenki przybliżyły słoneczną Italię, 
w której tak łatwo się zakochać. A to, 
że kobiety przepadają za włoskim 
temperamentem i Włochami, głównie 
z powodu admiracji, jaką obdarzają 
oni płeć piękną, powszechnie wia-
domo. Dlatego ten koncert rozpoczął 
się i zakończył radośnie i długo pozo-
stanie w pamięci pań, które były na 
nim obecne.

Były kwiaty i podziękowania 
dla pary artystów i ich znakomitego 
zespołu, a potem bisy i wspólny śpiew 
wszystkich obecnych.

Wieczór zakończył się, a noc 
rozpoczęła lampką szampana i po-
częstunkiem. W holu kusiły stoiska 
sponsorów, kosmetyki i zdrowe suple-
menty diety, niespodzianki czekały na 
zwyciężczynie losowań, a za drzwiami 
uśmiechała się wiosenna noc, też 
kobieta. Wszystko dla pań!
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Słów kilka jak PRL wyglądał 
u nas, w Olkuszu.

Zaszczepianie ideologii. Lata 
powojenne to oczywiście lata inten-
sywnej, dopiero od drugiej połowy lat 
50-tych mniej nachalnej indoktrynacji 
ideologicznej. Struktury najpierw PPR, 
potem, po wchłonięciu zakorzenionej 
w Olkuskiem PPS, Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej, istniały we 
wszystkich gminach i zakładach pracy. 
Silne w powiecie PSL, tak jak w całym 
kraju, zostało zduszone. Mimo to do 
zwycięskiej partii nie garnęły się tłumy. 
W 1950 r., na 127 465 mieszkańców 
do PZPR należało 2525 członków, czyli 
2 proc. ogółu. Najgorsze były lata 50. 
O tym jak wówczas przeinaczano histo-
rię może świadczyć praca J. Piekarza 
z 1954 r. Fragment tekstu: „Państwo 
ludowe nieustannie polepsza byt mate-
rialny i kulturalny ludzi pracy. Nie ma 
już zmory czasów kapitalistycznych: 
głodu, przednówka. Robotnik nie 
musi już u fabrykanta błagać o grosz 
na chleb. Chłop nie musi już prosić 
obszarnika i kułaka o wiadro kapusty 
lub miarkę zboża za ciężki odrobek... 
Państwo ludowe stworzyło każdemu 
warunki do pracy”. Sporo podobnych 
w tonie artykułów (choć na szczęście 
także wiele mówiących co nieco o ów-
czesnej rzeczywistości) można znaleźć 
w ukazującej się w latach 1955-57 
„Gazecie Olkuskiej” (nakład 6 tys. egz. 
red. naczelny Kazimierz Sobczak, z-ca 
Helena Kocjan). 

„Szybciej usuwać zaniedbania lat 
minionych”, fragm. artykułu z Gazety 
Olkuskiej, nr 12 (23) 1-21 lipca 1956. 
„Z wystąpienia 1-go Sekretarza KP 
PZPR tow. Wachowskiego, oraz Se-
kretarza Komitetu Wojewódzkiego 
tow. Gabary wynikało, że głównym 
problemem w powiecie olkuskim 
to podniesienie na wyższy poziom 
niesłychanie zacofanego rolnictwa, 
a w szczególności hodowli. /.../ Słabe 
organizacje partyjne na wsi nie gwa-
rantują właściwego politycznego 
kierownictwa sprawami chłopów 
pracujących. /.../ W powiecie olku-
skim budownictwo kulturalne jest 
najbardziej chyba zaniedbane. Dzieci 
w Łobzowie, Wielmoży, Sułoszowej, 
Bukownie, Dłużcu i wielu innych 
miejscowościach uczą się w ruderach 
i barakach, a budowa nowych szkół 
jest stale przesuwana z roku na rok. 
Ludność, która się opodatkowała na 
te cele zniechęca się do dalszej pracy. 
Szczególnie katastrofalny stan przed-
stawiają drogi w naszym powiecie. 
Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych 
w Miechowie wcale się nie przejmuje 
ich naprawą. Łamią więc chłopi wozy, 
kierowcy resory a w sumie ogromne 
straty ponosi państwo, i instytucje 
społeczne. Paradoksem wydaje się 
fakt, że czyn społeczny jaki był po-
dejmowany przez chłopów w Przegini 
i innych miejscowościach dla naprawy 
drogi był hamowany przez Wydział Ko-
munikacji WRN tylko dlatego, że tam 
miała iść „autostrada” (nie wiadomo za 
ile lat)”. Prawdziwie wieszczy talent ob-
jawił autor powyższego artykułu, który 
już w 1956 r. wywróżył, że planowana 
autostrada powstanie za nie wiadomo 
ile lat; święte słowa, do dziś aktualne. 
Celny tekst na temat biurokracji znaj-
dziemy w tym samym numerze GO, na 
stronie 3: „I jeszcze raz biurokracja”. 
Dlaczego w dn. 3. VII. 56 r. w cukierni 
M.H.D. przy Placu 15-go Grudnia 
(Rynek - dop.) nie było żadnych napo-
jów orzeźwiających? Odpowiedź jest 
prosta: dlatego iż poprzedniego dnia 
dostawca (PSS Olkusz) zawiadomił 
personel sklepu przez rozwoziciela 
wody, że od dnia 3. VII br. rachunki 
za wodę i piwo muszą być płacone 
drogą inkasa bankowego. Ponieważ 
zaś rachunki te nieprzekraczają kwoty 
900 zł napoje dostarczane nie będą. 
Dostawco wód gazowanych i piwa! Co 
są winni temu konsumenci, którzy 
chcą zaspokoić pragnienie w dni 
upalne? A może gdzieś w PSS-się czy 
NBP siedzą biurokraci, którzy nie rozu-

mieją ludzkich potrzeb? Powinni więc 
chociaż na chwilę opuścić swoje biurka 
i rozejrzeć się po świecie, a wtedy nie-
chybnie je zrozumią”. (Uwaga! Pisow-
nia obu tekstów oryginalna).

W latach 1952-53 z polecenia 
władz partyjnych dokonano czystki 
w zasobach biblioteki powiatowej. Ta 
założona w 1916 r. placówka, poprzed-
niej tego rodzaju krzywdy doznała 
w czasie wojny, gdy Niemcy większość 
książek w niej zgromadzonych prze-
znaczyli na przemiał. Bibliotekarka 
Mieczysława Perkówna ryzykowała 
życie ratując wówczas część zbiorów 
(nieliczne dokumenty ocalały i są 
w zbiorach Muzeum Regionalnego).

W latach powojennych zauważal-
ny był wzrost demograficzny w regio-
nie olkuskim. Z drugiej strony sporo 
osób wyjechało też na zachód, na tzw. 
ziemie odzyskane. 

Upaństwowienie fabryki „garn-
ków”. Fabryka naczyń emaliowanych 
już krótko po wyzwoleniu zaczęła 
produkcję. Zakład znacjonalizowano. 
W 1948 r. fabryka przyjęła nazwę Ol-
kuska Fabryka Naczyń Emaliowanych. 
Skupiono się wówczas na produkcji 
naczyń emaliowanych i aluminiowych, 
produkcję wyrobów ocynkowanych 
- zgodnie z zasadami gospodarki na-
kazowo-rozdzielczej przeniesiono do 
Myszkowa. Dramatycznym epizodem 
w historii miasta był wielki pożar 
w OFNE w 1958 r. Rozważano nawet 
koncepcję likwidacji fabryki, zakład 
został jednak odbudowany i zmoderni-
zowany. Powstały nowe hale i ośrodek 
sportowy na Czarnej Górze, z base-
nami, kortami i boiskami, dopiero 
kilka lat temu przejęty przez miasto. 
W fabryce powstały też pierwsze pol-
skie pralki automatyczne, które na 
przełomie lat 60. i 70. stworzono na 
podstawie zakupionych zachodnich 
pralek. Mimo iż działały, i to nie gorzej 
od swych pierwowzorów, produk-
cję wstrzymano (powstało tylko 50 
sztuk, pewnie dla partyjnych bonzów). 
Z czasem asortyment produkowany 
w OFNE rozszerza się m.in. o wanny 
(pierwsza w Polsce tłoczona wanna 
kąpielowa powstała tu w 1964 r.) i zle-
wozmywaki potrzebne do rozwijającego 
się budownictwa (na Wydziale Wanien 
i Zlewozmywaków od 1976 r.) oraz pro-
dukcję militarną dla wojska (od 1971 
r.), na tzw. WL-u, o którym po mieście 
krążyły różnorakie plotki („jakich by 
człowiek stamtąd nie wyniósł części, 
po złożeniu zawsze wychodził kara-
bin” - żartowano). W 1975 r. zaczęła 
się współpraca OFNE z koncernem 
DuPont (twórca m. in. nylonu, lycry 
i używanego w kamizelkach kulood-
pornych kevlaru), od którego olkuski 
zakład zaczyna kupować powłoki 
teflonowe. W lipcu 1975 r. powstają 
pierwsze w Polsce naczynia z powło-
kami Teflon 2. Był czas, że fabryka 
pracowała w systemie 3-zmianowym 
a zatrudnionych było w niej od 6 do 
8 tys. ludzi. Olkuska Fabryka Naczyń 
Emaliowanych, wtopiła się w dzieje 
miasta do tego stopnia, ż dziś już 
nikt nie może sobie wyobrazić, by jej 
kiedyś zabrakło... Dzisiaj w całej Polsce 
Olkusz kojarzy się wszystkim głównie 
z „garnkami”, choć sama Emalia SA 
niedawno upadła. 

ZGH i kopalnie. W 1948 r. zaczęto 
budowę Zakładów Górniczo-Hutni-
czych „Bolesław”, które powstały na 
bazie dawnych kopalń Bolesław i Ulis-
ses. Rok wcześniej zapadła uchwała 
rządu o budowie nowej kopalni i huty 
do przerobu rud galmanu. Asump-
tem do ich powstania było odkrycie 
nowych złóż rud w 1945 r. Od 1960 
r. w ZGH produkuje się cynk o naj-
wyższej czystości (99,99). Ogromnie 
istotnym faktem w dziejach tej ziemi 
było oddanie do użytku 4 grudnia 
1968 r. kopalni rud cynku i ołowiu 
„Olkusz”, a potem kolejnej „Pomorza-
ny”, w owym czasie bodaj największej 
w Europie (innych w Polsce Ludowej 
przecież nie budowano). Przekazano 
ją do eksploatacji 15 lipca 1974 r. Na 
jej uroczystym otwarciu zjawił się sam 
premier Piotr Jaroszewicz. Niemal le-
gendarnie brzmi historia o początkach 
budowy tej kopalni w 1970 r. Wspomi-
nał długoletni pracownik „Pomorzan” 
inż. Jerzy Śliż: „Wspólnie z kolegami 
/.../, którzy za pomocą przyrządów 
mierniczych określili w przybliżeniu 
miejsce osi projektowanego szybu 
Dąbrówka, stanęliśmy na niewielkiej 
leśnej polanie. Wtedy Józio Niewdana 
rzekł - rzuć czapkę wysoko, jak naj-
wyżej. Tak też zrobiłem, a tam gdzie 

upadła, wbito palik stanowiący od tej 
pory oś przyszłego szybu „Dąbrów-
ka””. W ciągu 3 lat wybudowano 570 
m szybów w warunkach zawodnienia 
z zastosowaniem mrożenia górotworu, 
28 km wyrobisk chodnikowych i 90 
tys. m3 wyrobisk komorowych. Prócz 
m. in. cynku, ołowiu i niewielkich ilości 
srebra, w olkuskich kopalniach na 
potrzeby jubilerskie i na prezenty od 
górników wydobywa się też blendę cyn-
kowo-ołowiową. To nieduże brunatne 
bryłki, które cięte są na plastry. Skła-
dają się głównie ze srebrzyście błysz-
czącego ołowiu i brązowej rudy cynku. 
Jubilerzy oprawiają je w srebro, nato-
miast górnicy wykonują z nich czasami 
niewielkie szkatułki. To specyficznie 
polski produkt jubilerski, gdyż nigdzie 
więcej na świecie nie używa się blendy 
do takich celów. Niestety kończą się już 
zasoby rud cynku i ołowiu w Olkuszu. 
W 1992 r. postawiono w stan likwidacji 
Kopalnię „Bolesław” (rozpoczęła dzia-
łalność w 1956 r.). Podobny los spotkał 
także kopalnię „Olkusz”, a czeka „Po-
morzany”. Jeszcze tylko kilka 9a może 

jednak kilkanaście lat?) i górnictwo 
na zawsze zniknie z tych terenów, 
w których powstawało i trwało przez 
tyle wieków. 

Ciekawostka. Przez wiele lat 
w niemal każdej książce telefonicznej 
Kopalnia Pomorzany (a wcześniej 
także Kopalnia Olkusz) widniała jako 
kopalnia... węgla kamiennego. Ponoć 
zdarzały się nawet przypadki, że pod 
bramą tego zakładu zjawiali się chętni 
na tę kopalinę. Jakież musiało być ich 
zdumienie...

Inne inwestycje. Z dużych inwe-
stycji przemysłowych dokonanych 
w okresie PRL-u dodajmy zelektry-
fikowanie linii kolejowej, powstanie 
hal Olkuskiej Fabryki Wentylatorów 
„OWENT” oraz tzw. LHS - (linię hut-
niczo siarkową), szerokotorową linię 
kolejową, która połączyła Polskę 
z ZSRR i służyła do przewozu rudy 
żelaza na potrzeby Huty Katowice, 
a przez pewien czas także do przewo-
zów pasażerskich na trasie Olkusz 
- Moskwa (był więc wtedy Olkusz 
dworcem międzynarodowym!). Kto 
wie, może pociąg „Białoruś” wyruszy 
jeszcze kiedyś na trasę. 

Nasze statki. W latach 60. pod 
polską flagą pływał masowiec MS 

Olkusz (z ziemi olkuskiej zaszczyt 
„posiadania” statku spotkał jeszcze 
tylko Ojców). Odkąd jednak został 
sprzedany i pocięty na żyletki (bodaj-
że w Panamie), nie ma następcy o tej 
samej nazwie. 

Dom kultury, ul. Nullo. Ważnym 
wydarzeniem dla życia kulturalnego 
Olkusza było oddanie do użytku 
w 1954 r. Domu Kultury, który mieścił 
się w przedwojennym Robotniczym 
Domu Kultury przy ul. Gęsiej. Jego 
pierwszą dyrektorką była Olga Kurze-
jowa. Potem niemal 30 lat kierowała 
nim p. Halina Świerczek. Przez wiele 
lat przy Domu Kultury działał teatr 
amatorski, który wystawiał sztuki 
m. in. Fredry, Gogola, Czechowa 
i Wyspiańskiego. Dziś jego tradycje 
kultywują teatr eksperymentalny 
prowadzony przez Romana Nowosada 
(obchodził ostatnio 10-lecie)i wielo-
krotnie nagradzana na wielu konkur-
sach i przeglądach sekcja teatralna dla 
dzieci i młodzieży prowadzona przez p. 
Stanisławę Szarek. Przy domu kultury 
powstał też Dyskusyjny Klub Filmowy 

„Zbyszek”, który po zamknięciu na 
przełomie lat 80- i 90-tych istniejącego 
od przedwojnia Kina „Orzeł” stał się 
jedynym kinem w Olkuszu. Tradycją 
było zapraszanie do Olkusza znakomi-
tych aktorów, bywali tu Leszek Herde-
gen, Andrzej Kozak, Gustaw Holoubek, 
Emilia Krakowska i inni. Dziś liczący 
przeszło 60 lat Dom Kultury ma siedzi-
bę w okazałym gmachu przy ul. Nullo, 
jest w nim sala widowiskowa na 450 
osób, liczne pomieszczenia dla sekcji, 
kawiarnia i Biblioteka Miejska.

Zjazd wychowanków. W 1957 
r. odbył się II Zjazd Wychowanków 
olkuskiego Gimnazjum (Liceum Ogól-
nokształcącego im Króla Kazimierza 
Wielkiego). W Komitecie Jubileuszo-
wym byli: dr Wacław Kallista, dyrektor 
Stanisław Wilczyński, prof. Bronisław 
Grzywacz, Janusz Hryniewicz, mgr 
Mieczysław Karwiński, prof. Piotr 
Kołacz, Zofia Kurzawa, dr Innocenty 
Libura, Janina Majewska, prof. dr 
Tadeusz Pasierbiński, mgr Adolf 
Pawlik, Zofia Rumprechtowa i Bogdan 
Szczygieł. Staraniem ludzi tej miary 
co Innocenty Libura, Janina Majew-
ska i Janusz Hryniewicz ukazała się 
wówczas zredagowana przez wspo-
mnianych „Księga Pamiątkowa Liceum 

w Olkuszu 1916-1956”, zawierająca 
m.in. nazwiska absolwent poległych 
w I i II wojnie światowej, w obozach, 
dzieje miasta i jego zabytków, dziesiąt-
ki zdjęć i relacji oraz wykaz osiągnięć 
szkoły i jej wychowanków. W 1957 r. 
w ścianę szkoły wmurowano ufun-
dowaną przez absolwentów Tablicę 
Pamiątkową, na której znalazła się 
informacja, że niektórzy byli uczniowie 
Gimnazjum polegli w wojnie 1920 r., 
zginęli m.in. w obozie w Katyniu oraz, 
że walczyli w partyzantce od 1940 do 
1946 r. Rok 1920, Katyń i 1946 r. - 
z tymi faktami nie mogli pogodzić się 
ówcześni decydenci. Tablica w 1978 r. 
zniknęła; wróciła dopiero po Sierpniu 
1980 r, uszkodzona, ale przetrwała. 

Bywał Hłasko. Słynny pisarz 
Marek Hłasko, legenda polskiej litera-
tury, autor „Cmentarzy” i „Następnego 
do raju”, bywał w Olkuszu w końcu 
lat 50. Odwiedzał miejscowych „bi-
kiniarzy”, którzy założyli sobie nawet 
własny klub przy ul. Gęsiej, często 
nawiedzany przez olkuskich stróżów 
prawa, których denerwowały koloro-
we skarpetki, buty na tzw. słoninie, 
apaszki i bezczelne uśmiechy. Miej-
scowi do dziś wspominają całonocne 
imprezy „z panienkami” w klubie 
„Alabama”. Marek Hłasko był tu naj-
mniej dwa razy. 

Za posła ziemi olkuskiej uważał 
się m.in. Władysław Machejek (1920-
1991), urodzony w podkrakowskiej wsi 
literat, o którym Stanisław Barańczak 
napisał, że jego proza to: „większe 
całości zdaniowe, w których chłopsko-
partyzancka pieprzność zderza się 
z partyjno-urzędniczym brakiem logiki 
i pustym frazesem”. Machejek podczas 
wojny służył w GL, a potem w AK. Po 
1945 r. pracował przez pewien czas 
jako sekretarz w Komitecie Powia-
towym PPR w Nowym Targu (to były 
czasy, gdy na Podhalu panował oddział 
„Ognia”). Po latach wszedł nawet do 
KC. Autor kilkudziesięciu tomów, któ-
rych tytuły nic dziś nikomu nie mówią: 
Rano przyszedł huragan” (o oddziale 
Ognia), Partyzant sługa boży, Żywy 
ogień, Dwie siostry itd. Andrzej Dobosz 
(słynny intelektualista z filmu „Rejs”) 
nazwał kiedyś Machejka „monumen-
talnym grafomanem”. Posłem był 
w latach 1957 - 1971. W tym czasie 
odwiedzał Olkusz. Był długoletnim 
redaktorem naczelnym w „Życiu Lite-
rackim” (pisywali tam m.in. Kazimierz 
Wyka, Wisława Szymborska, Sławomir 
Mrożek). O felietonach Machejka za-
mieszczanych w „Życiu” Barańczak 
napisał: „Odczytywanie staroegip-
skich papirusów, egzegeza Talmudu 
i Kabały, wgłębianie się w dzieła Kanta 
i Haideggera - wszystko to jest niczym 
wobec trudu z jakim przedzieramy się 
przez felietony Władysława Machejka. 
Publicysta ten jest w naszym piśmien-
nictwie fenomenem jedynym w swoim 
rodzaju. Jako twórca stylu językowego, 
zwanego przez znawców machejki-
zmem (lub machejcyzmem), nie ma 
sobie równych, gdy idzie o piętrzenie 
przed czytelnikiem wyrafinowanych 
trudności i zagadek. /.../ Produktem 
końcowym jest bełkot, przy które-
go pomocy tworzy się pozór jakiejś 
aktywnej i samodzielnej interwencji 
publicystycznej w ‘określonych’ spra-
wach, jednocześnie zaś nie mówi się 
nic określonego, co pozwala skutecznie 
uniknąć kłopotów”. Ten dyspozycyj-
ny wobec władz komunistycznych 
człowiek stał się legendą środowiska 
literackiego za sprawą anegdot, jakie 
o nim opowiadano. Ponoć kiedy Karol 
Wojtyła został wybrany na papieża, 
Machejek na spotkaniu Związku 
Literatów Polskich w Krakowie wyjął 
z torby flaszkę wódki i stwierdził: - 
Wypijmy, bo teraz będziemy lizać d... 
katolikom”. Inni posłowie ziemi olku-
skiej m.in. Eleonora Kunik też z Bu-
kowna (1957-61), Kazimierz Czarnecki 
z Olkusza (PZPR, 1972-76), Krystyna 
Hosiawa z Podlesia Rabsztyńskiego 
(ZSL, 1980-85)), Stanisław Poczęsny 
z Bolesławia (PZPR, 1969-71), czy Mi-
rosława Ściańska z Budzynia (ZSL) to, 
w przeciwieństwie do Machejka, ludzie 
faktycznie związani z ziemią olkuską, 
dla której starali się coś uzyskać. 

Bitwa „religijna”. W 1957 r. pod 
kopcem Kościuszki w Olkuszu chcieli 
odbyć mszę św. wierni Kościoła pol-
sko-katolickiego. Przypomnijmy, że 
były to czasy, gdy w Bolesławiu pol-
scy-katolicy założyli parafię. Powstała 
ona w wyniku konfliktu dużej części 
wiernych z tamtejszym księdzem, 
który materiały budowlane przezna-

czone na budowę sal katechetycznych 
zużytkował na inny cel. Wierni do-
słownie wygonili go z parafii. Chcieli 
na proboszcza młodego wikarego, 
ale na to nie zgodził się bp kielecki 
Czesław Kaczmarek. Wtedy wierni 
(kilka tysięcy osób) postanowili odejść 
od Kościoła rzymskokatolickiego. 
Z Ameryki przejechał biskup, który 
powołał w Bolesławiu parafię. Kato-
likom odebrano kościół parafialny, 
o który spór trwał potem aż do jego 
zwrotu w 1972 r. Msza pod kopcem 
w Olkuszu zakończyła się niemal re-
gularną bitwą, bo przyszli tu po mszy 
w św. Andrzeju katolicy. Bijących się 
musiała rozdzielać milicja. Sprawę 
w sądzie miało kilka zakonnic i jeden 
z olkuskich wikarych. Posypały się 
wyroki w „zawiasach”.

Z ziemi włoskiej do Polski. W 1963 
r. z okazji 100 rocznicy bitwy pod Krzy-
kawką do Olkusza przyjechali goście 
z włoskiego Bergamo, w tym potom-
kowie płk. Francesco Nullo. Niestety 
nie udało się nawiązać trwałych sto-
sunków między Bergamo a Olkuszem, 
na kolejną wizytę z Włoch musiano 
poczekać aż 30 lat. 

Przyszły papież w Olkuszu. 
W 1967 r., z okazji 200-lecia kanoni-
zacji Jana Kantego zjawił się w olku-
skiej farze i mszę odprawił metropolita 
krakowski ks. kardynał Karol Wojtyła, 
późniejszy papież Jan Paweł II. Z kolej-
ną wizytą był tu w roku 1973, podczas 
peregrynacji obrazu jasnogórskiego 
Matko Boskiej Częstochowskiej. Gdy 
w październiku 1996 r. z wizytą do 
Watykanu wybrali się przedstawiciele 
Związku Gmin Małopolski, był wśród 
nich także przedstawiciel Olkusza, 
ówczesny członek Zarządu Miasta 
Marek Dąbek. Gdy wręczał on Janowi 
Pawłowi II obraz przedstawiający olku-
ski rynek, okazało się, że Papież dobrze 
pamięta Olkusz i - jak się wyraził - 
„piękny kościół” św. Andrzeja.

Powstają kluby. W 1967 r. powstał 
Ludowy Klub Sportowy „Kłos” Olkusz, 
którego zawodnicy największe sukcesy 
odnosili w akrobatyce sportowej (tytuły 
Mistrzów Polski) i lekkiej atletyce (rów-
nież I miejsca w Mistrzostwach Polski). 

Rok 1970 to powstanie w Olkuszu 
Klubu Speleologicznego. Klub który 
założyło kilkanaście osób, powstał przy 
Olkuskim Oddziale PTTK. Pierwszym 
prezesem był Henryk Imiałek, potem 
Stanisław Barczyk. Największym 
sukcesem „Speleoklubu” było odkrycie 
Jaskini Januszkowej, wówczas uzna-
wanej za najgłębszą na Jurze. Jego 
członkowie brali udział w wyprawach 
na Spitsbergen, do Chin, w Alpy, do 
Jugosławii, do jaskiń na Słowacji. 
W 1978 r. członkini klubu, jako pierw-
sza kobieta, przeszła Jaskinię Ptasią. 
W czerwcu 1995 r., z okazji 25-lecia 
działalności, dzięki staraniom klubu 
otwarto w Olkuszu 11 metrowej wy-
sokości ścianę wspinaczkową w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 
2, wówczas była ona jedną z najwyż-
szych w Polsce.

Trochę statystyki. W 1970 r. 
w Olkuszu było 110 sklepów i 9 tzw. 
zakładów gastronomicznych zbioro-
wego żywienia (brzmi smakowicie, 
nieprawdaż?). Z placówek specjali-
stycznych chwalono się: „Jubilerem”, 
„Fotooptyką”, „ZURiT-em”, „Eldom-
em”, „Składnicą Centrali Harcerskiej”, 
„Domem Książki” i „Centralą Tech-
niczną”. Miasto posiadało 26,5 km 
ulic o nawierzchni twardej, 64,5 km 
sieci wodociągowej, zaledwie 3,2 km 
kanalizacyjnej oraz 22,9 km sieci gazo-
wej. Od 1945 r. wybudowano 9 osiedli 
mieszkaniowych, łącznie 64 bloki. 
Miasto miało wówczas 4 przedszkola, 5 
szkół podstawowych, Liceum Ogólno-
kształcące, Technikum Mechaniczne 
i Zasadniczą Szkołę Zawodową, Zespół 
Szkół Zawodowych CSR, Liceum 
Ekonomiczne, 4 średnie szkoły dla 
pracujących, zalążek wyższej uczelni 
czyli punkt konsultacyjny AGH przy 
OFNE oraz ...WUML czyli Wieczorowy 
Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu. 
Do 1980 r. spodziewano się, że Olkusz 
będzie liczył 35 tys. mieszkańców 
(w 1970 r. miał ok. 15 tys.). 

Zapewniano, że będą już wybudo-
wane: Dom Kultury (powstał 5 lat póź-
niej niż się spodziewano), hotel miejski 
(też dopiero pod koniec lat 80.) i hala 
sportowa (dopiero w III RP, przeszło 10 
lat później niż obiecywano). 

Olkusz w czasach 
w PRL – w wielkim 

skrócie
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OLKUSZ 
Olkusz, gm. Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze

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

lekarskich przy Poradni Medycyny Pracy 
w budynku oddziału psychiatrii  

Tel. 41 240 13 45

WOLBROM 
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

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

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:

Ogłoszenia 
drobne 

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

R E K L A M A

Ogłoszenia drobne do bieżącego numeru gazety przyjmujemy  
do godz. 14:00. Zapraszamy do naszego biura ogłoszeń, ul. Żuradzka 15.

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.
=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.
=Wycinka i pielęgnacja drzew 
w trudno dostępnych miejscach  
(znad ogrodzeń, budynków itp).  
Tel.(516)693277,(512)830315.
=Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

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.
=Zeznania roczne, Marta Stach.  
Tel.(604)309874.

=Darmowa porada prawna, pon. 
godz. 12-13. Kancelaria Lex Novum 
Olkusz, ul. Biema 5b.  
Tel.(513)761029, (530)369200.
=Kancelaria prawna, spadki, roz-
graniczenia, upadłość konsumencka, 
odwołania od decyzji ZUS, KRUS. 
www.prawnicybracia.pl.  
Tel.(518)858663, (515)560797. 

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

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.

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

mOTOryzacJa
=OLeJe, FiLTry, aKceSOria 
i prOFeSJONaLNe Narzędzia 
SamOcHOdOwe
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz, ul. Sikorka 
21. Tel.(32)6450660, czynne: 8-19.
=auTO-pLaST sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bieżące
- części i akcesoria
- lakiery samochodowe  
już od 17 zł/100 ml
- lakiery spray do wszytkich  
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysiąclecia 1B, Tel.
(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.
=auTO-SzyBy: markowe szyby 
samochodowe, sprzedaż, montaż, 
naprawa, serwis. Bogucin Duży 100. 
Tel.(32)6428656, (663)747609.

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

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

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

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

NierucHOmOści
=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 nauczyciel 

z przygotowaniem pedagogicznym. 
Możliwość wypożyczenia instrumentu 
w pierwszym etapie edukacji.  
Tel.(698)476280.

praca
=Przyjmę do biura spedytora na 
transport międzynarodowy, zna-
jomość 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 orze-
czeniem min. II grupa, teren pracy 
okolice Wolbromia. Tel.(509)020901.
=Szukam pracy jako cieśla, murarz. 
Tel.(661)874382.
=40 lat, wykszałcenie wyższe ekono-
miczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.
=poszukuję do ambitnej brygady 
murarza, Będziemy budować domy 
energooszczędne w okolicach 
Krakowa 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. 
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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
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo - Medica  
w Olkuszu. Lekarze ortopedii : dr n. med. Marcin 
Pierchała, dr n. med. Adam Pala, lek. med. Mahdi 
Al-Jeabory, prof. Tomasz Bielecki. Rejestracja  
32 62 61 732.

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

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

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

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

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

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

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

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

CHoRoBY ZaKaŹnE 
Maria Izdebska lek. specjalista chorób zakaźnych 
diagnostyka i leczenie schorzeń wątroby  
Olkusz, kr. K. Wielkiego 64 pok.11 / I piętro.
Rejestracja Tel. 32 645 44 70 pon. - pt. 10.00 -  
19.00, sob. 9.00 – 13.00. 

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

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

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

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

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

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

DIEtEtYK
Dietetyk – porady oraz diety odchudzające i lecz-
nicze. mgr inż. Sonia Zastawnik, ul. Sławkowska 
5/6a, Olkusz, tel. 504-076-245, www.diet-fit.pl

EnDoKRYnoloG
Agnieszka Żak-Gołąb dr n. med., endokrynolog, 
internista. Konsultacje, USG tarczycy. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz,  
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
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. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 
USG, DOPPLER. Holter ciśnieniowy, EKG. Reje-
stracja 16.00 - 18.00 pon, śr, pt. 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.  
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. 696 024 765 
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.

Beata Janik, dr n. społ. psycholog relacji, 
mediator. Centrum Medyczne Marlibo - Medica 
Tel.: 32 62 61 731

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

psYCHIatRIa 
/ psYCHotERapIa
Beata Janik, dr n. społ. psycholog relacji, media-
tor. Centrum Medyczne Marlibo - Medica Tel. : 
(32) 62 61 731

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 Mar-
libo - Medica w Olkuszu. Specjalistyczna i kom-
pleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci i nie-
mowląt. Lekarze i fizjoterapeuci specjaliści, 
logopeda, psycholog. Tel.: 32 62 61 731  
www.marlibo-medica.pl

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.
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Agnieszka Barrera Ramos lek. dent. Olkusz,  
ul. Kościuszki 30. Wt. 9.00 – 18.00, czw. 8.30 – 
14.00, pt. 10.00 – 18.00. Rejestracja tel. 32 726 
28 87, 668 525 532.
Agnieszka Janikowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Pon. 14.00 - 19.00, śr. 8.30 - 13.30, 
czw. 14.00 - 20.00. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 
668 525 532.
Anna Koplejewska lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt. 10.00 – 18.00, pt. 12.00 – 19.00. Reje-
stracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12-19. Tel.  
606 654 777.
Ewa Haberka lekarz stomatolog. Olkusz, ul. 
Witosa 14. Telefon: 668 178 832.
Gabinet Stomatologiczny„DUO-DENT” lek. dent. 
K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmist-
Wójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.  
Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10-13 i 15-18.
Izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog.  
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśminowa 
4. Tel. dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524. 
Pon.-pt. 9-12 i 15-19.
Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon. 14.00 - 20.00, czw. 12.00 - 18.00, pt. 8.00 
– 12.00. Tel. 32 726 28 87, 668 525 532.
Karolina Kucypera – Sołtysik lek. dent. Olkusz, 
ul. Kościuszki 30. Pon. 10.00 – 18.00, śr. 13.00 – 
20.00. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.
Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz, 
ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.- czw. 10.00-17.00, pt. 
9.00-15.00, rejestracja w godzinach pracy gabi-
netu lub telefonicznie 32 643 27 37 wew. 37.

Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzy-
ska 2. Tel. 32 643 32 12. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. 
od 10.
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. 
Pon., śr., pt. 9-20, czw. 9-12. Tel. 606 305 405.
Maria Trzcionkowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Wt. 12.30 – 20.30, czw. 12.30 – 
20.30. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.
Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia 
stomatologiczna. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, 
wt. 8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.
Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. Krzysz-
tof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 14 (vis a vis 
kładki nad torami). Godziny przyjęć: pon., wt., czw. 
15.00-19.00, sob. 8.00-11.00. Tel. 32 645 21 08.
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz,  
ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja telefoniczna:  
602 276 667.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Pon. 9.00 - 14.00, śr. 10.00 - 18.00, czw. 8.00 - 
11.00, pt. 10.00 – 18.00. Tel. 32 726 28 87,  
668 525 532.
Z I M O W S C Y  S T O M AT O L O G I A  O l ku sz ,  
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek - Piątek: 9 - 19, 
Sobota: 9 - 13. Tel. 32 754 25 18.

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

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

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

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

URoDa
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

16-03-2018 piątek ul. mickiewicza 7

17-03-2018 Sobota  ul. K. K. wielkiego 28

18-03-2018 Niedziela  ul. Legionów polskich 14

19-03-2018 poniedziałek ul. Skwer 6

20-03-2018 wtorek ul. rabsztyńska 2

21-03-2018 środa  ul. Konopnickiej 4

22-03-2018 czwartek ul. Buchowieckiego 15 a
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=18 marca
15:30 Czarna Pantera (2D DUBBING) 
18:00 Kryształ wody (2D NAPISY) 
20:15 Kobiety Mafii (2D PL) 
=19 marca
15:30 Czarna Pantera (2D DUBBING) 
18:00 Kryształ wody (2D NAPISY) 
20:15 Kobiety Mafii (2D PL) 
=20 marca
15:30 Czarna Pantera (2D DUBBING) 
18:00 Kryształ wody (2D NAPISY) 
20:15 Kobiety Mafii (2D PL) 
=21 marca
17:30 Kryształ wody (2D NAPISY) 
20:15 Kobiety Mafii (2D PL) 

=16 marca
10:00 Gnomeo i Julia: Tajemnica zaginionych 
krasnali (2D DUBBING) 
14:00 Gnomeo i Julia: Tajemnica zaginionych 
krasnali (2D DUBBING) 
16:00 Gnomeo i Julia: Tajemnica zaginionych 
krasnali (2D DUBBING) 
18:00 Pitbull: Ostatni Pies (2D PL) 
20:15 Kobieta Sukcesu (2D PL) 
20:30 Pitbull: Ostatni pies (2D PL) 
=17 marca
10:00 Gnomeo i Julia: Tajemnica zaginionych 
krasnali (2D DUBBING) 
12:00 Gnomeo i Julia: Tajemnica zaginionych 
krasnali (2D DUBBING) 
14:00 Gnomeo i Julia: Tajemnica zaginionych 
krasnali (2D DUBBING) 
16:00 Kobieta Sukcesu (2D PL) 
18:00 Pitbull: Ostatni pies (2D PL) 
20:00 Pitbull: Ostatni pies (2D PL) 
=18 marca
12:45 Gnomeo i Julia: Tajemnica zaginionych 
krasnali (2D DUBBING) 
12:45 Gnomeo i Julia: Tajemnica zaginionych 
krasnali (2D DUBBING) 
14:00 Gnomeo i Julia: Tajemnica zaginionych 
krasnali (2D DUBBING) 
16:00 Gnomeo i Julia: Tajemnica zaginionych 
krasnali (2D DUBBING) 
18:00 Pitbull: Ostatni pies (2D PL) 
18:45 Kobieta Sukcesu (2D PL) 
20:15 Pitbull: Ostatni pies (2D PL) 
20:45 Kobieta Sukcesu (2D PL) 
=20-21 marca
10:00 Gnomeo i Julia: Tajemnica zaginionych 
krasnali (2D DUBBING) 
14:00 Gnomeo i Julia: Tajemnica zaginionych 
krasnali (2D DUBBING) 
16:00 Gnomeo i Julia: Tajemnica zaginionych 
krasnali (2D DUBBING) 
17:45 Kobieta Sukcesu (2D PL) 
18:00 Pitbull: Ostatni pies (2D PL) 
20:00 Kobieta Sukcesu (2D PL) 
20:15 Pitbull: Ostatni pies (2D PL) 
=22 marca
10:00 Gnomeo i Julia: Tajemnica zaginionych 
krasnali (2D DUBBING) 
14:00 Gnomeo i Julia: Tajemnica zaginionych 
krasnali (2D DUBBING) 
16:00 Gnomeo i Julia: Tajemnica zaginionych 
krasnali (2D DUBBING) 
17:45 Kobieta Sukcesu (2D PL) 
18:00 Pitbull: Ostatni pies (2D PL) 
20:00 Kobieta Sukcesu (2D PL) 
20:15 Pitbull: Ostatni pies (2D PL) 

=18 marca
08:30 Otwarty Turniej Siatkówki o Puchar 
Srebrnego Miasta
20:15 Pitbull: Ostatni pies (2D PL) 

=16 marca
19:00 Spektakl teatralny „Przepraszam, co Pan tu 
robi?” - komedia dla widzów dorosłych
=17 marca
18:00 Olkuska Nagroda Artystyczna
=19 marca
09:00 „Eko-Plast” - konkurs plastyczny dla szkół 
podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi 
=21 marca
16:00 Gdzie mieszka Sztuka? - cykl twórczych 
spotkań dla dzieci 
18:00 Otwarty warsztaty portretu w ramach 
Wystawy Fotografików Olkuskich 2018. 
Prowadzący A. Kreis - wiceprezes okręgu 
śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików 
- Centrum Kultury w Olkuszu, ul. Szpitalna 32
=22 marca
17:00 „Jak zrobić ładne i ciekawe zdjęcie” - 
Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
18:30 Wystawa Fotograficzna Studentów OUTW 

=19 marca
17:00 Akademia Aktywnego Seniora

=17 marca
10:00 - 13:00 Warsztaty wielkanocne dla 
dorosłych i dzieci od 5. roku życia
=18 marca
16:00 - 20:00 Marcowe kino dla kobiet i nie tylko

=04 marca
16:00 Filmowa niedziela

=17 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 Koncert Sarsy 
=19 marca
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia 
taneczne dla dzieci i młodzieży 
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań 
=20 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 
=21 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 
=22 marca
15:00 Nauka gry na gitarze 

=17 marca
08:00 Matematyka wokół nas 
10:00 - 11:00 Soboty on-line 
10:00 - 11:30 „Budynki (nie) z tej Ziemi” - wykład 
w ramach Uniwersytetu Juniora 
11:00 - 12:00 Lokalny Klub Kodowania
=22 marca
10:30 - 14:55 Warsztaty komputerowe dla seniorów 
16:00 - 17:00 Książkowe Ekspresje 
=23 marca
15:00 - 16:00 Piątki z angielskim 

=16 marca
15:10 - 16:00 Klub Motyli Książkowych 
16:00 - 16:45 Piątek z książką - chodź opowiem Ci... 
=20 marca
11:00 - 13:00 Kurs komputerowy 50+ (zajęcia 
w dwóch grupach) 
16:00 - 18:00 Klub Miłośników Robótek Ręcznych 
=21 marca
17:00 - 18:00 Klub Miłośników Zwierząt 

=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.

=17 marca
16:00 - 17:30 Flika VIP (zajęcia płatne)  
=19 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 niestraszne 
dla seniora  
18:15 - 19:00 Fitness 50+  
19:05 - 19:50 Fitness 60+  
=20 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 niestraszne 
dla seniora  
18:00 - 19:00 Plastyka dla dzieci  
=21 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 niestraszne 
dla seniora  
18:00 - 20:00 SztukAkademia  
=22 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 niestraszne 
dla seniora  
18:00 - 18:55 Trening interwałowy  

=19 marca
15:30 - 17:00 Spotkania ZHP 
17:00 - 18:00 Joga 
19:00 - 20:00 Język polski dla obcokrajowców 
=20 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 
=21 marca
16:00 Olkuski Teatrzyk 
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
17:30 - 18:30 Język niemiecki dla dorosłych 
=22 marca
17:00 - 18:00 Język rosyjski dla dorosłych (grupa 
początkująca) 
17:00 - 18:00 Malowanie na szkle 
18:00 - 19:00 Klub Kresowy: różnice kulturowe - 
Klub „Krecik” os. Młodych

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

=19 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
=20 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
=21 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
=22 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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Maluch+ w powiecie olkuskim
Jak informuje rząd, dzięki tegorocz-

nej edycji programu „Maluch+” zostanie 
utworzonych 24,5 tys. nowych miejsc 
opieki dla najmłodszych, dofinansowa-
nych będzie ok. 56 tys. miejsc w żłobkach 
i klubach dziecięcych, w tym ponad 630 dla 
dzieci niepełnosprawnych i wymagających 
szczególnej opieki. Z  dobrodziejstw pro-
gramu skorzystają w 2018 r. również gmi-
ny i  kilka prywatnych podmiotów z  trenu 
powiatu olkuskiego.

Edycja programu „Maluch+“ 2018 skła-
dała się z  czterech modułów. Pierwszy zo-
stał podzielony na dwie części. Moduł 1a 
przeznaczony był na zadania realizowane 
na terenie gmin, gdzie na dzień składania 
oferty nie funkcjonowały żadne żłobki lub 
kluby dziecięce. Beneficjentem tej części 
programu będzie Gmina Trzyciąż, która pla-
nuje w tym roku budowę zupełnie nowego 
samorządowego przedszkola integracyjne-
go, z  oddziałem żłobkowym dla 25 dzieci 
w  Trzyciążu. W   pierwszej tego typu pla-
cówce na tym terenie mają znaleźć miejsce 
opieki i wychowania dzieci, w tym maluchy 
niepełnosprawne z terenu całej gminy Trzy-
ciąż. Planowany koszt budowy placówki 
w części żłobkowej to 1 800 631 zł, a dofi-
nansowanie z  programu wyniesie pół mi-
liona złotych. Gmina ma już gotowy projekt 
i pozwolenie na budowę obiektu.

 W  ramach tego modułu do programu 
wpłynęły oferty dotyczące utworzenia 109 
instytucji opieki nad małym dzieckiem na 
terenie 102 gmin na utworzenie i  roczne 

utrzymanie 2 591 miejsc opieki, na łączną 
kwotę blisko 47 mln zł.

Z modułu 1b, dla gmin, gdzie są już żłob-
ki, dofinansowanie otrzyma Gmina Wol-
brom na budowę żłobka „Wesołe Pszczół-
ki”, który powstanie obok wchodzącego 
w  skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 1 Przedszkola „Misia Uszatka” przy ul. 
Piłsudskiego w  Wolbromiu. Koszt inwe-
stycji szacowany jest na 928 211 zł, z  cze-
go 600 tys. ma stanowić dofinansowanie 
z „Malucha +”. We wniosku założono utwo-
rzenie 30 miejsc opieki żłobkowej.

W  ramach konkursu do tego modułu 
wpłynęły z  całej Polski oferty dotyczące 
utworzenia 124 instytucji opieki nad małym 
dzieckiem na terenie 111 gmin, na utwo-
rzenie i utrzymanie 5 220 miejsc opieki, na 
łączną kwotę 85 622 684,90 zł. Dofinanso-
wanie przyznano wszystkim jednostkom sa-
morządu terytorialnego zakwalifikowanym 
przez wojewodów. Wysokość dofinansowa-
nia (do 20 tys. na jedno miejsce w przypad-
ku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego 
oraz 5 tys. w przypadku dziennego opieku-
na) – w  zakresie tworzenia miejsc opieki 
– odpowiada wysokości wnioskowanego 
zapotrzebowania na ten cel. Wysokość do-
finansowania na funkcjonowanie utworzo-
nych miejsc wynosi 100 zł miesięcznie na 
każde dziecko, a  w  przypadku miejsca dla 
dziecka niepełnosprawnego lub wymagają-
cego szczególnej opieki – 500 zł.

Z  dofinansowania w  ramach 2 modu-
łu „Malucha+” w  wys. 36 tys. zł skorzysta 

także, powstały dzięki temu samemu pro-
gramowi w  ubiegłym roku Klub Dziecięcy 
w  Chrząstowicach (gm. Wolbrom). Funk-
cjonuje tam 20 miejsc dla najmłodszych 
podopiecznych. 43 200 zł na utrzymanie 
24 miejsc otrzyma Klub Dziecięcy „Leśna 
Kraina” w  Laskach (gm. Bolesław).  68 400 
zł z tego samego źródła pozyska Klub dzie-
cięcy „Akademia Kreatywnego Malucha” 
w  Bukownie. W  klubie przygotowano 24 
miejsca, w tym 6 dla dzieci niepełnospraw-
nych.  W gminie Klucze z pomocy państwa 
w zakresie opieki nad maluchami skorzysta-
ją dwa kluby dziecięce: „Chatka Puchatka” 
w Kluczach - dofinansowanie w wys. 54 tys. 
zł oraz „Leśne Skrzaty” z  Jaroszowca - 40 
200 zł.

W  ramach modułu 2 wpłynęły oferty 
od 473 instytucji gminnych na terenie 281 
gmin na blisko 15 tys. miejsc opieki, w tym 
407 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych 
lub wymagających szczególnej opieki. Łącz-
nie na ten moduł przyznano dofinansowa-
nie w kwocie 29 545 800 zł. Wysokość do-
finansowania wynosi 150 zł miesięcznie na 
utrzymanie 1 miejsca, a w przypadku dziec-
ka niepełnosprawnego lub wymagającego 
szczególnej opieki – 500 zł.

Trzeci moduł skierowany został do pod-
miotów innych niż jednostki samorządu te-
rytorialnego, które mogły pozyskać środki 
na utworzenie w  2018 r. nowych miejsc 
opieki i  ich utrzymanie. W  ramach tej pro-
pozycji z  pomocy skorzystają w  bieżącym 
roku: Prywatny Żłobek „Puchatkowa Kra-

ina z Olkusza - 22 tys. zł oraz „BABYLAND 
Agnieszka Bodnar” z  Bolesławia - 530 tys. 
zł.

O  środki z  modułu 4 mogły ubiegać się 
podmioty inne niż jednostki samorządu 
terytorialnego na zapewnienie funkcjono-
wania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzie-
ci niepełnosprawnych lub wymagających 
szczególnej opieki.

 Z  pomocy w  tym zakresie skorzystają: 
Klub Malucha „Karolcia” z  Wolbromia - 46 
800 zł, Żłobek Integracyjny „Mistrzowie 
Zabawy” z  Wolbromia - 39 600 zł, a  także 
olkuskie: Prywatny Żłobek „Mali Odkryw-
cy” -  90 tys. , „Olkuskie Smerfy” - 54 tys. zł, 
„BABYLAND” - na klub dziecięcy 27 tys. i na 
żłobek - 43 200 zł , Prywatny Żłobek „Pu-
chatkowa Kraina” - 27 tys. zł oraz Żłobek 
„Stonoga” - 41 250 zł.

W ramach 4 modułu przyznano dofinan-
sowanie na wszystkie oferty zakwalifikowa-
ne przez wojewodów, tj. dla 1 832 instytucji 
opieki nad małymi dziećmi, leżących na te-
renie 440 gmin. Wysokość dofinansowania 
na funkcjonowanie miejsc opieki wynosi 
150 zł miesięcznie na dziecko, a w przypad-
ku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego 
lub wymagającego szczególnej opieki – 500 
zł. Z  kwoty 500 zł na obniżanie miesięcz-
nych opłat rodziców przeznaczono 150 zł, 
natomiast pozostałą kwotę podmiot może 
przeznaczyć na utrzymanie miejsca dla nie-
pełnosprawnego lub wymagającego szcze-
gólnej opieki dziecka.

Ewa Barczyk, Przegląd Olkuski

TAKT to przede wszystkim ludzie. To nasi pracownicy są 
głównym źródłem sukcesu firmy. Nasz zespół tworzą ludzie 
z pasją, ambitni, zaangażowani w wykonywane obowiązki, 
otwarci na rozwój i nowe wyzwania.

DLACZEGO  MY?
Jesteśmy polską firmą, z ponad 25-letnią historią. Początki 
TAKT sięgają 1991 r., kiedy to uruchomiona została produk-
cja kaset magnetofonowych. Od tamtego czasu wiele się 
zmieniło. Dziś TAKT, to nowoczesna i prężnie rozwijająca 
się DRUKARNIA oraz największa w Polsce i jedna z liczą-
cych się w Europie TŁOCZNIA PŁYT CD/DVD. Posiadamy 
rozbudowany park maszynowy, liczne hale produkcyjne 
i magazynowe oraz prężnie działający dział handlowy. 
Firma zatrudnia ponad 450 pracowników. Współpracujemy 
z największymi firmami fonograficznymi, wydawcami muzy-
cznymi, wydawnictwami w Polsce i na świecie. Nasze pro-
dukty od lat cieszą się zaufaniem konsumentów i uznaniem 
ekspertów z branży, zarówno w Polsce jak i za granicą.

• Dr Irena Eris
• Sony Music
• UNIVERSAL
• CD Projekt
• Warner Music

• Agora
• Edipresse
• Polskie Radio
• Axel Springer
• Polmos

ZAUFALI NAM M.IN.

SZUKAMY ODPOWIEDZIALNYCH I ZAANGAŻOWANYCH PRACOWNIKÓW
KOGO ZATRUDNIAMY?
Oferujemy szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia dla 
osób o różnym profilu zawodowym, począwszy od prostych 
stanowisk produkcyjnych, nie wymagających doświadczenia, 
poprzez wykwalifikowanych operatorów, specjalistów, in-
żynierów, techników, technologów, projektantów, po funkcje 
administracyjne: sprzedaż, finanse, zakupy, IT, HR, obsługę 
klienta, marketing, logistykę, itd. 

EDUKUJEMY I ROZWIJAMY UMIEJĘTNOŚCI 
UCZNIÓW
Z myślą o młodzieży, umożliwieniu jej zdobycia praktycznych 
umiejętności zawodowych oraz zapewnienia lepszego 
przygotowania do potrzeb rynku pracy, TAKT prowadzi 
współpracę ze szkołami średnimi oraz uczelniami w kilku 
formach:

Praktyki zawodowe dla uczniów i studentów

• Zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu dla 
uczniów

• Płatne praktyki letnie dla studentów minimum III roku

• Wycieczki po firmie, podczas których prezen-
towane są obszary oraz stanowiska, na których 
młodzież może pracować

KIEDY REKRUTUJEMY? CAŁY ROK!
Sposób aplikowania: CV wysłane na adres rekrutacja@takt.eu 
lub formularz online na stronie www.takt.eu (zakładka 
KARIERA)

WWW.TAKT.EU

Jakie zawody mają przyszłość 
w naszym powiecie

Niedawno światło dzienne ujrzały 
wyniki trzeciej edycji badania „Barometr 
zawodów”, realizowanego na zlecenie 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i  Polityki 
Społecznej. Jest to analiza rynku pracy 
pod kątem zapotrzebowania na poszcze-
gólne zawody. Jak przedstawiają się te-
goroczne prognozy dotyczące powiatu 
olkuskiego?

 „Barometr zawodów” jest to krótko-
okresowe, jednoroczne badanie, które 
prognozuje możliwości znalezienia za-
trudnienia w  poszczególnych profesjach. 
Jego metodologia została wypracowana 
w  krajach skandynawskich. Wykorzystu-
je ono zarówno dane statystyczne, jak 
i  opinie przedstawicieli biznesu, urzędów 
pracy, oraz agencji HR. Na jego podstawie 
powstaje lista zawodów nadwyżkowych 
(w których liczba chętnych do pracy będzie 
przewyższać liczbę ofert), deficytowych 
(w  których będzie odczuwalny niedobór 
pracowników) oraz zrównoważonych.

Tegoroczne wyniki pokazują, że przed-
siębiorcy nadal będą mieli problemy ze 
znalezieniem odpowiednich pracowników. 
Problem ten - z różnym natężeniem – od-
czuwalny będzie na terenie całego kraju. 
Według prognoz wzrośnie liczba zawo-
dów deficytowych. Zmaleje zaś wskaźnik 

zawodów nadwyżkowych. Jak podkreślają 
autorzy opracowania, na sytuację na ryn-
ku pracy ma wpływ liczba i  wielkość za-
kładów produkcyjnych oraz dostępność 
komunikacyjna.

Fachowcy potrzebni od zaraz
Z  raportu wynika, że w  Małopolsce 

najwięcej rąk do pracy potrzebnych bę-
dzie w  branży budowlanej. Pokrywa się 
to z  prognozami dotyczącymi powiatu ol-
kuskiego. O  swoją przyszłość mogą więc 
być spokojni zarówno robotnicy (m.in.: 
zbrojarze, stolarze, dekarze, monterzy in-
stalacji budowlanych, murarze i  tynkarze, 
pracownicy robót wykończeniowych) jak 
i przedstawiciele zawodów wymagających 
wyższego wykształcenia technicznego.

Okoliczni przedsiębiorcy będą po-
trzebowali także: kierowców, spedyto-
rów i  logistyków, mechaników, blacharzy 
i  lakierników samochodowych. Na brak 
ofert pracy nie powinny narzekać również 
osoby szukające pracy w gastronomii. Po-
trzebni będą: kucharze i  pomoce kuchen-
ne, kelnerzy, barmani, masarze oraz prze-
twórcy ryb.

Podobna sytuacja ma dotyczyć zawo-
dów takich jak: spawacz, elektryk, opera-
tor maszyn oraz specjalista ds. elektroniki, 

automatyki i  robotyki. W  kategorii zawo-
dów deficytowych wymienić też można: 
fryzjerów, kosmetyczki, fizjoterapeutów, 
handlowców, nauczycieli praktycznej na-
uki zawodu, opiekunów dziecięcych, osób 
starszych lub niepełnosprawnych, grafi-
ków komputerowych oraz księgowych ze 
znajomością języka angielskiego.

Zawody w równowadze
Kategoria zawodów, w  których liczba 

ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób 
zdolnych i  chętnych do jej podjęcia, jest 
zdecydowanie największa. Według przy-
gotowanej prognozy równowaga będzie 
z  kolei występować m.in. w  takich zawo-
dach jak: brukarz, cukiernik, diagnosta 
samochodowy, ekonomista, farmaceuta, 
kurier, magazynier, pracownik ds. rachun-
kowości i  księgowości, samodzielny księ-
gowy, nauczyciel, sprzedawca i kasjer.

Profesje z nadwyżką
Najmniejszą grupę stanowi kategoria 

zawodów nadwyżkowych. W  przypadku 
naszego powiatu w  porównaniu do ubie-
głego roku zmniejszyła się ona z 26 do 18 
pozycji. Jak podkreślają autorzy badania, 
problemy ze znalezieniem pracy mogą 
mieć absolwenci najpopularniejszych kie-

runków i zawodów nauczanych w szkołach 
wyższych. Znaleźli się wśród nich m.in.: 
architekci i  urbaniści, filolodzy, geodeci, 
nauczyciele przedmiotów ogólnokształcą-
cych, pedagodzy, pracownicy administra-
cyjno-biurowi, socjolodzy oraz sprzątaczki 
i pokojowe. Przy obecnej sytuacji na rynku 
pracy, kwalifikacja wspomnianych zawo-
dów do tej kategorii nie stanowi jednak 
dużej bariery. Osoby takie mogą bowiem 
bardzo szybko się przekwalifikować i zna-
leźć zatrudnienie w innej branży.

Zestawienie warte uwagi
„Barometr zawodów” to badanie, któ-

re zostało przeprowadzone po raz ósmy 
w  województwie małopolskim, a  po raz 
trzeci we wszystkich województwach i po-
wiatach w  Polsce. Jego koordynatorem 
był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 
Stanowi ono użyteczne narzędzie nie tylko 
dla urzędników i  polityków, ale także dla 
zwykłych ludzi, którzy planują swoją przy-
szłość zawodową. 

Pełne wyniki badania dotyczące Ma-
łopolski oraz pozostałych województw 
można znaleźć w  serwisie internetowym: 
www.barometrzawodow.pl.

Jakub Fita, Przegląd Olkuski
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CZAS NA SZKOLNICTWO ZAWODOWE!  
ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W OLKUSZU

Zespół Szkół Nr 3 im. Antoniego 
Kocjana w Olkuszu, czyli popularny 
EKONOMIK, to znana mieszkańcom 
powiatu olkuskiego szkoła z wielo-
letnimi tradycjami. Przyjazny klimat 
i dobra atmosfera, a także starannie 
przygotowana oferta edukacyjna to 
decydujące czynniki przesądzające 
o popularności Szkoły w środowisku. 

Wysoki poziom kształcenia potwierdzony został podczas ewa-
luacji przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 przez Kuratorium 
Oświaty w Krakowie. Wizytatorzy w swojej ocenie podkreślili dobre 
przygotowanie uczniów do odniesienia sukcesu na wyższym etapie 
kształcenia oraz na rynku pracy.

Nowość na rok szkolny 2018/2019 - klasa informa-
tyczno-językowa z innowacją e-sportową

Rosnąca popularność e-sportu sprawia, że nie można pominąć 
tej kwestii w edukacji. Ten bardzo atrakcyjny kierunek daje szansę na 
zdobycie nowych, przydatnych na rynku pracy umiejętności i poznanie 
nowoczesnych technologii informacyjnych. Na zbliżający rok szkolny 
przygotowaliśmy ofertę skierowaną w szczególności do gimnazjali-
stów, którzy pasjonują się informatyką, a zwłaszcza grami kompu-
terowymi i turniejami internetowymi. Nauka trwa trzy lata i obejmuje 
kształcenie ogólne z przygotowaniem do matury. Na poziomie roz-
szerzonym realizowana będzie informatyka i język angielski. Ucznio-
wie będą podnosili kompetencje językowe z uwagi na międzynaro-
dowy charakter tej nowatorskiej dziedziny. Dodatkowo wprowadzone 
zostaną zajęcia z e-sportu i grafiki komputerowej.

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

uczniom nabyć wiedzę i kompetencje na wysokim poziomie. Uzyska-
ne w szkole wykształcenie w połączeniu z praktyką w nowoczesnym 
przedsiębiorstwie gwarantuje dobre przygotowanie zawodowe.

Kształcimy zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, dlatego szcze-
gólną uwagę zwracamy na potrzeby lokalnych i regionalnych praco-
dawców. Podejmujemy współpracę z licznymi instytucjami i partnera-
mi, zapewniając w ten sposób uczniom możliwość odbywania praktyk 
zawodowych w atrakcyjnych miejscach, m.in. w biurach podróży, agen-
cjach reklamowych, urzędach miasta i gminy, biurach rachunkowych, 
placówkach handlowych czy firmach sektora IT. Poznanie zasad funk-
cjonowania nowoczesnych firm umożliwiają także staże i wycieczki 
zawodoznawcze, np.: na lotniska, do nowoczesnych hoteli, firm rekla-
mowych i komputerowych oraz na Międzynarodowe Targi Turystyczne 
w Berlinie. 

Nasi uczniowie potwierdzają swoje kompetencje zawodowe po-
przez dobrze zdawane egzaminy zewnętrzne. Z uznaniem mówią 
o nich pracodawcy, u których odbywają praktyki zawodowe. 

Uczymy sukcesu
Młodzież chętnie uczestniczy w olimpiadach i konkursach przed-

miotowych. Kwalifikuje się do etapów wojewódzkich, okręgowych 
i ogólnopolskich Olimpiad: Wiedzy Ekonomicznej, Przedsiębiorczości, 
Języka Polskiego, Wiedzy o Społeczeństwie. Zwycięża i zdobywa wy-
różnienia w okręgowych i wojewódzkich konkursach literackich, foto-
graficznych, artystycznych i sportowych. 

Nasi Absolwenci podejmują ambitne wyzwania zawodowe. Pro-
wadzą własne firmy, poświęcają się karierze naukowej, odnoszą suk-
cesy artystyczne w kraju i za granicą.

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

talenty, które młodzież Zespołu Szkół Nr 3 z powodzeniem odkrywa 
i rozwija. Szkolna aula, duma Ekonomika, tętni życiem artystycznym. 
Koncert Scena dla każdego to okazja do prezentacji wielorakich uzdol-
nień i umiejętności uczniów. Jego charytatywny cel doskonale wpisuje 
się w klimat Szkoły. 

Inicjujemy projekty propagujące alternatywne formy spędzania 
czasu wolnego.   Pierwszy z nich - Fair Play łączy pokolenia - to 
turniej siatkówki dla  uczniów, absolwentów, rodziców i nauczycieli. 

Kolejne - Akademia Nordic Walking, czy Tańczę, więc jestem, pozwala-
ją uczniom poznawać ciekawe formy aktywności oraz stawiają przed 
nimi nowe wyzwania. Powiatowy Konkurs Nasz Polonez skierowa-
ny do młodzieży maturalnej uczy nie tylko rywalizacji, ale przede 
wszystkim zapoznaje z historią i pięknem narodowego tańca Polaków. 

Wychowujemy do aktywności społecznej
Wolontariat dodaje nam skrzydeł, pod takim hasłem dynamicznie 

działa Klub Ośmiu - Młodzieżowy Wolontariat. Szkoła stwarza przy-
jazną przestrzeń dla rozwoju wrażliwości społecznej. Działalność 
uczniów i nauczycieli została doceniona w Powiatowym Konkursie 
Wolontariusz Roku 2014 i 2015 przyznaniem najwyższych wyróżnień 
w dwóch kategoriach, a także wielokrotnie w kolejnych edycjach Na-
grody Cordis Nobilis - Szlachetne Serce.

Otwieramy na świat
British Council, American Corner czy Institut Goethe to miejsca do-

skonalenia umiejętności językowych naszych uczniów. Sprzyjają im 
również międzynarodowe wymiany młodzieży ze szkołami z Nie-
miec i Izraela, wycieczki do Szkocji i Anglii. Nasza szkoła organizuje 
spotkania z native-speakerami, wyjazdy na anglojęzyczne sztuki te-
atralne. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli samodzielnie realizują 
ciekawe spektakle w językach obcych. 

Jesteśmy nowocześni
Posiadamy doskonałe zaplecze informatyczne, na które składa 

się sześć w pełni wyposażonych pracowni komputerowych. Pracuje-
my, wykorzystując m.in. oprogramowanie branżowe firmy InsERT S.A., 
hotelowe programy rezerwacyjne, programy graficzne np. Corel Draw, 
specjalistyczne programy do tworzenia aplikacji internetowych oraz 
różne wersje oprogramowania serwerowego. Pracownie przedmiotowe 
wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny. Szkolny radio-
węzeł pomaga uczniom odpocząć w czasie przerw międzylekcyj-
nych. Wydarzenia z życia szkoły prezentujemy na stronie internetowej 
www.zskocjan.pl
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POSTAW NA „CZWÓRKÊ”

. Oferujemy wysoki poziom nauczania: 1
     bardzo dobre wyniki na maturze, sukcesy 
     w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
     oraz zawodach sportowych.

 Dbamy o optymalny rozwój naszych uczniów2.
     na zajêciach obowi¹zkowych i dodatkowych.

 Jesteœmy wymagaj¹cy, ale otwarci i ¿yczliwi.3.
 Zapewniamy przyjazn¹ atmosferê, która ka¿demu4.

     umo¿liwi rozwijanie pasji i zainteresowañ.

Ponad podzia³ami
czyli co mo¿emy wspólnie...

- braæ udzia³ w wolontariacie, Patrolu Pierwszej Pomocy;
- uczestniczyæ w dzia³aniach Klubu Historycznego 
  im. Armii Krajowej;
- doskonaliæ znajomoœæ jêzyków obcych (DSD);
- rozwijaæ kompetencje jêzykowe i spo³eczne 
  w ramach wymian m³odzie¿y;
- kszta³ciæ umiejêtnoœci i rozwijaæ zainteresowania 
  w ko³ach naukowych;
- rozwijaæ pasje oratorskie i umiejêtnoœci pracy 
  w zespole uczestnicz¹c w Turnieju Debat;
- uczestniczyæ w realizacji projektów edukacyjnych
  (np. Ma³opolska Chmura Edukacyjna). 

„CZWÓRKA” GWARANCJ¥ SUKCESU

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Nauczane jêzyki obce: j.angielski oraz do wyboru: j.niemiecki lub j.francuski lub j.rosyjski, DSD - zajêcia miêdzyoddzia³owe

ZAPRASZAMY NA DZIEÑ OTWARTY W IV LO
23 kwietnia 2018r. (poniedzia³ek) o godz. 9.30

ul. J. Korczaka 7, 32-300 Olkusz, 
, e-mail: 4lo@wp.pl, tel. 32 754 60 35www.4lo.ilkus.pl

1a

1b

1c

1d

1e

1f

prawno - artystyczna

humanistyczno - biologiczna

matematyczno - jêzykowa

sportowo - jêzykowa

biologiczno - chemiczna

matematyczno - informatyczna

j.polski, historia
wybór: wiedza o spo³eczeñstwie
lub historia sztuki

przyroda, historia prawa
lub formy artystyczne

przyroda lub historia
i spo³eczeñstwo

historia i spo³eczeñstwo

historia, wiedza o spo³eczeñstwie
lub jêzyk obcy

jêzyk obcy, historia lub biologia

jêzyk obcy, geografia lub fizyka

biologia lub chemia lub j. obcy

fizyka, informatyka lub j. obcy

jêzyk obcy, biologia lub wiedza
o spo³eczeñstwie, lub geografia

historia i spo³eczeñstwo,
fizyka w medycynie
lub matematyka dla przyrodników

historia i spo³eczeñstwo,
technologie multimedialne,
grafika projektowa

historia i spo³eczeñstwo,
przyroda, biologia w sporcie

j.polski, j. angielski
wybór: historia lub biologia

matematyka, j. angielski
wybór: geografia lub fizyka

biologia, chemia, matematyka
lub j. angielski

matematyka, fizyka, informatyka

j. angielski
wybór: biologia lub geografia
lub wiedza o spo³eczeñstwie

KLASA

PRZEDMIOTY NAUCZANE
W ROZSZERZONYM 

ZAKRESIE

PRZEDMIOTY 
UZUPE£NIAJ¥CE

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
PRZY REKRUTACJI

we wszystkich klasach
i ponadto j. polski i matematyka

Cztery powody, dla których
warto przyjœæ do „Czwórki” IV OGÓLNOKSZTA£C¥CE

LICEUM
IM. KRZYSZTOFA K. BACZYÑSKIEGO

W OLKUSZU

Czeka Cię trudny dzień w szkole? 
Wzmocnij się kaszą jaglaną

Nowy dzień to szereg wyzwań, którym 
musi sprostać organizm naszego dziecka. 
Droga do szkoły, lekcje, sprawdziany, czy 
zajęcia sportowe wymagają sporej daw-
ki energii. Jeśli dzień zaczniemy bez po-
rządnego śniadania, trudniej stawić mu 
czoła. Z  pomocą przybywa zdobywająca 
coraz większą popularność, nieoceniona 
w swych właściwościach, kasza jaglana! 

Dlaczego to właśnie jaglanka jest tak 
cenna dla mózgu i  mięśni naszych dzieci 
oraz jak przyrządzić ją smacznie i zdrowo 
podpowiada Katarzyna Zadka - ekspert 
żywieniowy programu edukacyjnego „Żyj 
smacznie i zdrowo”. 

Chłonny umysł i  świetna pamięć Brak 
energii, ból głowy, trudności z koncentra-
cją - każdy uczeń po spędzeniu wielu go-
dzin w  ławce czuje się zmęczony, a  jego 
mózg jest często niedotleniony. Żeby 
dobrze dotlenić organizm nie wystarczy 
tylko oddychać. Potrzebna jest przede 
wszystkim odpowiednia dawka ruchu na 
świeżym powietrzu. - W diecie ucznia nie 
może zabraknąć także żelaza, które poma-
ga w prawidłowym transporcie tlenu w or-
ganizmie i  przyczynia się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i  znużenia. Ponadto 
korzystnie wpływa na funkcje poznawcze, 

a  co za tym idzie zdecydowanie wspiera 
proces uczenia się. 

Doskonałym źródłem żelaza są mię-
so i  jaja, ale warto poszukać go również 
w roślinach takich jak kasza jaglana, która 
w 100 g zawiera aż 4.8 mg żelaza. - wyja-
śnia Katarzyna Zadka. To jednak nie jedy-
na moc tego zdrowego zboża! Wytrwałość 
i koncentracja Wystarczy hałas za oknem, 
szelest kartek albo uporczywe klikanie 

długopisem, żeby skutecznie rozproszyć 
nawet najpilniejszego ucznia. Konsekwen-
cje chwilowego “zawieszenia” są natych-
miastowe - potwierdzi to każdy, kto choć 
raz usłyszał od poirytowanego nauczycie-
la “Powtórz moje ostatnie zdanie!”. Trud-
ności z koncentracją są frustrujące – trud-
no skupić się na tym, co robimy, a przez to 
kilkakrotnie wracamy do tej samej czynno-
ści, co pogłębia uczucie zniecierpliwienia. 

Na pomoc przybywa jaglanka. 
- Jaglanka dostarcza witaminy B3 (2.30 

mg/100g), B6 (0.75 mg/100g) oraz ma-
gnezu (100 mg/100g) odpowiedzialnych 
za właściwe działanie układu nerwowe-
go w  tym za utrzymanie prawidłowych 
funkcji psychologicznych. Składniki te, 
podobnie jak żelazo, zmniejszają również 
uczucie zmęczenia i  znużenia.- tłumaczy 
Katarzyna Zadka. Żeby uczeń dotrwał do 
końca dnia w pełni skoncentrowany, warto 
wzbogacić jego dietę o kaszę jaglaną. 

Zero stresu 
Zdarza się, że mimo poczucia opano-

wania materiału, braku zmęczenia i  po 
porządnym śniadaniu i  tak uczeń czuje, 
że sprawdzian poszedł nie tak jak powi-
nien. Najczęściej winnym takiej sytuacji 
jest stres - bywa mobilizujący, jednak nie 
bez przyczyny zasłużył na miano “epide-
mii XXI wieku” nadanej mu przez Świato-
wą Organizację Zdrowia (WHO). Szkolny 
strach paraliżuje, a przewlekły stres może 
prowadzić do poważnych chorób, w  tym 
depresji czy chorób serca, które dotykają 
również młodzież szkolną. Nieocenionym 
wsparciem będzie jak zawsze - dobrze zbi-
lansowana dieta. 

Jaglanka na śniadanie to w tym wypad-
ku wybór na piątkę z  plusem. - Magnez 
pomaga nam w walce ze stresem, ponadto 
kiedy jesteśmy zestresowani potrzebu-
jemy go więcej. Składnik ten znajdziemy 
m.in. w kaszy jaglanej. Warto dodać do niej 
orzechy przez co dodatkowo zwiększymy 
szansę na koncentrację. Stres powoduje 
również zwiększenie ilości wolnych rodni-
ków w organizmie. W walce z nimi również 
sprawdzi się jaglanka dzięki zawartości 
cynku - naturalnego przeciwutleniacza - 
mówi Katarzyna Zadka. 

Jak przekonać młodego człowieka, aby 
częściej sięgał po kaszę jaglaną na śniada-
nie? Pokazać mnogość jej wykorzystania! 
Jaglanka sprawdzi się na słodko, słono, czy 
w formie ciasteczek. Będzie też doskonała 
na drugie śniadanie, jako podstawa pożyw-
nej sałatki. Można połączyć ją z orzechami 
i owocami, np. z suszonymi morelami i ro-
dzynkami. Wystarczy zagotować mleko, 
wsypać do niego jaglankę z wybranymi do-
datkami i  czekać, aż kasza wchłonie cały 
płyn. Na koniec można udekorować dzie-
ło odrobiną wiórków kokosowych. Takie 
śniadanie gwarantuje smaczny i  zdrowy 
początek dnia! 

Królowa polskich kasz Jaglanka ze 
względu na dużą zawartość składników 
mineralnych i  witamin jest uznawana za 
jedną z  najcenniejszych kasz drobnych. 
Kiedyś często gościła na polskich stołach, 
teraz znów wraca do łask. Jej zaletą jest 
nie tylko bogactwo wartości odżywczych, 
ale także wiele sposobów i możliwości jej 
przygotowania. 

Kasza jaglana idealnie sprawdzi się 
jako zamiennik ryżu, dodatek do zup, 
a ugotowana na mleku będzie wspaniałym 

śniadaniem lub składnikiem deserów. Co 
ciekawe, jaglanka zawiera też spore ilości 
tryptofanu – aminokwasu z którego w or-
ganizmie człowieka powstaje serotonina, 
czyli tzw. hormon szczęścia. Z tego wzglę-
du warto włączyć ją do diety szczególnie 
w  okresie zimowym, kiedy brakuje nam 
słońca, a dobry nastrój zostaje wystawio-
ny na ciężką próbę. 

Jaglanka dba nie tylko o ciało, ale i o du-
szę!„Żyj smacznie i  zdrowo” to program 
edukacyjny marki WINIARY, prowadzony 
w  polskich gimnazjach i  szkołach podsta-
wowych. Misją programu „Żyj smacznie 
i zdrowo” jest przekazanie uczniom wiedzy 
z  zakresu prawidłowego odżywiania oraz 
zachęcenie ich do wspólnego spożywania 
posiłków i  podejmowania pierwszych sa-
modzielnych prób gotowania. 

W ramach projektu promuje się wśród 
młodzieży postawę proekologiczną, a tak-
że ideę niemarnowania żywności. Do tej 
pory, w  siedmiu edycjach „Żyj smacznie 
i  zdrowo” wzięło udział blisko 80% szkół 
gimnazjalnych z  całej Polski, a  w  lekcjach 
uczestniczyło ok 800 000 uczniów. Pro-
gram marki WINIARY jest częścią stra-
tegii firmy Nestlé, w  ramach której firma 
zobowiązuje się produkować wysokiej ja-
kości produkty, będąc jednocześnie wiary-
godnym partnerem w  żywieniu i  dbałości 
o zdrowie Konsumentów. 

Patroni honorowi: Minister Edukacji 
Narodowej, Ministerstwo Sportu i  Tury-
styki, Rzecznik Praw Dziecka, Polskie To-
warzystwo Nauk Żywieniowych, Szkoła 
Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Insty-
tut Żywności i Żywienia. 

Źródło: http://www.pressoffice.pl/
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Szkoła, która inspiruje Co zrobić, gdy Twoje dziecko nie lubi WF-u
Dlaczego większość uczniów nie prze-

pada za chodzeniem do szkoły? To pyta-
nie zadaje sobie większość pedagogów 
i rodziców. Warto zastanowić się co zmie-
nić, żeby zachęcić młode pokolenie do 
edukacji. 

W  dzisiejszych czasach mimo szybkie-
go rozwoju nowoczesnych technologii, 
system nauczania nie ulega zmianom. Za-
pomina się, że każdy człowiek posiada in-
dywidualne preferencje oraz oczekiwania, 
jeśli chodzi o sposób nauki. Tradycyjny me-
chanizm edukacji nigdy nie wykorzystywał 
swojego pełnego potencjału. Często nie-
wystarczająco angażował uczniów do na-
uki, a  wręcz powodował efekt odwrotny: 
znużenie i niechęć do lekcji. Warto zasta-
nowić się co jest tego przyczyną.

Skupienie kluczem do 
efektywnej nauki

Odpowiedzi należy szukać w  fizjologii 
człowieka. Młodzi nie są w stanie osiągnąć 
maksymalnego skupienia podczas lekcji, 
jeśli muszą spędzić w pozycji siedzącej 45 
minut bez możliwości interakcji z  innymi 
lub wstania od ławki. Badania podają róż-
ne wartości czasu koncentracji. Przeciętna 
możliwość utrzymania wysokiego skupie-
nia wynosi od 10 do 15 minut, potem mi-
mowolnie spada. Dlatego uczniowie czę-
sto są senni i mało zaangażowani podczas 
45 minutowej lekcji. Chcąc uzyskać aten-
cję młodzieży, należy umieć ją prawidłowo 
podtrzymywać. Trzeba jednak pamiętać, 

że skupienie bardzo szybko może ulec roz-
proszeniu. Na przykład, jeśli za oknem od-
bywa się mecz, który jest głośny, zaintere-
sowanie uczniów zostanie automatycznie 
odwrócone w stronę tego co dzieje się na 
boisku. Dlatego ważne jest, aby umiejętnie 
prezentować uczniom co jakiś czas nowe 
rzeczy, najlepiej wspierając się prezenta-
cją multimedialną lub innymi pomocami 
jak np. biała tablica, do której dostęp ma 
każdy uczeń. 

Problematyka szkolnych ławek 
Za słabe zaangażowanie uczniów win-

ne jest także ułożenie przestrzenne kla-
sy. Badania z  Kennesaw State University 
udowodniły, że to gdzie siedzą uczniowie 
wpływa na ich zainteresowanie oraz za-
angażowanie podczas lekcji. Osoby, które 
miały miejsce bliżej biurka nauczyciela 
były bardziej skoncentrowane i  zaintere-
sowane tematem niż ci, którzy siedzieli 
w  ostatnich ławkach. Żeby dać każdemu 
uczniowi równe szanse należy zamienić 
niewygodne, tradycyjne krzesła na wy-
posażenie mobilne. Jeśli uczniowie będą 
zaopatrzeni w  meble, które są przenośne 
i  mogą zmieniać ich położenie, to każde 
miejsce w  klasie jest tym najlepszym. Na 
ruchomości wyposażenia zyskują nie tyl-
ko uczniowie ale też nauczyciele. Dostają 
możliwość przystosowania przestrzeni 
klasy do indywidualnych potrzeb np. uło-
żenia ławek w  półokręgu, jeśli w  klasie 
odbywa się dyskusja lub postawienie biu-
rek naprzeciwko siebie podczas prac gru-

powych. Krzesła, które świetnie sprawdzą 
się w  placówkach oświaty można znaleźć 
na stronie mojekrzesla.pl. Odpowiednio 
wyszkoleni eksperci doradzą jakie meble 
najlepiej nadają się do klas.

Ruch to zdrowie 
Kolejną przeszkodą, z  jaką musi po-

radzić sobie mózg młodego człowieka to 
brak ruchu przez 45 minut lekcji. Wysiłek 
fizyczny jest bodźcem, który zmusza mózg 
do większej aktywności. Dzięki temu je-
steśmy bardziej skupieni i  szybciej przy-
swajamy nowy materiał. Pozbawiając cia-
ło możliwości ruchu, sprawiamy że efekt 
jest odwrotny. Dlatego tak ważne jest, 
żeby uczniowie mieli swobodę ruchu – 
chodzenia, stania itp. Podczas samej lekcji 
nauczyciele powinni wspierać różne pozy-
cje np. podczas pracy w  grupie może być 
to pozycja stojąca. Niektóre zagraniczne 
szkoły zaczęły łączyć ruch z nauką. Dosko-
nałym przykładem jest liceum w Australii, 
gdzie młodzi odbywają każdego ranka ćwi-
czenia podobne do tai-chi, które wzmac-
niają koncentrację. 

Młodzi i wiecznie podłączeni 
Nowe pokolenie jest pierwszym, któ-

re od urodzenia miało dostęp do nowych 
technologii, dlatego stanowią one dla nich 
naturalne środowisko. Dla młodych co-
dziennością jest szukanie informacji w in-
ternecie oraz dzielenie się swoimi opinia-
mi w  mediach społecznościowych. Nowe 
technologie to dla współczesnych dzieci 

narzędzie nie tylko do rozrywki, ale też do 
pozyskiwania nowej wiedzy. Wszechobec-
na digitalizacja świata oraz rozwój techno-
logii sprawił, że tradycyjne metody nauki 
straciły na popularności. Młode pokolenie 
rzadziej korzysta z bibliotek oraz papiero-
wych książek. Notatki zamiast w zeszycie 
wykonują na laptopie lub tablecie. Dlatego 
aby szkoła i system edukacji były bardziej 
przyjazne dla młodych, metody nauczania, 
powinny ulec zmianie. Tradycyjne klasy 
mogą zostać zastąpione nowoczesnymi 
przestrzeniami, które wspierałyby indywi-
dualne potrzeby uczniów poprzez wygod-
niejsze krzesła oraz odseparowane strefy 
przeznaczone do pracy indywidualnej. 
Dzięki dostępowi do technologii mobilnej, 
nauczyciele mogą dzielić się informacjami 
natychmiastowo z każdego miejsca w kla-
sie, dlatego można zamienić tradycyjne ze-
szyty na tablety, a tablicę na interaktywny 
ekran. Dzięki temu uczniowie będą czuli 
się bardziej komfortowo w klasie. Kompu-
ter jest dla nich bardziej naturalnym na-
rzędziem pracy niż np. książka czy zeszyt. 
Budując przestrzeń dla uczniów musimy 
robić to ze zrozumieniem ich potrzeb. Je-
śli chcemy polepszyć komfort dzieci i mło-
dzieży w  szkole, warto zacząć od małych 
zmian, takich jak wymiana wyposażenia. 
Można też zapytać samych uczniów, co 
chcieliby żeby uległo zmianie. W końcu to 
szkoła jest dla uczniów, a nie odwrotnie. 

Źródło: www.pressoffice.pl

Zespół Szkół Nr 4  
im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu  

ul. Legionów Polskich 1, 32-300 Olkusz , tel. (32) 643 04 60   www.zs4olkusz.pl 

Drogi Gimnazjalisto! 
Jeśli stawiasz na jakość w przygotowaniu zawodowym, zagraniczne kontakty, poznanie olkuskich pracodawców i przedsiębiorców, partnerstwo w relacjach nauczyciel - uczeń,  

rozwój osobowości oraz wyjątkowość przeżyć na gruncie szkolnym... postaw na Budowlankę! 
Tylko u nas: 

miesięczne praktyki zagraniczne w Turyngii w ramach programu unijnego Power, gdzie uczeń otrzymuje  400 euro kieszonkowego, doskonali kwalifikacje i język,  
    otrzymuje certyfikat honorowany w krajach UE, nie ponosząc żadnych kosztów wyjazdu i pobytu, 
trzymiesięczne staże w greckich hotelach dla pełnoletnich uczniów i absolwentów Technikum Hotelarstwa i Technikum Żywienia  i Usług Gastronomicznych, 
   kursy i szkolenia nadające kwalifikacje i podnoszące kompetencje, np. kursy spawania, prawo jazdy kategorii B, kursy gastronomiczne, obsługi suwnic, 
    obsługi koparko-ładowarki itp. w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców”,  
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające z przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, 
  stypendia dla uczniów zdolnych. 

Technikum - 4 letni okres nauczania 

Technik Usług Fryzjerskich 

Technik Żywienia  
i Usług Gastronomicznych 

Technik Hotelarstwa 

Technik Ochrony Środowiska 

Technik Budownictwa 

Technik Renowacji Elementów 
Architektury 

Technik Budowy Dróg 

Technik Inżynierii Sanitarnej 

Technik Robót Wykończeniowych  
w Budownictwie 

UWAGA  
Planujemy nowe zawody w Technikum: 

Technik Masażysta 
Technik Przemysłu Mody 

Branżowa Szkoła I stopnia - 3 letni okres nauczania 

Murarz –Tynkarz  

Monter Zabudowy i Robót  
Wykończeniowych w Budownictwie 

Klasy wielozawodowe 

UWAGA  
Planujemy  nowe zawody w Branżowej Szkole I stopnia: 

Betoniarz - Zbrojarz 
Monter Stolarki Budowlanej   

Najbardziej poszukiwani pracownicy według  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy: 

https://www.facebook.com/ZespolSzkolNr4WOlkuszu/ 

Twoja pociecha narzeka na ból brzu-
cha albo gardła zawsze wtedy, gdy na-
stępnego dnia w  planie ma lekcję WF-
u? A  może równie często zdarza jej się 
„zapomnieć” stroju? To sygnały, obok 
których nie wolno przejść obojętnie. Do-
wiedz się, jak znaleźć przyczynę niechęci 
i pomóc dziecku polubić lekcje wychowa-
nia fizycznego.

Eksperci od lat biją na alarm – coraz 
więcej uczniów nie ćwiczy na lekcjach WF-
u. Powody absencji są różne, ale zdecydo-
wanie za często wynika ona nie z przeciw-
wskazań lekarskich, a ze zwykłej niechęci 
do aktywności. 

O  zbawiennym wpływie ruchu na roz-
wój młodego człowieka powiedziano już 
chyba wszystko. Najbardziej podstawo-
wym pretekstem do regularnego uprawia-
nia sportu są właśnie lekcje WF-u. Razem 
z ekspertami akcji „Rusz się z Kubusiem!” 
przygotowaliśmy poradnik dla wszystkich 
rodziców, których dzieci z różnych powo-
dów unikają ćwiczeń na WF-ie.

Zabawa i motywacja
Sport stanie się zdrowym nawykiem 

malucha tylko wtedy, jeśli będzie mu się 
kojarzyć ze świetną zabawą. To dlatego 
warto już od najmłodszych lat włączać 
element aktywności do codziennych czyn-
ności, np. organizując emocjonujące wy-
ścigi podczas codziennych spacerów i nie-
zależenie od pogody szukać odpowiedniej 
okazji do aktywności.

Zdaniem Moniki Pyrek, w wieku szkol-

nym ważne jest motywowanie dziecka 
poprzez obietnicę korzyści. – Dzieci łak-
ną sportu, wystarczy im go podać w  od-
powiedniej formie – nie ma wątpliwości 
mama 4-letniego Grzesia, która razem 
z marką Kubuś promuje aktywność fizycz-
ną wśród dzieci. – Warto też poszukać od-
powiedniej motywacji dla dziecka i dla sie-
bie, by podjąć wyzwanie zmobilizowania 
malucha do ruchu. Dzieci, które są aktyw-
ne przez ok. 60 minut dziennie, lepiej przy-
swajają wiedzę, a  to szczególnie ważne 
w  roku szkolnym. Można zatem połączyć 
przyjemne z pożytecznym.

Z lekcji WF-u po sławę i medale
Podstawowa korzyść płynąca z  regu-

larnej aktywności ruchowej pod okiem 
nauczyciela to oczywiście wszechstronny 
rozwój fizyczny. Jak pokazuje przykład 
Moniki Pyrek, może to być również począ-
tek pięknej kariery sportowej. – To właśnie 
jeden z  moich nauczycieli WF-u  wysłał 
mnie na pierwsze zajęcia lekkoatletyczne 
– wspomina była tyczkarka. – Dostrzegł 
we mnie wrodzone skoczność oraz gib-
kość. Delegował mi ćwiczenia, dzięki któ-
rym je rozwijałam i tak to się zaczęło.

Nikt nie rodzi się mistrzem

Jeśli Twoje dziecko osiąga na WF-ie 
gorsze wyniki od rówieśników, powinni-
ście wspólnie poszukać jego ulubionej dys-
cypliny sportowej. Takiej, w  której będzie 
dobre, do której ma naturalne predyspo-
zycje ruchowe lub mentalne, która będzie 

sprawiała mu przyjemność i pomoże prze-
łamać niechęć do ruchu. – Jeśli uczeń po-
czuje się gorszy, bo nie potrafi przeskoczyć 
przez kozła, to może szybko zniechęcić się 
do jakiejkolwiek aktywności. Zwłaszcza, 
że na WF-ie ćwiczymy w  obecności całej 
klasy. Ważne, by dziecko rozumiało, że po-
szczególne ruchy oraz kompetencje spor-
towe można wytrenować i  poprawić. Do-
brym przykładem są sportowi idole, którzy 
nie od razu zostawali najlepsi i  osiągali 
sukcesy. Jest wiele przykładów, że to nie 
ci najbardziej utalentowani, ale pracowici 
i  wytrwali zostają lepszymi sportowcami. 
Dzieci często porównują  się  z  rówieśni-
kami. Dlatego ważne, żeby mieć ulubioną 
dyscyplinę, w której się jest pewnym i któ-
ra sprawia przyjemność – wyjaśnia psy-
cholog dziecięca Magdalena Chorzewska.

Rodzicu, od Ciebie wiele zależy
Pamiętaj też, że Twoje dziecko nie bę-

dzie sportowym asem, jeśli Ty sam nie ru-
szasz się zbyt często. To Ty jesteś pierw-
szym autorytetem i  trenerem swojego 
dziecka. Jeśli zaangażujesz się w  to, co 
wspólnie robicie, Twoja pociecha to do-
strzeże i przełoży na własną postawę. Tak-
że podczas lekcji WF-u. – Stosunek dzieci 
do lekcji wychowania fizycznego zależy od 
ich otoczenia – nie ma wątpliwości Monika 
Pyrek. – Rodzice powinni wychodzić z ini-
cjatywą, dawać pozytywny bodziec. Jeżeli 
chcemy, żeby nasze dziecko było aktywne, 
to sami powinniśmy tacy być. Zapropo-
nujmy naszym pociechom grę w piłkę czy 

przejażdżkę rowerową, a dziecko to doce-
ni i  potraktuje jako doskonałą rozrywkę. 
To będzie też czas poświęcony tylko dla 
niego. Dzięki temu aktywność będzie mu 
się pozytywnie kojarzyć.

Idol to najsilniejsza motywacja
Niezmiernie ważni dla najmłodszych 

są także sportowi idole. Ich doświadczenia 
i  sukcesy działają na wyobraźnię i  mogą 
stanowić cenny wzór do naśladowania. 
Dlatego też ambasadorami akcji „Rusz 
się z  Kubusiem!” zostali podziwiani przez 
dzieci piłkarze: Michał Pazdan, Kamil Gro-
sicki, Kamil Glik i Bartosz Kapustka. – Ka-
riera sportowca zaczyna się już od lekcji 
WF-u, a wszechstronny rozwój fizyczny to 
fundament w  każdej dyscyplinie – nie ma 
wątpliwości Bartosz Kapustka. – Dzięki 
systematycznej aktywności i  ogólnoro-
zwojowym ćwiczeniom, często pozornie 
nudnym i  niedocenianym, kształtujemy 
naturalną koordynację. To element, który 
później jest już nie do nadrobienia.

Ważnym elementem sportu i  ruchu 
jest odpowiednie nawodnienie. Dlatego to 
właśnie wizerunki piłkarzy można znaleźć 
na etykietach wzbogaconej witaminami 
wody smakowej Kubuś Waterrr Sport, 
która idealnie sprawdza się na treningu 
czy podczas aktywnej zabawy.

Informacji na temat akcji „Rusz się z Kubusiem!” udzielają:
Dorota Liszka, Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej | 

Dział Public Relations
d.liszka@maspex.com,  tel. +48 33-873-10-80

Mateusz Brzeźniak, Arskom Group 
m.brzezniak@arskom.pl, tel. +48 533 062 901
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Żłobek - zalety i wady
1. Kontakt z rówieśnikami.
W  żłobku dzieci poznają pierwszych 

przyjaciół, To jeden z  przeważających 
argumentów na korzyść instytucji żłob-
ka. Uspołecznianie dziecka już od naj-
młodszych lat ma bardzo duże znaczenie 
dla jego późniejszego rozwoju, przede 
wszystkim odgrywa niemałą rolę w nawią-
zywaniu i utrzymywaniu więzi i kontaktów 
społecznych, co jest jednym z kluczowych 
zadań żłobka. W  grupie dziecko szybciej 
się uczy. Dzieci uczą się głównie poprzez 
naśladownictwo, obserwując poczynania 
kolegów oraz nauczycielek demonstru-
jących wykonanie jakiejś czynności, tak  
przyswajają nowe umiejętności. 

2. Bogata oferta zajęć.
Każdy żłobek prywatny ma w  swo-

jej ofercie różnorodną gamę programów 
edukacyjnych i  zajęć rozwojowych. Są to 
zajęcia plastyczne, na których dzieci po-
znają różne techniki plastyczne, zajęcia 
ruchowe, w tym zajęcia rytmiczne, gimna-
styczne, logorytmiczne, zajęcia językowe, 
głównie są to kilkunastominutowe cykle 
spotkań z językiem angielskim. Takie zaję-
cia  pobudzają wyobraźnię i kreatywność, 
uczą samodyscypliny i samodzielności.

3. Nauka samodzielności 
W żłobku dużo szybciej dzieci nabywa-

ją określonych umiejętności i  sprawności,  
2-letnie dziecko, które cały czas jest pam-
persowane, posłane do żłobka zaczyna ko-

rzystać z nocnika.  Obserwacja, naśladow-
nictwo i  wytrwała praca w  tym zakresie, 
także opiekunek, niesie ze sobą tak ważny 
wyczyn w życiu dziecka jakim jest umiejęt-
ność kontrolowania potrzeb fizjologicz-
nych. Małe dzieci bardzo szybko zniechę-
cają się pojawiającymi się trudnościami 
i  przeciwnościami, w  żłobku uczą się jak 
radzić sobie, gdy coś nam nie wychodzi, 
dzięki pomocy innych dzieci i  opiekunek 
mogą zobaczyć, że upór i  konsekwencja 
dają wspaniałe rezultaty.

4. Możliwość szybkiej reakcji 
w razie pojawiających się 

problemów.
W  żłobkach zatrudnione są wykwali-

fikowane osoby: pedagodzy, psycholodzy, 
pielęgniarki, logopedzi. Daje to możliwość 
szybkiego zdiagnozowania pojawiających 
się problemów w rozwoju, czy też zdrowiu 
dziecka. W każdej sytuacji rodzic może po-
rozmawiać ze specjalistą, poradzić się,  by 
uzyskać stosowną pomoc.

5. Różnorodne doświadczenia.
Żłobek bardzo często pozwala dzie-

ciom na poznanie  rzeczy, których nie-
koniecznie miałyby możliwość poznać 
pozostając z  opiekunem w  domu. Jest to 
poniekąd powiązane z programami eduka-
cyjnymi,  które są prowadzone w takiej in-
stytucji. Mowa tutaj szczególnie o pozna-
waniu świata poprzez różnorodne zmysły, 
wprowadzanie na zajęciach żłobkowych 

metody integracji sensorycznej pozwala 
dzieciom poznawać otaczający świat po-
przez wszystkie sensory. Żłobki bardzo 
często dysponują bardzo szerokim asorty-
mentem pomocy edukacyjnych i zabawek, 
dzięki czemu dzieci mają możliwość na 
wszechstronną zabawę i naukę stymulują-
cą ich rozwój.

6. Nauka systematyczności 
i wypracowanie rytuału 

codziennego dnia.
 Z reguły w żłobkach funkcjonuje okre-

ślony plan dnia i  jest on przestrzegany 
przez całą grupę. Maluchy mają możli-
wość nauczyć się codziennych rytuałów 
i porządku dnia, takich jak: poranna higie-

na, śniadanie, zabawa kierowana, obiad, 
drzemka, zabawa swobodna, podwieczo-
rek. Dzięki takiemu schematowi dziecko 
uczy się określonego porządku, zna swo-
je obowiązki, wie co następuje po czym 
w  określonej porze dnia. To idealne przy-
gotowanie na późniejsze pójście do przed-
szkola.

WADY: 1. Infekcje.
Niewątpliwie ten czynnik najczęściej 

odstrasza rodziców. Przebywanie w  gru-
pie naraża maluchy na różnego rodzaju 
infekcje. Jednak dzięki temu dzieci budują 
swoją odporność na różne wirusy.

2. Przejmowanie złych 
nawyków.

 Oprócz pozytywnych wzorców, dziec-
ko obserwuje również negatywne za-
chowania rówieśników. Nie mamy na to 
dużego wpływu, ważne jest natomiast, by 
opiekunki placówki odpowiednio reago-
wały na różne zachowania, co dzięki ob-
serwacji pozwoli w  późniejszym okresie 
odróżniać dobre zachowanie od złego.

3. Limit miejsc.
Dla niektórych osób, w  określonych 

rejonach dostęp do prywatnych żłobków 
może być utrudniony. Warto wcześniej po-
myśleć o zapisaniu i zarezerwowaniu miej-
sca w żłobku dla dziecka. 

Źródło: Dzięki uprzejmości Prywatnego 
Żłobka „Mali Odkrywcy” z Olkusza

REKLAMA

„sMYkałka”  
wymarzone miejsce dla 

niepełnosprawnych dzieci
Od 1 września swoje podwoje otwie-

ra pierwsze w  powiecie olkuskim Przed-
szkole Terapeutyczne „sMYkałka” im. Ali-
ny Ratusińskiej w  Bukownie. Placówka 
mieści się  przy ul. Kolejowej 30, w daw-
nej siedzibie szkoły zwanej „Skałką”. Re-
krutacja już się rozpoczęła.

„sMYkałka”  jest placówką edukacyj-
ną, która zapewnia kształcenie dzieciom 
o  specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
W zajęciach przedszkolnych mogą uczest-
niczyć dzieci w  wieku od 2,5 do 9 lat na 
podstawie orzeczenia Poradni Psycholo-
giczno - Pedagogicznej o potrzebie kształ-
cenia specjalnego.

W naszym przedszkolu znajdziecie wy-
kwalifikowaną kadrę, nauczanie zgodne 
z  podstawą programową MEN, codzien-
ną terapię indywidualną i  grupową. Za-
pewniamy również bezpłatnie szkolenia 
warsztatowe dla rodziców. Nasza placów-
ka posiada bogate zaplecze dydaktycz-
no-terapeutyczne. Chcemy, aby było to 
miejsce, w  którym dzieci poczują się jak 
we własnym domu. Tutaj będą się uczyć, 
bawić, ćwiczyć. Budynek dostosowany 
jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
a każde pomieszczenie urządzaliśmy z my-
ślą o naszych przyszłych przedszkolakach.   

Świadczymy szeroki wachlarz usług 
terapeutycznych: fizjoterapię (m. in, re-

habilitację z  wykorzystaniem kombinezo-
nów Dunag2, NDT Bobath, terapię ręki, 
kinesiotaping, PNF), logopedię, metodę 
Integracji Sensorycznej, zajęcia w Sali Do-
świadczania Świata, metodę indywidual-
nej stymulacji słuchu Johansena, muzyko-
terapię, arteterapię, dogoterapię, metodę 
W. Sherborne, metodę Knillów. Oferujemy 
bezpłatnie średnio pięć godzin tygodnio-
wo specjalistycznych zajęć terapeutyczno 
rehabilitacyjnych. 

Chcemy jak najlepiej zadbać o naszych 
podopiecznych. Dlatego też kadra przed-
szkola stale podnosi swoje kwalifikacje. 
W  planach jest również integracja rodzin 
niepełnosprawnych dzieci. 

Rekrutacja trwa do 3 kwietnia Karta 
zgłoszeniowa oraz formularz zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dostęp-
ne są w siedzibie stowarzyszenia w Olku-
szu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12 
(II pietro) oraz na stronach internetowych: 
www.rsm.olkusz.pl; www.przedszkole.
rsm.olkusz.pl. Wymienione dokumenty 
należy składać w  stowarzyszeniu lub wy-
słać pocztą. Za datę złożenia dokumentów 
uznaje się datę ich dostarczenia do stowa-
rzyszenia. 

Przedszkole będzie otwarte w  godz. 
7:00 - 17:00 od 1 września! Zapraszamy!

Rozwój daje 
radość…

Najważniejszą kwestią w rozwoju 
dziecka jest czerpanie radości z możliwo-
ści uczenia się i poznawania świata wszel-
kimi dostępnymi mu sposobami. Mały 
człowiek ma bowiem znacznie większe 
możliwości percepcyjne, niż może nam 
się wydawać, a w dodatku posiada dar, 
który my- dorośli już dawno zatraciliśmy, 
a mianowicie ciekawość świata.

Dziecko chce doświadczać jego pięk-
na wszelkimi możliwymi sposobami, a 
naszym zadaniem jest czuwać nad jego 
bezpieczeństwem oraz prawidłowym roz-
wojem. 

Doskonałą okazją do tego jest udział 
małego dziecka w życiu przedszkolnym,  
gdzie dziecko może poznawać świat, uczyć 
się nowych rzeczy, a zarazem umiejęt-
ności społeczne, które pozwalają mu na 
pełny rozwój w dorosłym życiu. Przykład 
tych działań możemy odnaleźć w małych 
niepublicznych przedszkolach. Małe pla-
cówki najlepiej odpowiadają na potrze-
by rozwojowe dzieci, szczególnie tych 
najmłodszych. Wybierając przedszkole 
zwróćmy uwagę na zakres oferty eduka-
cyjno-wychowawczej poprzez realizację 
zajęć dydaktycznych oraz dodatkowych, 
opartych na bezpośrednim kształtowaniu 
wiedzy w zakresie wiadomości języko-
wych, matematycznych, przyrodniczych 

oraz artystycznych wśród dzieci. Więk-
szość przedszkoli prowadzi obowiąz-
kowe zajęcia z rytmiki oraz języka an-
gielskiego. Ważną kwestią w wyborze 
przedszkola jest również możliwość podej-
mowanych działań na rzecz indywidualne-
go wspomagania rozwoju dzieci zdolnych  
oraz posiadających specjalne potrzeby 
edukacyjne. Nie każda placówka takie po-
dejmuje. 

Dzieci uczęszczające do przedszkola 
mają możliwość rozwijania własnych pre-
dyspozycji oraz wspomagania umiejętności, 
które będą im niezbędne w życiu szkolnym,  
dlatego jest to tak ważny wybór w dalszym 
rozwoju i życiu dziecka.

Dzięki uprzejmości Niepublicznego Przed-
szkola „Klub Przedszkolaka” w Olkuszu
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Czy wiesz, że staż w Velvet 
CARE to dobry start zawodowy? 
Potwierdzają to opinie studen-
tów, którzy w 2017 roku odbywa-
li 3-miesięczny staż. Część z nich  
nadal pracuje w Velvet CARE.

W tym roku odbędzie się już czwar-
ta edycja płatnych staży dla studentów. 
Jak w poprzednich latach, bierzemy 
udział w Inżynierskich Targach Pracy 
w Krakowie, które odbędą się 21 marca. 
Staże cieszą się bardzo dużym zainte-
resowaniem wśród studentów, są rów-
nież bardzo dobrze przez nich oceniane. 
Zaletą staży jest przede wszystkim ich 
praktyczny wymiar. Stażyści pod okiem 
doświadczonych pracowników mogą 
przełożyć wiedzę zdobytą na studiach 
w realną pracę.

Czy wiesz, że 2 marca 2018 roku 
rozpoczęliśmy produkcję bibułki hi-
gienicznej na nowo uruchomionej 
maszynie papierniczej, jednej z naj-
nowocześniejszych w Europie? 

Tylko w ostatnich 2 latach zainwe-
stowaliśmy ponad 250 mln zł, dzięki 
czemu podwoiliśmy moce produkcyj-
ne zakładu, by sprostać zamówieniom 
klientów. Oprócz nowej maszyny pa-
pierniczej zainstalowaliśmy również 5 
nowych linii produkcyjnych oraz zbudo-
waliśmy nowoczesny magazyn wyrobów 
gotowych wysokiego składowania.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy 
zatrudniliśmy ponad 100 osób i obec-
nie nasz zespół liczy prawie 600 osób. 
Naszą ofertę pracy kierujemy przede 
wszystkim do osób zainteresowanych 

pracą na produkcji, w magazynach czy 
w dziale utrzymania ruchu. 

Jeśli i Ty jesteś zainteresowany 
płatnymi stażami lub podjęciem pra-
cy w jednej z najszybciej rozwijających 
się fi rm w Polsce, czyli w fi rmie Velvet 
CARE  to wyślij swoje zgłoszenie na ad-
res: hr@velvetcare.pl 

Firma Velvet CARE z siedzibą 
w Kluczach to niekwestionowany lider 
w produkcji oraz sprzedaży artykułów 
higienicznych codziennego użytku. Od 
momentu powstania w 2013 roku fi rma 
stale się rozwija i inwestuje w ludzi oraz 
w park maszynowy.

Sercem fi rmy jest marka Velvet – 
lider na rynku markowych papierów 
toaletowych, chusteczek higienicznych 
i ręczników papierowych. Firma ma 
ambicję utrzymać wiodącą pozycję ryn-

kową, być innowatorem oraz wytyczać 
standardy jakości.

Firma Velvet CARE oferuje swoim 
pracownikom realne możliwości rozwoju 
zawodowego, podnoszenia kwalifi kacji 
i poznania nowoczesnych technologii.

Pracownicy naszej fi rmy to zespół 
profesjonalistów, którzy z zaangażo-
waniem realizują stawiane przed nimi 
cele i wyzwania. Niejednokrotnie udo-
wodnili, że nie ma rzeczy niemożliwych 
do wykonania. Stale podnoszą sobie po-
przeczkę, by wprowadzać coraz to lep-
sze rozwiązania, a tym samym ulepszać 
oferowany asortyment i procesy reali-
zowane w fi rmie. Bardzo wysoko ceni-
my sobie chęć współpracy i nastawienie 
na ciągły rozwój, a także skuteczność 
w działaniu.

Napisz  z nami dalszą wspól-
ną historię. Poznaj naszą fi rmę -  
odwiedź stronę www.velvetcare.pl

Velvet CARE zaprasza na staże w obszarach:
Utrzymanie ruchu, Produkcja, R&D, 
Kontrola Jakości, BHP, 
Logistyka, Finanse

MIEJSCE PRACY: Klucze, woj. małopolskie, okolice Olkusza
OFERUJEMY:

• Możliwość zdobywania praktycznych doświadczeń pod okiem profesjonalistów
• Możliwość wykazania się wiedzą i skutecznością 
• Możliwość udziału w realizowanych w fi rmie projektach
• Staże 3-miesięczne, płatne, z możliwością przedłużenia współpracy

OCZEKIWANIA WZGLĘDEM KANDYDATÓW
• Absolwenci lub studenci studiów II stopnia kierunków związanych z wyżej wymienionymi 

obszarami
• Zainteresowanie tematyką związaną z obszarem stażu
• Zaangażowanie w realizację swoich zadań i nastawienie na realizację celów 
• Optymistyczne podejście do zdobywania nowych doświadczeń

PROCES REKRUTACYJNY
Na zgłoszenia czekamy do końca kwietnia 2018 roku
Rekrutacja odbywa się w maju, wybranych kandydatów zapraszamy na spotkania
Planowane rozpoczęcie staży: czerwiec/lipiec

Velvet CARE poszukuje pracowników na stanowiska:
Pracownik linii produkcyjnej
Pracownik magazynu 
Pracownik utrzymania ruchu (mechanik, automatyk, elektryk)

MIEJSCE PRACY: Klucze - Osada
OCZEKIWANIA WZGLĘDEM KANDYDATÓW:

• Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach
• W przypadku pracowników magazynu wymagane posiadanie uprawnień na wózki widłowe, 

doświadczenie w pracy w magazynie wysokiego składowania będzie dodatkowym atutem
• W przypadku pracowników utrzymania ruchu wymagane wykształcenie kierunkowe, min. 

zawodowe lub średnie techniczne
• Gotowość do pracy w systemie zmianowym tzw. czterobrygadowym
• Chęć do uczenia się i rozwoju

OFERUJEMY:
• Pracę w fi rmie z długoletnią tradycją i stabilnością zatrudnienia 
• Świadczenia pozapłacowe - dodatkowa opieka medyczna, multisport
• Poznanie najnowszych technologii
• Pracę w fi rmie mającej w swoim portfolio rozpoznawalne marki
• Możliwość wykazania się inicjatywą i skutecznością
• Możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifi kacji

Jeżeli chcesz być częścią sukcesu 
- dołącz do naszego zespołu Velvet CARE

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, wpisując nazwę stanowiska w temacie wiadomości na adres: hr@velvetcare.pl lub na adres fi rmy: 32-310 Klucze, Klucze – Osada 3, tel. 32 7587122  
Prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Nowoczesny magazyn wysokiego składowania

Jedna z najnowocześniejszych maszyn papierniczych MP7 w Europie Środkowo-Wschodniej
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Nauka i kariera

OSK FOCUS 

Prawo jazdy kategorie A,A1,A2,B 
Zapraszamy Olkusz, ul. Augustiańska 8 

Wolbrom, ul. Krakowska 32

Tel. 501 480 889, 512 783 298

OSK WŁODEK

Zapraszamy na kurs prawo jazdy kat. 
AM. A1, A2, A, B, C, C+E 

Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 61
RATY

Tel. 784 576 593

Firma Introligatorska „Jupiter”

Olkusz, ul. Mickiewicza 9 oferuje: oprawy trady-
cyjne - twarde (duża ilość kolorów), 

bindowanie, termobindowanie, bigowanie

Tel. 32 641 34 33, 643 09 87, 606306841

REKLAMA

OSK Rutkowska Agnieszka
OSK świadczy szkolenia z zakresu prawa jazdy 

kat. B. Posiada doświadczoną kadrę oraz cieszy 
się znakomitą zdawalnością osób szkolonych 
w powiecie olkuskim. Możliwość dojazdu do 

kursanta oraz jazdy doszkalające.
Trzyciąż 168; Tel.: 600 358 854, 796 506 479


