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13 czerwca 2018 r. odbył się już XII  
Marsz Pamięci ostatnią drogą olkuskich  
Żydów po rodzinnym mieście
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Na mapie Srebrnego Grodu pojawi się  
niebawem rondo Niepodległości oraz ulica 
imienia Jerzego Stamirowskiego
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13-letnia Kinga Kasprzyk została laureatką 
14. Ogólnopolskiego Festiwalu Zaczarowanej 
Piosenki
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Olkuskie Trojaki  
w uznaniu  

za jakość i pomysł

olkusz
Wiola Woźniczko

„Społem” Powszechna Spół-
dzielnia Spożywców w Olkuszu 
oraz Noble Group Wojciechowski 
sp. j. - oto laureaci tegorocznej 
edycji Trojaka Olkuskiego. Na-
grody Burmistrza Miasta i Gminy 
Olkusz dla najlepszych przedsię-
biorców wręczono na uroczystej 
gali w Centrum Kultury.

 Więcej na stronie 2
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To już trzecia edycja „Trojaka 
Olkuskiego”. Celem nagrody jest pro-
mowanie ambitnych przedsiębiorców 
działających na terenie Gminy Olkusz 
oraz inspirowanie ich rozwoju, pro-
mowanie postaw proinwestycyjnych 
i tworzenie przyjaznego klimatu za-
równo dla miejscowych przedsiębior-
ców, jak i inwestorów zewnętrznych.

- Jestem dumny, że na naszym 
terenie działa kilka tysięcy podmio-
tów gospodarczych. Nagroda Trojak 
Olkuski została ustanowiona po to, 
byśmy potrafili doceniać lokalnie 
te firmy, które dają miejsca pracy 
i pomagają w rozwoju Gminy Olkusz. 
Doceniamy innowacyjność, rzetelność 
i osiągnięcia na rynku krajowym oraz 
zagranicznym. Bardzo dobrze wiem, 
jak wiele pracy Państwo wkładają, aby 
odnieść sukces. Dziś mam okazję, by 
powiedzieć wszystkim Państwu: gra-

tuluję i dziękuję – mówił podczas gali 
olkuski burmistrz Roman Piaśnik.

Statuetkę Trojaka Olkuskiego 
zaprojektowała znana artystka Wio-
letta Sarota – Stach. Przypominają 
one skarbonę z repliką trojaka olku-
skiego, monety bitej w mennicy kró-
lewskiej w Olkuszu. Lokalne akcenty 
zawarto również w kolorystyce: barwy 
srebrne i platynowe odwołują się do 
górnictwa metali, a kolor rudy do 
zlepieńca parczewskiego. Marmuro-
wa podstawa i metalowy trzon mają 
symbolizować solidny grunt dobrze 
prosperującej firmy.

W tegorocznej edycji przyznano 
dwie równorzędne nagrody. Trojak 
Olkuski powędrował do Powszechnej 
Spółdzielni Spożywców „Społem” 
w Olkuszu, która w przyszłym roku 
będzie obchodzić jubileusz 130-lecia 
działalności. Wypieki PSS „Społem” 
są znane i doceniane w całym kraju. 
Jeden ze sztandarowych produktów, 
świetnie się sprzedający od lat chleb 

dyniowy zdobył tytuł Przysmaku Lo-
kalnego Powiatu Olkuskiego w czasie 
Targów Przedsiębiorczości i Pracy Ma-
łopolski Zachodniej w 2006 r. Firma 
może się także pochwalić certyfika-
tami „Top Produkt” przyznawanymi 
w ramach Ogólnopolskiego Programu 
Promocyjnego „Doceń polskie”. Cer-
tyfikaty te PSS „Społem” otrzymała 
za chleb zwykły, chleb żytni jasny, 
chleb graham, sernik oraz ptysie 
z bitą śmietaną. 

Firma otrzymuje nagrody nie 
tylko za swoje produkty. W lutym tego 
roku w konkursie organizowanym 
przez NSZZ Solidarność otrzymała 
tytuł Pracodawca Przyjazny Pracow-
nikowi. Statuetkę Prezes Spółdzielni 
Grażyna Kulig otrzymała z rąk Pre-
zydenta Andrzeja Dudy, który objął 
konkurs swoim honorowym patrona-
tem. PSS „Społem” jest znana również 
ze swojej działalności charytatywnej 
Pięć lat temu otrzymała za to nagrodę 
Cordis Nobilis w kategorii Filantrop.

- Współpraca PSS „Społem” 
ze ściśle wyselekcjonowaną grupą 
dostawców sprawia, że Spółdzielnia 
zyskała stałych oraz lojalnych klien-
tów, którzy oprócz produktów piekar-
skich doceniają także znane w całym 
Olkuszu ciepłe wędliny, mięsa bez 
nastrzyku oraz produkty mleczar-
skie. PSS „Społem” zatrudnia ponad 
130 pracowników. 1/3 spośród nich 
posiada stopień niepełnosprawności. 
Zarząd dba o rozwój kadry poprzez 
organizację szkoleń dostosowanych 
do konkretnych stanowisk, wierząc, 
że rozwój firmy możliwy jest wtedy, 
gdy rozwijają się ludzie ją tworzący. 
Spółdzielnia współpracuje ze szko-
łami z terenu powiatu olkuskiego. 
W jej placówkach stale odbywa się 
nauka zawodów – to fragment lauda-
cji wygłoszonej podczas gali Trojaka 
Olkuskiego.

Noble Group Wojciechowski sp. 
j. to drugi laureat tegorocznego Tro-
jaka Olkuskiego. Firma dwóch braci, 
Pawła i Karola Wojciechowskich, zaj-
muje się sprzedażą rzęs Noble Lashes 

oraz szkoleniami przyszłych stylistek 
rzęs. Swoją markę rozwija także dzięki 
sieci sklepów franczyzowych. Spółka 
olkuskich braci obecna jest na ponad 
30 zagranicznych rynkach.

- „Dwaj panowie z rzęsami”, 
„Noble Lashes, biznes na rzęsach 
postawiony”, „Bokserzy postawili 
biznes na rzęsach” – to tylko kilka 
z ostatnich nagłówków renomowa-
nych mediów, które chętnie opisują 
historię oraz drogę do sukcesu marki 
Noble Lashes. Nieprzypadkowe jest 
również nawiązanie do boksu, ponie-
waż jeszcze kilka lat temu założyciele 
firmy pasjonowali się tą dyscypliną 
sportu. Dziś stoją na czele marki 
rozpoznawalnej w całej Polsce przez 
specjalistów zajmujących się prze-
dłużaniem rzęs – tak brzmi fragment 
laudacji.

Bracia Wojciechowscy stawiają 
na inwestycje i innowacje. W ubie-
głym roku ich firma zwyciężyła w ogól-
nopolskim rankingu e – Gazele Bizne-
su, czyli zestawieniu najdynamiczniej 
rozwijających się małych i średnich 

firm zajmujących się sprzedażą drogą 
elektroniczną.

Podczas gali burmistrz Roman 
Piaśnik oraz dyrektor oraz dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury Beata 
Soboń wręczyli pamiątkowe dyplo-
my sponsorom tegorocznego Święta 
Srebra - Dni Olkusza.

Na zakończenie gości czekała 
muzyczna uczta, o która zadbali 
uczniowie Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Olkuszu.

Przypomnijmy, że w pierwszej 
edycji nagrody wyróżniono dwa przed-
siębiorstwa: Intermag sp. z o.o. z Ol-
kusza oraz IMI Hydronic Engineering 
sp. z o.o. z Olewina. W drugiej edycji 
nagrodzone zostały: firma MTD Ma-
riusz i Łukasz Dziura Spółka Jawna, 
Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych i Transportowych mgr Zbigniew 
Kwinta oraz Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe DUHEN Henryk Duraj.

Ciąg dalszy ze strony 1
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Przy ul. Witosa 
powstaną nowe 

mieszkania socjalne
olkusz

Piotr Kubiczek

17 maja na działce nr ew. 1993 przy 
ul. Witosa, gmina Olkusz przekazała 
wykonawcy plac budowy. Oznacza 
to, że już niebawem powinny tam 
ruszyć prace związane z budową 
21 mieszkań socjalnych. Inwesty-
cja warta ponad 3 miliony złotych 
ma być gotowa do końca września 
2019 roku.

O planach związanych z budową 
nowych mieszkań socjalnych w bez-
pośrednim sąsiedztwie istniejących 
dwóch budynków informowaliśmy 
w kwietniu ubiegłego roku. Już wte-
dy ambitne plany postawienia czterech 
wielorodzinnych obiektów budziły wie-
le wątpliwości . Bo choć zapotrzebowa-
nie na lokale socjalne w całej gminie 
jest duże, to jednak głównym proble-
mem jest brak środków na realizację 
ambitnych projektów. Przedstawiciele 
magistratu mówili o okrojonej inwe-
stycji i to jeszcze przy uzyskaniu do-
finansowania z zewnątrz.

W 2017 roku gmina Olkusz zleci-
ła opracowanie projektu budowy bu-
dynku mieszkalnego na ww. działce 
przy ul. Witosa. Dokładnie 27 wrze-
śnia ubiegłego roku gmina uzyskała 
pozwolenie na budowę budynku wie-
lorodzinnego wraz z przyłączami, cią-

giem pieszo-jezdnym i parkingiem. 2 
lutego br. uzyskała wsparcie finanso-
we z Banku Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie, podpisując na ten cel 
stosowną umowę. Także w lutym na 
ul. Witosa przeprowadzono wycinkę 
drzew pod przyszłą inwestycję.

- Jednocześnie 31 stycznia 2018 
roku ogłoszono przetarg nieograni-
czony na budowę przedmiotowego 
budynku. W wyniku przeprowadzone-
go postępowania do realizacji budowy 
wybrano firmę ZRB Paciej Sp. z o.o. 
w Olkuszu – informuje wiceburmistrz 
Jolanta Motyczyńska.

Z wykonawcą robót odpowiednią 
umowę zawarto 8 maja, a dziewięć dni 

później przekazano plac budowy. - 
Planowane zakończenie inwestycji to 
30 września 2019 roku. Budynek sta-
nowić będzie majątek gminy Olkusz 
– dodaje wiceburmistrz Motyczyńska.

Obecnie gmina Olkusz dysponuje 
87 mieszkaniami socjalnymi oraz 863 
mieszkaniami komunalnymi. Na liście 
oczekujących na lokum socjalne wid-
nieje ponad 70 nazwisk. - Zasób gmi-
ny w lokale jest obecnie za mały aby 
odpowiedzieć na wszystkie potrzeby, 
dlatego też nie miałem wątpliwości po-
dejmując decyzję o budowie nowych 
mieszkań socjalnych – podkreśla bur-
mistrz Roman Piaśnik.

Zgodnie z zatwierdzonym projek-
tem, w nowym budynku powstanie 
21 mieszkań o średniej powierzch-
ni 40 metrów kwadratowych. Każde 
z nich będzie wyposażone w aneks 
kuchenny i łazienkę. - W mojej opi-
nii, poprawa warunków bytowych jest 
dużą zmianą w życiu i motywacją do 
podniesienia się po różnego rodzaju 
niepowodzeniach – dodaje szef olku-
skiego magistratu.

Budowa budynku z mieszkaniami 
przy ul. Witosa będzie kosztowała ok. 
3,4 mln zł. 1 057 471,68 zł wsparcia 
na ten cel gmina Olkusz uzyskała ze 
środków Banku Gospodarstwa Kra-
jowego. Pozostała kwota zostanie wy-
gospodarowana z własnego budżetu.

Nowe nazwy  
dla ronda i obwodnicy

olkusz
Jakub Fita 

Podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Olkuszu podjęto dwie 
uchwały dotyczące upamiętnienia 
odzyskania przez nasz kraj nie-
podległości. Na mapie Srebrnego 
Grodu pojawi się niebawem rondo 
Niepodległości oraz ulica imienia 
Jerzego Stamirowskiego - pierw-
szego olkuskiego starosty w II 
Rzeczpospolitej.

W dniu 11 listopada 1918 roku, 
po 123 latach zaborów, Polska ponow-
nie stała się suwerennym państwem. 
W bieżącym roku obchodzimy setną 
rocznicę tych wydarzeń. Z tej okazji 
na terenie całego kraju organizowane 
są wystawy, koncerty, rekonstrukcje 
i happeningi. Jedną z form uhonoro-
wania tego historycznego momentu 
przez olkuskie władze jest nadanie 
stosownych nazw dwóm obiektom na 
terenie naszego miasta.

Decyzją burmistrza i radnych Ra-
dy Miejskiej swojego patrona uzyskał 
odcinek obwodnicy od skrzyżowania 
z Drogą Krajową nr 94 do skrzyżowa-
nia z ulicą Księdza Kanonika Stani-
sława Gajewskiego. Został nim Jerzy 
Stamirowski – działacz społeczny i po-
lityk związany z Ziemią Olkuską.

Jerzy Stamirowski przez wiele lat 
współtworzył organizacje spółdziel-
czości spożywczej na terenie powiatu 
olkuskiego oraz pracował społecznie 

w Komitecie Ratunkowym Powiatu 
Olkuskiego. W listopadzie 1918 ro-
ku został starostą powiatu olkuskie-
go, którą to funkcję pełnił do 1932 
roku. Do jego zasług należy m.in. 
rozbudowa sieci okolicznych dróg, 
rozszerzenie działalności szkoły na 
Skałce w Bukownie oraz utworzenie 
szkoły rolniczej w Trzyciążu. Decyzja 
w sprawie uhonorowania jego imie-
niem fragmentu obwodnicy została 
podjęta jednogłośnie, a głosowanie 
poprzedziło uczczenie pamięci tej po-
staci chwilą ciszy.

W przypadku drugiej z procedo-
wanych w trackie sesji uchwał nie oby-
ło się jednak bez kontrowersji. Kwestia 
ronda znajdującego się przy wyjeździe 
z osiedla Młodych w kierunku Trzebini 
podzieliła radnych. Burmistrz Roman 
Piaśnik zaproponował, aby nadać mu 
nazwę ronda Niepodległości. To jed-

nak spotkało się z wątpliwościami ze 
strony części rajców.

Radni Michał Mrówka i Józef Filas 
zaproponowali skorygowanie projektu 
uchwały. Ich zdaniem rondo powinno 
nosić nazwę 100-lecia Niepodległości, 
co miałoby podkreślić konkretną datę, 
czyli rok 1918. Według ich relacji w tej 
sprawie prowadzona była nawet zbiór-
ka podpisów wśród mieszkańców. Jak 
twierdzą olkuskie władze, nie wpłynął 
do nich jednak żaden formalny wnio-
sek dotyczący tej materii.

W odpowiedzi na wystąpienie rad-
nych wiceburmistrz Bożena Krok tłu-
maczyła, że najważniejszą intencją jest 
uczczenie faktu odzyskania niepod-
ległości. Kwestie dat bowiem zawsze 
budzić będą spory i kontrowersje. Po 
burzliwej dyskusji uchwała została 
podjęta większością 12 głosów przy 
5 głosach sprzeciwu i 4 wstrzymu-
jących się.

Rocznica zagłady olkuskiego getta
olkusz

Olgerd Dziechciarz

176 lat temu Niemcy wymordowali 
niemal połowę mieszkańców Olku-
sza. W ten sposób landrat Heinrich 
Groll spełnił zapowiedziany przez 
siebie w końcu 1939 r. zamysł, by 
oczyścić – jego zdaniem – mało cy-
wilizowane, brudne miasto.

Oczyszczenie miało polegać na 
wywiezieniu na śmierć mieszkańców 
narodowości żydowskiej; we wspo-
mnieniu spisanym po kilku latach 
urzędowania w Olkuszu landrat Groll 
był dumny z tego, że miasto „odżydził”.

13 czerwca 2018 r. odbył się już 
XII Marsz Pamięci ostatnią drogą ol-
kuskich Żydów po rodzinnym mieście. 
Historię i kulturę olkuskiej społeczno-
ści żydowskiej przybliżyły wydarze-
nia towarzyszące marszowi: koncert 
muzyki klezmerskiej, wystawa zdjęć 
na rynku, oraz spacer historyczny 
i seminaria dla młodzieży. Kilka słów 
o tym jak Niemcy likwidowali olkuskie 
getto; początek dramatu miał miejsce 
10 czerwca 1942. „Akcja rozpoczęła 
się nad ranem. Dzielnicę obstawiono 
podwójnym szpalerem policji niemiec-
kiej. Inni rewidowali dom za domem, 
wszędzie wyciągając ludzi. Pędzili na 
duży plac znajdujący (przy gimna-
zjum). Po przeszukaniu wszystkich 
domów, ludzi odprowadzono do bu-
dynku nowo budującego się gmachu 
ubezpieczalni społecznej. Budynek 
z cegieł i betonu o oknach i drzwiach 
zabitych na głucho deskami (w środ-
ku budynku panowała ciemność). 
Małą garstkę młodych ludzi wysor-
towano jako zdolnych do pracy (5%) 
i tych ulokowano w poszczególnych 
klasach gimnazjum pod strażą. Na-
stępnego dnia wywieziono ich do dula-
gu do Sosnowca, a stamtąd do obozów 
pracy. Ludzi zamkniętych w budyn-
ku Kasy Chorych przeznaczonych na 
stracenie jako niezdolnych do pracy 

trzymano bez wody i żywności w ciem-
nym budynku. (…) Pobyt 24-godzinny 
w ciemnicy w poczuciu beznadziejno-
ści położenia zmienił ludzi do niepo-
znania; ja, który wszystkich od starca 
do dziecka znałem bardzo często nie 
mogłem poznać w zupełności, kto do 
mnie mówi. W pewnej chwili powiado-
miono nas, że jedna z kobiet zamknię-
tych w Kasie Chorych dostała bólów 
porodowych, polecono mi, bym przy-
szedł sprawdzić, czy tak faktycznie 
jest i ewentualnie zabrać do szpitala. 
Po przybyciu na miejsce okazało się, 
że chodzi o kobietę będącą rzeczywi-
ście w ostatnim miesiącu ciąży i która 
prócz tego miała przy sobie troje nie-
letnich dzieci. Gestapo zezwoliło na 
zabranie kobiety, a dzieci pozostawić 
miałem na miejscu. Dopiero na moja 
usilną prośbę udało mi się uzyskać po-
zwolenie na zabranie jej dzieci (…). Ko-
bieta ta nie urodziła (…) załadowano ją 
wraz z innymi na chłopskie furmanki, 

odwieziono na dworzec i dołączono do 
transportu. Ludzi podzielono na dwie 
grupy. Pierwszą odstawiono pod sil-
ną eskortą w sobotę, reszta pozostała 
w zamknięciu do poniedziałku, kiedy 
to ich załadowano na pociąg. Trans-
porty te poszły do Oświęcimia”. (Rela-
cja z ostatnich dni olkuskiej diaspory 
żydowskiej spisana po wojnie przez 
znanego lekarza, Mariana Auerhahna 
vel Mariana Głuszeckiego).

Na placu przy dawnym gimna-
zjum, dziś ul. Francesco Nullo, spę-
dzono ok. 3400 osób. W następnym 
dniu Niemcy przeprowadzili selekcję. 
Ok. 200 osób wywieziono do sosno-
wieckiego dulagu w Sosnowcu, skąd 
trafili do obozów pracy (Annaberg, 
Blechhammer, Gross-Rosen i Buchen-

wald). Ponad 3 tys. ludzi – tak, jak to 
relacjonował po wojnie Marian Auer-
hahn - zapędzono na ul. Mickiewi-
cza i zamknięto w niewykończonym 
gmachu Kasy Chorych, dziś siedzi-
bie Starostwa Powiatowego oraz na 
placu obok tego budynku. Następnie 
w dwóch transportach: 13 i 15 czerw-
ca, zostali zaprowadzeni na dworzec 
kolejowy, wpakowani do wagonów 

i wywiezieni do komór gazowych obo-
zu w Birkenau.

Główna część uroczystości zwią-
zanych z rocznicą likwidacji getta od-
była się w środę 13 czerwca, gdyż 
właśnie tego dnia, przed 76 laty, z Ol-
kusza wyruszył największy transport 
Żydów do obozu zagłady KL Auschwitz 

– Birkenau. O godzinie 18.00 po złoże-
niu kwiatów pod umieszczoną na bu-
dynku Starostwa Powiatowego tablicą 
upamiętniającą zagładę olkuskich Ży-
dów rozpoczął się XII Marsz Pamięci. 
Jego uczestnicy przeszli ulicami mia-
sta tą samą drogą, która podczas II 
wojny światowej szli ostatni raz olku-
scy Żydzi; trasa spod budynku Staro-
stwa prowadziła ulicami: Mickiewicza, 
Szpitalną, Kościuszki, Francesco Nul-
lo, z racji remontu minęła ul. Mieczy-
sława Karwińskiego, by dalej ul. Króla 
Kazimierza Wielkiego dotrzeć do stacji 
PKP. Trzeba przypomnieć, że olkuski 
Marsz Pamięci organizowany jest od 
2006 roku przez Ireneusza Cieślika, 
który jest autorem książki poświęco-
nej temu wydarzeniu: „10 lat Marszu 
Pamięci w rocznicę wymordowania 
Żydów z Olkusza”, a także współ-
autorem - z Krzysztofem Kocjanem 
i niżej podpisanym - książki „Zagła-
da i pamięć”, a z Krzysztofem Kocja-
nem książki o zagładzie społeczności 
żydowskiej Wolbromia. Także w tym 
roku Ireneusz Cieślik prowadził marsz 

i relacjonował uczestnikom jak wyglą-
dał ten sprzed 76 lat. Każdy z idących 
otrzymał zdjęcie z wizerunkiem jednej 
z ofiar; i ta osoba, jej historia, jej tra-
giczny koniec, niejako towarzyszyły 
uczestnikom marszu.

W XII Marszu Pamięci wzięło 
udział około 30 osób, mieszkańców 

Olkusza, ale także osoby spoza na-
szego miasta, regionu, a nawet kraju; 
wśród uczestników byli reprezentan-
ci posłanki Agnieszki Ścigaj (Kukiz 
15), którzy złożyli wieniec róż pod ta-
blicą pamięci; burmistrza miasta re-
prezentowała Emilia Kotnis-Górka, 
która również złożyła wieniec, a sa-
morząd wojewódzki radny Sejmiku 
Małopolskiego Marcin Cockiewicz. 
Marsz zakończył się zapaleniem pod 
budynkiem stacji zniczy ułożonych 
na kształt gwiazdy Dawida i kilkoma 
minutami ciszy, które uczestnicy wy-
korzystali bądź na modlitwy, bądź na 
zadumę. Każdy, kto czuł potrzebę pój-
ścia ostatnią drogą olkuskich Żydów, 
mógł się przyłączyć i pójść ostatnią 
drogą olkuskich Żydów.

Marsz Pamięci to najważniejsza 
i najbardziej charakterystyczna forma 
upamiętnienia tragedii sprzed 76 lat, 
ale tegoroczne uroczystości zaczęły się 
już w piątek 8 czerwca, o 17.00, gdy 
spod Punktu Informacji Turystycz-
nej MSiT przy ul. Floriańskiej, czyli 
w bezpośrednim sąsiedztwie placu, 

na którym stała synagoga olkuskich 
żydów, wyruszył spacer historyczny 
„Śladami olkuskich Żydów”. Z ko-
lei w sobotę 9 czerwca o godz. 18.00 
na olkuskim rynku została formalnie 
otwarta wystawa plenerowa „Olkuscy 
Żydzi” (plansze można już było oglądać 
w piątek). Wystawa pokazuje bogatą 
historię olkuskiej diaspory żydowskiej. 
Zostało na niej pokazanych przeszło 
180 archiwalnych fotografii pochodzą-
cych głównie ze zbiorów olkuskiego 
Muzeum Regionalnego PTTK, a tak-
że Narodowego Archiwum Cyfrowego 
oraz zbiorów prywatnych. Wystawę 
przygotował Urząd Miasta i Gminy 
w Olkuszu we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury w Olkuszu. Sce-
nariusz i teksty wystawy opracowa-
li Ireneusz Cieślik i Jacek Sypień, 
a konsultacji historycznej dokonał 
Krzysztof Kocjan. Potem, po powita-
niu zgromadzonej publiczności przez 
kierownika działu organizacji imprez 
MOK-u Marcina Wierciocha, rozpoczął 
się koncert zespołu Klezmorim Trio, 
który – jak jego nazwa wskazuje – gra 
tradycyjną muzykę żydowską. Było 
trochę obawy o pogodę, więc na wszel-
ki wypadek przygotowana była sala 
w Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej, 
ale okazało się, że nie było koniecz-
ności przenoszenia koncertu. Trzej 
muzycy, wśród nich dyrektor Wier-
cioch, zagrali wiele szlagierów muzy-
ki klezmerskiej; oczywiście nie mogło, 
więc i nie zabrakło, niezwykle popu-
larnych pieśni z musicalu „Skrzypek 
na dachu”. Z kolei we wtorek i środę 
(12 i 13 czerwca) w Centrum Kultury 
odbyły się warsztaty poświęcone hi-
storii, tradycjom i kulturze olkuskich 
Żydów skierowane do uczniów olku-
skich szkół, które zatytułowano „Żyli 
wśród nas”. Warsztaty zakończyły się 
spacerem śladami olkuskich Żydów, 
a uczniowie dostali ulotki o historii 
olkuskiej diaspory żydowskiej.
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz, na tablicy ogłoszeń obok pok. 207 w dniach 
15.06.2018 r. do 27.07.2018 r. wywieszony będzie 
wykaz nieruchomości tj.

•	działka	 nr	 2834/3	 o	 pow.	 101	 m2,	 położona	 w	 Olkuszu,	
przeznaczona	do	sprzedaży	w	trybie	bezprzetargowym.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
informuje,	 że	w	budynku	Urzędu	Miasta	 i	Gminy	
Olkusz	 obok	 pok.	 211	 oraz	 na	tablicy	 ogłoszeń	
przed	Urzędem	Miasta	 i	Gminy	Olkusz	w	dniach	
od	 15.06.2018r.	 do	 06.07.2018r.	 wywieszony	
będzie	 wykaz	 nieruchomości	 przeznaczonych	
do	dzierżawy	na	okres	do	3	lat:

– część	 działki	 nr	 2115/31 o pow. 1620m2 położonej w Olkuszu przy  
ul. Składowej z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą o pow. 
700m2, pod składowanie surowców wtórnych o pow. 720m2 oraz pod 
parking o pow. 200m2 (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest 
symb. „01.KK”). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 
Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: działalność: 
4,50zł x 700m2, składowanie: 0.50zł x 720m2, parking: 0,60zł x 200m2 
= razem miesięcznie 3.630,00zł netto. Termin wnoszenia opłat: 
miesięcznie – do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

– część	 działki	 nr	 1231/4 o pow. 300m2 położonej w Olkuszu przy  
ul. Ks. prał. H. Januchty z przeznaczeniem pod uprawy warzywniczo 
– ogrodnicze (działka obecnie dzierżawiona) – (zgodnie 
z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest symb. „6MU”). Stawka 
czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu 
z 17.05.2011r. w wysokości 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie  
– do 31-go marca każdego roku z góry.

– działka	 nr	 282/2 o pow. 1684m2 położona w Niesułowicach 
z przeznaczeniem pod lokalizację zbiorników wody. Stawka czynszu: 
zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.2967.2018 Burmistrza Miasta i Gminy 

Olkusz z dnia 09.05.2018r. w wysokości: 1.000,00zł netto (tj.1.230,000zł 
brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie – do 31 – go marca każdego 
roku z góry (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest  
symb. „W”).

– części	 działek	 nrnr	 943,	 944/15,	 944/3 o łącznej pow. 2300m2 

położonych w Braciejówce z przeznaczeniem pod składowanie 
materiałów budowlanych, na okres 1 roku (zgodnie z zapisem m.p.z.p. 
teren oznaczony jest symb „2.UO, U”). Stawka czynszu: zgodnie 
z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. 
w wysokości: 0,25zł/m2 netto (tj. 575,00zł netto (tj.707,25zł brutto)). 
Termin wnoszenia opłat: miesięcznie – do 10 dnia każdego miesiąca 
z góry.

– część	działki	nr	234/1 o pow. 38m2 położonej w Olkuszu przy ul. Zagaje 
z przeznaczeniem pod zieleń przydomową (zgodnie z zapisem m.p.z.p. 
teren oznaczony jest symb. „KZ”). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą 
nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 
74,78zł brutto (tj. 1,60zł/m2 netto). Termin wnoszenia opłat: rocznie – 
do 31- go marca każdego roku z góry.

•	 W przypadku  wpłynięcia  więcej  niż  jednego  wniosku  o dzierżawę 
nieruchomości,  wyłonienie  Dzierżawcy  nastąpi  w drodze  przetargu, 
a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby 
zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne w terminie 
wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę 
nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: 
oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania 
działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 
(pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (32) 626-02-10.

IX Wojewódzkie Zawody  
w Wieloboju Łączności

bukowno
LOK Olkusz

W Bukownie odbyły się IX Woje-
wódzkie Zawody Dzieci i Młodzie-
ży w Wieloboju Łączności. Wzięło 
w nich udział 72 uczestników, któ-
rzy zmagali się w następujących 
konkurencjach: strzelanie, rzut gra-
natem, określenie azymutu, odszu-
kanie jednego nadajnika, wymiana 
foniczna w sieci. Zwycięzcy otrzy-
mali dyplomy, medale i puchary.

Każdy uczestnik otrzymał nagro-
dę rzeczową. Były plecaki, książki, 
bidony, piłki, koszulki pamiątkowe 
LOK - u i inne upominki. Dla uczest-
ników była ciepła kiełbaska z bułeczką 
i wodą mineralną. Zawody zorganizo-
wali: Małopolski Zarząd Wojewódzki 
LOK w Krakowie, Zarząd Powiato-
wy LOK w Olkuszu, a patronat objął 
Burmistrz Miasta Bukowno Mirosław 
Gajdziszewski.

KlasyfiKacja indywidualna
rocznik 2008 – 2010

dziewczęta
1 m. Piegzik Nadine SP Żurada
2 m. Pasich Hanna SP Żurada
3 m. Orkisz Iga SP Żurada
4 m. Podesek Judyta SP Żurada
5 m. Michalik Emilia świetlica Bolesław 
6 m. Nowak Aleksandra SP 8 Trzebinia
7 m. Wieczorek Urszula SP Żurada
8 m. Wieczorek Katarzyna SP Żurada
8 m. Małysiak Róża SP 8 Trzebinia

chłopcy
1 m. Filipek Stanisław SP 8 Trzebinia
2 m. Natkaniec Joachim SP Żurada
3 m. Makieła Maciej SP Żurada
4 m. Bodys Kacper Radioklub Bielsko- Biała
5 m. Tracz Jakub SP 2 Olkusz 
6 m. Bogacki Wiktor Sp Młoszowa
6 m. Wartalski Stanisław SP 8 Trzebinia
7 m. Synowiec Szymon SP 2 Olkusz
8 m Siekierski Jakub świetlica środowiskowa 
Bukowno
9 m. Domagała Mateusz świetlica 
środowiskowa Bukowno
10 m. Kapral Wiktor SP 8 Trzebinia

roczniK 2007 – 2006
dziewczęta

1 m. Nowak Karolina świetlica Bolesław

2 m. Trzcionkowska Sara świetlica 
środowiskowa Bukowno
3 m. Sabbo Kinga świetlica środowiskowa 
Bukowno
4 m. Dyduch Julia świetlica środowiskowa 
Bukowno
5 m. Kogutowska Oliwia świetlica Bolesław

chłopcy
1 m. Pasierbek Patryk Radioklub 
Bielsko-Biała
2 m. Gruszecki Kacper SP 1 Bukowno
3 m. Trzcionkowski Patryk SP 1 Bukowno
4 m. Grzesiak Krystian świetlica 
środowiskowa Bukowno

roczniK 2005 – 2004
dziewczęta

1 m. Wojtaszewska Maja SP 1 Olkusz
2 m. Sawczyńska Natalia SP 4 Olkusz
3 m. Kasperkiewicz Emilia SP 1 Olkusz
4 m. Krzystańska Julia Sp 4 Olkusz
5 m .Wasiel Maria SP 1 Olkusz

chłopcy
1 m. Widuliński Łukasz SP 4 Olkusz
2 m. Banyś Szymon SP 4 Olkusz
3 m. Tracz Wojciech świetlica środowisko-
wa Bukowno
4 m. Juszczyk Konrad świetlica środowi-
skowa Bukowno
5 m. Sokołowski Mateusz SP 1 Olkusz
6 m. Bąchór Tomasz SP 4 Olkusz
7 m. Kogutowski Kacper świetlica Bolesław
8 m. Sołtysik Wojciech SP 4 Olkusz
9 m. Zub Marceli SP 4 Olkusz
10 m. Kuś Szymon SP 4 Olkusz
11 m. Piwowarczyk Igor Sp 4 Olkusz

12 m. Kaleta Piotr SP 4 Olkusz
Ziarko Marek SP 2 Olkusz (pk)
Szmańda Kacper SP 2 Olkusz (pk)

roczniK 2003 – 2002
dziewczęta

1 m. Kufel Oliwia świetlica Bolesław
2 m. Kocjan Martyna SP 9 Olkusz
3 m. Gęgotek Wiktoria SP 9 Olkusz
4 m. Kołodziejska Natalia świetlica 
środowiskowa Bukowno
5 m. Kulig Wiktoria świetlica 
środowiskowa Bukowno

chłopcy
1 m. Wójcik Wojciech SP 9 Olkusz
2 m. Kajda Karol SP 9 Olkusz
3 m. Pasierbski Maciej Radioklub 
Bielsko- Biała
4 m. Pasierbek Tomasz Radioklub 
Bielsko- Biała

roczniK 1999 – 2001
dziewczęta

1 m. Olczyk Julia świetlica Bolesław
2 m. Pietrzykowska Dorota Radioklub 
Bielsko- Biała

chłopcy
1 m. Kupiec Jakub świetlica Bolesław 
2 m. Pałka Sebastian świetlica Bolesław
3 m. Puz Paweł ZS 3 Olkusz
4 m. Piętka Konrad ZS 3 Olkusz
5 m. Furman Dawid ZS 3 Olkusz
6 m. Nosek Czesław świetlica środowisko-
wa Bukowno

seniorzy
kobiety

1 m. Gurgul Marta Olkusz

2 m. Mucha – Labisko Monika Bolesław
3 m. Szkop Małgorzata Bukowno
4 m. Filipek Izabela Trzebinia

mężczyźni
1 m. Cębrzyński Dastin Bolesław
2 m. Bodys Zygmunt Bielsko - Biała

klasyfikacja drużynowa
rocznik 2008 – 2010

1 m. SP Żurada
2 m. SP 8 Trzebinia
3 m. Radioklub Bielsko-Biała
4 m. Świetlica środowiskowa Bukowno

rocznik 2007 – 2006
1 m. Świetlica Bolesław
2 m. Świetlica środowiskowa Bukowno
3 m. SP 1 Olkusz
4 m. Radioklub Bielsko- Biała

rocznik 2005 – 2004
1 m. Świetlica środowiskowa Bukowno
2 m. SP 4 Olkusz
3 m. SP 1 Olkusz
4 m. Świetlica Bolesław

rocznik 2003 - 2002
1 m. SP 9 Olkusz
2 m. Radioklub Bielsko- Biała
3 m. Świetlica środowiskowa Bukowno

rocznik 1999 – 2001
1 m. Świetlica Bolesław
2 m. ZS 3 Olkusz 
3 m. Radioklub Bielsko- Biała

rocznik 2014
nagroda specjalna dla najmłodszego 

uczestnika zawodów
Bodys Mieszko - Radioklub Bielsko-Bia-
ła (pk)
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Jubileusz czas zacząć!
olkusz

Wiola Woźniczko

W przyszłym roku przypada set-
na rocznica powstania policji. Ko-
menda Powiatowa Policji w Olkuszu 
już zainaugurowała jubileuszowe 
obchody. Na przestrzeni najbliż-
szych dwunastu miesięcy w po-
wiecie olkuskim odbędzie się wiele 
wydarzeń, które - w związku z ju-
bileuszem-  skierowane będą do 
mieszkańców.

Policjanci rozpoczęli świętowa-
nie na Festynie Rodzinnym w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Olkuszu. Dzieci 
i dorośli mieli okazję przekonać się, 
na czym polega praca funkcjonariu-
szy. Policjanci sprawdzali znajomość 
przepisów najmłodszych uczestników, 
a za prawidłowe odpowiedzi wręczali 
nagrody. Na specjalnie przygotowa-
nym stoisku można było otrzymać 
odblaski, książki, balony i inne ga-
dżety. Na takiej imprezie nie mogło 
zabraknąć inspektora Wawelka – poli-
cyjnej maskotki, z którą wielu uczest-
ników imprezy pozowało do zdjęć. 
Sporą widownię zgromadził mecz piłki 
nożnej rozegrany pomiędzy policjan-
tami a nauczycielami. Po zaciętej wal-
ce zwyciężyli funkcjonariusze (8: 4). 
Obie drużyny otrzymały pamiątko-
we puchary.

To dopiero początek jubileuszo-
wych wydarzeń. - Chcemy być jak naj-
bliżej mieszkańców, dlatego też często 
uczestniczymy w różnego rodzaju fe-
stynach na terenie całego powiatu. 
W ciągu najbliższych miesięcy pla-
nujemy przybliżyć lokalnej społeczno-
ści naszą historię i codzienną służbę. 
Bez stałej współpracy z mieszkańcami 
nasza praca nie przynosiłaby efektów 
i tak jest od blisko stu lat. Jesteśmy 
związani z naszą społecznością, wie-
lu funkcjonariuszy pochodzi z powia-
tu olkuskiego – opowiada inspektor 
Tomasz Zając, Komendant Powiatowy 
Policji w Olkuszu.

Szczegółowy harmonogram wyda-
rzeń nie jest jeszcze opracowywany, 
jednak wiadomo, że jednym z nich 
ma być wystawa poświęcona historii 
policji w powiecie olkuskim. - Jeśli 
ktoś ma pamiątki związane z naszą 
formacją, chętnie z nich skorzystamy 
– dodaje komendant Tomasz Zając.
Zainteresowane osoby mogą zgłaszać 
się w tej sprawie do oficera prasowego 
(tel. 32/6478233, email: rzecznik@ol-
kusz.policja.gov.pl).

Impreza zwieńczająca całoroczne 
obchody odbędzie się w lipcu przy-
szłego roku na Pustyni Błędowskiej. 
Patronat nad policyjnym jubileuszem 
objął „Przegląd Olkuski”.

Dzień Smerfa
olkusz

Piotr Kubiczek

Sezon na osiedlowe pikniki w peł-
ni. W minioną sobotę na Słowikach 
bawiono się do późnego wieczoru, 
a na uczestników festynu czekało 
wiele atrakcji. Najmłodsi skakali na 
dmuchańcach, rodzice mogli sko-
rzystać z bufetu, a wszyscy wspól-
nie spotkali się również przy scenie.

Dzień Smerfa był wspólną inicja-
tywą Spółdzielni Mieszkaniowej „No-
wa”, Klubu Sportowego Flika oraz 
Zarządu Osiedla Słowiki. Tym razem 
w organizację imprezy włączył się rów-
nież Związek Strzelecki „Strzelec”, tak 
więc żaden z uczestników nie mógł 
narzekać na nudę.

Główną część plenerowej impre-
zy otworzył smerfny korowód, w któ-
rym znalazły się przedszkolaki razem 
ze swoimi opiekunami i rodzicami. 
W przemarszu udział również wzię-
li uczestnicy zajęć prowadzonych 
w Osiedlowym Klubie „Kubuś”. Na 
znak rozpoczęcia imprezy, po okolicz-
nościowych przemówieniach zapro-
szeni goście wypuścili smerfne balony 
z helem. Był to sygnał do rozpoczęcia 
części tej mniej oficjalnej, z występa-
mi artystycznymi.

Obok najmłodszych mieszkań-
ców osiedla, próbkę swoich talentów 
wokalno-tanecznych dały także dzieci 
z ościennych miejscowości, w których 
na co dzień KS Flika prowadzi zaję-
ciach sportowo-ruchowe m.in. z Osie-
ka, Zedermana czy Jaroszowca.

Przy okazji festynu nagrodzono 
uczestników konkursu „Moje czyste 
osiedle – tu żyję, tu mieszkam”. Na au-
torów zwycięskich prac podzielonych 
na trzy kategorie wiekowe czekały 
atrakcyjne upominki współfinansowa-
ne ze środków Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz. Wśród najmłodszych konkur-
sowe jury pierwszą nagrodę przyznało 
6-letniej Emilii Polakiewicz, w dru-
giej kategorii głosami sędziów wygra-

ła 9-letnia Kaja Olszowy, a w gronie 
młodych plastyków w wieku 12-14 
lat równych sobie nie miała Natalia 
Szczepara.

Na scenie pojawili się też najlep-
si młodzi konstruktorzy, którzy przed 
południem na sali gimnastycznej SP 
nr 9 wzięli udział w Mini Olimpiadzie 
szybowcowej „Smyki na start”, or-
ganizowanej w całym kraju z okazji 
100-lecia Lotnictwa Polskiego. Sę-
dzią głównym i zarazem prowadzą-
cym zawody był Bolesław Szymski. 
- Byliśmy blisko pobicia krajowego 
rekordu. Do przekroczenia magicz-
nego dystansu 100 metrów zabrakło 
nam bardzo niewiele – mówił podczas 
ceremonii dekoracji sędzia Szymski. 
Tak czy inaczej, impreza okazała się 
strzałem w dziesiątkę.

Czas wręczania nagród wyko-
rzystali ponadto młodzi piłkarze, bo-
wiem Olkuski Klub Sportowy Słowik 
w tym samym dniu zorganizował na 
miejscowych obiektach turniej dla za-
wodników z rocznika 2009. Bramek 
padło bez liku, a wszyscy uczestnicy 
rywalizacji za udział zostali obdaro-
wani medalami oraz pamiątkowymi 
statuetkami.

Podczas tegorocznego Dnia Smer-
fa nastąpiło również symboliczne prze-
kazanie władzy na stanowisku prezesa 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”. 
Odchodzącego na emerytuję Maria-
na Seweryna zastąpi Kazimierz La-
tała. Obaj panowie z rąk prezesa KS 
Flika Marii Beszterdo odebrali smerf-
ne czapki w czerwonym kolorze, jak 
przystało na gospodarzy „smerfnej 
wioski”. Bo jak wiadomo os. Słowiki 
z racji charakterystycznych niebie-
skich dachów często nazywane jest 
Smerfami.

To wszystko działo się na scenie, 
a poza nią na uczestników imprezy 
czekały dmuchane zamki, trampoliny, 
przejażdżki konne, dobrze zaopatrzony 
bufet i grill, a tajniki swojej codziennej 
pracy zdradzali strażacy ochotnicy, 
funkcjonariusze straży ochrony kolei, 
a także mundurowi ze „Strzelca”. Nie 
mogło również zabraknąć dyskoteki 

pod gołym niebem, którą poprowa-
dzili Damian i Gonzo, czyli po prostu 
Łaskawiec Light & Sound.

- Dziękujemy wszystkim osobom 
i instytucjom, które włączyły się do 
organizacji Dnia Smerfa. Pogoda do-
pisała, frekwencja mieszkańców rów-
nież, dlatego w tak efektowny sposób 
mogliśmy połączyć niedawny dzień 
dziecka z osiedlową integracją. Zapra-
szamy ponownie za rok – mówi Maria 
Beszterdo z KS Flika.

Tłumy na rowerowym 
maratonie MTB

olkusz
Piotr Kubiczek

Bike Atelier MTB Maraton ponownie 
zawitał do Olkusza. Blisko tysiąc 
dorosłych zawodników rywalizują-
cych na dwóch trasach i 130 dzie-
ciaków na dłuższych i krótszych 
pętlach. Tak dużej imprezy rowero-
wej Silver Park jeszcze nie widział!

Sportowe zmagania zazwyczaj 
można podzielić na te kameralne i or-
ganizowane z wielkim rozmachem. 
Patrząc z boku na to, co działo się 
właściwie przez całą niedzielę przy ul. 
Głowackiego, Bike Atelier MTB Mara-
ton z całą pewnością można zaliczyć 
do tych drugich.

O tym, z jaką imprezą mieliśmy 
do czynienia najlepiej świadczą liczby 
- ponad 960 kolarzy startujących na 
dystansach HOBBY (29 km) i PRO (65 
km) podzielonych na osiem sektorów 
ze względu na wiek i dotychczasowe 
starty, jak również zacięta konkuren-
cja wśród najmłodszych fanów dwóch 
kółek. Tak efektownego wyniku orga-
nizatorzy chyba się nie spodziewali.

- Zawsze marzyłem, aby taki ma-
raton miał swój początek właśnie w Ol-
kuszu. Już drugi rok z rzędu udało 

nam się ściągnąć do Srebrnego Mia-
sta setki rowerzystów z różnych poko-
leń. Miasteczko rowerowe na terenie 
Silver Parku to jedno, a wymagające 
trasy prowadzące przez malownicze 
zakątki naszego powiatu do drugie. 
Wszystko złożyło się na prawdziwe ro-
werowe święto – zaznacza Dariusz Mu-
rawski, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Olkuszu, będą-
cego współorganizatorem niedzielnej 
imprezy.

Jako pierwsze na starcie olku-
skiego wydania maratonu MTB sta-
nęły dzieci. W zależności od kategorii 
wiekowej chłopcy i dziewczynki ry-
walizowali na pętlach wyznaczonych 
dookoła Silver Parku. Wyścig główny 
ruszył punktualnie o godz. 11:30. Po 
upływie 2,5 godziny na mecie z prawie 
dwuminutową przewagą nad Toma-
szem Dygaczem zameldował się naj-
lepszy w stawce PRO Michał Neumann 
z Siemianowic Śląskich, reprezentu-
jący barwy Cst 7R Mtb Team. Łącznie 
na tym dystansie sklasyfikowano 227 
osób. Najlepsza wśród pań okazała się 
Zuzanna Krzystała-Stępień.

Znacznie wcześniej od triumfa-
tora zmagań na koronnym dystansie 
65 km finiszował Tomasz Pierwocha, 
który okazał się najszybszy w stawce 
uczestników jadących na dystansie 

HOBBY. 29 km mieszkaniec Bielsko-
-Białej pokonał w nieco ponad godzi-
nę. Tutaj konkurencja była znacznie 
większa, bowiem na liście startowej 
znalazły się aż 574 nazwiska. Kobie-
cą klasyfikację zdominowała Sandra 
Adamczyk.

Uczestnicy wyścigu już na mecie 
zgodnie podkreślali, że nie tylko trasa 
maratonu ze względu na piaszczyste 
podłoże była wymagająca. Swoje trzy 
grosze do solidnego zmęczenia doło-
żyła pogoda. Upał dał się we znaki 
wszystkim w komplecie, ale jeszcze 
przed startem nikt nie mówił, że bę-
dzie łatwo.

Olkusz po Rybniku, Żywcu oraz 
Brennej był czwartym w tym roku 
przystankiem Bike Atelier MTB Ma-
raton. Cały cykl zmagań ma dziesięć 
odcinków. Kolejny, także na Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej już za 
niespełna dwa tygodnie. 24 czerwca 
peleton przeniesie się do gmin Żarki, 
Janów, Niegowa. Tam z pewnością 
emocji również nie zabraknie.

Skoro w Silver Parku odbyła się 
impreza roku, to oczywiście wśród 
wielu aparatów nie mogło zabraknąć 
także naszego. Zapraszamy do ob-
szernej fotorelacji ze startu niedziel-
nego wyścigu.

Czytelnicze inspiracje 
na starówce

olkusz
Piotr Kubiczek

Prawie 600 dzieci wzięło udział 
w imprezie pod hasłem „Cały Ol-
kusz czyta dzieciom”, która od-
była się 8 czerwca na olkuskim 
rynku. Było to premierowe wyda-
rzenie w ramach projektu Olkuska 
Biblioteka – Fabryka Czytelniczych 
Inspiracji, realizowanego przez Po-
wiatową i Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną w Olkuszu we współpracy 
z Księgarnią Marka Turleja.

Event w plenerze wpisał się w ob-
chody XVII Ogólnopolskiego Tygodnia 
Czytania Dzieciom w olkuskiej Bi-
bliotece. Piątkowe wydarzenie rozpo-
częło się od czytania „Lokomotywy” 
autorstwa Juliana Tuwima w inter-
pretacji zaproszonych gości. Przed 
mikrofonem stanęli m.in. wicebur-
mistrz Bożena Krok, dyrektor bibliote-
ki Jolanta Zięba, szefowa MOK Beata 
Soboń, a także dyrektorzy i nauczy-
ciele miejskich szkół podstawowych 
i ponadgimnazjalnych.

Wspólna „Lokomotywa” była jed-
nak tylko wstępem do dalszej zabawy. 
Dla dzieci oprócz performatywnego 
czytania oraz interaktywnego spek-
taklu teatralnego w wykonaniu Przy-
stanku Teatr, pod namiotami czekały 
dodatkowe atrakcje. Był Ostry Dyżur 
Literacki, przeprowadzono Bajkowy 
Konkurs Czytelniczy, pokaz zajęć z ro-
botyki oraz zorganizowano też kącik 

małego artysty. Nie zabrakło również 
bajkowego malowania twarzy i eks-
perymentów przygotowanych przez 
partnerów wydarzenia.

W czasie happeningu na starówce 
odbyła się też prezentacja bajkowych 
postaci, w które wcieliły się dzieci ze 
szkół i przedszkoli uczestniczących 
w akcji. Było kolorowo, głośno i ra-
dośnie. To znak, że premiera Fabryki 
Czytelniczych Inspiracji wypadła wzo-
rowo. Zadanie jest dofinansowane ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego z programu Partner-
stwo dla książki. Patronat honorowy 

nad imprezą objął Burmistrz Mia-
sta i Gminy Olkusz, natomiast akcję 
poprowadził aktor Teatru Zagłębia 
i jednocześnie prezes olkuskiego Sto-
warzyszenia Teatralno-Literackiego 
Przemysław Kania.

- Bardzo dziękujemy wszystkim 
dzieciom, które wraz z opiekunami 
wzięły udział w naszym wydarzeniu. 
Serdecznie dziękujemy za piękne baj-
kowe stroje oraz za wspaniałą zabawę 
i zapraszamy do codziennego korzy-
stania z usług olkuskiej książnicy – 
mówi Jolanta Zięba, dyrektor PiMBP 
w Olkuszu.
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Wasze interWencje
Doczekali się asfaltu

zawada
Piotr Kubiczek

Z końcem maja do naszej redak-
cji zadzwoniła jedna z Czytelni-
czek pytając o przeciągający się 
termin wykonania stumetrowego 
odcinka drogi w Zawadzie. Stary 
asfalt zerwano, a po kilku dniach 

prace stanęły. - Dlaczego tak się 
stało? - pytała mieszkanka tej 
miejscowości.

Pytanie skierowaliśmy do Urzę-
du Miasta i Gminy Olkusz. Na odpo-
wiedź doczekaliśmy się i to na taką, 
na jaką najbardziej liczyli mieszkańcy. 
Otóż na remontowanym i do niedawna 
rozkopanym odcinku drogi w końcu 
pojawiła się nowa nawierzchnia asfal-

towa. Razem z zakończeniem remontu 
otrzymaliśmy także komentarz doty-
czący ponad miesięcznej przerwy przy 
realizacji inwestycji.

- Przedłużające się prace wynikały 
z trwających uzgodnień z mieszkańca-
mi, tak aby przebudowa jak najlepiej 
odpowiadała ich oczekiwaniom – in-
formuje Michał Latos, rzecznik pra-
sowy olkuskiego magistratu.

Hałaśliwa udręka 
mieszkańców

klucze
Wiola Woźniczko

Inwestycje w kluczewskim zakła-
dzie Velvet Care Sp. z o. o. idą 
pełną parą. Niestety, jedno z przed-
sięwzięć stało się uciążliwe dla 
mieszkańców. Chodzi o hałas spo-
wodowany pracą nowej maszyny 
papierniczej. Zarząd zakładu stara 
się rozwiązać ten problem.

Rozwojowi przedsiębiorstwa 
sprzyja nowoczesna technologia. 
Problem w tym, że nowoczesna ma-
szyna papiernicza dosłownie spędza 
sen z powiek mieszkańców. - Cieszę 
się, iż modernizacje istniejących za-
kładów idą w ekspresowym tempie – 
daje to możliwości mieszkańcom na 
znalezienie pracy na miejscu, a i inne 
gminy z tego korzystają. Niestety, bu-
dowa VII maszyny papierniczej stała 
się udręką dla mieszkańców już od 
chwili rozruchu. Chodzi o uciążliwy, 
notoryczny hałas słyszalny zarówno za 

dnia jak i wieczorami, gdy mieszkań-
cy np. spacerują. W nocy nie można 
uchylić okien, bo i tak nie uśniemy – 
napisał do nas jeden z Czytelników. 
Do redakcji „Przeglądu Olkuskiego” 
trafiło kilka tego typu interwencji.

Sygnały od mieszkańców Klucz 
płyną nie tylko do naszej redakcji, 
ale również do Velvet Care. Zarząd fir-
my informuje, że w marcu 2018 roku 
została uruchomiona nowa maszyna 
papiernicza, która jest jedną z najważ-
niejszych inwestycji podjętych w za-
kładzie papierniczym Velvet CARE 
w Kluczach w ostatniej dekadzie. Po-
przednia maszyna papiernicza została 
zainstalowana w 1976 roku i pracuje 
do dziś. - Nowa to majstersztyk tech-
nologii, wciąż jest na etapie rozruchu. 
Zanim tak duża inwestycja została 
podjęta, opracowaliśmy w 2016 roku 
szczegółową specyfikację techniczną, 
uwzględniającą również założenia do-
tyczące emisji hałasu wynikającego 
z pracy zainstalowanych urządzeń 
i maszyn. Przeprowadzona na eta-
pie projektowania analiza akustyczna 

wykazała, że poziom hałasu emito-
wanego przez w/w źródła nie będzie 
przekraczał dopuszczalnego poziomu 
hałasu określonego zarówno dla pory 
dziennej, jak i pory nocnej. Dodatko-
wo zainstalowano tłumiki akustyczne 
– twierdzi wiceprezes zarządu Velvet 
Care Sp. z o. o. Marek Ściążko. 

Co firma zamierza zrobić z uciąż-
liwościami, na jakie uskarżają się 
mieszkańcy? - Po otrzymaniu sygna-
łów od mieszkańców zleciliśmy dodat-
kowe pomiary hałasu. Zostaną one 
przeprowadzone zarówno w obrębie 
zakładu produkcyjnego, jak również 
w miejscach wskazanych przez miesz-
kańców. Badania te potrwają około 
2-3 miesiące. Po otrzymaniu szcze-
gółowego raportu dowiemy się, jaki 
jest rzeczywisty poziom hałasu, czy 
poziom ten przekracza obowiązują-
ce normy oraz jakie działania w celu 
rozwiązania problemu są rekomen-
dowane. Wówczas będziemy dyspo-
nować wiedzą, która pozwoli nam na 
podjęcie stosownych działań – wyja-
śnia Marek Ściążko.

Złoty jubileusz ks. 
kanonika Tadeusza Maja
wolbrom

Ewa Barczyk

W niedzielę, 10 czerwca swoiste zło-
te gody - jubileusz 50-lecia kapłań-
stwa obchodził ks. kan. Tadeusz 
Maj, proboszcz parafii p.w. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Wolbro-
miu. Uroczystej sumie w intencji 
Jubilata przewodniczyli dwaj bi-
skupi sosnowieccy: ks. Grzegorz 
Kaszak i ks. Piotr Skucha oraz  in-
fułat Bronisław Fidelus z Krako-
wa. Koncelebrowali ją też kapłani 
z dekanatu, ale także byli wika-
riusze i inni księża współpracują-
cy na przestrzeni lat kapłańskiej 
posługi z lubianym wolbromskim 
proboszczem.

Ks. Kan.Tadeusz Maj ukoń-
czył Wyższe Seminarium Duchowne 
w Kielcach, tam też 12 czerwca 1968 
r. przyjął z rąk biskupa ordynariusza 
Jana Jaroszewicza sakrament święceń 
kapłańskich. Posługę jako wikariusz 
rozpoczął w parafii p.w. św. Andrze-
ja  w Nawarzycach, a następnie pra-
cował w parafii p.w. Przemienienia 
Pańskiego w Grzymałkowie, w parafii 
p.w. Najświętszej Marii panny w Kiel-
cach NMP oraz w parafii św. Andrzeja 
w Olkuszu.

W kolejnych latach już jako pro-
boszcz pełnił posługę kapłańską 
w parafii p.w. NMP Częstochowskiej 
w Kosmolowie, a przez następne 7 lat 
w parafii pw. Macierzyństwa Najświęt-
szej Marii Panny i Michała Archanioła 
w Bolesławiu, gdzie do dziś wspomina-
ją go jako znakomitego kapłana, który 
zostawił po sobie wiele owoców du-

chowych i materialnych. Wśród nich 
szczególne miejsce w zajmuje kaplica 
w Laskach, którą wraz mieszkańca-
mi tej miejscowości oraz sąsiednich 
Koloni i Ujkowa budował od same-
go początku. Stamtąd we wrześniu 
1997 r. trafił do Wolbromia, gdzie ob-
jął probostwo po śmierci pierwszego 
duszpasterza tamtejszej parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Wol-
bromiu. Zadanie miał niełatwe, bo-
wiem parafianie swojego pierwszego, 
zmarłego w wieku zaledwie 55 lat pro-
boszcza ks. kan. Stanisława Ziętka, 
budowniczego nowego kościoła przy 
ul. Kamiennogórskiej darzyli wielką 
estymą. W parafii było jednak dużo 
pracy - kontynuowano dzieło budowy 
i wyposażania kościoła. Swoim zaan-
gażowaniem i ciepłym podejściem do 
ludzi nowy proboszcz z czasem zyskał 
sympatię i zaufanie wiernych, którzy 

swoją wdzięczność za wieloletnią po-
sługę w wolbromskiej parafii wyrażali 
w licznej obecności na liturgii, a także 
składanych Jubitatowi życzeniach.

Ks. Tadeusz Maj zapowiada, że 
zgodnie z zasadami za rok odda się do 
dyspozycji swojego biskupa i przejdzie 
na emeryturę, ale parafianie zupełnie 
sobie tego nie wyobrażają.

- Trzeba przyznać, że mamy 
szczęście do dobrych proboszczów. 
Z wielkim sentymentem wspominamy 
pierwszego z nich – księdza Ziętka, 
a teraz - ksiądz Maj. To również bar-
dzo ciepły, życzliwy człowiek i dobry 
kapłan. Oby został z nami jak najdłu-
żej, a kiedy rzeczywiście - choć ma-
my nadzieję, że nie będzie to prędko 
- przyjdzie czas jego odejścia liczymy, 
że będzie nas często odwiedzał – dzielą 
się opiniami zgromadzeni na uroczy-
stości parafianie.

Skanalizują siedem ulic
klucze

Wiola Woźniczko

Na siedmiu ulicach w Kluczach zo-
stanie wybudowana sieć kanaliza-
cyjna. Inwestycja znalazła się na 
liście projektów dofinansowanych 
z unijnych funduszy.

Gmina Klucze złożyła wniosek 
w ramach działalności Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Olkuszu o dofinansowanie 
„Budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z przebudową sieci wodociągo-
wej na terenie miejscowości Klucze”. 
Zgodnie z projektem zostanie wybudo-
wana sieć kanalizacyjna i przebudo-
wana sieć wodociągowa w na ulicach: 
Pocztowej, Miodowej, Łącznej, Gołę-
biej, Krótkiej, Krętej i Szkolnej. Pla-
nowany zakres prac obejmuje również 
odtworzenie asfaltowych nawierzchni.

Wartość projektu wynosi 4 412 
328,99 złotych, a otrzymana dotacja 
1 987 872,70 złotych. 

- Gmina będzie partycypować 
w kosztach tej inwestycji , ponieważ 

jesteśmy zobowiązani do wykonania 
kanalizacji całej aglomeracji, czyli 
miejscowości Klucze i Jaroszowiec. 
Inwestycję w Jaroszowcu zakończy-
liśmy w 2016 roku – wyjaśnia wójt 
gminy Klucze Norbert Bień.

Środki przyznano w ramach dzia-
łania „Ochrona zasobów wodnych” 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego. Łącznie 
w konkursie 27 małopolskich projek-
tów wsparto dofinansowaniem w wy-
sokości 133 414 145,65 złotych.
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Trzy auta  
dla strażaków  
– ochotników

powiat
Wiola Woźniczko

Bukowno, Klucze i Olkusz to trzy 
gminy, do których trafią dotacje na 
zakup samochodów pożarniczych. 
Władze województwa małopolskiego 
rozstrzygnęły konkurs „Bezpieczna 
Małopolska”.

To już czwarta edycja programu, 
w ramach którego samorządy ubiega-
ją się o środki na wsparcie ochotni-
czych straży pożarnych. Tym razem 
na nowoczesny sprzęt województwo 
przeznaczyło ponad 2 mln 200 tys. zło-
tych. To więcej niż w trzech poprzed-
nich edycjach razem wziętych. Środki 
zostaną przeznaczona na zakup m. 
in. odzieży ochronnej, aparatów tle-
nowych, radiotelefonów, defibrylato-
rów, wężów pożarniczych.

- Konkursy, które organizujemy 
z myślą o strażakach z ochotniczych 
straży pożarnych cieszą się bardzo 
dużą popularnością. Z każdą kolej-

ną edycją przybywa starających się 
o dotacje. Tylko w tym roku uda się 
wesprzeć aż 195 jednostek OSP, ale 
w całej historii konkursu Bezpieczna 
Małopolska, czyli od 2015 roku, z bu-
dżetu województwa przekazaliśmy 
ponad 2,1 mln złotych, które trafiły 
do 321 jednostek OSP z Małopolski. 
Dzięki temu praca strażaków-ochotni-
ków jest nieco łatwiejsza, a mieszkań-
cy mogą czuć się bezpiecznie – mówi 
wicemarszałek Wojciech Kozak.

W tym roku po raz pierwszy środ-
ki z „Bezpiecznej Małopolski” zostały 
przyznane także na zakup samocho-
dów: 9 pojazdów ratowniczo-gaśni-
czych średnich oraz 16 samochodów 
pożarniczych lekkich. Właśnie na cel 
dotacje zostały przyznane Bukownu, 
Kluczom i Olkuszowi, w łącznej kwocie 
180 tys. złotych. Dzięki dotacji w wy-
sokości 80 tys. złotych do OSP Ryczó-
wek trafi średni samochód pożarniczo 
– gaśniczy. Dwa pozostałe samorządy 
otrzymały po 50 tys. złotych dofinan-
sowania do zakupu lekkich pojazdów 
dla OSP Bukowno Miasto i OSP Osiek.

Zabawa  
pod zamkiem

rabsztyn
Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”

Przeszło 150 dzieciaków wraz 
z opiekunami wzięło udział 
w piątkowym (8.06) V Zlocie Tury-
stycznym Rabsztyn 2018” zorga-
nizowanym przez Stowarzyszenie 
„Zamek Rabsztyn”, Socjalizacyjną 
Placówkę Opiekuńczo – Wychowaw-
czą oraz Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Olkuszu. W zlocie 
wzięło udział prawie pięćdziesięciu 
podopiecznych placówek opiekuń-
czo – wychowawczych oraz dzieci 
przebywające w rodzinach zastęp-
czych na terenie całego powiatu 
olkuskiego.

Większość uczestników dojecha-
ła pod zamek, ale pięćdziesięciooso-
bowa grupa przyszła do Rabsztyna 
z Jaroszowca wędrując przez rezerwat 
przyrody Pazurek. Grupę prowadził 
społecznie olkuski przewodnik Hen-
ryk Witecki. Na miejscu na uczestni-
ków zlotu czekał cały szereg atrakcji. 
Po przyjściu pod zamek w Rabsztynie 
wszyscy dostali znaczek rajdowy. Naj-
większym zainteresowaniem cieszy-
ły się tzw. dmuchańce ufundowane 
przez PCPR oraz konkursy prowadzo-
ne przez wychowawców Socjalizacyjnej 
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 
w Olkuszu. Był konkurs plastyczny, 
którego uczestnicy mieli za zadanie 
uzupełnić rysunek zamku, odbył się 
konkurs profilaktyczny w formie tzw. 
koła fortuny oraz konkurencje sporto-

we, m.in.: przeciąganie liny i turniej 
siatkówki, gdzie funkcję piłki spełniał 
balon wypełniony ciepłą wodą.

Uczestnikom podobał się także 
pokaz grupy ratowniczej z olkuskiego 
I Liceum Ogólnokształcącego. Wszy-
scy uczestnicy zlotu dostali gorące 
kiełbaski, pieczone ziemniaki, napo-
je oraz słodkie bułeczki ufundowane 
przez olkuski PSS. Dzięki uprzejmo-
ści MOK Olkusz uczestnicy zlotu mieli 
możliwość skorzystania z terenu pod 
zamkiem oraz mogli za symboliczną 
złotówkę zwiedzić zamek Rabsztyn 
i „Chatę Kocjana”. Podczas finału zlo-
tu wręczono nagrody rzeczowe i dyplo-
my wszystkim drużynom. Wszystkie 
drużyny otrzymały też zestawy mate-
riałów promocyjnych Miasta i Gminy 
Olkusz oraz plecaki i słodycze.

W zlocie wzięły udział: Socjali-
zacyjna Placówka Opiekuńczo – Wy-
chowawcza w Olkuszu, Świetlica 
Środowiskowa z Bukowna, Placów-
ka Wsparcia Dziennego z Bolesławia 
i 25 rodzin zastępczych z całego po-
wiatu olkuskiego. Uczestników zlotu 
powitali: Dominika Sobera-Goc, dy-
rektor Socjalizacyjnej Placówki Opie-
kuńczo – Wychowawczej w Olkuszu, 
Anna Rzepka, dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Olku-
szu oraz Bogusława Sypień ze Sto-
warzyszenia „Zamek Rabsztyn”. Zlot 
został zorganizowany przy wsparciu 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu 
oraz prywatnych sponsorów. Partne-
rem zlotu był Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Olkuszu.

Grają już 90 lat !
zagórowa

Ewa Barczyk

W czerwcu 2018 r. jubileusz 90-le-
cia swojej działalności uroczyście 
obchodzi orkiestra włościańska 
z Zagórowej. Z tej okazji zorgani-
zowano okolicznościowe spotkanie 
pod poetycką nazwą „Muzyczne Im-
presje w Dolinie Dłubni – powrót do 
tradycji”. Dziś Włościańska Orkie-
stra Dęta z Zagórowej to właściwie 
orkiestra lokalnej drużyny OSP. 

Idea jej założenia powstała 15 
września 1928 roku podczas zebrania 
wiejskiego w domu Franciszka Doma-
gały. W skład pierwszego zespołu we-
szło osiemnastu lokalnych muzyków, 
którzy wpłacili po 180 zł wpisowego. 
Pieniądze zostały przeznaczone głów-
nie na zakup instrumentów. Trzeba 
przyznać, że kwota wyasygnowana 
przez każdego z członków zespołu by-
ła znaczna - dla porównania „metr”, 
czyli 100 kg żyta, kosztowało wte-
dy 16 zł. Muzyków przez całe lata 
w różny sposób wspierała cała lokal-
na społeczność, dumna z posiadania 
własnej orkiestry dętej. Od początku 

swojego istnienia zespół zrzeszał lo-
kalne muzyczne talenty i uświetniał 
różne wydarzenia. Nawet w czasie 
II wojny światowej orkiestra nie za-
przestała swojej działalności, a star-
si mieszkańcy pamiętają, że koncerty 
dawane przez muzyków podnosiły na 
duchu, a także przypominały o waż-
nych wartościach patriotycznych 
i wspólnotowych.

Przez ostatnie 90 lat członkowie 
orkiestry spotykali się, by wspólnie 
ćwiczyć najczęściej w niedziele, wyko-
rzystując na próby różne dostępne po-
mieszczenia - prywatne domy, szkolne 

klasy, a później budynek miejscowej 
remizy, bowiem w 1972 r. orkiestra 
weszła w struktury Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Zagórowej i tak działa 
do dziś. Od roku 2001 kapelmistrzem 
jest Dariusz Pikor, muzyk krakowskiej 
orkiestry garnizonowej. Prezesem or-
kiestry jest Piotr Domagała, który jed-
nocześnie gra w zespole.

Włościańska Orkiestra Dęta z Za-
górowej koncertuje podczas wydarzeń 
religijnych i świeckich ku radości sym-
patyków tego typu muzyki nie tylko 
w gminie Trzyciąż. Bierze także udział 

i osiąga sukcesy na przeglądach i róż-
norodnych konkursach muzycznych.

Jubileuszowe uroczystości zapo-
czątkował przemarsz gminnych or-
kiestr oraz pocztów sztandarowych 
OSP na plac przed remizą, gdzie od-
prawiona została polowa msza św. 
w intencji muzyków – grających w ze-
spole obecnie, w przeszłości i tych, 
którzy odeszli już na wieczną wartę. 
Po niej, nastąpiła część oficjalna uro-
czystości, podczas której uhonorowa-
no osoby szczególnie zasłużone dla 
zespołu, a następnie dokonano pod-
sumowania bardzo bogatego dorobku 
orkiestry. Wspominano dawne i bliż-
sze wydarzenia z życia zespołu mu-
zyków, a także miejscowej OSP i wsi.

Do życzeń dla jubilatów przyłączy-
li się przedstawiciele lokalnego samo-
rządu z wójtem Romanem Żelaznym 
i przewodniczącym Rady Gminy Lucja-
nem Gajdą na czele, którzy przekazali 
zespołowi nowe instrumenty muzycz-
ne: zakupioną ostatnio trąbkę Yamaha 
oraz dofinansowaną w ramach „Mece-
natu Małopolski 2018” tubę B.
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Kinga Kasprzyk 
laureatką Festiwalu 

Zaczarowanej Piosenki!
kraków

Piotr Kubiczek, fot. archiwum rodziny 
Kasprzyków

Pochodząca z Jaroszowca, a miesz-
kająca obecnie w Kluczach 13-letnia 
Kinga Kasprzyk została laureat-
ką 14. Ogólnopolskiego Festiwalu 
Zaczarowanej Piosenki. Podczas 
koncertu finałowego na Rynku 
Głównym w Krakowie niewidoma 
nastolatka pod opieką Marii Sadow-
skiej wyśpiewała 3. miejsce.

To nie pierwszy sukces 13-letniej 
Kingi. Dziewczynka śpiewa od naj-
młodszych lat, swoim głosem czarując 
publiczność wszędzie tam, gdzie się 
tylko pojawi. Ma za sobą także udział 
w jednej z poprzednich edycji tego nie-

zwykłego festiwalu, ale w 2016 roku 
w duecie z Moniką Kuszyńską zdoby-
ła „tylko” wyróżnienie. Teraz nadszedł 
czas na trzecią nagrodę.

Festiwal Zaczarowanej Piosenki 
to kilkuetapowy konkurs dla utalen-
towanych wokalnie osób z orzeczoną 
niepełnosprawnością, które z mikro-
fonem w ręce od 2005 roku walczą 
o Statuetki Zaczarowanego Ptaszka 
oraz stypendia, pozwalające im na do-
skonalenie umiejętności wokalnych. 
Do finałowego koncertu zapraszanych 
jest dwanaście osób – sześć do 16. ro-
ku życia i tyle samo w kategorii doro-
słych. Ostatnie dni przed prestiżowym 
występem na krakowskim rynku fina-
liści spędzają w asyście swoich mu-
zycznych opiekunów. Kinga trafiła pod 
skrzydła Marii Sadowskiej, kojarzonej 

nie tylko z występów na scenie, ale tak-
że z bycia jurorką w telewizyjnym show 
„The voice of Poland”. Wspólnie wy-
konały utwór „Kiedy nie ma miłości”, 
natomiast w solowym występie Kinga 
zaśpiewała „Pszczółkę Maję”. Dobór 
tytułów nie był przypadkowy, bowiem 
każdy finał ukierunkowany jest na re-
pertuar konkretnego artysty. W tym 
roku uczestnicy koncertu głównego 
upamiętnili postać zmarłego w ubie-
głym roku Zbigniewa Wodeckiego.

Koncert retransmitowany bę-
dzie w najbliższą sobotę o godz. 15:10 
przez drugi program Telewizji Pol-
skiej, a werdykt w sprawie laureatów 
tegorocznego festiwalu wydało jury 
w składzie: Joanna Wodecka (córka 
Zbigniewa Wodeckiego) – przewod-
nicząca, Ewa Błaszczyk, Przemysław 
Bolechowski, Jacek Cygan, Eweli-
na Flinta, Bronisław Maj, Paulina 
Mikuła, Włodzimierz Pawlik, Zbi-
gniew Preisner, Adam Sztaba, Mag-
dalena Waligóra-Lisiecka, Elżbieta 
Zapendowska. Honorowy patronat 
nad festiwalem objęli: Anna Dymna 
- prezes Fundacji „Mimo Wszystko” 
oraz małżonka prezydenta RP Agata 
Kornhauser-Duda.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, 
a sukces Kingi jest tym cenniejszy, 
że jej występy oceniali specjaliści ze 
świata muzyki. Cały czas mocno ją 
dopingujemy, bo do swojego talentu 
przekonała już wiele osób – mówi Piotr 
Kasprzyk, tata 13-latki.

Letnie impresje  
Actus Animi

wolbrom
Ewa Barczyk

Kończący się rok szkolny sprzy-
ja podsumowaniom. Jak co roku 
w czerwcu, znana szczególnie w lo-
kalnym środowisku choreografka 
i instruktorka tańca Katarzyna Ga-
łązka-Biedul wraz z liczną rzeszą 
osób wspierających zorganizowała 
koncert, prezentujący efekty pracy 
artystycznej i szkoleniowej w gru-
pach tanecznych trenujących w jej 
szkole. Tradycyjne już „Letnie im-
presje” w tym roku znacznie różni-
ły się jednak od poprzednich edycji.

„W tańcu chodzi o bycie w chwili. 
Wsłuchanie się w zakres doznań oraz 
pozwolenie na to, by stało się ono pa-
liwem uczuć, form i treści. [...] Musi-
my pamiętać, by tańczyć choć trochę 
każdego dnia… i nigdy nie robić tego 
przed lustrem” - przekonywał w swo-
im orędziu na Międzynarodowy Dzień 
Tańca 2018 Ohad Naharin. Tańcz-
my więc - z potrzeby serca, z wdzię-
kiem, talentem, z chęcią wyrażenia 
własnych uczuć, potrzeb... Wolbrom-
ski Teatr Tańca Actus Animi, Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Actus Animi oraz 
Kwadrance - Pracownia Artystyczno - 
Taneczna życzą wszystkim tancerzom 
radości i satysfakcji z tańca! Tańcząc 
zmieniajmy świat na lepsze! - takie 
przesłanie przyświecało tegoroczne-
mu koncertowi, prezentującemu do-
konania licznej grupy utalentowanych 
wolbromskich tancerzy.

Od roku działają samodzielnie 
w nowych strukturach, poza lokal-
nym Domem Kultury, gdzie trenowali 
i uczyli się przez lata. Zmiana przy-
czyniła się do znacznego poszerzenia 

oferty, więc na scenie widzowie mogli 
podziwiać jeszcze bogatszy i bardziej 
niż wcześniej różnorodny repertuar. 
Obok klasycznego już pokazu minia-
tur tanecznych w wykonaniu wycho-
wanków Katarzyny Gałązki-Biedul 
z Teatru Tańca Actus Animi i Formacji 
7-th Step w wieku od lat 3 do -nastu, 
zaprezentowano także efekty szkole-
nia młodych akrobatów, poprawiają-
cych sprawność i gibkość pod okiem 
trenerki Bożeny Piputy, występy hip-
-hopowców i adeptów breakdance, 
trenujących z mistrzami w swoich 
dziedzinach Darią Ritą Powagą i Grze-
gorzem „Dragonem” Koniecznym. Były 
też pokazy tańca towarzyskiego w wy-
konaniu par dorosłych, uczących się 
tej sztuki od utytułowanej tancerki 
i instruktorki Anny Paprockiej, a także 
świetnie radzących sobie na parkiecie 
par niespełna kilkuletnich dzieci - wy-
chowanków Piotra Nawary. Brazylij-
ska samba i kubańskie rytmy chachy 
i rumby w wykonaniu trenujących do-
piero od czterech miesięcy dorosłych, 
a także ich występ w zestawie tańców 
standardowych wywołał podziw wi-
dzów i zapewne niejednego zachęcił 
do podjęcia prób w tej dziedzinie. Na 
wolbromskiej scenie wystąpili także 
goście: Glutaminian Sodu z Olkusza 
i gimnastyczki z Jura Acro Academy 
z Zawiercia.

Gościem specjalnym pokazu, któ-
ry zaprezentował wolbromianom swoje 
niezwykłe taneczne umiejętności był 
współpracujący z Katarzyną Gałązką-
-Biedul i jej wychowankami w interdy-
scyplinarnym projekcie artystycznym 
„Wspólny front” półfinalista telewi-
zyjnego programu „Mam talent” Ce-
zary Borowik.

Warto w tym miejscu wspomnieć, 
że projekt „Wspólny front” realizowa-

ny jest przez najwybitniejszych pol-
skich artystów, występujących w roli 
„Mistrzów” i młodych adeptów sztu-
ki „Uczniów”, łączących swój talent 
w jednej wspólnej produkcji multi-
medialnej, narodowej opery F. No-
wowiejskiego „Legenda Bałtyku”. 
Projekt realizują wybitne autoryte-
ty pedagogiczne z różnych dyscyplin 
artystycznych, których zadaniem jest 
inspirowanie, animowanie i motywo-
wanie twórczości młodzieży w zakresie 
szeroko rozumianej kultury. Materią 
ich pracy są mało znane (a czasem zu-
pełnie zapomniane) dzieła muzyczne 
Polskiego Dziedzictwa Narodowego, 
pokazujące bogactwo naszej kultury 
i dające możliwość reinterpretacji kla-
sycznych wzorców, przy użyciu współ-
czesnych, nakierowanych na młodego 
odbiorcę metod. Praca i wymiana do-
świadczeń łączą się w tym projekcie 
z artystycznymi działaniami młodych 
twórców i ich pedagogów. Projekt ma 
charakter regionalny, a jego działania 
zarówno twórcze jak i demonstracyjne 
będą realizowane w różnych ośrod-
kach na terenie całego kraju. Efekty 
pracy Katarzyny Gałązki-Biedul i jej 
uczennic, tańczących w tym przed-
stawieniu będzie można podziwiać 
już jesienią tego roku.

Szczególne wzruszenie wśród wi-
dzów wywołała zaprezentowana na 
podsumowanie niedzielnego koncertu 
miniatura „Build the Home” przygo-
towana wspólnie przez instruktorów 
i choreografów Katarzynę Gałazkę-
-Biedul i Cezarego Borowika, której 
symboliczna wymowa nawiązywała 
do szczególnej, domowej atmosfery, 
panującej wśród wolbromskich tan-
cerzy związanych z Kwadrance oraz 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Teatru 
Tańca Actus Animi.

Policjanci uczyli 
bezpieczeństwa nad wodą
wolbrom

Ewa Barczyk

Upalne sobotnie popołudnie nad 
wolbromskim zalewem upłynęło 
bardzo pożytecznie. Z inicjatywy 
policji, we współpracy z lokalną jed-
nostką WOPR na lokalnej przystani 
zorganizowano piknik edukacyj-
ny „Kręci mnie bezpieczeństwo… 
nad wodą”.

Zbliżające się szybko wakacje 
z pewnością staną się okazją do wielu 
niebezpiecznych sytuacji. Wychodząc 
z założenia, że propagowanie wiedzy 
o prawidłowym korzystaniu z dobro-
dziejstw bezpiecznego wypoczynku 
może im zapobiec, albo w znacznym 
stopniu je ograniczyć policjanci z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Olkuszu, 
Posterunku w Wolbromiu, wspólnie 
z Komendą Powiatową Policji w Chrza-
nowie i Wodnym Ochotniczym Po-
gotowiem Ratunkowym promowali 
bezpieczne zachowania wśród osób 
wypoczywających nad wodą.

- Głównym celem tego przedsię-
wzięcia jest zwrócenie szczególnej 
uwagi społecznej na zagrożenia, jakie 
nieść może ze sobą rekreacja wodna, 
a także promowanie odpowiedzialnych 

postaw osób przebywających w wo-
dzie i nad wodą, a w efekcie dalsze 
ograniczanie wypadków - przekony-
wali funkcjonariusze. 

Uczestnicy sobotniego pikniku 
nad zalewem mieli zatem możliwość 
przypomnieć sobie najważniejsze za-
sady bezpiecznego korzystania z ką-
pieli, a nawet - dzięki specjalnym 
okularom - na własnej skórze prze-
konać się, jak postrzega świat oso-
ba po zażyciu narkotyków. Na dzieci, 
oprócz wiedzy, czekało mnóstwo po-
żytecznych gadżetów, jak elemen-
ty odblaskowe do noszenia w czasie 
wakacyjnych wypraw na rowerze 
i wycieczek pieszych w pobliżu dróg 
publicznych, książeczki i ulotki edu-
kacyjne, a także możliwość popłynię-
cia policyjną motorówką. Z ogromnym 
zainteresowaniem dzieci obserwowały 
też elementy pracy śledczych, którzy 
pokazali jak ujawnia się i zabezpiecza 
odciski palców.

Warto pamiętać o konieczności 
zachowywania podstawowych za-
sad ostrożności i rozwagi: wybiera-
jąc teren do wypoczynku nad wodą 
- korzystać z miejsc do tego prze-
znaczonych, najlepiej tam, gdzie nad 
bezpieczeństwem czuwają ratownicy 
WOPR-u, przed kąpielą zapoznać się 

ze wszystkim znakami i instrukcjami 
dotyczącymi warunków przebywania 
w danym miejscu, a także pamiętać, 
że na wejście do wody zezwala biała 
flaga umieszczona na maszcie kąpie-
liska, a flaga czerwona oznacza całko-
wity zakaz kąpieli. Zanim zaczniemy 
rozkoszować się kąpielą w natural-
nych zbiornikach i nad rzekami warto 
rozeznać warunki kąpieliska - nigdy 
nie wolno wskakiwać do wody, której 
głębokości nie znamy lub gdy miejsce 
jest objęte zakazem. Nieznana głębo-
kość i struktura dna może narazić nas 
na urazy, kalectwo, a nawet śmierć. 
Rozsądek nakazuje, aby do wody nie 
wchodzić pod wpływem alkoholu i in-
nych środków odurzających. Jak po-
kazują statystyki, najwięcej utonięć 
i wypadków nad wodą dotyczy właśnie 
osób znajdujących się pod wpływem 
tych używek. Pływając łódkami, ka-
jakami i rowerami wodnymi dobrze 
jest założyć zapewniający bezpieczeń-
stwo kapok. Brawura i ryzyko nieste-
ty zbyt często są przyczyną groźnych 
wypadków - dlatego nigdy dosyć uwa-
gi i kultury w korzystaniu z kąpielisk. 
Niedopuszczalne jest popychanie czy 
wrzucanie do wody osób stojących na 
kładkach lub pomostach. Nie wolno 
również podtapiać innych pływają-
cych. Szczególną uwagę i troskę po-
winniśmy skierować na korzystające 
wody dzieci. Kiedy zaś zobaczymy ko-
goś tonącego - nie stójmy bezczynnie. 
Jeśli sami nie jesteśmy w stanie prze-
prowadzić czynności ratunkowych 
lub podjęcie ich zagrażałoby naszemu 
bezpieczeństwu, najszybciej jak się 
da zawiadamiamy wykwalifikowane 
służby. Warto też pamiętać, że tonący 
może stanowić zagrożenie dla ratow-
nika. Lepiej podać takiej osobie jakiś 
przedmiot pomagający utrzymać się 
na wodzie, np. koło ratunkowe, wiosło 
czy deskę niż zbliżać się do człowieka, 
który w panice może niezamierzenie 
nas skrzywdzić.
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Fabryka produkuje z  wykorzystaniem najnowo-
cześniejszych metod zarządzania produkcją: lean 
manufacturing, LADM (Line Archiecture Design 
Methodology), MPAH (Material Providing and 
Handling), MTM (Methods-Time Measurment), SIM 
(Short Interval Management) i innych, połączonych 
w  ramach filozofii SPS (Schneider Performance 
System).

Już po czterech latach działalności podjęto decyzję 
o  rozbudowie zakładu, a  w  ciągu niespełna roku 
od wmurowania kamienia węgielnego została 
zbudowana nowa hala produkcyjna o powierzchni 
3,8 tys. m². Jej uroczystego otwarcia, w  dniu 5 
września 2003 roku dokonał ówczesny prezes 
koncernu Henri Lachmann oraz Dyrektor Fabryki 
Robert Wołowiec. Pod koniec 2003 roku zatrud-
nienie wynosiło już 270 osób. Wraz z rozbudową 
została uruchomiona kolejna produkcja nowego 
wyłącznika z  gamy Multi 9  o  nazwie iDPKN 
na linii produkcyjnej zbudowanej specjalnie dla 
tego projektu, a pod koniec roku odbył się kolejny 
transfer automatycznej linii Compact NS. Również 
w  2003 roku SEIP uzyskał status fabryki global-
nej, co oznaczało samodzielną produkcję i  pełną 
odpowiedzialność za dostarczanie produktów 
na potrzeby globalnego rynku. Od 2005 fabryka 
rozpoczęła swoje doświadczenia w zakresie Lean 
Manufacturing optymalizując istniejące procesy 
na procesy zgodne  z Lean Manufacturing – dużo 
korzystniejsze z punktu widzenia organizacji, bez-
pieczeństwa czy ergonomii.

Rok 2007 wiąże się z kolejnymi ważnymi wydarze-
niami w rozwoju fabryki, a mianowicie transferem 
dalszych linii produkcyjnych – linii rozłączników 
typu Interpact (obecna gama Compact INS), który 
pozwolił na rozwój fabryki.
Wszystkie te lata pozwoliły na rozwój kompetencji 
wewnętrznych oraz specjalistów w  zakresie pro-
duktu i  procesu z  pełną autonomią zarządzania, 
a fabryka stała się specjalistą na rynku europejskim 
i  światowym w  zakresie produkowanych wyłącz-
ników i rozłączników. W wyniku tych działań była 
podjęta w 2011 roku decyzja o kolejnej rozbudowie 
fabryki, która rozpoczęła się w 2011, a zakończyła 
w 2012 roku i obecnie jest to zakład o powierzchni 
7,5 tys. m².

Mając na uwadze ciągły rozwój oraz dążenie 
do zaspokojenia potrzeb klienta podjęta została 
decyzja o  budowie nowego wyłącznika i  projekt 
został nazwany Gambit. Prace nad projektem 
zaczęły się w roku 2011 przez otwarcie  i  rozpo-
częcie fazy opracowania koncepcji produktu oraz 
wykonalności. Gambit to wyłącznik zaprojektowany 
na bazie Compact NSX którego cechami są zmiany 
konstrukcji w  obszarze podłączeń i  zacisków ka-
blowych, minimalizacja rozmiaru wyłącznika, który 
swoimi wymiarami jest 40% mniejszy od compacta, 
innowacyjne rozwiązania zostały wprowadzone 
w obszarze modułu zabezpieczeń elektronicznych, 
które pozwolą za pomocą podłączenia sieciowego 
komunikować się z  zabezpieczeniem i  przesyłać 
informacje o bieżących parametrach pracy. 

Firma udowadnia, że jest w  stanie wprowadzać 
i monitorować  innowacyjne rozwiązania techno-
logiczne, takie jak:
– systemy on-line i  narzędzia cyfrowe: przykład 

systemu Andon do monitorowania  wydajności 
– roboty przemysłowe na niektórych liniach pro-

dukcyjnych.

Bukowieńska firma to nie tylko produkcja na naj-
wyższym poziomie. Tutaj szczególnie starannie dba 
się o pracowników. Najlepszym dowodem na to jest 
wpis w  2009 roku na „Złotą listę pracodawców” 
Państwowej Inspekcji Pracy oraz pierwsze miejsce 
w konkursie PIP na poziomie kraju. Kolejna nagroda 
PIP w 2013 potwierdza ciągłość działań w zakre-
sie poprawy bezpieczeństwa pracy. Firma działa 
aktywnie również na rzecz dzieci z terenu miasta 
i okolicy, współpracując  ze szkołami i organizacjami 
pożytku publicznego. Nagrodą za zaangażowanie 
w działania w zakresie lokalnej społeczności była 
Nagroda Burmistrza Miasta Bukowno „Róża 
Biznesu”, otrzymana w 2012 roku. Dzięki zaanga-
żowaniu naszych pracowników i prowadzonej akcji 
LULI, jesteśmy wstanie wspierać regularnie dzieci,  
a  nagrodą w tej kategorii działań jest każdorazowy 
uśmiech dzieci ze Szkół, Świetlicy Środowisko-
wej czy Ośrodka opiekuńczo-wychowawczego.  
Od 2015 roku pracownicy zaangażowali się równie 
mocno, jak w  poprzednie akcje, również w  akcję 
Szlachetnej Paczki, realizując marzenia świąteczne 
jednej z rodzin z Bukowna.

Fabryka Schneider Electric  
Industries Polska Sp. z o. o

powstała w Bukownie 1998 r jako 
część międzynarodowej korporacji 
produkującej wyłączniki i  roz-
łączniki aparatury niskich napięć. 
Profil produkcji to dwie gamy pro-
duktów: wyłączniki Compact NS/
NSX oraz rozłączniki COMPACT 
INS/INV. Firma produkuje ponadto 
różnorodne akcesoria do wymie-
nionych produktów.

olkusz
Olgerd Dziechciarz

Antoni Minkiewicz (w źródłach 
występuje też jako Mińkiewicz, 
a jego pseudonimem konspiracyj-
nym był „Sław”) jest fascynującą 
postacią! Myślę, że facet musiał 
cierpieć na ADHD, bo nie potrafił 
usiedzieć na miejscu; nieustannie 
coś robił, działał, tworzył struktu-
ry, organizował i knuł przeciwko 
zaborcom. Jestem przekonany, że 
gdyby nie przedwczesna śmierć 
podczas wojny 1920 roku byłby 
ważną personą w dwudziestoleciu 
międzywojennym.

Kto wie, może nawet zostałby 
premierem? Zresztą i tak pozostaje 
jednym z nielicznych olkuszan, 
którzy piastowali urząd ministra 
rządu RP – i to – jako jedyny – aż 
w trzech gabinetach. W tym roku 
hucznie obchodzimy 100-lecie odzy-
skania niepodległości przez Polskę 
i trwa akcja przypominania postaci 
zasłużonych w dziele odzyskania bytu 
państwowego w 1918 r. Wśród tych 
postaci na poczesnym miejscu znaj-
duje się właśnie Antoni Minkiewicz. 
Na olkuskich autobusach – w ramach 
akcji „Przystanek Niepodległość” 
– umieszczono duże naklejki z wi-
zerunkami tych, które zasłużyły się 
w tym zbożnym dziele. Wśród nich 
nie mogło więc zabraknąć człowieka, 
któremu postanowiłem poświęcić 
pierwszy odcinek z cyklu „Zasłużeni 
na 100-lecie”.

Antoni Minkiewicz urodził się 
w 1881 r. w Łyczówce w powiecie 
starokonstantynowskim na Wołyniu 
(inne źródła mówią, że w Kupielach), 
jako syn właścicieli ziemskich Feliksa 
i Antoniny z Iwanowskich. Miał troje 
rodzeństwa, w tym młodszego brata 

Wacława (1885–1938), który był 
adwokatem w Petersburgu i War-
szawie, radcą prawnym m. in. w Za-
rządzie Miejskim w Warszawie, czy 
przedsiębiorstwa Gdynia–Ameryka 
Linie Żeglugowe. Ponoć przez matkę, 
Antoninę z Iwanowskich, Minkiewicz 
był spokrewniony z Juliuszem Sło-
wackim. Stąd zapewne jego wkład 
w budowę pomnika wieszcza w krze-
mienieckim kościele z okazji 60-lecia 
śmierci poety, czyli w 1906 r. Tylko 
sprytowi Minkiewicza zawdzięczać 
można było fakt, że na pomniku zna-
lazły się słowa Słowackiego, które nie 
mogły podobać się władzom carskim, 
a mimo to zostały wyryte - „Lecz zakli-
nam niech żywi nie tracą nadziei...” 
(fragment wiersza „Testament mój”). 
Skądinąd historia postawienia tego 
pomnika, bardzo podobna jest do tej 
z potajemnym ustawieniem obelisku 
na grobie płk. Francesca Nulla w Ol-
kuszu, który przewieziono w ukryciu, 
zamontowano na Starym Cmentarzu 
nocą stawiając władze carskie przed 
faktem dokonanym. Po ukończeniu 
I Gimnazjum w Żytomierzu podjął 
Minkiewicz studia na wydziale przy-
rodniczym na Uniwersytecie Kijow-
skim.

W 1900 r. za przemówienie na 
wiecu i spoliczkowanie żandarma 
został zesłany na trzy lata do bata-
lionu karnego w Sarykamyszu na 
Kaukazie. Po amnestii w 1903 r. 
skończył studia w Akademii Gór-
niczej w Loeben (Austria). Działał 
podówczas w organizacji „Promień, 
Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży 
Postępowej”. Już jako inżynier trafił 
w 1907 r. na ziemię olkuską. Praco-
wał w kopalni Saturn, następnie był 
dyrektorem kopalni galmanu w Sław-
kowie. W okolicach Olkusza (rejon 
kopalni Józef na Pomorzanach), 

a także Bolesławia i Sławkowa prowa-
dził badania poszukiwawcze metodą 
otworów świdrowych, wcześniej u nas 
nie stosowaną. W tym czasie dał się 
też poznać z szerokiej działalności 
społecznej, oświatowej i gospodarczej.

Budynek dawnej resursy obywa-
telskiej w Olkuszu, siedziby oddziału 
Towarzystwa Krajoznawczego

W 1910 r. inż. Antoni Minkie-
wicz wraz z m. in. Janiną i Jerzym 
Osmołowskimi oraz Janem Jarno 
założyli przy istniejącej od 1905 r. 
resursie obywatelskiej olkuski oddział 
Towarzystwa Krajoznawczego, obok 
którego wkrótce powstało Muzeum 
Regionalne i biblioteka; na swoje cele 
Towarzystwo uzyskało w Resursie 
dwa pokoje. Oddział Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
w Olkuszu i Muzeum obchodziły 
w 2010 r. 100-lecie istnienia. Dzia-
łające do dziś olkuskie Muzeum Re-
gionalne jest jednym z najstarszych 
w Polsce. Minkiewicz nie tylko współ-
tworzył olkuski oddział Towarzystwa 
Krajoznawczego, ale także mu preze-
sował w latach 1912-13. Był również 
wśród współzałożycieli Komitetu Ra-
tunkowego Powiatu Olkuskiego (prócz 
Minkiewicza do najważniejszych 
postaci komitetu należeli ziemianin 
z Udorza August Moes i małżeństwo 
olkuskich społeczników Zofia i Jan 
Okrajni), którego zadania były ogrom-
ne: walka z głodem (odpowiednie 
rozdzielenie żywności czyli aprowi-
zacja), ubóstwem, analfabetyzmem, 
zapewnienie mieszkańcom ziemi 
olkuskiej podstawowej opieki medycz-
nej itd. Minkiewicz stał również za 
powołaniem gimnazjum męskiego im. 
Króla Kazimierza Wielkiego (w latach 
1914-16 działało jako gimnazjum ro-
syjskie); ta zasłużona szkoła, w ciągu 
z górą ponad 100 lat istnienia wy-

kształciła wielu wybitnych ludzi 
kultury, nauki i polityki, by wspo-
mnieć choćby poetę Lecha Piwowara 
(zginął zamordowany przez NKWD 
w Charkowie), jednego z największych 
polskich malarzy XX wieku Jana Ta-
rasina, czy lekarza i ministra zdrowia 
w rządzie Tadeusza Mazowieckiego 
– Andrzeja Kosiniaka-Kamysza.

Z dużym prawdopodobieństwem 
można przyjąć, że Minkiewicz na 
początku drugiej dekady XX wieku 
był już członkiem Polskiej Partii 
Socjalistycznej Frakcji Rewolucyj-
nej. Gdy wybuchła pierwsza wojna 
światowa zbliżył się do obozu Józefa 
Piłsudskiego, czego dowodem wstą-
pienie do utworzonej 5 września 
1914 Polskiej Organizacji Narodowej, 
którą 22 listopada 1914 włączono do 
Naczelnego Komitetu Narodowego. 
I to jako członek NKN pracował nad 
wprowadzaniem polskiej administra-
cji na terenach, które zajęły w toku 
krwawych walk wojska austriackie, 
a w ich składzie także legioniści Pił-
sudskiego; o jego zasługach na niwie 
krajoznawczej i w dziele spolszczenia 
olkuskiego gimnazjum już wspomi-
nałem, a przecież miał on też nieba-
gatelne zasługi również dla spółdziel-
czości. Dodajmy do tego, że to właśnie 
Minkiewicz zainicjował wydawanie 
dwutygodnika „Kronika Powiatu Ol-
kuskiego” (pierwszy numer w cenie 
40 halerzy wyszedł 15 stycznia 1917 
r.; gazeta z przerwami ukazywała się 
do 1920 r.), w którym opublikował 
kilka artykułów, m.in. „W górę serca”, 
„Powstanie i rozwój Komitetów Oby-
watelskich w Olkuszu”.

Z tego okresu zachowało się także 
przemówienie Minkiewicza wygło-
szone z okazji postawienia okazałego 
granitowego krzyża na cmentarzu 
w Bydlinie, na grobie 46 legionistów 

poległych w bitwie pod Krzywopłotami 
(zwanej przez Piłsudskiego „Polskimi 
legionowymi Termopilami”), w listo-
padzie 1914 r. Przemówienie Min-
kiewicza świadczy, że był mówcą od-
ważnym, twardym i zdecydowanym, 
który – jak to mówią – nie owijał słów 
w bawełnę, wiedział, co powiedzieć, 
jakich obrazowych metafor użyć, 
by porwać słuchających: „Wśród 
wojennej zawieruchy, nie mędrkując 
i nie politykując poszli walczyć o naj-
świętsze prawa. Szli z wiarą, że z ich 
wysiłków wyrośnie wolna Polska i że 
znów będziemy młotem dziejowym, 
nie kowadłem. Stanęli w szeregu, 
chociaż w narodzie nie zawsze zna-
leźli uznanie, nie tylko wśród mas 
ludowych, dla których Polska jest 
jeno wspomnieniem pańszczyźnia-
nej niedoli, ale nawet wśród warstw 
przewodnich” (tu Minkiewicz pił do 
tych, którzy jak obywatele Kielc, 
zamykali okna, gdy wkraczała Kadro-
wa, a niewielu pamięta, że podobnie 
zachowywali się mieszkańcy Skały, 
Olkusza, czy Bolesławia). I dalej: 
„Wśród głazów, chwastów i ruin, jakie 
mogiłę tę otaczają, skryło się echo 
bojowych okrzyków i jęków konania 
tych, co w niej spoczywają i silnym 
głosem budzi sumienie narodowe, nie 
pozwalając na to, aby została opusz-
czona i zapomniana. Przykryliśmy ją 
przeto potężnym głazem i wznieśliśmy 
krzyż kamienny; ma on dla obecnego 
pokolenia stać się nie tylko symbolem 
ofiary, ale i znakiem siły, która Naród 
musi w sobie obudzić, aby rozerwać 
kajdany niewoli i po krzyżowych 
mękach dojść do zmartwychwstania.” 
Tak na marginesie: pewnie tylko przez 
nieuwagę, a może i pośpiech przy 
wznoszeniu obelisku, w napisie na 
pomniku znalazł się błąd ortograficz-
ny: „Chwała bochaterom”!

W 1917 r. Minkiewicz został 
prezesem Zarządu Okręgu Olkusz 
P.O.W (wcześniej tworzył podstawy 
tej organizacji, organizując w powie-
cie oddziały tzw. Piechura). Krótko 
i zwięźle o jego konspiracyjnej dzia-
łalności w tym okresie pisze Polski 
Słownik Biograficzny: „Po utworzeniu 
Olkuskiego Okręgu POW (1917) objął 
funkcję prezesa Zarządu Okręgu, 
w związku z czym wszedł też w skład 
Okręgowego Konwentu A. Jako prezes 
Okręgu POW brał udział w wytycza-
niu jego zadań, a m. in. uczestniczył 
przy podejmowaniu decyzji o zorga-
nizowaniu politycznych manifestacji 
przeciwko traktatowi brzeskiemu, 
rozpoczęciu dywersyjnych akcji 
bojowych przeciw okupantom au-
striackim. Wszedł do rady utworzo-
nego w lutym 1918 aktywistycznego 
Związku Budowy Państwa Polskiego.” 
Po uzyskaniu mandatu z V okręgu 
wyborczego (miechowskiego) oku-
pacji austriackiej dostał się do Rady 
Stanu. Będąc jej członkiem składał 
liczne interpelacje i wnioski, m. in. 
przeciw aresztowaniom za protesty 
przeciw traktatowi brzeskiemu, 
przeciwko spekulacji czy rekwizycjom 
wojskowym.

Zasłużeni na 100-lecie.  
Antoni Minkiewicz – człowiek czynu



10| 15 czerwca 2018 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

=17 czerwca
16:15 Han Solo Gwiezdne Wojny Historie  
(2D DUBBING) 
19:00 Han Solo Gwiezdne Wojny Historie  
(3D NAPISY) 
=18 czerwca
16:15 Han Solo Gwiezdne Wojny Historie  
(2D DUBBING) 
19:00 Han Solo Gwiezdne Wojny Historie  
(3D NAPISY) 

=16 czerwca
14:30 Bella i Sebastian 3 (2D DUBBING) 
17:45 Jurassic World: Upadłe Królestwo  
(3D DUBBING) 
18:30 Zimna wojna (2D PL) 
20:15 Jurassic World: Upadłe Królestwo  
(2D NAPISY) 
20:15 Przebudzenie dusz (2D NAPISY) 
=17 czerwca
14:30 Bella i Sebastian 3 (2D DUBBING) 
18:15 Jurassic World: Upadłe Królestwo  
(3D DUBBING) 
18:30 Zimna wojna (2D PL) 
20:15 Przebudzenie dusz (2D NAPISY) 
20:45 Jurassic World: Upadłe Królestwo  
(2D NAPISY) 
=19 czerwca
08:00 - 17:00 Jurassic World: Upadłe Królestwo 
(2D NAPISY) 
14:00 Jurassic World: Upadłe Królestwo  
(3D DUBBING) 
14:30 Bella i Sebastian 3 (2D DUBBING) 
18:30 Zimna wojna (2D PL) 
20:15 Przebudzenie dusz (2D NAPISY) 
=20 czerwca
08:00 - 17:00 Jurassic World: Upadłe Królestwo 
(2D NAPISY) 
16:30 Bella i Sebastian 3 (2D DUBBING) 
17:30 Jurassic World: Upadłe Królestwo  
(3D DUBBING) 
18:30 Zimna wojna (2D PL) 
20:15 Przebudzenie dusz (2D NAPISY) 
=21 czerwca
08:00 - 17:00 Jurassic World: Upadłe Królestwo 
(2D NAPISY) 
16:30 Bella i Sebastian 3 (2D DUBBING) 
17:30 Jurassic World: Upadłe Królestwo  
(3D DUBBING) 
18:30 Zimna wojna (2D PL) 
20:15 Przebudzenie dusz (2D NAPISY) 

=16 czerwca
10:00 X Otwarte Mistrzostwa Jury Krakowsko-
Częstochowskiej Oyama Karate Dzieci i Młodzieży

=16 czerwca
VI Plener Plastyczny „Zamek Rabsztyn z duchem 
czasów” - Rabsztyn
16:00 Dwie połówki pomarańczy 
=19 czerwca
10:00 O Wołkowskim niecodziennie - spotkanie 
dla grup szkolnych w ramach wystawy czasowej 
rysunków Władysława Wołkowskiego  
- MOK Centrum Kultury, ul Szpitalna 32
16:00 Koncert końcoworoczny Ogniska 
Muzycznego „DodiArt” 
=21 czerwca
16:00 Koncert końcoworoczny Ogniska 
Muzycznego „Żaczek” 

=19 czerwca
17:00 Zakończenie UTW w Bukownie 
=20 czerwca
12:00 - 20:00 Kino 9D w Bukownie 
15:30 Finisaż sekcji plastycznej i aktorskiej 
„Szewczyk Dratewka i .. Potwory” 
=21 czerwca
12:00 - 20:00 Kino 9D w Bukownie 
17:00 Twórcze warsztaty - kartka okolicznościowa 
metodą scrapbookingu 

=16 czerwca
16:00 Koncert „Pustynna Burza” - Stadion 
w Kluczach, ul Rudnicka

=16 czerwca
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 18 czerwca
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia 
taneczne dla dzieci i młodzieży 
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań 
=19 czerwca
14:30 - 20:00 Nauka gry na gitarze akustycznej 
i elektrycznej 
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia 
taneczne dla dzieci i młodzieży 
16:00 - 17:00 Zajęcia teatralne 
17:00 Oficjalna Strefa Kibica MŚ 2018 Mecz 
Polska - Senegal 
=20 czerwca
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 
=21 czerwca
15:00 Nauka gry na gitarze 

=15 czerwca
17:00 Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży - 
Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie
=18 czerwca
15:00 - 16:00 Rysunkowe zabawy językowe - 
zajęcia w dwóch grupach (zakończenie) 
=19 czerwca
11:00 - 13:00 Warsztaty komputerowe 50+ (zajęcia 
w dwóch grupach)
16:00 - 18:00 Klub Miłośników Robótek Ręcznych
=20 czerwca
17:00 - 18:00 Klub Miłośników Zwierząt - Miejska 
Biblioteka Publiczna w Bukownie
=21 czerwca
15:30 Lokalny Klub Kodowania - Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bukownie, Filia nr 3 ul Olkuska 8

=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.
=15 czerwca
18:00 Aleksander Myjak - „Echa Antyku - Bestiariusz 
Współczesny” - Galeria BWA, ul Szpitalna 34

=16 czerwca
16:00 - 17:30 Flika VIP (zajęcia płatne) 
=18 czerwca
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+ 
=19 czerwca
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 
=20 czerwca
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 
=21 czerwca
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 

=18 czerwca
15:30 - 17:00 Spotkania ZHP 
17:30 - 18:30 Zajęcia plastyczne dla dzieci 
18:00 - 19:00 Język polski dla obcokrajowców 
=19 czerwca
17:30 - 18:30 Język angielski dla dorosłych (grupa 
podstawowa) 
18:30 - 19:30 Konwersacje z języka angielskiego 
dla dorosłych 
18:30 - 19:30 Zumba 
=20 czerwca
16:00 OLKUSKI TEATRZYK 
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
17:30 - 18:30 Język niemiecki 
=21 czerwca
17:00 - 17:45 Język rosyjski dla dorosłych 
17:00 - 18:00 Malowanie na szkle 

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

=18 czerwca
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
=19 czerwca
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
=20 czerwca
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
=21 czerwca
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

=19 czerwca
09:00 - 14:00 Akcja Krwiodawstwa w Gorenicach - 
Remiza OSP Gorenice

KALENDARIUM

W  najbliższą niedzielę 17 czerwca podczas festynu rodzinnego w  Osieku 
odbędzie się rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych. Dzień 
Dawcy Szpiku zaplanowano na godz. 15:00 – 20:00.
Miejscem rejestracji prowadzonej przez wolontariuszy będzie stadion Spójni. 
Początkowo akcja miała być ukierunkowana na pomoc konkretnej osobie, 

jednak jej stan zdrowia mocno się poprawił, więc wyrób potencjalnych dawców będzie miał tra-
dycyjny charakter. Nazwiska wszystkich chętnych do pomocy trafią do ogólnopolskiej bazy DKMS, 
z której w razie potrzeby wyłaniani są kandydaci do ratowania czyjegoś życia.
Rejestracja potrwa pięć godzin. Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem 
życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Rejestracją zajmie się Fundacja DKMS Baza 
Dawców Komórek Macierzystych Polska w porozumieniu z wolontariuszami zrzeszonymi w Klubie 
„Zielone Światło”, które w ostatnim czasie zaniechało prowadzenia działalności. - Reaktywacja 
następuje na chwilę, ale sprawa jest warta zachodu – komentuje Grzegorz Ludwiczak, olkuski 
społecznik i zapalony aktywista, w swoim czasie także główna postać w „Zielonym Świetle”.
Chętni do pomocy innym w niedzielę powinni mieć przy sobie dokument tożsamości z numerem 
PESEL. Rejestracja jest prosta i trwa dosłownie kilka minut, jednak sama decyzja dołączenia do 
potencjalnych dawców macierzystych komórek krwiotwórczych jest bardzo poważna i wymaga 
także odwagi.
W przypadku gdy okaże się, że to właśnie Ty jesteś „genetycznym bliźniakiem” osoby chorującej 
na nowotwór krwi, dasz komuś nadzieję na nowe życie. Jeśli wtedy zrezygnujesz z bycia dawcą, 
odbierasz choremu tę nadzieję. A chodzi przecież o ratowanie ludzkiego życia, będącego największą 
wartością.

Dzień Dawcy Szpiku w Osieku
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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:

R E K L A M A

KuPię - SPRzeDAm
Autoskup- kupię każdą markę, 
tanie i drogie, gotówka od ręki, 
płacę najlepiej. Tel.(512)898278.
=Sprzedam płytki ze starej 
cegły. Tel.(530)327365.
=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 
tradycyjne - twarde (duża ilość 
kolorów), bindowanie, termo-
bindowanie, bigowanie, złocenie 
metodą termodruku.

=Naprawa komputerów 
PC, laptopów, tabletów. Tel.
(601)623740. Dojazd do klienta.

Autoskup- kupię każdą markę, 
tanie i drogie, gotówka od ręki, 
płacę najlepiej. Tel.(793)001819.
=Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

BuDoWlAne
=Malowanie, wolny termin!  
Tel.(799)914521.

eleKtRotechniczne
=Naprawa telewizorów.  
Tel.(791)849585.

FinAnSoWo - PRAWne
=Darmowa porada prawna, 
pon. godz. 12-13. Kancelaria Lex 

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

Lombard Tomasz Kiełtyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne 

8-20, skup i sprzedaż złota, 
atrakcyjne ceny, super warunki. 

Tel.(512)777884.

oKolicznościoWe
=ATELIER Olkusz, Żuradzka 
1 zaprasza. Natychmiastowe 
zdjęcia do dokumentów (drobny 
retusz gratis, możliwość wyko-
nania 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.

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.

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

=AUTO SKUP GOTÓWKA, OSO-
BOWE I DOSTAWCZE, WSZYST-
KIE MARKI I ROCZNIKI, NAJLEP-
SZE CENY, DOJAZD.  
TEL.(515)274430, (602)871305.

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.
=Sprzedam Mercedesa E220, 
2000 r., diesel. Tel.(514)250946.
=Sprzedam pilnie przyczepę 
"T6". Tel.(887)375199.

nieRuchomości
 =Wynajmę hale z pom. socjalno 
biurowymi w Wolbromiu, na 
wprost cmentarza.  
Tel.(604)328294.
=Sprzedam działkę rolno-
-budowlaną w Szreniawie, przy 
lesie. Powierzchnia 1 ha 18 arów, 
zabudowana (dom, stodoła) 
+media. Tel.(511)777854.

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

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.
=Mechanika samochodowego 
przyjmę. Tel.(604)557546.
=Umyję okna, posprzątam.  
Tel.(518)769973.
=40 lat, wykszałcenie wyższe 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.

Przyjmę kierowcę kat. D na linię 
Olkusz-Kraków oraz Olkusz-Wol-

brom. Tel.(502)264274.

Różne
=Na wakacje tylko w spodniach 
ze stoiska Nr 3! W sprzedaży: 
spodnie krótkie, letnie baweł-
niane -różne kolory, dżinsy 
-polskich produc., nietypowe 
rozmiary.Targowisko ul. Sław-
kowska, wt. pt. i sob do 14.00.



12| 15 czerwca 2018 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.plO G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

ZDROWIE i URODA
alergolog
Agata Piegza-Stępniewska. Centrum Medyczne 
S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 
32 7546222, www.cms5.pl

Monika Godulska. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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. 
Kompresjoterapia (leczenie niewydolności 
żylnej), konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. 
Centrum Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 
64. Przyjmuje w środę, piątek od 16.00. Rejestra-
cja 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.
Krzysztof Buczkowski. Centrum Medyczne S5, 
ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
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. 
Centrum Medyczne S5, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 
63. Poniedziałek 16.30 – 19.00. Rejestracja tel. 
668 127 238, (32) 754 62 22.
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 
1 0  0 0 .  J e d e n  C ZWA RT E K  w  m i e s i ą c u 
17:20‒19:30.

CHIRURG naCZYnIowY
Aleksander Czajka. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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.

Łukasz Szkółka. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

CHIrUrg ortopeda
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Ortopeda: dr n. med. Marcin Pierchała,  
dr n. med. Adam Pala, lek. med. Mahdi  
Al-Jeabory, dr hab. n. med. 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. Przyj-
muje: 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.

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

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

Waldemar Pasich, specjalista 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.

Wojciech Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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

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

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

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

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

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

EnDoKRYnoloG
Agnieszka Żak-Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl.

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. Centrum Medyczne S5 Olkusz, ul. 
K. K. Wielkiego 63. Poniedziałek 16.30 – 19.00. 
Rejestracja tel. 668 127 238, (32) 754 62 22.

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
Agnieszka Sikora-Puz. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 
USG, DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnieniowy. Przyj-
muje wt., pt. od 16.00. Rejestracja tel. po 17.00. 
Tel. 796 797 112.

Janusz Rogóż specjalista kardiolog, internista, 
lekarz medycyny pracy. Konsultacje, badania 
profilaktyczne, badania kierowców, EKG, ECHO 
serca, USG tętnic szyjnych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 
16:30‒19:30.

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

Katarzyna Matyjaszczyk-Zbieg. Centrum 
Medyczne S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 
668127238, 32 7546222, www.cms5.pl

Marek Grabka. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63,  Olkusz.  Tel .  668127238,  
32 7546222, www.cms5.pl

Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog. 
Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzol-
kusz.pl Rejestracja telefoniczna: 604 052 027.

Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsul-
tacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG i ciśnie-
niowy. Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. tel.  
602 489 648. www.kardiolog-olkusz.pl

Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kar-
diolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG, echo 
serca, Holter ciśnieniowy, Holter EKG. Konsulta-
cje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 64 
(Gabinety Spec.). Rej. 32 6454470 pn-pt 10‒19.

Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista 
kardiolog. Diagnostyka i  leczenie nadciśnienia 
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń 
rytmu serca. EKG, Echo serca, Holter EKG, Holter 
ciśnieniowy. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28  
(I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.

laRYnGoloG
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Kwalifikacje do operacji. Badania okre-
sowe. Centrum Medyczne, ul. kr. K. Wielkiego 64, 
pok. 15, pon. 16.30‒19, śr. 16.30 -19, sob. 10‒12, 
tel. 32 645 44 70.

Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz,  
ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032, 
32 754 34 64 (po 13.). Pon., czw. 14‒17.

Lidia Liszczyk-Mania specjalista laryngolog 
dziecięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płukanie 
uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 
15:30‒19:30.

Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngo-
log. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”).  
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Wt., śr.  
i pt. 17‒19.

Wioletta Kot. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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.

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
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica w Olkuszu. 
Janusz Zbrojkiewicz dr n. med. spec. neurologii. 
Katarzyna Haberka – Skulska lek.med. spec. 
neurologii. Tel. (32) 62‒61‒731.

Elżbieta Kulka, specjalista neuro445log. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16‒18. Tel. 603 166 
862.

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

Maria Marciniak - Chmielewska lek. neurolog. 
Olkusz, ul. Nowowiejska 11. Tel. 696 024 735. 
Pon. - pt. 10.00 – 12.00, oraz 15.30 - 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.

Przemysław Puz. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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.

Anna Orlicka-Mosiej. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 32 
754 62 22, www.cms5.pl

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, 
W T O R E K  1 2 : 0 0 ‒ 1 7 : 0 0 ,  C Z W A R T E K 
10:00‒15:00.

onKoloG
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
Centrum Medyczne S5 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 
63. Poniedziałek 16.30-19.00. Rejestracja  
tel. 668 127 238, (32) 754 62 22.

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. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63A I p. (naprzeciwko 
PZU). Tel. 517 952 536. www.podologolkusz.pl

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

psYCHIatRIa 
/psYCHotERapIa
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.

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

Gabinet lekarski Anna Chmiest, psychiatra, 
psychoterapeuta. Przyjmuje środa, piątek 
13.00‒19.00, czw. od 15.00. Rejestracja telefo-
niczna 519 343 030. www.psychiatra.olkusz.pl

Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wolbrom, 
Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 408.

Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 
www.olkuszpsycholog.pl

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

pUlmonolog
Szymon Skoczyński. Polisomnografia. Centrum 
Medyczne S5, ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 
668 127 238, 32 754 62 22, www.cms5.pl

REHaBIlItaCja
CENTRUM MEDYCZNO REHABILITACYJNE Mar-
libo – Medica w Olkuszu. Specjalistyczna i kom-
pleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci i nie-
mowląt. Lekarze, fizjoterapeuci i inni specjaliści. 
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
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjoterapia 
neurologiczna: udary, urazy, Parkinson, SM, 
nerwobóle. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.
olkusz.pl
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ZDROWIE i URODA
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reUmatolog
Elżbieta Semik-Grabarczyk. Centrum Medyczne 
S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 
32 7546222, www.cms5.pl

stomatologIa
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. Olkusz, 
kr. Kazimierza Wlk. 54a. Gabinet stomatologiczny 
czynny poniedziałek 10.00‒18.00, środa 
9.30‒18.00. Tel. (660)725411.

Agnieszka Barrera Ramos lek. dent. Olkusz,  
ul. Kościuszki 30. Wt. 9.00 – 18.00, czw. 8.30 – 
14.00, pt. 10.00 – 18.00. Rejestracja tel. 32 726 
28 87, 668 525 532.

Agnieszka Janikowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Pon. 14.00 – 19.00, śr. 8.30 – 13.30, 
czw. 14.00 – 20.00. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 
668 525 532.

Anna Koplejewska lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt. 10.00 – 18.00, pt. 12.00 – 19.00. Reje-
stracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.

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

Ewa Haberka lekarz stomatolog. Olkusz, ul. 
Witosa 14. Telefon: 668 178 832.

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

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

Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon. 14.00 – 20.00, czw. 12.00 – 18.00, pt. 
8.00 – 12.00. Tel. 32 726 28 87, 668 525 532.

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

Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz, 
ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.- czw. 10.00‒17.00, pt. 
9.00‒15.00, rejestracja w godzinach pracy gabi-
netu lub telefonicznie 32 643 27 37 wew. 37.
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzy-
ska 2. Tel. 32 643 32 12. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. 
od 10.
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. 
Pon., śr., pt. 9‒20, czw. 9‒12. Tel. 606 305 405.
Maria Trzcionkowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Wt. 12.30 – 20.30, czw. 12.30 – 
20.30. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.
Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia 
stomatologiczna. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30‒19.00, 
wt. 8.30‒19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.
Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. Krzysz-
tof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 14 (vis a vis 
kładki nad torami). Godziny przyjęć: pon., wt., czw. 
15.00‒19.00, sob. 8.00‒11.00. Tel. 32 645 21 08.
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz,  
ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja telefoniczna:  
602 276 667.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Pon. 9.00 – 14.00, śr. 10.00 – 18.00, czw. 8.00 – 
11.00, pt. 10.00 – 18.00. Tel. 32 726 28 87,  
668 525 532.
Z I M O W S C Y  S T O M AT O L O G I A  O l ku sz ,  
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek – Piątek: 9 – 19, 
Sobota: 9 – 13. Tel. 32 754 25 18.

•	 chirurgia	stomatologiczna
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicz-
nej Barbara Kucharzewska – Malik, specjalista 

chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8‒14, śr. i pt. 12‒18. 
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom. 
601 805 027. Umowa z NFZ. 

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

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

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

Uroda
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, ko smetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.  
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabra-
zja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.
Atelier Urody – zabiegi laserem frakcyjnym – 
redukcja blizn i rozstępów, liporadiologia – ujędr-
nianie ciała i twarzy, peelingi kwasowe, makijaż 
permanentny, rewitalizujące zabiegi tlenowe, 
leczenie trądziku u młodzieży i dorosłych. Olkusz, 
ul. Bóźnicza 5. Tel. 530 788 848.
Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa laser LightSheer, 
fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezo-
terapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi 
dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 

60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.  
570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.pl
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrnia-
jące twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielę-
gnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10.  
Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.pl
Instytut Urody Irena Krzywiecka. Nowość!  
– Kolarium – Zdrowe opalanie, produkcja kola-
genu, szybki efekt brązujący. Bukowno, Wyzwo-
lenia 5. Tel. 502 943 367.
Salon kosmetyczno-fryzjerski „ButerflyEffect”. 
Fotoodmładzanie, depilacja laserowa, lipolaser, 
mezoterapia igłowa. Tel. 535 544 028. Anna 
Piekarz – makijaż permanentny -20 %. Olkusz, ul. 
Sławkowska 13. Tel. 691 197 624.
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. 

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.
Marek Pogodziński. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
Piotr Piątek. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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

15-06-2018 Piątek  ul. K. K. Wielkiego 64 B

16-06-2018 Sobota ul. Nullo 2

17-06-2018 niedziela Al. 1000-lecia 2B

18-06-2018 Poniedziałek ul. K. K. Wielkiego 14

19-06-2018 Wtorek ul. Buchowieckiego 15 A

20-06-2018 środa ul. Konopnickiej 4

21-06-2018 czwartek ul. mickiewicza 7


