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Dawne starostwo 
nabiera blasku 

olkusz
Wiola�Woźniczko

Do niedawna stał i „straszył” na 
olkuskim rynku. Teraz na oczach 
mieszkańców zmienia się niemal 
z dnia na dzień. Budynek zabytko-
wego, neoklasycystycznego dawnego 
starostwa przechodzi gruntowna 
modernizację, a podświetlona elewacja 
pozwala na podziwianie postępu prac 
po zmroku.

www.przeglad.olkuski.pl
Czytaj, wyrażaj swoje opinie!

24 godziny na dobę
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Prace modernizacyjne od kilku 
miesięcy wykonuje wyłoniona w prze-
targu firma AMC Zakład Robót Górni-
czych i Wysokościowych. Przypomnij-
my, że wstępna koncepcja autorstwa 
dra Grzegorza Nawrota powstała na 
bazie programu funkcjonalno – użyt-
kowego z 2009 roku całego tzw. kwar-
tału królewskiego, na terenie którego 
stoi dawne starostwo. Głównym zało-
żeniem modernizacji jest wydobycie 
historyczne wartości obiektu. Zgodnie 
z projektem, budynek będzie pełnił 
funkcje pozwalające współfinansować 
koszty jego bieżącego utrzymania 
oraz umożliwiające udostępnienie go 
mieszkańcom. Projekt powstawał pod 
okiem wojewódzkiego konserwatora 
zabytków.

- Zależy nam, aby w jak najwięk-
szym stopniu pozostawić oryginalną 
substancję obiektu, zarówno odkry-
tych średniowiecznych piwnic jak 
i XIX-wiecznego gmachu. Nie zapomi-
najmy, że całość jest obiektem prawnie 
chronionym, wpisanym do rejestru 
zabytków. Budynek został „wyczysz-
czony” z wtórnych, współczesnych 
podziałów, przez co uzyskał obszerne 
piękne pomieszczenia. Zostawiamy 
więźbę dachową z XIX wieku, która 
jest w dobrym stanie, co potwierdziła 
ekspertyza. Oczywiście tam, gdzie ko-
nieczna była wymiana jej elementów, 
zostało to wykonane. Ponadto tam, 
gdzie to możliwe, postaramy się zacho-
wać oryginalne posadzki. Zabytkowe 
mury piwnic i detale architektoniczne, 
a także piece i drewniane okładziny 
poddane zostaną pracom konserwa-
torskim. W pomieszczeniach budynku 
oraz na elewacji były prowadzone 
badania na obecność polichromii czy 

oryginalnej kolorystyki, co przyczyniło 
się do podjętych decyzji dotyczącej ko-
lorystyki elewacji i okien. Zieleń okien 
powoli uczynić budynek dawnego 
starostwa wyjątkowym obiektem na 
rynku - mówi Agnieszka Kaczmarczyk, 
miejski konserwator zabytków.

Wszystko to będą mogli oglądać 
użytkownicy i odwiedzający gmach 
dawnego starostwa. Na parterze ma 
powstać restauracja z pomieszcze-
niem bankietowym. W pozostałych 
pomieszczeniach zaplanowano lokale 
o charakterze komercyjnym oraz zwią-
zane z obsługą ruchu turystycznego 
(szatnie, sklepik z pamiątkami, toale-
ty). Na poddaszu przewidziano pokoje 
gościnne z łazienkami o podwyższo-
nym standardzie. W części obiektu 
prowadzona będzie działalność kul-
turalna (np. pracownie warsztatowe 
Miejskiego Ośrodka Kultury); swoją 
siedzibę znajdą tam również orga-
nizacje pozarządowe. Przewidziano 

również salę konferencyjną.
Budynek zostanie dostosowany 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Wszystkie kondygnacje, od piwnic po 
poddasze, łączyć będzie przeszklona 
winda. W części piwnic zaplanowano 
pomieszczenia muzealne, w których 
z wykorzystaniem technik multi-
medialnych prezentowana będzie 
historia olkuskiego górnictwa oraz 
mennicy (mieszczącej się kiedyś w tym 
budynku). Podziemne muzeum wraz 
z planowaną multimedialną trasą 
turystyczną w podziemiach ratusza 
ma tworzyć spójną całość.

Podziemia dawnego starostwa 
okazały się nie lada gratką dla ar-
cheologów. W odgruzowanych piw-
nicach kamienic, które znajdowały 
się tu przed starostwem (XV – XVIII 
wiek), odkryto m. in. kamienne detale 
z wyposażenia wnętrz mieszkalnych, 
czyli obramowania okien, drzwi i ko-
minków.

- Odkryliśmy także kafle piecowe, 
z XVI i XVII wieku oraz kilkadziesiąt 
monet datowanych na XV – XVII 
wiek. Do najstarszych odkryć możemy 
zaliczyć XIV – wieczne fragmenty 
naczyń ceramicznych, dwuczęściową 

kamienną formę odlewniczą (używa-
ną być może do robienia ozdób lub 
plomb) oraz samą ołowiana plombę. 
Rzadko spotyka się takie rzeczy. Dzięki 
badaniom archeologicznym jesteśmy 
w stanie prześledzić fazy rozwojowe 
kwartału królewskiego. Wiemy, że 
kamienice sprzed wieków były wzmac-
niane, zapewne z uwagi na osuwanie 
się terenu. Nie spodziewaliśmy się aż 
tak rozległych piwnic. Jedna z nich 
ma 6 na 10 metrów. Piwnice te były 
zasypane przed powstaniem staro-
stwa, w celu uporządkowania terenu 
pod budowę – opowiada archeolog 
Przemysław Mazulf.

W części piwnic zaplanowano 
pomieszczenia muzealne, w których 
z wykorzystaniem technik multi-
medialnych prezentowana będzie 
historia olkuskiego górnictwa oraz 
mennicy (mieszczącej się kiedyś w tym 
budynku). Podziemne muzeum wraz 
z planowaną multimedialną trasą 
turystyczną w podziemiach ratusza 
ma tworzyć spójną całość.

Szacowany czas realizacji całego 
projektu dotyczącego dawnego sta-
rostwa to 3 lata. -Mieszkańcy latami 
obserwowali niszczejący i sprawiający 

zagrożenie dla bezpieczeństwa budy-
nek dawnego starostwa, dlatego wie-
działem, że nie możemy dłużej czekać 
z jego remontem. Dzięki uzyskanemu 
dofinansowaniu mogliśmy przystąpić 
do naprawdę ambitnego projektu. 
Pogoda sprzyja, dlatego teraz prace 
głównie trwają na zewnątrz, żeby jak 
najwięcej wykonać przed zimą. Już 
teraz możemy obserwować ich efekt, 
bowiem odsłonięta elewacja budynku 
wygląda wspaniale – cieszy się olkuski 
burmistrz Roman Piaśnik.

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja 
kwartału królewskiego w Olkuszu 
oraz utworzenie multimedialnej trasy 
turystycznej w podziemiach ratusza” 
uzyskał dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, 
Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kul-
turowego i naturalnego, Poddziałania 
6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Wartość całej inwestycji to 19 
170 581,69 złotych. Na razie gmina 
otrzymała 6 503 243,66 złotych dofi-
nansowania.
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O G Ł O S Z E N I E  W Y B O R C Z E

Potencjał ponad 5000 firm działają-

cych obecnie na terenie gminy Olkusz 

nie był dotychczas przez władze miasta  

dostrzegany. Czas to zmienić! 

Gdy tydzień temu wspólnie z Premierem Mateuszem Morawiec-
kim i posłem J. Osuchem odwiedziliśmy w Olkuszu jedno z pręż-
nie działających przedsiębiorstw, Premier był pod dużym wra-
żeniem możliwości tej firmy. Morawiecki zapytał również, w jaki 
konkretny sposób obecne władze gminy wspierają podmioty go-
spodarcze? Już po tej wizycie odbyłem kilkanaście spotkań z ma-
łymi, średnimi i  dużymi przedstawicielami olkuskiego biznesu. 
Nadszedł czas, aby nasz samorząd zaczął realnie wspierać tych, 
którzy w Olkuszu płacą podatki i zatrudniają naszych Mieszkań-
ców! Gwarantuję, że dobry czas dla lokalnego biznesu nadejdzie! 
Nie będę obiecywał - jak inni kandydaci - że do Olkusza sprowa-
dzę b. dużego zagranicznego inwestora. Wszyscy wiemy, że od lat 
nikt tego nie zrobił. Mogę jednak zapewnić: będę bardzo mocno 
wspierał nasze rodzime podmioty gospodarcze, które od lat 
czekają na zainteresowanie i pomoc ze strony lokalnego samo-
rządu. 

Deklaruję, że gdy zostanę wybrany Burmistrzem, gmina nie-
zwłocznie zainicjuje powołanie Lokalnego Centrum Przedsię-
biorczości. Jego podstawowym zadaniem będzie m.in. pomoc 
prawna dla firm, doradztwo podatkowe, wspólne szkolenia i kon-
ferencje, a  także wzajemna wymiana doświadczeń. Samorząd 
pomoże w  poszukiwaniu różnych form wsparcia (m.in. dotacji 

unijnych) przede wszystkim dla małych olkuskich Przedsiębior-
ców, których u nas jest najwięcej. Gmina zaprosi także podmio-
ty gospodarcze do współpracy przy planowaniu przestrzennym, 
aby w  dialogu i  porozumieniu z  lokalną społecznością udostęp-
niać nowe i atrakcyjne tereny inwestycyjne. Każdorazowe zmia-
ny w przepisach dotyczące przedsiębiorców będą wcześniej kon-
sultowane z zainteresowanymi środowiskami. Przeanalizujemy 
także obecnie istniejące podatki lokalne pod kątem możliwości 
ich obniżenia. Przedsiębiorca stanie się wreszcie równoprawnym 
partnerem naszego samorządu!  

W  przeciwieństwie do stworzonej przez obecnego Burmistrza 
„Rady Gospodarczej”, nowy podmiot czyli Lokalne Centrum 
Przedsiębiorczości będzie zrzeszał nie tylko wąską grupę przed-
stawicieli biznesu, ale każdego przedsiębiorcę, który wyrazi na 
to ochotę. Gmina zacznie stymulować rozwój przedsiębiorczo-
ści i wesprze wszystkich, którzy chcą „być na swoim”. Olkusz to 
miasto ludzi przedsiębiorczych!  

Nasz samorząd będzie współpracował m.in. z  Krakowskim Par-
kiem Technologicznym oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości 
i Technologii. A wszystko po to, aby Przedsiębiorcy i nasze miasto 
mogło się realnie rozwijać, a młodzi Mieszkańcy nie musieli wy-
jeżdżać za chlebem do wielkich aglomeracji!

ŁUKASZ KMITA    NOWY BURMISTRZ – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Lokalni Przedsiębiorcy to rozwój Olkusza!

MATERIAŁ WYBORCZY KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
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Plan na 5: Stabilizacja cen wody i odbioru
ścieków

Utrzymanie cen wody i ścieków
na optymalnym poziomie 

Co już zrobiliśmy? 

Funkcję burmistrza obejmowałem w pełni świadom
zastrzeżeń mieszkańców dotyczących cen wody
i odbioru ścieków. Natychmiast przystąpiłem do
koordynacji prac zarządu Wodociągów w trosce o to,
aby mieszkańcy nie musieli obawiać się o rosnące
rachunki. W efekcie ceny wody oraz odbioru ścieków
zmalały pierwszy raz od 1997 roku.

Co teraz?

Wierzę, że udało mi się wypracować prawdziwie
partnerskie relacje z gminami: Bolesław, Bukowno
oraz Klucze (udziałowcami PWiK Sp. z o.o.), a także
z zarządem Wodociągów, co przekłada się na
dobrą współpracę na rzecz mieszkańców naszych
miejscowości. Wspólny wysiłek o poprawę jakości 
wody i modernizacja infrastruktury wodociągowej
w dalszym ciągu odbywać się będą z troską o 
budżety domowe mieszkańców, którzy nie będą
musieli martwić się o wysokie rachunki.

Kolejne dopłaty do wymiany pieców
i walka o czyste powietrze

Co już zrobiliśmy? 

Gmina Olkusz podjęła również walkę ze smogiem.
Otrzymane dofinansowanie zewnętrzne oraz środki
z budżetu Gminy Olkusz stworzyły szansę na
uzyskanie dofinansowania przez mieszkańców 
chcących wymienić stare piece. Gmina zgłosiła
też chęć koordynowania rządowego programu
„Czyste powietrze”.

Co teraz?

Tak długo, jak będzie taka potrzeba w Olkuszu,
Gmina Olkusz pod moim kierownictwem będzie
korzystała ze wszystkich możliwości pozyskania
środków, z których będą mogli korzystać mieszkańcy
chcący dokonać wymiany źródeł ciepła, przeprowadzić
termomodernizację domu lub zainstalować panele
fotowoltaiczne. Wiem, jak skutecznie pozyskiwać
środki z istniejących programów oraz z dużą nadzieją
spoglądam w kierunku zapowiedzianych w ostatnim
czasie programów rządowych. 

Plan na 5: Lepsze powietrze dzięki kolejnym
programom inwestycyjnym

Podtrzymanie obniżonego podatku
od środków transportu

Co już zrobiliśmy? 

Już na początku swojej służby na rzecz Gminy
Olkusz zainicjowałem proces redukcji podatku
od środków transportu. Znaczne obniżenie tej
opłaty miało na celu przekonanie przedsiębiorców
dysponujących dużą flotą pojazdów do tego,
że Olkusz jest dobrym miejscem na to, by się
rozwijać. 

Co teraz?

W całym kraju dostrzegalna jest stała tendencja do 
podnoszenia podatków – zarówno bezpośrednio
odczuwalnych przez obywateli, jak też pośrednich,
ukrytych. W Olkuszu jest natomiast odwrotnie
– obowiązkowe podatki są na stabilnym poziomie,
a często też udaje się je obniżać. Już teraz planuję
dalszą redukcję podatku od środków transportowych,
przysługującą tym przedsiębiorcom, którzy
inwestują w pojazdy spełniające najwyższe normy
ekologiczne.

Plan na 5: Kolejne inicjatywy probiznesowe
i proekologiczne

Podtrzymanie ulg za odbiór śmieci 
dla osób potrzebujących wsparcia 

Co już zrobiliśmy? 

Ceny wielu towarów i usług stale rosną – często
niewspółmiernie szybko do dochodów gospodarstw
domowych. Najbardziej odczuwają to rodziny
wielodzietne oraz podopieczni Ośrodka Pomocy
Społecznej, oglądający każdą złotówkę. Wśród 
nich jest wiele osób starszych oraz matek samotnie 
wychowujących dzieci. To właśnie z myślą o nich 
wprowadzona została ulga w opłatach za odbiór
odpadów segregowanych. 

Co teraz?

Zdając sobie sprawę z tego, jak wielkim wysiłkiem
jest wychowywanie kilkorga dzieci, samotne
macierzyństwo czy też życie na odpowiednim
poziomie przy niskiej emeryturze lub rencie,
zobowiązuję się podtrzymać wprowadzone ulgi
za odbiór śmieci. 

www.romanpiasnik.pl
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KANDYDAT NA BURMISTRZA Miasta i Gminy OLKUSZ

Roman PIAŚNIK

5PLAN NA LAT

Dobry wybór

DOMOWY
BUDŻET

Plan na 5: Wsparcie rodzin wielodzietnych
i podopiecznych OPS 

O G Ł O S Z E N I E  W Y B O R C Z E

O G Ł O S Z E N I E  W Y B O R C Z E
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 4463 o pow. 186 m2, położonej 
w Olkuszu przy ul. Krasińskiego, objętej księgą wieczystą KR1O/00058018/4, stanowiącej własność Gminy 
Olkusz. Nieruchomość, zabudowana budynkiem pawilonu handlowego, jednokondygnacyjnym, murowanym 
o pow. użytkowej 101 m2. 

Przedmiotowy budynek został wybudowany na podstawie decyzji Urzędu Rejonowego w Olkuszu Oddział 
Architektury z dnia 24.09.1991r. nr A.7351-1-65/91, udzielającej pozwolenia na nadbudowę pawilonu handlowego 
branży ogólnospożywczej nad istniejącą wymiennikownią (w części piwnicznej - węzły cieplne). Pozwolenie wydane 
z lokalizacją czasową do 09.06.2001r. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, dostęp do infrastruktury 
technicznej: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (os. Młodych), posiada dobrą dostępność do obiektów użyteczności 
publicznej: szkoły, przedszkola, ośrodek zdrowia. 

Działka nr 4463 obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A. (obecnie TAURON CIEPŁO S.A. w Katowicach ) polegającą na: prawie 
wstępu, używania i korzystania z działki, prawie całodobowego wstępu uprawnionego w celu wykonywania czynności 
związanych z eksploatacją, naprawą, konserwacją, modernizacją i usuwaniem awarii węzłów cieplnych oraz sieci 
ciepłowniczych znajdujących się na nieruchomości, zaniechaniu dokonywania robót budowlanych w obciążonej 
części nieruchomości bez zgody uprawnionego. Służebność przesyłu ustanowiona za odpłatnością, wynagrodzenie 
ustalone w formie opłat rocznych. 

Nieruchomość wolna od zobowiązań.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 
pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 31.08.2018r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedli Południowych Olkusza oraz ze zmianą 
w/w planu zagospodarowania działka nr 4463 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „B.6MW” – opisanym 
jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”, ponadto w „granicy terenu górniczego ZGH Bolesław”.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 78.350,00 zł

(słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. 
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu 
w wysokości 15.670,00 zł do dnia 18.10.2018r. włącznie, na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr:  
03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.

Przetarg odbędzie się 23 października 2018r. o godz. 11.00 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 101. 

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu  
www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości, www.bip.malopolska.pl / umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne 
i ogłoszenia, ogłoszenia różne.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Rynek 1, pok. 204 , telefon (32) 6260204. 

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 21.09.2018r. 
do 12.10.2018r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy: 

- części działek: nr 2125/3 o pow. 162 m2, nr 2833 o pow. 338 m2 - położone w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej 
z przeznaczeniem pod ogród warzywno – owocowy (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. 
„6MU” ) na okres do 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu 
z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00 zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 – go marca każdego roku 
z góry;

- część działki nr 3920/11 o pow. 17 m2 położonej w Olkuszu przy ul. J. Kantego z przeznaczeniem pod garaż 
typu „blaszak” na okres do 3 lat (garaż stanowi własność osoby prywatnej, obecnie działka zajmowana 
bezumownie) - (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest symb. „KTD”). Stawka czynszu zgodnie 
z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 17,00 zł zł netto (tj. 20,91 zł 
brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie - do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 224 o pow. 210 m2 położonej w Zimnodole na czas nieokreślony z przeznaczeniem pod 
udostępnienie nieruchomości pozostającej w posiadaniu Gminy Olkusz w celu zapewnienia dostępu do 
drogi publicznej - (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest symb. „B.2KDL”). Stawka czynszu 
zgodnie z Uchwałą nr XVI/209/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z 27.03.2012r. w wysokości 100,00 zł zł netto  
(tj. 123,00 zł brutto). Termin wnoszenia opłaty: jednorazowy określony w umowie dzierżawy;

- część działki nr 1761/14 o pow. 336 m2 położonej w Olkuszu, ul. Krakowskie Przedmieście z przeznaczeniem 
pod zieleń ozdobną na okres do 3 lat (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest symb. „MW”). Stawka 
czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 235,20 
zł netto (tj. 289,30 zł brutto) - (stawka: 0,70 zł/m2 netto rocznie). 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  są 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.

PRACA
Kolportowanie ulotek w dniach  

12 do 17.10.2018  
w godzinach 9.00-17.00. 

Płatne 14 złotych na godzinę. 

Zgłoszenia osobiste w redakcji  
Przeglądu Olkuskiego, Żuradzka 15.

O G Ł O S Z E N I E  W Y B O R C Z E

Dobry wybórwww.romanpiasnik.pl

MATERIAŁ WYBORCZY KWW ROMAN PIAŚNIK - DOBRY WYBÓR

Szanowni Państwo,
Jesteśmy grupą ludzi, dla których działalność 
w lokalnym samorządzie oznacza bezinteresowną 
służbę na rzecz mieszkańców. Jako kandydaci 
bezpartyjni działamy ponad podziałami i  jeste-
śmy otwarci na współpracę z osobami o różnych 
poglądach i w każdym wieku, co już wielokrotnie 
udowodniliśmy. Przez ostatnie lata mocno anga-
żowaliśmy się w sprawy ważne dla olkuszan. Jako 
działacze społeczni, członkowie stowarzyszeń, 
radni, sołtysi, nauczyciele, lekarze i przedsiębiorcy 
przedstawialiśmy własne pomysły, które docze-
kały się realizacji.

Zjednoczyliśmy swoje siły, by móc jeszcze efek-
tywniej zmieniać naszą małą ojczyznę i kontynu-
ować rozpoczęte już zadania. Zachęceni wspar-
ciem środowisk, z których się wywodzimy, chcemy 
dotychczasowe doświadczenie wykorzystać do 
budowania kolejnych inicjatyw, służących nam 
wszystkim i następnym pokoleniom.

Wierzymy, że wspólnie uda nam się sprawić, 
aby miejsce, w którym żyjemy, było najlepszym 
z możliwych. Nie zawiedziemy pokładanych w nas 
oczekiwań i zaufania, jakim obdarzają nas miesz-
kańcy Gminy Olkusz – naszego wspólnego domu.

Wszyscy widzimy, że ostatnie lata nie były dla na-
szego miasta i gminy czasem straconym. Oszczęd-

ne gospodarowanie pieniędzmi publicznymi 
i przemyślana strategia inwestycyjna przyniosły 
efekty. Dziesiątki milionów złotych przeznaczo-
nych na drogi, parkingi, tereny zielone, zabytki, 
wydarzenia integrujące mieszkańców, edukację 
na wysokim poziomie i inicjatywy obywatelskie 
zmieniły oblicze naszej gminy. Chcemy wspierać 
działania zaplanowane na następne lata, ponie-
waż głęboko wierzymy w ich sens.

Połączyła nas chęć zaangażowania się w – rozpo-
częty 4 lata temu – nowy rozdział w historii naszej 
gminy i zrobimy wszystko, aby oddany na nas głos 
był DOBRYM WYBOREM.

KWW Roman Piaśnik – Dobry wybór
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KWW Roman Piaśnik – Dobry wybór
OKRĘG Nr 1 KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

OKRĘG Nr 2 KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

OKRĘG Nr 3 KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

Gamrat Henryk
Mieszkaniec Olkusza – ulicy Skalskiej. Kierownik ds. 
Gospodarczych w  SP Nr 9. Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w  Olkuszu. Przewodniczący Osiedla Centrum. 
Wieloletni działacz społeczny i  samorządowy zaangażo-
wany w sprawy mieszkańców. Swoimi działaniami wspiera 
również dzieci, młodzież i seniorów. Bezpartyjny.

1
MIEJSCE

Roman Piaśnik

Bezpartyjny. Z pracą na rzecz lokalnego samorządu jest związany od 
blisko 20 lat. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz w latach 2014-2018, 
wcześniej Radny Rady Miejskiej w Olkuszu i jej wiceprzewodniczący, 
Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powia-
towym w Olkuszu, wieloletni pracownik Olkuskiej Fabryki Naczyń 
Emaliowanych. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w  Kra-
kowie. Za czasów jego 4-letniej kadencji Gmina Olkusz pozyskała 
niespełna 40 mln zł dofinansowania na zadania o wartości 70 mln 
zł. Najważniejsze z nich to: remont dawnego starostwa, podziemna 
trasa turystyczna, rewitalizacja Parku Czarna Góra i Dolinki na osie-
dlu Młodych, terenu wokół MOK, stawu i Starego Cmentarza oraz 
wiele innych. Wykonanie setek zadań inwestycyjnych oraz obniżenie 
cen wody oraz podatku od środków transportu nie wymagało 
wzięcia kredytu. Co więcej, spłacony dług z poprzednich kadencji 
w grudniu wyniesie 18,5 mln zł. Już jako burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz, dzięki poparciu mieszkańców, został uhonorowany tytułami: 
Osobowości Roku 2016 oraz – dwukrotnie – Najpopularniejszy 
Burmistrz Małopolski. Żonaty, dwóch dorosłych synów.

1
MIEJSCE

Kwaśniewski Jerzy
Lat 66, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu, 
członek komisji Rady ds. Rozwoju Gospodarczego i Go-
spodarki Miejskiej, Budżetowej oraz Rolnictwa i Terenów 
Wiejskich. samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem. 
Znany ze swojej aktywności na rzecz lokalnej społeczności. 
Bezpartyjny.

1
MIEJSCE

Piątek Marta
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Skalskie, członek Komi-
tetu Rewitalizacji Olkusza.  Działaczka społeczna na rzecz 
osób potrzebujących pomocy. Bezpartyjna, wykształcenie 
ekonomiczne. Długoletnia pracownica drogownictwa. 
Mężatka, matka dwóch dorosłych synów. Bezpartyjna.

6
MIEJSCE

Szczepanek Joanna
Olkuszanka, mama trzech córek. Dyrektor biegu Srebrna 
Dziesiątka, współzałożycielka grupy  Olkuszbiega.pl, zaan-
gażowana w sprawy olkuskiego sportu. Inicjatorka wielu 
akcji charytatywnych, działaczka społeczna, mocno wspie-
rająca działania na rzecz niepełnosprawnych. Bezpartyjna.

6
MIEJSCE

Bogacka Marta
Jestem emerytowaną ekonomistką. Przez całe moje życie 
byłam i jestem związana z miejscowością Sieniczno i Gminą 
Olkusz. Byłam wieloletnim sołtysem w Sienicznie oraz 
działaczką LGD dla Obszarów Wiejskich. Proszę o Państwa 
głos podczas wyborów samorządowych. Bezpartyjna.

6
MIEJSCE

Kuboń Grzegorz 
39-letni olkuszanin, nauczyciel z pasją i wychowawca mło-
dzieży, autor wielu inicjatyw dla dzieci i seniorów, znany 
w środowisku animator kultury, aktywny działacz Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Bezpartyjny.

2
MIEJSCE

Gałka Jarosław
Olkuszanin, absolwent Politologii i Historii Uniwersytetu 
Śląskiego. Nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Nr 4 
(Budowlanka). Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej 
ds. awansu zawodowego nauczycieli. Samorządowiec, 
społecznik, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej 
w Olkuszu. Bezpartyjny.

2
MIEJSCE

Ćwięczek Apolinary
Lat 54, żonaty, dwoje dzieci, mieszkaniec Osieka. Przed-
siębiorca, w latach 1991-1996 prezes PPHU GAST sp. 
z.o.o. Radny Rady Miejskiej czterech ostatnich kadencji. 
Przewodniczący rozbudowy kościoła w Osieku, Przewod-
niczący Rady Nadzorczej IGLAK sp. z.o.o., V-ce prezes Sto-
warzyszenia Prywatnych Kupców Manhattan w Jaworznie, 
V-ce prezes LGD w Olkuszu. Bezpartyjny.

2
MIEJSCE

Karoń Jan
Ma 68 lat i całe swoje życie związał z Olkuszem. Członek 
zarządu osiedla Glinianki. Emerytowany pracownik ZGH 
„Bolesław” w  Bukownie. Współautor zrealizowanych na 
osiedlu Glinianki projektów z Budżetu Obywatelskiego – 
boiska, placu zabaw i siłowni. Bezpartyjny.

7
MIEJSCE

Stachel-Barczyk Aneta
Lat 46, mężatka, dwoje dzieci. Rodowita olkuszanka. Wy-
kształcenie wyższe podyplomowe. Doświadczony manager 
w obszarze zarządzania, handlu i marketingu. Zawodowo 
związana z Funduszami Europejskimi. Pracuje w Małopol-
skim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Przewodni-
cząca Rady Rodziców w SP Nr 3 w Olkuszu. Bezpartyjna.

7
MIEJSCE

Pogodzik Renata
Lat 50, mieszkanka Żurady. Posiada wykształcenie wyższe 
magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Jest 
nauczycielem, dyrektorem i organem prowadzącym Szkołę 
Podstawową im. kpt. pilota W. Gnysia w Żuradzie oraz 
Publiczne Przedszkole. Współzałożycielka stowarzyszenia 
Mieszkańcy dla Żurady. Bezpartyjna.

7
MIEJSCE

Kukieła Zbigniew
61 lat, bezpartyjny, mieszkaniec osiedla Słowiki w Olkuszu. 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkanio-
wej Nowa na osiedlu Słowiki. Zaangażowany w  sprawy 
mieszkańców osiedla, pracownik Koksowni Przyjaźń 
w Dąbrowie Górniczej. Bezpartyjny.

3
MIEJSCE

Łydka Stanisław
Stanisław Łydka lat 62. Absolwent AGH w Krakowie, inży-
nier mechanik. Radny Rady Miejskiej V i VII kadencji.Dzia-
łalność samorządowa od 2003 roku. Będę dążył aby Olkusz 
był bezpiecznym i przyjaznym miastem. Bezpartyjny.

3
MIEJSCE

Bień Małgorzata
Lat 54, wykształcenie wyższe pedagogiczne, nauczyciel 
w SP Nr 5 w Olkuszu. Radna Rady Miejskiej i Sołtys wsi 
Kosmolów. Prezes Stowarzyszenia „Kosmolów na Szlaku 
Orlich Gniazd”, skarbnik LGD Dla Obszarów Wiejskich. 
Bezpartyjna.

3
MIEJSCE

Walczak Grażyna
Rodowita olkuszanka, wieloletnia pielęgniarka związana 
z olkuskim szpitalem. Bezpartyjna, zaangażowana w pro-
filaktykę zdrowotną, edukację i  pomoc potrzebującym. 
Mężatka, mama dwójki dorosłych synów. Bezpartyjna.

8
MIEJSCE

Kuchno Anna
Wykształcenie średnie, od kilku kadencji członek zarzą-
du osiedla Pakuska, zaangażowana w sprawy lokalnej 
społeczności. 

8
MIEJSCE

Pandel Jerzy
Mieszkaniec Bogucina Małego. Doświadczony samorzą-
dowiec i działacz społeczny. Radny I, III i V kadencji Rady 
Miejskiej w Olkuszu, założyciel i prezes Uczniowskiego Lu-
dowego Klubu Sportowego „GRAFIT” oraz członek Zarządu 
Stowarzyszenia LGD dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz. 
Żonaty, z trójką dorosłych dzieci. Bezpartyjny.

8
MIEJSCE

Kamionka Katarzyna
Lat 46. Ukończyła studia magisterskie na kierunkach Peda-
gogika oraz Zarządzanie, studia podyplomowe w zakresie 
Zarządzania BHP. Pracuje w Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Olkuszu na stanowisku ds. Oświaty 
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Bezpartyjna.

4
MIEJSCE

Kasprzyk Dariusz
Lat 49, obecny radny Rady Miejskiej w Olkuszu, pełniący 
w niej funkcję przewodniczącego Komisji Kultury Fizycz-
nej i Turystyki. Od wielu lat aktywny działacz w obszarze 
olkuskiego sportu. Prywatny przedsiębiorca, od prawie 30 
lat zamieszkały w Olkuszu na osiedlu Młodych. Mąż i ojciec 
trojga dorosłych dzieci. Bezpartyjny.

4
MIEJSCE

Gęgotek Sabina
Lat 55, sołtys wsi Zederman, dodatkowo zaangażowana 
w działalność społeczną pełniąc funkcję prezesa Stowarzy-
szenia Zederman, sekretarza LGD dla Obszarów Wiejskich 
Gminy Olkusz oraz w  Stowarzyszeniu Koła Gospodyń 
Wiejskich w Zedermanie. Koordynatorka i pomysłodawca 
licznych inicjatyw. Bezpartyjna.

4
MIEJSCE

Piątek Ewa
Rodowita olkuszanka, zamężna, dwie dorosłe córki. Dłu-
goletni pracownik służby zdrowia, była przewodnicząca 
Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektrora-
diologii, obecnie na emeryturze. „Miejmy różne zdania, ale 
wspólny cel - Olkusz!”. Bezpartyjna.

9
MIEJSCE

Konieczny Jarosław
Lat 46, żonaty, dwoje dzieci. Absolwent Uniwersytetu 
Śląskiego w  Katowicach. Pracownik firmy METRANS 
(Polonia) na stanowisku agent celny-spedytor. Współza-
łożyciel i prezes Olkuskiego Klubu Sportowego „SŁOWIK” 
zrzeszającego dzieci, młodzież z Olkusza i okolic. Społecz-
nik, bezpartyjny.

9
MIEJSCE

Kulawik Marek
Rodowity olkuszanin, mieszkaniec osiedla Śródmieście. 
Wykształcenie wyższe inżynierskie. Pracownik  Miejskie-
go Ośrodka Sportu i  Rekreacji w  Olkuszu - kierownik 
Kompleksu Basenowo -Rekreacyjnego na Czarnej Górze 
oraz instruktor nauki jazdy. Bezpartyjny. Żonaty, dorosła 
córka. Bezpartyjny.

5
MIEJSCE

Gręda Jolanta
Znany olkuski lekarz, neurolog o wielkim sercu, zawsze 
życzliwa i chętna do pomocy. Ceniona i lubiana przez pa-
cjentów. W Radzie chce zająć się problematyką medyczną, 
pracować na rzecz poprawy stopy życiowej mieszkańców, 
szczególnie wymagających pomocy. Bezpartyjna.

5
MIEJSCE

Gil Mirosława
Lat 52, czynnie uczestniczy w życiu społecznym wsi 
jako członek Rady Sołeckiej oraz prezes Stowarzyszenia 
Przyjazna Braciejówka. Prywatnie mężatka oraz matka 
trojga dzieci. Prowadzi własną działalność gospodarczą i – 
wspólnie z mężem – gospodarstwo rolne. Z wykształcenia 
jest technikiem ekonomistą. Bezpartyjna.

5
MIEJSCE

Kryksztajn Artur
Olkuszanin, absolwent Politechniki Śląskiej, inżynier au-
tomatyki i robotyki, wieloletni nauczyciel przedmiotów 
zawodowych. Pracownik ZGH „Bolesław” w Bukownie oraz 
wykładowca na kursach w ZDZ Olkusz. Członek Zarządów: 
Osiedla Centrum, Ogródków Działkowych „Jarzynka” oraz 
NSZZ „Solidarność” ZGH „Bolesław”. Bezpartyjny.

10
MIEJSCE

Dobry wybór
www.romanpiasnik.pl

MATERIAŁ WYBORCZY KWW ROMAN PIAŚNIK - DOBRY WYBÓR
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„Rodzina bez przemocy 
– na sportowo” 

olkusz
Wiola�Woźniczko�

Takie hasło przyświecało rodzin-
nemu piknikowi, jaki odbył się na 
terenie kompleksu basenowo – re-
kreacyjnego na Czarnej Górze. We 
wspólnej zabawie uczestniczyło 
około 500 uczniów z klas I – III 
szkół podstawowych z terenu ca-
łej gminy Olkusz.

Happeningi przeciw przemocy to 
coroczna impreza. Szkolne grupy prze-
maszerowały na Czarną Górę z plaka-
tami i transparentami z przesłaniem 
przeciw przemocy. Na uczniów cze-
kał szereg atrakcji: profilaktyczno – 

edukacyjny spektakl w wykonaniu 
aktorów z Teatru Małego w Krako-
wie, konkursy sprawnościowe, tor 
przeszkód przygotowany przez po-
licjantów z KPP w Olkuszu i wiele 
sportowych rozgrywek. Zwieńczeniem 
pikniku był poczęstunek: kiełbaski 
z grilla i słodkości.

-Wszystkim uczestnikom roz-
grywek sportowych należą się sło-
wa uznania za udział w zawodach, 
zaangażowanie, walkę do ostatniego 
punktu. Na szczęście pogoda dopi-
sała, podobnie jak nastroje wszyst-
kich uczestników co gwarantowało 
dobrą zabawę. Bardzo dziękujemy 
szkołom za aktywny udział w happe-
ningu, kadrze pedagogicznej za wkład 
przygotowanie uczniów do udziału 

w konkurencjach sportowych. Po-
dziękowania kierujemy także do 
wszystkich ludzi dobrej woli za bez-
interesowną pomoc i wsparcie naszej 
akcji. To dzięki ich hojności zwycięzcy 
piknikowych konkurencji otrzymali 
nagrody rzeczowe – mówią organiza-
torzy happeningu.

Impreza została zorganizowana 
przez Zespół Interdyscyplinarny ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie działający przy Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Olkuszu, w ramach 
realizowanego Programu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 
Patronat nad piknikiem sprawował 
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
Roman Piaśnik.

Nowy Komendant 
Powiatowy Policji 

powiat
Piotr�Kubiczek�

W poniedziałek 17 września młod-
szy inspektor Piotr Morajko roz-
kazem personalnym Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Krakowie 
nadinspektora Krzysztofa Pobuty, 
został mianowany Komendantem 
Powiatowym Policji w Olkuszu. No-
wy szef mundurowych zastąpił na 
tym stanowisku ustępującego in-
spektora Tomasza Zająca.

Uroczystość związana z objęciem 
stanowiska przez nowego komendanta 
odbyła się w auli olkuskiej komendy. 
Oprócz policjantów i pracowników KPP 
udział w niej wziął I Zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Kra-
kowie insp. Paweł Dzierżak, który 
w swoim przemówieniu podkreślił, że 
nowy szef olkuskiej policji jest osobą 
kompetentną i zaangażowaną w służ-
bę na rzecz bezpieczeństwa.

46-letni Komendant Morajko 
służbę w policji rozpoczął w 1992 ro-
ku. Jest Absolwentem Wyższej Szko-
ły Pedagogicznej w Kielcach i Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie. Od po-
czątku swojej służby jest związany 
z krakowską policją. Był m. in. Na-
czelnikiem Wydziału Prewencji i Ru-

chu Drogowego Komisariatu Policji 
Kraków Wola Duchacka - Swoszowice 
oraz Zastępcą Komendanta Komisa-
riatu Policji I w Krakowie. Od listopada 
2011 roku pełnił funkcję Komendan-
ta Komisariatu Policji IV w Krakowie. 
Od 2016 roku był I Zastępcą Komen-
danta Miejskiego Policji w Krakowie.

Katastrofa ekologiczna
wolbrom

Ewa�Barczyk�

Trwa dochodzenie policyjne, ma-
jące na celu ustalenie przyczyny 
i ewentualnego sprawcy śnięcia 
ryb w wolbromskim zalewie. Do 
zajścia doszło prawdopodobnie po 
deszczu w ostatnią sobotę. Wtedy 
to właśnie wędkarze zaobserwowa-
li na powierzchni akwenu ogromną 
liczbę padniętych ryb.

Jak informują wolbromscy węd-
karze zrzeszeni w Polskim Związku 
Wędkarskim Koło 88 w Wolbromiu, 
masowe śnięcie ryb zauważono w so-
botę 15 września około godziny 11. 
Z pierwszych obserwacji wynikało, że 

najgorsza sytuacja jest przy brzegu od 
strony Zabagnia. W sobotę około go-
dziny 15 pracownicy Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Krakowie pobrali próbki wody do ba-
dań, które pomogą stwierdzić co mo-
gło być przyczyną zaistniałej sytuacji.

W niedzielę do badań przyłączył 
się ichtiolog z Katowic, który wraz 
z przedstawicielami lokalnego koła 
badał zawartość tlenu w poszczegól-
nych częściach akwenu. Choć bada-
nie to nie do końca jest miarodajne 
- jak wyjaśnia wiceprezes koła Paweł 
Gołębiowski, sytuacja w wodzie jest 
dynamiczna, a jej stan może się zmie-
niać- przeprowadzone badania wspo-
mogą ustalenie możliwych przyczyn 
katastrofy ekologicznej.

Wolbromscy wędkarze zrzeszeni 
w kole we własnym zakresie, wspoma-
gani siłami WOPR-owców rozpoczęli 
już usuwanie padniętych ryb. Wobec 
utrzymującej się dość wysokiej tem-
peratury wody i powietrza zbyt dłu-
gie zaleganie śniętych ryb w wodzie 
mogłoby doprowadzić do zagrożenia 
epidemiologicznego.

Wyniki badań, które pomogą 
ustalić przyczynę śnięcia ryb będą 
znane najprawdopodobniej w najbliż-
szy piątek. Wędkarze przestrzegają 
przed pochopnym ocenianiem sytu-
acji i ferowaniem wyroków. W związku 
z zaistniałą sytuacją aż do odwoła-
nia na zbiorniku nr 206 Zalew Wol-
bromski, ogłoszono całkowity zakaz 
połowu ryb.

Które szkoły najchętniej 
wybierali gimnazjaliści?
powiat

Jakub�Fita

Tegoroczni absolwenci gimnazjów 
od 1 września rozpoczęli naukę 
w szkołach średnich. W placów-
kach, dla których organem pro-
wadzącym jest powiat olkuski, 
postanowiło kontynuować swoją 
edukację ponad 1000 pierwszo-
klasistów. Sprawdziliśmy, które 
szkoły cieszyły się największym 
zainteresowaniem.

Wyniki tegorocznej rekrutacji do 
placówek ponadgimnazjalnych są zbli-
żone do tych, z którymi mieliśmy do 
czynienia w ubiegłym roku. Jak in-
formuje Wydział Edukacji, Kultury 
i Kultury Fizycznej olkuskiego staro-
stwa, w okolicznych szkołach średnich 
od nowego roku szkolnego pojawiło 
się 1018 uczniów klas pierwszych. 
Spośród nich 142 osoby stanowią 
uczniowie mieszkający poza terenem 
naszego powiatu. Łącznie we wszyst-
kich jednostkach powstały 32 nowe 
oddziały szkolne.

Wśród liceów ogólnokształcących 
największym zainteresowaniem w tym 
roku cieszyło się IV LO im. K.K. Ba-

czyńskiego w Olkuszu. Od 1 września 
naukę w tej szkole rozpoczęło 206 
uczniów, co skutkowało utworzeniem 
w tej placówce sześciu nowych oddzia-
łów. Niezmiennie dużą popularnością 
cieszy się także I LO im. Króla Kazimie-
rza Wielkiego. W „Kaziku” powstało 
pięć klas pierwszych, w których na-
ukę pobiera 172 osoby. W II LO im. 
Ziemi Olkuskiej - podobnie jak przed 
rokiem – utworzono dwie pierwsze kla-
sy. Swoją edukację kontynuować tutaj 
będzie 64 absolwentów gimnazjów.

W przypadku szkół technicznych, 
największym zainteresowaniem ze 
strony gimnazjalistów cieszy się Zespół 
Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica. 
W placówce od 1 września uruchomio-
no siedem oddziałów, w tym sześć klas 
technikum oraz jedną klasę branżo-
wej szkoły I stopnia. Łącznie w olku-
skim „Mechaniku” naukę rozpoczęły 
193 osoby. W szkolnych ławach Ze-
społu Szkół Nr 3 im. Antoniego Ko-
cjana zasiadło 165 nowych uczniów. 
W „Ekonomiku” utworzono dla nich 
pięć oddziałów technikum. Na terenie 
Zespołu Szkół nr 4 im. Komisji Edu-
kacji Narodowej od września pojawiło 
się 119 nowych podopiecznych. Roz-
poczęli oni naukę w dwóch klasach 

technikum oraz dwóch klasach szkoły 
branżowej I stopnia.

Oddzielną kategorię w naszej kla-
syfikacji stanowi Zespół Szkół im. Ro-
mualda Traugutta w Wolbromiu. Na 
chwilę obecną jest to jedyna szko-
ła ponadgimnazjalna spoza Olkusza, 
która pozostała w strukturze podległej 
starostwu. Od nowego roku szkolne-
go w placówce rozpoczęło edukację 
99 uczniów, dla których utworzono 
łącznie trzy odziały (po jednej klasie 
liceum ogólnokształcącego, techni-
kum oraz branżowej szkoły I stopnia).

Zeszłoroczna reforma edukacji 
wprowadziła m.in. 8-letnią szkołę pod-
stawową, 4-letnie liceum ogólnokształ-
cące, 5-letnie technikum oraz 3-letnią 
branżową szkołę I stopnia. Rozpoczę-
to także proces wygaszania gimna-
zjów. Oznacza to, że w przyszłym roku 
o miejsca w szkołach średnich będą się 
starać zarówno absolwenci 8-letnich 
szkół podstawowych, jak i ostatniego 
rocznika, który uczęszczał do gimna-
zjum. Cały proces przekształcenia sys-
temu edukacji zakończy się zaś wiosną 
2023 r., kiedy to maturę zdawać bę-
dzie pierwszy rocznik abiturientów, 
którzy uczyli się w 4-letnim liceum 
oraz ostatni rocznik, który uczył się 
w 4-letnim technikum.
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OGŁOSZENIE PŁATNE / POPARCIE

O G Ł O S Z E N I E  W Y B O R C Z E

Premier Morawiecki 
z wizytą w Olkuszu 

olkusz
Wiola�Woźniczko�

Premier Mateusz Morawiecki od-
wiedził olkuską firmę Intermag Sp. 
z o. o. - producenta nawozów, bio-
stymulatorów i produktów proz-
drowotnych dla zwierząt. Szefowi 
rządu towarzyszył minister rolnic-
twa Jan Ardanowski.

-Bardzo się cieszę, że rozwijają 
się takie prężne polskie rodzinne fir-
my, współpracujące w szeroko rozu-
mianym obszarze rolnictwa – mówił 
premier Morawiecki po zwiedzeniu 
olkuskiej firmy. --Chcemy rozwijać 
gospodarkę innowacyjną, żeby mar-
że naszych produktów były jak naj-
wyższe, żeby pracownicy zarabiali jak 
najwięcej. Po to właśnie musimy sprze-
dawać naszą myśl techniczną, nasze 
badania, nasze wdrożenia, nasze prak-
tyki rozwojowe. I to jest to, co tutaj 
bardzo wyraźnie widziałem - dodał.

Szef rządu podkreślił, jak istot-
na jest międzynarodowa współpraca 
oparta o jasne zasady. -Jesteśmy tak 
wolnorynkowi, że wszystkich konku-
rentów firmy Intermag wpuszczamy do 
Polski bez nadmiernie wydłużonych 
procedur certyfikacyjnych, a proce-
dura wejścia na przykład na rynek 
amerykański trwa dwa lata. Na pewno 
chcemy z naszymi głównymi partnera-
mi opierać naszą współpracę, handel 
o bardzo czytelne, jasne, transpa-
rentne zasady, ale również o zasady 
wzajemności. Będę na pewno prosił 
ministra rolnictwa, żeby ze swoimi ko-
legami ministrami rolnictwa z całego 
świata, zwłaszcza z Unii Europejskiej, 
bo to nasza bliska zagranica, żeby było 
to na zasadzie wzajemnej dostępności. 
Mamy prężne firmy z bardzo zdolny-
mi pracownikami. Chcemy, żeby one 
też odnosiły jak największe sukcesy 
na rynkach międzynarodowych – mó-
wił szef rządu.

Minister Ardanowski zwrócił uwa-
gę, że nawozy stały się nieodłączną 

częścią rolnictwa, a bez nich trud-
no sobie wyobrazić uzyskanie odpo-
wiedniej jakości plonów. - Cieszę się, 
że mogę być w poważnej firmie, która 
jest ważnym producentem nawozów. 
Są one coraz bardziej skomplikowa-
ne, nie ma już jednej grupy nawozów 
dla wszystkich roślin. Jeżeli będzie-
my w racjonalny sposób stosować 
odpowiednie nawozy, to i problemy 
w rolnictwie, jak choćby tegoroczne 
z suszą, będą mniejsze - mówił mini-
ster Ardanowski.

Podczas spotkania pojawił się też 
wątek związany z nadchodzącymi wy-
borami samorządowymi. – Miałem 
możliwość porozmawiania z panem 
Łukaszem Kmitą. Jest on naszym 
kandydatem na dobrego gospodarza 
w Olkuszu. Cieszę się, że mamy tak 
dobrego kandydata, który jest szefem 
KRUS-u w Małopolsce. Wykazał się on 
ogromnymi zdolnościami w zakresie 
oszczędności oraz inwestycji. Wierzę, 
że będzie bardzo dobrym, sprawnym 
gospodarzem w Olkuszu i przyczyni 
się do rozwoju ziemi olkuskiej – mó-
wił premier Morawiecki.

Kolejne życie ośrodka 
w Jeżówce 

Jeżówka
Ewa�Barczyk

W niedzielę 16 września 2018 
r. w Jeżówce zostało uroczyście 
otwarte Centrum Rozwoju Dziec-
ka „Perspektywy KIDS” – Świetli-
ca Marzeń. Placówka, która będzie 
pełniła funkcję ośrodka wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży 
przy Lokalnej Grupie Działania Nad 
Białą Przemszą, powstała dzięki 
dofinansowaniu, jakie LGD otrzy-
mało w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
To już kolejna zmiana przezna-
czenia budynku po dawnym DPS 
i budowanym przez lokalną spo-
łeczność ośrodku zdrowia w tej 
miejscowości.

Koncepcja władz Wolbromia do-
tycząca zagospodarowania budynku 
po byłym Domu Pomocy Społecznej 
i ośrodku zdrowia w Jeżówce zmie-
niała się już kilkakrotnie. Z dniem 1 
stycznia 2017 r. w przekazanym przez 
właściciela obiektu - Powiat Olkuski 
do dyspozycji Gminy Wolbrom na 20 
lat budynku zakończył działalność, 
mający tam siedzibę przez kilka lat 
podlegający Powiatowi Ośrodek Te-
rapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży 
w Jeżówce, który nie cieszył się dobrą 
sławą wśród mieszkańców. Początko-
wo - według zapowiedzi burmistrza 
Adama Zielnika - miał tu znów po-
wstać lokalny dom pomocy społecznej, 
w którym miały zamieszkać i znaleźć 
opiekę przede wszystkim osoby star-
sze i przewlekle somatycznie chore, 
pochodzące z terenu gminy. W tym ce-
lu już w grudniu 2016 r. radni jedno-
myślnie podjęli uchwałę o powołaniu 
do życia nowej jednostki organiza-
cyjnej Gminy Wolbrom - Domu Po-
mocy Społecznej w Jeżówce. Przyjęto 
nawet statut, przewidujący zasady 
jego funkcjonowania, w którym zapi-
sano, że placówka będzie świadczyć 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze nie tylko na rzecz 
własnych pensjonariuszy, ale także 
dla innych podopiecznych w ramach 
pomocy w ich domach. DPS miał za-
bezpieczyć lokalne potrzeby w zakre-
sie zadań opiekuńczych nad osobami 
starszymi i zmniejszyć koszty tego ty-
pu usług w placówkach poza gminą, 
opłacane przez MOPS. Ostatecznie do 
realizacji projektu nie doszło, a budy-
nek pod adresem Jeżówka 166A od po-
nad półtora roku stał pusty. Ostatnio 
został odświeżony i wkrótce ma zacząć 
tętnić nowym życiem.

Powołana do życia dzięki projek-
towi współfinansowanemu ze środ-
ków unijnych świetlica, według nowej 
koncepcji ma być miejscem stwarzają-
cym przestrzeń do bezpiecznego roz-
woju dla zamieszkałych na terenie 
gminy Wolbrom dzieci i młodzieży od 

lat 6 do 18. W ośrodku zaplanowano  
utworzenie w ośrodku 30 miejsc opie-
ki i wychowania w ramach placówek 
wsparcia dziennego (PWD), z których 
- według założeń ma skorzystać w cią-
gu trwania projektu łącznie 180 dzie-
ci młodzieży. Oferta ta uzupełni i tak 
już dość bogate w zajęcia pozalekcyj-
ne propozycje lokalnych szkół, wol-
bromskiego Domu Kultury, klubów 
sportowych, a także Ochronki Betle-
jem, prowadzonej przez Siostry Kar-
melitanki w Wolbromiu i  prywatnych 
ośrodków animacji kultury i sportu.

- Pobyt podopiecznych w placów-
ce będzie nieodpłatny i dobrowolny. Na 
zajęcia, które organizowane będą po 
szkole, w godzinach 15-19, od ponie-
działku do piątku, uczestnicy przyjadą 
zapewnionym przez nas transportem, 
dostaną także darmowy posiłek - wy-
jaśnia Barbara Mossór z LGD Nad 
Białą Przemszą.

Centrum Rozwoju Dziecka „Per-
spektywy KIDS” – Świetlica Ma-

rzeń w planach ma bardzo bogatą 
ofertę zajęć, skierowanych zwłasz-
cza do młodych ludzi z rodzin z pro-
blemami. Na miejscu otrzymają oni 
wsparcie specjalistów, a także pomoc 
w codziennym odrabianiu lekcji, czy 
w rozwijaniu talentów i umiejętności. 
W okresie feryjnym i wakacyjnym na-
tomiast w ośrodku organizowane bę-
dą półkolonie. Projekt na podstawie 
umowy o dofinansowanie będzie re-
alizowany do 31 marca 2021 roku.

W budynku po byłym DPS Jeżów-
ce na dzieci będą czekały:
• pracownia naukowo-techniczna 

z laboratorium młodego technika 
i zajęciami z robotyki i mechatro-
niki, kursami IT, w tym z grafiki 
komputerowej, tworzenia stron 
internetowych i nauką elementów 
programowania;

• pracownia medialna, gdzie będą 
prowadzone warsztaty budowania 
postaw, m. in. z zajęciami z zakre-
su komunikacji, postaw liderskich, 
wystąpień publicznych, fotografii, 
gimnastyki literackiej – twórczego 
pisania (redakcja gazetki);

• pracownia sportów umysłowych, 
a w niej symulacje i gry, m in. sza-
chy, brydż;

• pracownia językowa z na-
uką angielskiego, niemieckiego 
i francuskiego;

• pracownie artystyczne: muzyczna 
(studio piosenki, zespoły wokalne, 
gitara), tańca i ruchu  (taniec towa-
rzyski, taniec nowoczesny DANCE 
MIX, Fitness – zajęcia wprowadza-
jące w świat aktywności ruchowej 
i zdrowego życia), plastyczna (ma-
larstwo oraz inne formy plastyczne, 
kulturoznawstwo w sztuce „via ar-
te”, grafika, collage, rzeźba w gip-
sie, szkło artystyczne – fushing), 
teatralna: (kabaret, teatr dla mło-
dzieży, teatr muzyczny, teatr lalek).
Placówka, jako ośrodek wsparcia 

rodzin, będzie też zapewniała różno-
rodną pomoc specjalistyczną i konsul-
tacje dla dorosłych opiekunów swoich 
podopiecznych. Zajęcia w świetlicy bę-
dą miały charakter grupowy oraz indy-
widualny i prowadzone będą w oparciu 
o jednostkowe plany wsparcia dziec-

ka i jego rodziny, według diagnozy 
sporządzanej na bieżąco przez zespół 
do IPW. W ramach specjalistycznego 
wsparcia podopieczni świetlicy będą 
mogli skorzystać z zajęć o charakterze 
terapeutycznym (zajęcia kompensacyj-
ne, socjoterapeutyczne, korekcyjne, 
terapii integracji sensorycznej, dogote-
rapia, konsultacje i praca z logopedą, 
psychologiem, pedagogiem, seksuolo-
giem, dietetykiem, itp.)

Nabór do ośrodka został już rozpo-
częty i jest prowadzony na podstawie 
specjalnego regulaminu dostępnego 
na stronie internetowej LGD. Na jego 
pierwszym etapie, który potrwa do 
30 września do projektu zakwalifiko-
wane zostaną zamieszkałe na terenie 
gminy Wolbrom osoby zagrożone wy-
kluczeniem społecznym, posiadają-
ce orzeczenia o niepełnosprawności, 
również psychicznej, z rodzin korzy-
stających z Programu Operacyjne-
go Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
i zagrożone ubóstwem.  W ramach II 
etapu rekrutacji deklaracje uczest-
nictwa po rozmowie kwalifikacyjnej, 
w miarę wolnych miejsc - będą mogli 
złożyć inni chętni.
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

IV LO K. K. Baczyńskiego aktywnie bierze udział w ob-
chodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Już w pierwszym tygodniu września można było obejrzeć 
w szkole wystawę „Dla Niepodległej”, która  powstała w ra-
mach ogólnopolskiego projektu. Wkrótce odbędą się kolej-
ne przedsięwzięcia upamiętniające wyjątkowy jubileusz.

Projekt „Dla Niepodległej” ma na celu wzmocnienie 
poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęce-
nie do aktywnego uczestnictwa w  jubileuszowych obcho-
dach. Jego realizacja jest możliwa dzięki zaangażowaniu 
finansowemu i  intelektualnemu kilku ważnych 
instytucji państwowych takich jak PERN S.A, 
Bank Pocztowy S.A, Narodowe Archiwum 
Cyfrowe i  Archiwum Akt Nowych. Koordyna-
cją całości przedsięwzięcia zajęło się Mini-
sterstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodowego.

Projekt zakłada sprawne przekazywanie 
do zrzeszonych szkół kalendarium niepodległo-
ściowego w  formie mobilnych wystaw ilustru-
jących wydarzenia związane z  odzyskaniem 
niepodległości. Szacunkowo ekspozycję ma 
obejrzeć około stu tysięcy uczniów.

IV LO gościło tę wystawę od 3 do 7 września. Została 
przywieziona z Płocka, by po tygodniu odjechać do Bytomia. 
Licealiści mogli utrwalić w pamięci wydarzenia historyczne 
i  biorące w  nich udział postacie dzięki archiwalnym zdję-
ciom i przemyślanym, celnie ujętym komentarzom. Ekspo-
zycja była omawiana przez nauczycieli na lekcjach historii.

„Czwórka” ma w  tym roku zrealizować jeszcze kilka 
projektów, które wpisują się w  kalendarz jubileuszowych 
obchodów. Należy jednak zaznaczyć, że szacunek dla prze-
szłości, zwłaszcza pamięć o przodkach – patriotach, to stały 
element licznych, od wielu lat konsekwentnie realizowanych 
przez szkołę przedsięwzięć.

Już w ubiegłym roku szkolnym w IV LO przez dwa mie-
siące eksponowana była pierwsza tematyczna wystawa 
– „Dla Ciebie Polsko. W  stulecie czynu legionowego”. Poza 
uczniami liceum obejrzało ją kilkuset młodych ludzi ze szkół 
powiatu olkuskiego. Jej autor, dr Maciej Zakrzewski z  kra-
kowskiego IPN, tak ją scharakteryzował – „Pokazujemy etap 
po etapie, w  jaki sposób dotarliśmy do niepodległości. Jej 
odzyskanie nie było cudem, lecz wysiłkiem wieloletniej pra-
cy setek tysięcy osób różnych ugrupowań. Wystawa opo-
wiada nie tylko o wymiarze militarnym, lecz także o zawiłych 

okolicznościach politycznych”. 
W  tym roku zaplanowane są debaty rozwi-

jające rozumienie historii, wpływu wybitnych 
jednostek na bieg wydarzeń, ich umiejętności 
w  wykorzystywaniu szans na kształtowanie się 
państwowości. Debaty to specjalność IV LO. 
Szkoła od dawna korzysta z  tej formy uczenia. 
Nie przypadkowo od kilku lat odnosi sukcesy 
w ogólnopolskim projekcie „Debaty Oksfordzkie.”

Szkołę odwiedzą  z  wykładami badacze 
historii – pracownicy naukowi z  Uniwersytetu 
Pedagogicznego oraz z Instytutu Pamięci Naro-

dowej. W listopadzie odbędzie się „Rajd Niepodległościowy” 
do Bydlina. Wezmą w  nim też udział szkoły podstawowe 
powiatu olkuskiego, które odpowiedziały na zaproszenie 
„Czwórki”. IV LO w  Olkuszu będzie również współorganiza-
torem powiatowych obchodów Święta Niepodległości. We 
współpracy z  Zespołem Szkół nr 1 w  Olkuszu postara się 
uatrakcyjnić część artystyczną uroczystości. 

„Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży cho-
wanie”. Słowa wypowiedziane przed wiekami przez Jana 
Zamojskiego nie straciły na aktualności. Jak sobie wycho-
wamy młode pokolenia, taką Polskę będziemy mieli w przy-
szłości.

SZKOŁA TRWAŁYCH WARTOŚCI
O G Ł O S Z E N I E  W Y B O R C Z E

„Jura 1914” – ku pamięci legionistów 
krzywopłoty

Wiola�Woźniczko

104 lata temu pod Krzywopłota-
mi, Bydlinem i Załężem legioniści 
Piłsudskiego stoczyli bitwę z woj-
skami rosyjskimi. Inscenizację epi-
zodu „krzywopłockich Termopili” 
obejrzało wielu uczestników V Pik-
niku Historycznego „Jura 1914”. 
Organizatorzy i mieszkańcy zaan-
gażowani w przygotowanie pikni-
ku po raz kolejny udowodnili, że 
w organizacji historycznych uro-
czystości trudno im dorównać. 
O tym najlepiej świadczy ilość osób 
przyjeżdżających obejrzeć bitewną 
rekonstrukcję.

Piknik rozpoczęto od przemar-
szu grup rekonstrukcji historycznej, 
mażoretek, policyjnej orkiestry dę-
tej, reprezentacji Wojska Polskiego 
z 6 Brygady Powietrznodesantowej 
z Krakowa, pocztów sztandarowych 
Ochotniczych Straży Pożarnych i Po-
licji, gospodarzy i gości uroczystości 
oraz mieszkańców Krzywopłot i in-
nych miejscowości gminy Klucze. 
Pierwsza część uroczystości odbyła 
się pod Wiejskim Domem Ludowym 
w Krzywopłotach, gdzie odsłonię-
to obelisk Marszałka Józefa Piłsud-
skiego autorstwa prof. Czesława 
Dźwigaja, a ufundowanego przez pry-
watnych sponsorów i Instytut Pamię-
ci Narodowej.

Po złożeniu kwiatów Dziekan De-
kanatu Jaroszowiec ks. kan. Marek 
Szeląg oraz ks. prof. Paweł Pielka od-
prawili mszę św. Tego dnia odsłonięto 
również obraz Mariusza Połecia przed-
stawiający epizod bitwy z 1914 ro-
ku, który znajduje się na zewnętrznej 
ścianie Wiejskiego Domu Ludowego.

Piknik był również okazją do 
uczczenia 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Z okoliczno-
ściowym programem artystycznym 
wystąpili uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Bydlinie oraz IV Liceum Ogólno-
kształcącego w Olkuszu. Duże brawa 
zebrał występ mażoretek z ogrodzie-
nieckiej grupy „Fantazja”.

„Jura 1014” już na stałe wpisa-
ła się w kalendarz lokalnych imprez. 
Co roku do Krzywopłot przyjeżdżają 
mieszkańcy nie tylko z gminy Klucze 
czy innych gmin powiatu olkuskiego, 
ale i z odleglejszych miejscowości Ma-
łopolski czy Śląska. Na jubileuszowym 
pikniku gościł Minister Infrastruktu-
ry Andrzej Adamczyk, dyrektor kra-
kowskiego oddziału IPN dr hab. Filip 
Musiał, dyrektor Wydziału Rewalory-
zacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa 
Narodowego Joanna Florkiewicz - Ka-

mieniarczyk oraz radni Wojewódz-
twa Małopolskiego: Marcin Cockiewicz 
i Andrzej Wójcik.

Niewątpliwie największą atrakcją 
pikniku była rekonstrukcja epizodu 
bitwy pod Krzywopłotami. W tym ro-
ku w inscenizacji wystąpiło aż dzie-
więć grup rekonstrukcyjnych z całego 
kraju. Były to: Stowarzyszenie Re-
konstrukcji Historycznej „Powstaniec 
Śląski”, Stowarzyszenie Konna Grupa 
Rekonstrukcji Historycznych „Kre-
sy” w Białymstoku, Stowarzyszenie 
Historyczne 8 Pułk Piechoty Legio-
nów, Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych „JODŁA”, Grupa Re-
konstrukcji Historycznej (GRH) GRH 
72 Tulski Pułk Piechoty, Stowarzy-
szenie Miłośników Kawalerii w Radzy-
miniu, Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznej 4 Pułku Piechoty Legio-
nów w Kielcach, GRH 1 Pułku Pie-

choty I Brygady Legionów Polskich, 
Stowarzyszenie Historyczno-Rekon-
strukcyjne „Barwa i Broń” w Cieszy-
nie. Członkowie wymienionych grup 
pozwolili przenieść się publiczności 
w czasy sprzed 104 lat. Po bitwie za-
interesowani mogli obejrzeć wystawę 
krakowskiego oddziału IPN - u „Dla 
Ciebie, Polsko. W stulecie czynu 
legionowego”.

-Jura 1914 to wydarzenie, które 
zapisze się w historii naszej Gminy. 
Po raz piąty mieszkańcy Krzywłopot 
i Gminy Klucze oddali honory i wyra-
zili wdzięczność Legionistom, którzy 
walcząc o wolność naszej Ojczyzny, 
oddali to, co dla człowieka ma wartość 
najwyższą -  życie - tak historyczny 
piknik podsumował wójt gminy Klu-
cze Norbert Bień.

Piknik odbył się pod patronatem 
narodowym Prezydenta RP Andrzeja 

Dudy, Ministra Infrastruktury Andrze-
ja Adamczyka oraz Prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej Jarosława Szarka.

-Serdecznie dziękuję za współpra-
cę przy organizacji uroczystości Radzie 
Sołeckiej, OSP w Krzywopłotach, in-
stytucjom wspierającym nasz piknik 
historyczny oraz wszystkim mieszkań-
com zaangażowanym w przygotowanie 
„Jury 1914” - mówi sołtys Krzywopłot 
Alina Kuśmierska.

Organizatorami „Jury 1914” by-
li: Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, 
Sołtys Krzywopłot Alina Kuśmierska, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry Mirosław Macek, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Krzywopłotach z prezesem 
Kazimierzem Kuśmierskim oraz Ra-
da Sołecka Krzywopłot i mieszkańcy.

Sponsorzy uroczystości: Zygmunt 
Solecki „Malbox” Osiek, Henryk Du-
raj Konstrukcja Stalowa Olkusz, ZGH 

„Bolesław” w Bukownie, Małopolska 
Izba Rolnicza, „Grzanpol” Bukow-
no, „GIT” Krzywopłoty, „Szczelinex” 
Krzywopłoty, „Włodek” Nauka Jazdy, 
PPHU „Skrzynkarnia” Jaroszowiec, 
„Pakorex” Osiek, „Arkop” Bukowno, 
„Fagumit” Wolbrom, Urszula i Mie-
czysław Grzanka, Piekarnia „Złoty 
Róg”, Iwona i Artur Barczyk, Zakład 
Szklarski „Luks” Olkusz, Urszula 
i Czesław Szczepara, Bożena i Bog-
dan Dąbrowscy.

Na organizację wydarzenia OSP 
Krzywopłoty otrzymała dotację z bu-
dżetu Województwa Małopolskiego 
w ramach konkursu „Mecenat Ma-
łopolski”. Uroczystość była również 
współfinansowana przez Ośrodek 
Działaj Lokalnie w Kluczach, Stowa-
rzyszenie Forum Oświatowe Klucze.

Patronat medialny nad wydarze-
niem sprawował „Przegląd Olkuski”.
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Firma ProBiznes realizuje projekty współfinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Właścicielka - Pani Marta Krawczyk zawsze stawiała na inicja-
tywy o głębokim aspekcie społecznym. W latach 2016 – 2018 firma 
skupiła się na inicjatywie prospołecznej w ramach kilku projektów 
m.in. projektu „Bo jak nie my to kto?” gdzie pomogliśmy powrócić 
na rynek pracy przedsiębiorczym i  chętnym do zmiany kobietom, 
które z  różnych powodów środowiskowych i  życiowych, nie mogły 
znaleźć pracy. Do projektu przystąpiło 100 Uczestniczek a AŻ 80% 
znalazło wymarzoną prace dzięki naszemu projektowi i  pracy na-
szych wspaniałych pracowników. Panie miały różne bagaże doświad-
czeń zarówno życiowych jak i  zawodowych a  łączyło jedno - chęć 
zmiany swojego życia szczególnie w aspekcie zawodowym. Z uwagi 
na ogromne zaangażowanie Uczestniczek i profesjonalną kadrę (tj. 
pośrednik pracy, psycholog, mentorowie, doradcy zawodowi) za-
angażowaną do realizacji projektu udało się go zakończyć dużym 
sukcesem jak wspominaliśmy AŻ 80% osób otrzymało zatrudnienie.   
Większość Uczestniczek Projektu skorzystało ze szkoleń zawodo-
wych, języka angielskiego, komputerowych, stażów, co zwiększyło 
ich umiejętności i wzmocniło ich pozycję na rynku pracy, przeradza-
jąc się w stałe zatrudnienie w oparciu o umowy w różnych branżach. 

Nowe inicjatywy – pomagamy dalej! 
Od stycznia tego roku z  uwagi na pozytywny oddźwięk po-

przedniego projektu firma Pani Marty Krawczyk zaczęła realizację 
kolejnego projektu prospołecznego „Obudź się, pora wstać!” poma-

gając osobą w trudnej sytuacji życiowej (tj. osoby bez pracy, pracu-
jących „na czarno”, osobom młodym, żyjącym z miesiąca na miesiąc 
bez większych perspektyw itd). 

W styczniu prężnie prowadziliśmy kampanię promocyjną wraz 
z  rekrutacją do pierwszej edycji nowego projektu „Obudź się, pora 
wstać!”, która skupiała się na mieszkańcach powiatu olkuskiego, 
miechowskiego i chrzanowskiego. W ciągu zaledwie miesiąca otrzy-
maliśmy ponad 62 chętnych osób do wzięcia udziału w projekcie, 
ale niestety mieliśmy tylko połowę, bo 30 miejsc w projekcie więc 
32 osoby musiały poczekać na kolejną edycję.

Jak to działa?
Złożenie formularza rekrutacyjnego – to pierwszy krok poczy-

niony do zmian i lepszej przyszłości przez naszych Uczestników. W po-
czątkowym etapie projektu uczestnicy projektu wraz z doradcą zawo-
dowym dobierali dla nich najbardziej odpowiednią ścieżkę udziału  
w  projekcie a  mają duży wachlarz możliwość m.in. szkolenia za-
wodowe, spotkania z  pośrednikiem pracy, indywidualne spotkania 
z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego/Mentorem, szkolenia kompu-
terowe, szkolenia językowe (język angielski, niemiecki, hiszpański, 
włoski), szkolenia na prawo jazdy, możliwość odbycia stażu w firmie, 
spotkania z doradcą zawodowym, wizyty u fryzjera itd. Co ciekawe 
podczas uczestnictwa w naszym projekcie wypłacamy stypendium 
szkoleniowe, stażowe, zwrot kosztów dojazdu (w obie strony), zwrot 
kosztów związanych z  opieką nad osobami zależnymi (opiekunka, 
żłobek) w czasie odbywania odpowiedniego wsparcia. 

W  tym momencie zaczynamy kolejną rekrutację, do drugiej edycji projektu „Obudź się, pora wstać!”, w  której mogą brać udział 
mieszkańcy powiatu olkuskiego. Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w  projekcie, znasz kogoś z  najbliższego otoczenia, 
rodziny, kto może potrzebować wsparcia poinformuj go a na pewno pomożemy znaleźć pracę! Czekamy na Ciebie w biurze projektu 
w Olkuszu przy ulicy Szpitalnej 5 – opowiemy Ci o projekcie, wspólnie uzupełnimy formularz rekrutacyjny, wspólnie poszukamy pracy!  
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 

W liczbach:
15 uczestników projektu zwiększyło a w niektórych przypadkach nabyło kompetencje cyfrowe poprzez 
udział w szkoleniach komputerowych. 

7 osób skorzystało z porad prawnika, gdzie udało nam się m.in. odroczyć spłatę kredytu,

5 uczestników skorzystało z usługi „Bonu Piękności” – zmieniającej wizerunek przed rozmową 
kwalifikacyjną tj. fryzjer, kosmetyczka czy zakup odzieży reprezentacyjnej. 
10 uczestników projektów skorzystało ze szkoleń m.in. kurs prawa jazdy kat C, C+E, operator wózków 
widłowych jak również grafika komputerowa, ale to jeszcze nie koniec, to u nas zmienia się każdego dnia. 
10 osób (projekt realnie trwa 4 m-ce). Nasi uczestnicy cały czas odbywają rozmowy o pracę, mocno 
wspierani i motywowani przez nasz zespół ekspertów - mówi właściciel firmy Pani Marta Krawczyk. 

Kolejna szansa na zdobycie 
wymarzonej pracy!

ProBiznes Marta Krawczyk – nasze doświadczenia
Czy..  jesteś osobą bezrobotną? 
lub osobą pracującą w trudnej osobistej sytuacji? 
(materialnej, mieszkaniowej, zdrowotnej)
lub posiadasz stopień niepełnosprawności?

Chcesz zmienić swoje życie?
ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Obudź się, 
pora wstać!

Informacje i zgłoszenia w Biurze Projektu: 

ProBiznes Marta Krawczyk 
ul. Szpitalna 5 32-300 Olkusz 
tel.: 32 706 56 76 w.14 lub 15 
e-mail: obudzsieporawstac@probiznes.net.pl

www.probiznes.net.pl

BEZPŁATNIE!

ZNAJDZIEMY PRACĘ!

ZAPEWNIMY STAŻ!

PRZESZKOLIMY!

UDZIELIMY WSPARCIA,  

BY WYJŚĆ NA „PROSTĄ” 

Z MEANDRÓW ŻYCIA”!

OFERUJEMY:
• PŁATNY STAŻ
• SZKOLENIA ZAWODOWE
• OPIEKĘ TRENERA ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO 

I INNYCH SPECJALISTÓW
• SZKOLENIE KOMPUTEROWE
• DODATKOWE BEZPŁATNE WSPARCIE  

(np. PRAWNIKA, DORADCY KREDYTOWEGO, POŚREDNIKA PRACY)

ZAPEWNIAMY BEZPŁATNIE:
stypendium stażowe / stypendium  szkoleniowe  
/ materiały szkoleniowe / catering na czas szkoleń
życzliwą i profesjonalną kadrę / refundację kosztów dojazdu
refundację kosztów poniesionych na opiekę nad osobą zależną

Wypięknieje centrum 
Imbramowic 

imbramowice
Ewa�Barczyk�

Już wkrótce, dzięki środkom unij-
nym, centrum Imbramowic cze-
ka diametralna zmiana. W ramach 
kontynuacji prac rewitalizacyj-
nych i dofinansowaniu z fundu-
szy europejskich powstanie tu plac 
sportowo-rekreacyjny ze ścieżką 
tematyczną, kortem tenisowym 
i torem rowerowym. Zostaną też 
wybudowane piękne alejki space-
rowe otoczone zielenią, a przy re-
mizie OSP - przestrzeń na potrzeby 
lokalnych jarmarków oraz imprez 
kulturalnych, czy religijnych. Wy-
pięknieje także teren nad rzeką 
Dłubią, gdzie zaplanowano urokli-
wy park. Koszt inwestycji to nieco 
ponad 2 mln zł, z czego 1,3 mln zł 
Gmina pozyskała z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego.

Umowę gwarantującą dofinanso-
wanie zadania z RPO Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 na 
ręce wójta gminy Trzyciąż Romana 
Żelaznego przekazał w obecności rad-
nego wojewódzkiego Marcina Cockie-
wicza wicemarszałek Stanisław Sorys.

Położone w powiecie olkuskim 
i zamieszkałe przez około pięciuset 
mieszkańców Imbramowice, to miej-
sce chętnie odwiedzane przez turystów 
oraz rzesze pielgrzymów, przybywają-
cych do tutejszego Sanktuarium Męki 
Pańskiej przy Klasztorze Sióstr Nor-
bertanek. Dzięki środkom unijnym, 
centrum wsi będzie jeszcze bardziej 

atrakcyjne i przyjazne zarówno dla 
mieszkańców, jak i pątników.

- Mieszkańcy, a także turyści tak 
licznie odwiedzający nasz region do-
strzegają zmiany, jakie zachodzą nie 
tylko w miastach, ale także w naszych 
sołectwach. To wszystko w dużej mie-
rze zasługa rewitalizacji sukcesywnie 
przeprowadzanej w każdym zakątku 
Małopolski. Na realizacje projektów, 
które upiększają miejscowości w ca-
łym województwie oraz sprawiają, że 
mieszkańcom żyje się po prostu przy-
jemniej w ich małych ojczyznach prze-
znaczyliśmy ponad 600 mln zł z RPO 
WM 2014-2020 – mówi wicemarsza-
łek Stanisław Sorys.

Dzięki przekazanej wójtowi Żela-
znemu przez marszałka umowie, do 
końca 2019 roku w Imbramowicach 
– tuż przed remizą OSP, nieopodal 

zabudowań klasztornych, powstanie 
plac, na którym będą organizowane 
okresowe, cykliczne jarmarki. Miesz-
kańcy i turyści będą mogli zaopatrzyć 
się tu podczas nich w lokalne i regio-
nalne produkty. Poprawią się także 
warunki dla organizacji w tym miejscu 
imprez okolicznościowych i kultural-
nych, integrujących lokalną społecz-
ność. Z myślą o mieszkańcach, jak 
również o pielgrzymach zaplanowa-
no tu zielony, przytulny i oświetlony 
skwer, na którym nie zabraknie ławe-
czek oraz pergoli z pnącymi roślinami. 
Teren zostanie oznakowany- pojawi 
się nowy witacz z nazwą miejscowo-
ści, informacyjne gabloty, a z myślą 
o przemierzających Imbramowice na 
dwóch kółkach – stojaki rowerowe.

Dzięki adaptacji pobliskiego bo-
iska sportowego, mieszkańcy zyska-

ją przestrzeń sportowo-rekreacyjną. 
Powstanie tu tor do jazdy na rowerze 
w kształcie zamkniętej pętli z niewiel-
kimi przeszkodami oraz nowoczesny 
kort tenisowy. Powstanie też siłow-
nia „pod chmurką” oraz oświetlone 
alejki spacerowe otoczone roślinno-
ścią. Na miejscu zaplanowano również 
ścieżkę tematyczną, łączącą ćwicze-
nia fizyczne z aktywnością umysło-
wą, dedykowaną zwłaszcza starszym 
i niepełnosprawnym.

To jednak nie wszystko. Nad rze-
ką Dłubnią powstanie urokliwy park, 
do którego będzie prowadzić oświetlo-
na stylizowanymi latarniami droga 
dojazdowa w kierunku Niepublicz-
nej Szkoły Podstawowej. Centralnym 
punktem parku będzie, stanowiące już 
dziś lokalną atrakcję, ujście wypływa-
jącej wody. Miejsce to, znajdujące się 
w samym centrum, ok. 250m od placu 
przed remizą oraz 150m od przyklasz-
tornej bramy, jest aktualnie mocno 
zaniedbane i trudno dostępne. Zapla-
nowane prace pozwolą uporządkować 
teren, nasadzić różnorodną roślinność 
nawiązującą do ogrodu klasztornego, 
a także nieopodal „strumyka” wybu-
dować fontannę.

Dzięki staraniom władz gminy 
w tym roku rozpoczęto przygotowania 
do tej dużej inwestycji, wykonano już 
remonty dróg prowadzących do lokal-
nych atrakcji, a także wybudowano 
chodnik wzdłuż drogi powiatowej. Nie 
zabraknie też nowych miejsc posto-
jowych dla samochodów osobowych 
i autobusów w rejonie przystanku 
autobusowego w kierunku miejsco-
wości Wysocice.

Akcja EXPO 
Zdrowie 

bukowno
Agnieszka�Zub�

Badania diagnostyczne, stoiska 
ze zdrową żywnością, konsulta-
cje lekarskie – to tylko niektóre 
propozycje, z których można by-
ło skorzystać w minioną niedzielę 
na placu przed Centrum Kultury 
w Bukownie. W dodatku zupełnie 
bezpłatnie. 

W ramach akcji EXPO Zdrowie 
organizatorzy przygotowali dla miesz-
kańców Bukowna kilka interesujących 
ofert. Każdy, kto tego dnia przyszedł 
na plac przed Centrum Kultury, mógł 
skorzystać z bezpłatnych badań dia-
gnostycznych oraz otrzymać bezpłatną 
poradę lekarską. Pośród propono-

wanych badań znalazły się: pomiar 
poziomu cukru, wydolności wydecho-
wej płuc, ciśnienia tętniczego, tkanki 
tłuszczowej, a także konsultacje psy-
chologiczne, lekarskie, test spraw-
ności wysiłkowej oraz badanie wieku 
biologicznego. Ponadto organizato-
rzy zapewnili stoiska ze zdrową żyw-
nością, herbatami i ziołami, a także 
degustację przygotowanych potraw.

Imprezie EXPO Zdrowie towarzy-
szyło jeszcze jedno wydarzenie – „100 
minut tańca z okazji 100-lecia odzy-
skania przez Polską niepodległości”. 
W tej akcji wzięli udział głównie naj-
młodsi uczestnicy imprezy, tańcząc 
przez 100 minut pod okiem zaproszo-
nych instruktorów tańca z Beautiful 
Dance Studio. Współorganizatorem 
imprezy był Miejski Ośrodek Kultury 
w Bukownie.
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„Smykałka” już otwarta! 
bukowno

Przedszkole�Terapeutyczne�“Smykałka”

Przedszkole Terapeutyczne “Smy-
kałka” im. Aliny Ratusińskiej w Bu-
kownie mieszczące się w budynku 
po byłej szkole “Skałce” od po-
czątku września edukuje najmłod-
szych – niepełnosprawne dzieci 
z terenu gmin Bukowno i Bolesław. 
W ostatnią środę, podczas spotka-
nia integracyjnego dla dzieci i ro-
dziców przedszkolnych oraz rodzin 
z „Kawiarenki Pod Parasolem”, 
dokonano symbolicznego otwar-
cia placówki.

Przestronne sale dydaktyczne, 
sala doświadczenia świata i sala in-
tegracji sensorycznej, specjalistyczne 
gabinety terapeutyczne, najnowocze-
śniejszy sprzęt rehabilitacyjny i lo-
gopedyczny, a przede wszystkim 
zaangażowana i kompetentna kadra 

pedagogiczna - to największe zale-
ty naszego kameralnego przedszko-
la. Jak mówi Anna Wojciechowska 
- Dyrektor placówki: stawiamy przede 
wszystkim na indywidualną pracę 
z dziećmi, dla których przygotowali-
śmy szereg form wsparcia: logopedia, 
rehabilitacja, integracja sensorycz-
na, wsparcie psychologa, dogotera-
pia, hipoterapia. Włączamy również 
dzieci do pracy w grupie rówieśniczej 
np. poprzez innowacyjne warsztaty 
umiejętności społecznej i wiele in-
nych. Grupy przedszkolne liczą nie 
więcej niż 5 dzieci, przez co jesteśmy 
w stanie skupić się maksymalnie na 
potrzebach każdego z nich. Wspieramy 
również rodziców, poprzez warsztaty 
i zajęcia tematyczne, aby aktywnie 
włączyć ich w procesy terapii dzieci 
i kontynuować jej założenia  w domu.

Spotkanie integracyjne, w orga-
nizację którego zaangażowane były 
nasze niezastąpione mamy z „Kawia-

renki Pod Parasolem” we współpra-
cy z kadrą przedszkola, było okazją 
do zaprezentowania infrastruktury 
przedszkola. Dla najmłodszych naj-
ważniejsze były jednak przygotowane 
animacje: gry i zabawy na świeżym 
powietrzu oraz pokazy strażackie zor-
ganizowane przez druhów z OSP Sta-
re Bukowno.

Utworzenie przedszkola jest 
pierwszych etapem inwestycji zmie-
rzającej do przywrócenia pełnej uży-
teczności budynku po byłej szkole 
„Na Skałce”. Obecnie trwają prace 
budowlane w ramach projektu rewi-
talizacji pn.: „Przebudowa, moderni-
zacja i adaptacja, z dostosowaniem do 
potrzeb osób niepełnosprawnych wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania części 
budynku szkolnego na funkcje ośrod-
ka integracyjno-aktywizacyjnego oraz 
utworzenia centrum rehabilitacji i te-
rapii dzieci niepełnosprawnych z po-
radnią psychologiczno-pedagogiczną”.

C00 – D09 – o wystawie 
prac Krzysztofa Kamila 

Kamińskiego 
olkusz

Agnieszka�Zub�

W piątkowe popołudnie w olku-
skim BWA odbył się wernisaż wy-
stawy prac pochodzącego z Olkusza 
Krzysztofa Kamila Kamińskiego. 
Ekspozycja obejmuje wybrane gra-
fiki i instalacje z lat 2013 – 2018.

Wystawę pod tajemniczym tytu-
łem C00 – D09, w zastępstwie dyrekto-
ra Stanisława Stacha, otworzyła Iwona 
Pieniążek z BWA, witając przybyłych 
gości i przedstawiając zebranym syl-
wetkę artysty.

Krzysztof Kamil Kamiński urodził 
się w 1987 r. w Olkuszu. Jest absol-
wentem Wydziału Sztuki Uniwersy-
tetu Pedagogicznego w Krakowie na 
kierunku: grafika. Dyplom z wyróżnie-
niem uzyskał w Pracowni Interdyscy-
plinarnej prof. Grażyny Brylewskiej. 

Od 2014 r. jest doktorantem na Wy-
dziale Sztuki UP w Krakowie. W latach 
2015 – 2017 prowadził Pracownię Ry-
sunku na kierunku Wzornictwo Wy-
działu Sztuki UP. Obecnie pracuje 
jako specjalista ds. promocji i rekla-
my w Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Krakowie MOCAK. W ramach swojej 
aktywności artystycznej tworzy grafi-
ki, fotografie, obiekty oraz instalacje.

Na zaprezentowanej w BWA wy-
stawie znalazły się prace powstałe 
w latach 2013 – 2018. Obejmują one 
cztery różne cykle, w tym „Wyimki” 
(instalacje z roku 2013), „Obsesje dy-
gresje” (z lat 2016 – 2018), cykl „Epi-
kryza” oraz projekt „A TY?”.

Artysta wyjaśnił, że celowo nie 
nadaje swoim pracom tytułów, zdra-
dził jednak, że każda z nich dotyczy 
tematyki nowotworowej. Wskazuje 
na to również tytuł całej ekspozycji: 
C00 – D09 to oznaczenie NFZ od-

nośnie do nowotworów złośliwych. 
Skąd taka tematyka? Jak przyznaje 
Krzysztof Kamil Kamiński, nowotwo-
ry są najczęstszym powodem śmierci 
wśród jego bliskich, dlatego też praca 
artystyczna związana z tym tematem 
jest dla niego czymś w rodzaju terapii, 
„odczarowaniem” rzeczywistości, prze-
pracowaniem pewnych spraw. Na spe-
cjalną uwagę zasługują z pewnością 
– będące częścią cyklu „Wyimki” – wi-
szące na wieszakach ubrania. Zostały 
one zaprojektowane jako dwustronne; 
strona wewnętrzna jest pokryta gra-
fikami związanymi z tematyką nowo-
tworową. Grafiki te są jednak na tyle 
nieoczywiste, że mogą stanowić ele-
ment dekoracyjny. Z kolei cykl „A TY?” 
jest próbą podjęcia komunikacji z od-
biorcą i uzyskania od niego odpowiedzi 
na postawione przez artystę pytania.

Wystawa będzie dostępna dla 
zwiedzających do 30 września
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Płomieniówki - zwiększają
powierzchnię wymiany ciepła
w kominku

kratki

Komora spalania wyłożona
ceramiką Acumotte

R E K L A M A

Piknik dla Niepodległej w Wolbromiu
wolbrom

Ewa�Barczyk�

W niedzielne popołudnie mieszkań-
cy Wolbromia mieli okazję kolejny 
raz spotkać się z historią. Wszystko 
za sprawą zorganizowanego przez 
Dom Kultury we współpracy z gru-
pami rekonstrukcyjnymi pikniku 
„Wolbrom dla Niepodległej”.

Na początek przybyli widzowie 
mogli podziwiać artefakty z różnych 
okresów polskiej walki zbrojnej, był też 
pokaz wojennej mody damskiej wraz 
z fachową opowieścią o szczegółach 
zapobiegliwości, sprytu i motywacji, 
jaka kierowała polskimi patriotkami 
w trudnych czasach okupacji nie-
mieckiej. Specjalną atrakcją była 
możliwość przejażdżki zabytkowym 
motocyklem z przyczepą. O godzinie 
19 zaś rekonstruktorzy przenieśli wi-
dzów w czasie...

Opowieść Konrada Kuliga z ol-
kuskiego koła  Światowego Związ-
ku Żołnierzy AK, reżysera bardzo 
realistycznego przedstawienia 
rekonstrukcyjnego:

...Ziemia olkuska, sierpień 1944 
roku. Zbliża się piąta rocznica roz-
poczęcia II wojny światowej - pięć 
lat, odkąd wkraczające na tę ziemię 
wojsko niemieckie przerwało krótki 
okres niepodległości. Piąty rok oku-
pacyjnego terroru. Tragiczne doświad-
czenia wojennej rzeczywistości każą 
mieszkańcom niecierpliwie wypatry-
wać pojawiających się już na horyzon-
cie zmian. W obliczu nadchodzącej ze 
wchodu sowieckiej ofensywy Niemcy 
koncentrują tu coraz większe siły. 
Lokalne drogi raz po raz przecinają 
konwoje wojska. Na drogach można 
zobaczyć także uciekających volks-
deutshów, którzy świadomi bliskiego 

końca niemieckiego panowania, wo-
lą oddalić się z terenów, gdzie dali się 
poznać jako zdrajcy narodu polskiego.

Przygotowując się do zatrzyma-
nia Sowietów, Niemcy zapędzają oko-
liczną ludność do budowy umocnień. 
Długie linie okopów przecinają pola. 
Po wsiach kwaterują żołnierze Wehr-
machtu. Budynek kasyna w pobli-
skim Jaroszowcu zostaje przemieniony 
w niemieckie koszary.

Widzowie obserwują, jak pod ten 
właśnie budynek podjeżdża podwoda 
wzięta przez Niemców w sąsiedniej 
wsi. Gospodarz wraz z dziećmi, drżąc 
o swoje życie, wiezie na furze materiały 
do budowy umocnień. Co ich czeka?

Zakwaterowanym w okolicy oku-
pantom sen z powiek spędzają oddzia-
ły partyzanckie. Największy z nich to 
zgrupowanie Armii Krajowej o kryp-
tonimie „Surowiec”. Latem 1944 r. 
oddział stacjonuje w leśnym obozie 
niedaleko wioski Góry Bydlińskie. Słu-
żą w nim przedstawiciele kilku poko-
leń – szefem oddziału jest sierżant 
„Grab” - Władysław Krawczyk, który 
wojenne doświadczenie zebrał jeszcze 
podczas I wojny światowej i wojny pol-
sko -bolszewickiej. Młodszy od „Gra-

ba” o 20 lat, 27-letni wtedy dowódca 
oddziału, Gerard Woźnica „Hardy” 
był przed wojną zawodowym podofice-
rem Wojska Polskiego. W oddziale jest 
także grupa siedemnasto-, osiemna-
stolatków, którzy styczność z bronią 
mieli dopiero w lesie. Jednym z prze-
jawów ich aktywności jest karanie 
cywilów, którzy kolaborują z okupan-
tem. Dziewczęta utrzymujące kontak-
ty z niemieckimi żołnierzami strzygą 
na łyso. Panienka, która spaceruje 
w stronę koszar pod rękę z niemiec-

kim żołnierzem najpewniej skończy-
łaby z taką hańbiącą fryzurą, gdyby 
nie to, że tak naprawdę nie przyszła 
tu na amory. Zdobyte przez nią pod-
stępem informacje o liczebności wart 
i rozkładzie pomieszczeń w siedzibie 
niemieckich okupantów znajdą się 
wkrótce u ppor. „Hardego”.

Napływające od siatki wywia-
dowczej meldunki stały się cennym 
źródłem wiedzy do przygotowania pla-
nowanej akcji - trzeba zdobyć broń. 
„Hardy” w swoich wspomnieniach za-
notował: „do przeprowadzenia akcji 
wyznaczyłem pluton pod dowództwem 
ppor. „Aresa”. Był to człowiek, który 
umiał się odnaleźć w każdej sytuacji. 
Pod wieczór „Ares” przedstawił plan, 
zakładający opanowanie koszar, za-
branie broni maszynowej z magazynu 
oraz karabinów ze stojaków na salach 
sypialnych i wycofanie się bez walki. 
Plan był dobrze opracowany i rokował 
powodzenie akcji.”

„Ares”, czyli Piotr Przemyski, nie-
całe dwa miesiące wcześniej uciekł 
z obozu koncentracyjnego Auschwitz. 
Po półtorarocznym więzieniu, tortu-
rach i poniżaniu ten dwudziestosze-

ściolatek miał zapewne w sobie wiele 
motywacji do walki.

14 sierpnia wieczorem grupa 
„Aresa” ruszyła wykonać zadanie...

Partyzanci z ppor. „Aresem” na 
czele weszli do pogrążonych w ciszy 
koszar, oświetlając sobie korytarz 
elektryczną latarką. W pełnym za-
skoczeniu wdarli się do pierwszej sa-
li sypialnej, terroryzując budzących 
się żołnierzy. Zabierali zawieszone na 
łóżkach karabiny, pasy z ładownicami 
i hełmy. „Hardy” relacjonował: Odby-
wało się to dość cicho i bez strzału. 
Kilku Niemców próbowało łapać za 
karabiny, ale skierowana w ich stro-
nę broń i cichy okrzyk „Hände hoch!” 
ostudziły ich zamiary. Z wysoko unie-
sionymi rękoma siedzieli już potem 
na łóżkach. Byli przerażeni. W pew-
nej chwili „Ares” spostrzegł, że drzwi 
na końcu sali nie zostały obsadzone. 
W momencie, kiedy „Mewa” ruszył 
w tym kierunku, drzwi otworzyły się 
na całą szerokość i padły pierwsze 
strzały. Trafiony w pierś „Ares” po 
wystrzeleniu ostatniego magazynka 
wycofuje się na korytarz. Partyzanci 
z rannym dowódcą i zdobyczną bronią 

odskakują w stronę lasu. Po sprawdze-
niu obecności natychmiast odskakują 
dalej. Rannemu dowódcy zorganizo-
wano transport na furmance.

W akcji zdobyto 20 sztuk broni, 
granaty i dużo amunicji. Niemcy nie 
podjęli pościgu. Dowodzący akcją ran-
ny „Ares” wkrótce powrócił do zdro-
wia. Rok później, 18 sierpnia 1945 r. 
znów został aresztowany. Jednak nie 
przez Niemców. Pochwycony przez 
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeń-
stwa i milicji, po ciężkich torturach, 
został zastrzelony wraz z dwoma towa-
rzyszami broni z oddziału „Hardego”.

Tyle opowieść. Krótki epizod - 
jeden z wielu, jakie wydarzyły się na 
naszej ziemi. Widzowie z przejęciem 
obserwowali przebieg zdarzeń, którym 
autentyczności dodały ciemność, au-
tentyczne mundury rekonstruktorów, 
huk strzałów, niemieckie okrzyki i wy-
dawane po polsku rozkazy. Wrażenie 
ogromne. Szczególne wzruszenie osób 
starszych, które pamiętają atmosferę 
tamtych lat. - Dobrze, że to przeszłość, 
cieszmy się wolnością - komentowali 
po wszystkim.

W pokazie uczestniczyli fascyna-
ci historii z:

- Grupy Rekonstrukcji Historycz-
nej Sturmtruppen z Krakowa

- Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznej 1. Pułk Strzelców Pod-
halańskich AK że Słopnic

- Sekcji Rekonstrukcji Historycz-
nej im. 16. Pułku Piechoty z Tarnowa

- Grupy Rekonstrukcji Historycz-
nej Zgrupowanie Partyzanckie Błyska-
wica z Podhala

- Światowego Związku Żołnierzy 
AK koło Nowy Targ

- Dominik „SKURA” Kamiński
- Światowego Związku Żołnierzy 

AK Koło Olkusz
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21 września
 ǧ 15:30�Juliusz�(2D�PL)��
 ǧ 17:30�Kamerdyner�(2D�PL)��
 ǧ 20:15�Kamerdyner�(2D�PL)��

22 września
 ǧ 15:30�Juliusz�(2D�PL)��
 ǧ 17:30�Kamerdyner�(2D�PL)��
 ǧ 20:15�Kamerdyner�(2D�PL)��

23 września
 ǧ 19:00�Kamerdyner�(2D�PL)

24 września
 ǧ 15:30�Juliusz�(2D�PL)��
 ǧ 17:30�Kamerdyner�(2D�PL)��
 ǧ 20:15�Kamerdyner�(2D�PL)��

25 września
 ǧ 15:30�Juliusz�(2D�PL)��
 ǧ 17:30�Kamerdyner�(2D�PL)��
 ǧ 20:15�Kamerdyner�(2D�PL)��

26 września
 ǧ 17:00�Juliusz�(2D�PL)��
19:00�Kamerdyner�(2D�PL)�

 
21 września

 ǧ 15:45�Biały�Kieł�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:30�Kamerdyner�(2D�PL)�
 ǧ 17:45�Juliusz�(2D�PL)�
 ǧ 19:45�Kamerdyner�(2D�PL)�
 ǧ 20:00�Juliusz�(2D�PL)�

22 września
 ǧ 12:00�Juliusz�(2D�PL)�
 ǧ 15:45�Biały�Kieł�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:30�Kamerdyner�(2D�PL)�
 ǧ 17:45�Juliusz�(2D�PL)�
 ǧ 19:45�Kamerdyner�(2D�PL)�
 ǧ 20:00�Juliusz�(2D�PL)�

23 września
 ǧ 15:45�Biały�Kieł�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:30�Kamerdyner�(2D�PL)�
 ǧ 17:45�Juliusz�(2D�PL)�
 ǧ 19:45�Kamerdyner�(2D�PL)�
 ǧ 20:00�Juliusz�(2D�PL)�

25 września
 ǧ 15:45�Biały�Kieł�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:30�Kamerdyner�(2D�PL)�
 ǧ 17:45�Juliusz�(2D�PL)�
 ǧ 19:45�Kamerdyner�(2D�PL)�
 ǧ 20:00�Juliusz�(2D�PL)�

26 września
 ǧ 15:45�Biały�Kieł�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:30�Kamerdyner�(2D�PL)�
 ǧ 17:45�Juliusz�(2D�PL)�
 ǧ 19:45�Kamerdyner�(2D�PL)�
 ǧ 20:00�Juliusz�(2D�PL)�

27 września
 ǧ 15:45�Biały�Kieł�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:30�Kamerdyner�(2D�PL)�
 ǧ 17:45�Juliusz�(2D�PL)�
 ǧ 19:45�Kamerdyner�(2D�PL)�
 ǧ 20:00�Juliusz�(2D�PL)�

22 września
 ǧ 10:00�Święto�Szlaku�Orlich�Gniazd�-�Rabsz-
tyn�2018�-�festyn�historyczny�z okazji�430.�
rocznicy�śmierci�płk.�Gabriela�Hołubka�-�
Zamek�Rabsztyn

23 września
 ǧ 16:00�Spektakle�teatralne�dla�dzieci�“Dziób�
w dziób”�oraz�“Gary�Rondel”�w wykonaniu�
Pracowni�Teatralnej�MOK�

24 września
 ǧ 10:00�Spektakle�teatralne�dla�szkół�
podstawowych�“Dziób�w dziób”�oraz�“Gary�
Rondel”�w wykonaniu�Pracowni�Teatralnej�
MOK�

26 września
 ǧ 17:00�Spotkanie�organizacyjne�Pracowni�
Plastycznej�MOK�

 ǧ 18:00�Spotkania�organizacyjne�
pozostałych�Pracowni�MOK�

21 września
 ǧ 19:00�-�21:00�“Co�każdy�chłopiec�wiedzieć�
powinien”�-�recital�Iwony�Pilarz�-�Dwór�
w Bolesławiu

22 września
 ǧ 15:00�12.�Bieg�Przełajowy�im.�Jerzego�
Łaskawca�-�Hutki

21 września
 ǧ 15:00�-�16:00�Piątki�z angielskim�

24 września
 ǧ 10:00�-�15:00�Projektowanie�lokalnych�gier�
miejskich�na�podstawie�książek�-�szkole-
nie�dla�rodziców,�nauczycieli,�bibliotekarzy�
i księgarzy�na�temat�czytelnictwa�wśród�
dzieci,�młodzieży�i dorosłych�

 ǧ 16:00�-�18:00�Dyskusyjny�Klub�Książki�
27 września

 ǧ 16:00�-�17:00�Książkowe�Ekspresje�

21 września
 ǧ 17:00�-�18:00�Dyskusyjny�Klub�Książki� 
dla�młodzieży�

24 września
 ǧ 15:15�-�17:15�Zabawy�językowe�-�zajęcia�
w dwóch�grupach�

25 września
 ǧ 11:00�-�13:00�@ktywni�i mobilni�po�60-tce�-�
warsztaty�komputerowe�w dwóch�grupach�

 ǧ 16:00�-�18:00�Klub�Miłośników�Robótek�
Ręcznych�

27 września
 ǧ 09:00�Spotkanie�autorskie�z Joanną�
Jagiełło�

 ǧ Galeria�zaprasza�do�zwiedzania�ekspozycji�
stałej�malarstwa�współczesnego�pol-
skiego,�europejskiego�i światowego�z kole-
kcji�Sztuki�Współczesnej�BWA�w Olkuszu.�
Pon�9-16,�wt.-pt�10-18,�sob�10-14.

21 września
 ǧ 14:00�-�16:00�Pianino�
 ǧ 15:00�-�20:00�Osiedlowe�mole�książkowe�-�
kącik�czytelniczy,�Potrzebuję/�Oferuję-�ta-
blica�ogłoszeń,�Małe�Co�Nieco�-�,,Smerfna�
kafejka”�

 ǧ 15:00�-�17:00�Pomoc�w nauce�
 ǧ 16:00�-�17:00�Zajęcia�wokalne�z emisją�
głosu�

 ǧ 16:00�-�17:00�Zdrowy�kręgosłup�
 ǧ 17:00�-�19:00�Gadżety�Elektroniczne�
 ǧ 17:00�-�20:00�Klub�Wiarusy�

24 września
 ǧ 15:00�-�20:00�Osiedlowe�mole�książkowe�-�
kącik�czytelniczy,�Potrzebuję/�Oferuję-�ta-
blica�ogłoszeń,�Małe�Co�Nieco�-�,,Smerfna�
kafejka”�

 ǧ 15:00�-�17:00�Pomoc�w nauce�
 ǧ 17:00�-�19:00�Gadżety�Elektroniczne�
 ǧ 18:15�-�19:00�Fitness�50+�
 ǧ 19:05�-�19:50�Fitness�60+�

25 września
 ǧ 15:00�-�20:00�Osiedlowe�mole�książkowe�-�

kącik�czytelniczy,�Potrzebuję/�Oferuję-�ta-
blica�ogłoszeń,�Małe�Co�Nieco�-�,,Smerfna�
kafejka”�

 ǧ 15:00�-�17:00�Pomoc�w nauce�
 ǧ 16:15�-�17:00�Zajęcia�taneczno-rytmiczne�
dla�dzieci�(grupa�do�5�lat)�

 ǧ 17:00�-�20:00�Gadżety�Elektroniczne�
 ǧ 17:00�-�17:45�Zajęcia�taneczno-rytmiczne�
dla�dzieci�(grupa�powyżej�5�lat)�

 ǧ 17:30�-�18:15�Zajęcia�na�basenie�-�SP�
Bukowno�-�Basen�kryty�Bukowno

 ǧ 18:00�-�19:00�Dance-Aerobic�
 ǧ 18:00�-�19:00�Plastyka�

26 września
 ǧ 15:00�-�20:00�Osiedlowe�mole�książkowe�-�
kącik�czytelniczy,�Potrzebuję/�Oferuję-�ta-
blica�ogłoszeń,�Małe�Co�Nieco�-�,,Smerfna�
kafejka”�

 ǧ 15:00�-�17:00�Pomoc�w nauce�
 ǧ 16:00�-�18:00�Klub�Razem�
 ǧ 16:30�-�17:00�Zumba�Senior�
 ǧ 17:00�-�18:00�Plastyka�
 ǧ 17:00�-�19:00�SztukAdemia�
 ǧ 17:00�-�17:50�Zumba�Power�
 ǧ 18:00�-�20:00�Gadżety�Elektroniczne�

27 września
 ǧ 15:00�-�20:00�Osiedlowe�mole�książkowe�-�
kącik�czytelniczy,�Potrzebuję/�Oferuję-�ta-
blica�ogłoszeń,�Małe�Co�Nieco�-�,,Smerfna�
kafejka”�

 ǧ 15:00�-�17:00�Pomoc�w nauce�
 ǧ 16:00�-�19:00�Język�angielski�dla�dzieci�
(zajęcia�w grupach)�

 ǧ 16:30�-�17:30�Flika�VIP�-�zajęcia�taneczne�
(płatne)�

 ǧ 17:00�-�19:00�Gadżety�Elektroniczne�
 ǧ 17:00�-�19:00�Słowikowe�metamorfozy�
(Kosmetyczka/Gotowanie)�

 ǧ 18:00�-�18:50�Trening�interwałowy

 
21 września

 ǧ 16:00�-�16:45�Język�angielski�(dzieci�6-8�
lat)�24�września

 ǧ 17:00�-�18:00�Joga�
 ǧ 17:30�-�18:30�Zajęcia�plastyczne�dla�dzieci�
 ǧ 18:30�-�19:30�Język�polski�dla�obcokra-
jowców�

25 września
 ǧ 18:30�-�19:30�Konwersacje�języka�angiel-
skiego�

 ǧ 18:30�-�19:30�Zumba�
26 września

 ǧ 16:00�OLKUSKI�TEATRZYK�-�zajęcia�dla�
dzieci�

 ǧ 17:30�-�18:20�Język�angielski�dla�dzieci�
 ǧ 18:30�-�19:30�Język�angielski�dla�doro-
słych�(poziom�podstawowy)�

27 września
 ǧ 17:00�-�18:00�Język�rosyjski�dla�dorosłych�
(poziom�podstawowy)�

 ǧ 17:00�-�18:00�Malowanie�na�szkle�

 ǧ Zajęcia�w Klubie�Przyjaźń�odbywają�się�
zgodnie�z harmonogramem�zamieszcz-
onym�na�stronie�www.swdw.pl

22 września
 ǧ 10:00�JUROMANIA�-�Święto�Szlaku�Orlich�
Gniazd�-�Ruiny�zamku�w Bydlinie/�Róża�
Wiatrów

 ǧ 10:00�-�18:00�Juromania�-�Święto�Szlaku�
Orlich�Gniazd�-�Zamek�Rabsztyn

KALENDARIUM
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Nocna i świąteczna  
owotna 

| OLKUSZ, ul. 1000-lecia 1,  
nowy budynek za budynkiem administracji,  
telefon - 41 240 13 45.
| WOLBROM, ul. Skalska 22 (Miejsko-
Gminne Centrum Medyczne Wol-Med)  
telefon - 32 644 10 29, 32 644 12 74.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Kupię - Sprzedam
 ǧ Autoskup - kupię każdą markę, 

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

 ǧ Okno 147x147. Tel.(660)219766.
 ǧ Meble tanio sprzedam.  

Tel.(660)219766.
 ǧ Autoskup- każda marka, każdy stan. 

Tel.(793)999910.

uSługi
 ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA "Jupiter" 

Olkusz, ul. Mickiewicza 19 (naprzeciwko 
“Victorii”). Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy tradycyjne 
- twarde (duża ilość kolorów), bindo-
wanie, termobindowanie, bigowanie, 
złocenie metodą termodruku.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

 ǧ Zwyżka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i usługi rębakiem do gałęzi, 
elektryczne itp. Tel.(512)373245.

 ǧ Autoskup- każda marka, każdy stan. 
Tel.(793)999910.

Budowlane

 ǧ Malowanie domów parterowych, 
dachów, garaży i pokoi, wolne terminy! 
Tel.(799)914521.

eleKtrotechniczne

 ǧ Naprawa telewizorów.  
Tel.(791)849525.

FinanSowo - prawne

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

 ǧ Lombard Tomasz Kiełtyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne 8-20,  

skup i sprzedaż złota, atrakcyjne ceny, 
super warunki. Tel.(512)777884.

 ǧ Pożyczki, kredyty, ODDŁUŻENIA, także 
z dojazdem do Klienta. 509 379 116 

 ǧ Odmówiono Ci pożyczki, kredytu? 
Zgłoś się do nas! Nowe oferty, nowe 
możliwości.577 833 844

oKolicznościowe

 ǧ 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.

 ǧ ATELIER Olkusz, Żuradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia 
do dokumentów (drobny retusz 
gratis, możliwość wykonania w domu 
u klienta). Tel.(600)057912.

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

motoryzacja
 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA 

I PROFESJONALNE NARZĘDZIA SAMO-
CHODOWE F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz, ul. 
Sikorka 21. Tel.(32)6450660, czynne: 8-19.

 ǧ 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.

 ǧ AUTO-SZYBY: markowe szyby 
samochodowe, sprzedaż, montaż, 
naprawa, serwis. Bogucin Duży 100.  
Tel.(32)6428656, (663)747609.

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

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

 ǧ AUTO SKUP GOTÓWKA, OSOBOWE 
I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE MARKI 
I ROCZNIKI, NAJLEPSZE CENY,  
DOJAZD. TEL.(515)274430, (602)871305.

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

 ǧ Motor Chopper Suzuki Intruder 1996. 
Tel.(660)219766.

 ǧ Laguna 1999 r. 1800 zł.  
Tel.(516)471267.

 ǧ Autoskup- każda marka, każdy stan. 
Tel.(793)999910.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

nieruchomości
 ǧ Wynajmę hale z pom. socjalno 

biurowymi w Wolbromiu, na wprost 
cmentarza. Tel.(604)328294.

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

 ǧ Sprzedam mieszkanie 63,61 m2, 
M4. Tel.(12)2829262, (570)201701, 
(694)980985.

nauKa
 ǧ Nauka gry na fortepianie, keyboar-

dzie, organach, gitarze a także lekcje 

śpiewu z dojazdem do domu!! Lekcje 
prowadzi doświadczony nauczyciel 
z przygotowaniem pedagogicznym. 
Możliwość wypożyczenia instrumentu 
w pierwszym etapie edukacji.  
Tel.(698)476280.

praca
 ǧ PRACA w magazynie –NOWA, 

WYŻSZA STAWKA 17,50 zł brutto/h 
+premie do 15%! DARMOWY TRANS-
PORT z Twojej miejscowości, obiady 
za 1 zł i inne bonusy! Zadzwoń już dziś: 
Tel.(22)2309111. APT 364.

 ǧ Przyjmę do biura spedytora na 
transport międzynarodowy, znajomość 
j.angielskiego, również do przyuczenia. 
Tel.(509)259555.

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

 ǧ Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy. Tel.(509)020901.

 ǧ Zatrudnię w ogrodzie do prac 
porządkowych. Tel.(664)693622.

 ǧ Firma Dworek zatrudni operato-
rów maszyn CNC. Tel.(509)442509, 
(513)777333.

 ǧ Firma Dworek zatrudni pracowni-
ków do produkcji. Tel.(509)442509, 
(513)777333.

 ǧ Firma Dworek zatrudni spawaczy. 
Tel.(509)442509, (513)777333.
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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. Centrum Medyczne S5,  
ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 
32 754 62 22, www.cms5.pl
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, prokto-
log, konsultacje, biopsje, USG jamy brzusznej, 
USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłonnych, 
leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje 
do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 16:00‒19:30.

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

CHIRURG naCZYnIowY
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 Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Specjaliści ortopedii Rejestracja:  
(32) 62 61 731.

Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek Piotr 
Osuch, specjalista chirurg ortopeda traumato-
log. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek naprze-
ciw szpitala – obok piekarni). Rejestracja tel.  
666 329 480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 
(zamiennie wtorki).
Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Konsul-
tacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze 
bogatopłytkowe, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 15:45‒19:30.
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21.
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, 
rej. tel. 32 626 17 31, środa 16.00-19.00.

DIETETYK 
Centrum Medyczne Marlibo - Medica w Olku-
szu. Gabinet Dietetyczny - diety: odchudzające, 
w alergiach, bezglutenowa, w chorobach i inne. 
Rejestracja: 32 62 61 731.

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.

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.

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
Paweł Ciuba lek. med., zabiegi z zakresu medy-
cyny estetycznej: wypełnianie kwasem hialuro-
nowym, toksyna botulinowa, osocze bogatopłyt-
kowe, lipoliza iniekcyjna i inne. “Atelier Urody”, 
Olkusz, ul. Bóżnicza 5, tel. 530 788 848.
Studio Venus Expert, Joanna Sułowicz dr n. 
med.,  dermatolog ,  wenerolog ,  lekarz  
medycyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów 
medycyny estetycznej. Olkusz, ul. Szkolna 3,  
Tel. 501 310 050.

mEDYCYna naTURalna
Pijawki, świecowanie uszu, masaż, bańka próż-
niowa, ogniowa, antycelulitowa. Gabinet „Twoja 
Aura”. Olkusz, Sławkowska 5. Tel. 604 135 486.

mEDYCYna sPoRTowa
BARBARA BANYŚ – specjalista medycyny spor-
towej, rehabilitacji i neurologii, kwalifikacja do 
uprawiania sportu i testów sprawnościowych do 
służb mundurowych tel: 600 00 99 42.

nefrolog
Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog, 
spec. chorób wewnętrznych. Leczenie chorób 
nerek, układu moczowego, nadciśnienia tętni-
czego. Olkusz Krakowskie Przedmieście 11/18. 
Rejestracja tel. 575 602 802

neUroCHIrUrg
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica 
w Olkuszu. Gabinet neurochirurgiczny. Rejestracja: 
Tel. (32) 62‒61‒731.

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. Specjaliści neurologii. Rejestracja: Tel. 
(32) 62‒61‒731.

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

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

Przemysław Puz. 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 specjalista chorób oczu, 
badania niemowląt, dzieci i dorosłych: wady 
wzroku, zez, dobór okularów i soczewek kontak-
towych, diagnostyka chorób oczu, kwalifikacja 
do zabiegów. VIS-OPTICA, Olkusz al. 1000-lecia 
20. Gabinet czynny codziennie od 14.00, soboty 
10.00-14.00. Rejestracja tel. 784 820 130, przy-
padki pilne 508 177 970.
Magdalena Kuchno- Jop specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe bada-
nie wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia 
gałki ocznej, leczenie zaćmy, OCT, medycyna 
pracy. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. ŚRODA 15:00- 17:00.
Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe bada-
nie wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia 
gałki ocznej, leczenie zaćmy, OCT, medycyna 
pracy. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 12:00‒17:00, 
WTOREK 12:00‒17:00, CZWARTEK 10:00‒15:00.

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. 
www.lekarzolkusz.pl facebook.com/lekarzolkusz

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.
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica w Olku-
szu. Beata Janik - dr n. społ., mediator, psycholog 
relacji. Karolina Szostok - psycholog, psychotera-
peuta. Rejestracja: (32) 62 61 731
Gabinet lekarski Anna Chmiest, psychiatra, 
psychoterapeuta. Przyjmuje codzienie. Rejestra-
cja telefoniczna 519 343 030. www.psychiatra.
olkusz.pl
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wolbrom, 
Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 408.
Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 
www.olkuszpsycholog.pl
Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra,  
psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 28. 
Czw.: 15‒20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 89. 
Kraków, ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, czw. 8-13, 
pt. 15-20. www.opoczynska-morasiewicz.pl

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 
Marlibo - Medica w Olkuszu. Specjalistyczna 
i kompleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci 
i niemowląt. Lekarze, fizjoterapeuci i inni specja-
liści. 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

Magdalena Nowak mgr, rehabilitacja dzieci 
i niemowląt, NDT Bobath, asymetrie, porażenie 
mózgowe, obniżone napięcie, wady postawy. 
Olkusz, K. K. Wielkiego 54A, tel. 885 628 627.

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

reUmatolog
Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00 – 
18.00. Marlibo-Medica, Olkusz, ul. Pakuska 64, 
rej. Tel. (32)6261731.

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.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12‒19. Tel.  
606 654 777.
Ewa Haberka lekarz stomatolog. Olkusz, ul. 
Witosa 14. Telefon: 668 178 832.
Gabinet Stomatologiczny „DUO-DENT” lek. 
dent. K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmist-
-Wójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.  
Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10‒13 i 15‒18.
Izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog.  
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśminowa 
4. Tel. dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524. 
Pon.-pt. 9‒12 i 15‒19.
Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon. 14.00 – 20.00, czw. 12.00 – 18.00, pt. 
8.00 – 12.00. Tel. 32 726 28 87, 668 525 532.
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.
Marta Glanc, lek. dentysta. Olkusz, ul. kr. Kazi-
mierza Wlk. 29. Gabinet Stomatologiczny czynny 
od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-18.00. 
Tel. 660 672 042. (32) 6431356.

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.
ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, 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, kosmetyczna, 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

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

Paweł Bednarek lekarz - konsultacje urologiczne, 
Olkusz ul. Nowowiejska 63 www.lekarzolkusz.pl 
Rejestracja telefoniczna pod numerem: 604 05 
20 27 w godzinach od 16:00 do 20:00. 

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

21-09-2018 piątek ul. K. K. wielkiego 24

22-09-2018 Sobota ul. Krakowska 16

23-09-2018 niedziela ul. Skwer 6

24-09-2018 poniedziałek al. 1000-lecia 17

25-09-2018 wtorek ul. Konopnickiej 4

26-09-2018 środa ul. Sławkowska 13

27-09-2018 czwartek ul. Buchowieckiego 15 a
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BARZYCKA Ewa
Miejsce 5

BRODA Adrian
Miejsce 10

RZEPKA Dariusz
Miejsce 4

NOGA Bożena
Miejsce 9

SZCZYGIEŁ Zdzisława
Miejsce 3

BĄCHÓR Zbigniew
Miejsce 8

ORKISZ Jan
Miejsce 2

ADAMUSZEK Barbara
Miejsce 7

PIASNY Bartosz
Miejsce 12

 PIASNY Paweł
Miejsce 1

SZOTEK Karol
Miejsce 6

BANYŚ Karolina
Miejsce 11

Szanowni 
Państwo!
Zbliżająca się data wyborów samorządowych to doskonała okazja,  
aby się wspólnie zebrać, porozmawiać o naszej małej ojczyźnie,  
o tym co zrobiliśmy, o tym co można jeszcze zrobić, o przyszłości.

Zebraliśmy się taką grupą ludzi i na samym wstępie postanowiliśmy:

• pozostawiamy ideologię na boku,

• nie przenosimy sporów z płaszczyzny krajowej na płaszczyznę lokalną,

• dla nas najważniejsze są sprawy samorządu.

Dlatego w naszym komitecie znajdą Państwo osoby o różnym 
światopoglądzie Osoby z wielkim doświadczeniem, ale także i takie, 
które to doświadczenie chcą zdobyć. Osoby dla których otaczająca  
je rzeczywistość nie jest obojętna.

Dlatego zjednoczyliśmy się i powołaliśmy do życia całkowicie 
bezpartyjny, niezależny od jakichkolwiek liderów komitet wyborczy, 
w ramach którego będziemy ubiegać się o Wasze poparcie i głosy  
21 października 2018 roku. Oddając się do Państwa dyspozycji, 
już dzisiaj prosimy o wsparcie. Dzięki temu będziemy dalej mogli 

Okręg nr 1 - Gmina Olkusz - kandydaci do Rady Powiatu

kontynuować dobre zmiany w powiecie olkuskim i w gminie Wolbrom. 
Proponujemy także Wyborcom z gminy Olkusz i miasta Bukowno 
zespół kandydatów na radnych miejskich oraz kandydatów na 
burmistrzów tych gmin, by i tam można było wprowadzić dobre  
i pożądane zmiany dla mieszkańców i dla przedsiębiorców.

Dzisiaj prezentujemy nasz komitet do Rady Powiatu w Olkuszu  
i do Rady Miejskiej w Olkuszu.

Z poważaniem 
Paweł Piasny
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SZATAN Tadeusz
Miejsce 5

ANDRUSZKIEWICZ Ewa
Miejsce 4

PRZYBYLSKI Marcin
Miejsce 3

GODWIŃSKA Elżbieta
Miejsce 2

ADAMSKI Janusz
Miejsce 1

Okręg nr 3 - Gminy Wolbrom, Trzyciąż - kandydaci do Rady Powiatu

Okręg nr 2 - Gmina Klucze - kandydaci do Rady Powiatu

SMOTER Waldemar
Miejsce 5

GOŁEMBIOWSKA-KAROŃ 
Agnieszka - Miejsce 4

KOZŁOWSKI Robert
Miejsce 3

KIWIOR Edyta
Miejsce 8

KOŁODZIEJ Stanisław 
Miejsce 2

WARZECHA Janina
Miejsce 7

GORGOŃ Dariusz
Miejsce 1

POSEŁEK Tadeusz
Miejsce 6

Okręg nr 4 - Gminy Bolesław, Bukowno - kandydaci do Rady Powiatu

DUKAT Adam
Miejsce 4

STENCEL Leszek
Miejsce 3

PĘGIEL Edmundo 
Miejsce 2

RZOŃCA Barbara
Miejsce 1

SOLECKA Monika
Miejsce 5

BOGAJEWSKA-PIĘTKA 
Bożena - Miejsce 6

MATERIAŁ WYBORCZY KWW ODNOWA - KONTYNUACJA
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POLAK Katarzyna
Miejsce 5

PACUŃ Paweł
Miejsce 10

DOBRZYŃSKA Danuta
Miejsce 7

GIL Dariusz
Miejsce 6

HABERKA Jacek
Miejsce 3

TOMSIA Sebastian
Miejsce 1

KIEŁTYKA Ewa
Miejsce 2

SOBCZYK Iza
Miejsce 9

JOCHYMEK Barbara
Miejsce 4

Gmina Olkusz (okręg nr 1) - kandydaci do Rady Miejskiej

Sebastian

TOMSIA

Nasz kandydat na Burmistrza Olkusza

SKUBIS Maciej
Miejsce 8

TOMSIA
Sebastian

O G Ł O S Z E N I E  W Y B O R C Z E
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GLEń Wojciech
Miejsce 3

WĄS Przemysław
Miejsce 5

KANIA Elżbieta
Miejsce 6

KOCJAN Albert
Miejsce 8

POSTOŁEK Małgorzata
Miejsce 1

KUMOR Michał
Miejsce 7

SIERKA Bożena
Miejsce 4

SZOTEK Krzysztof
Miejsce 2

Gmina Olkusz (okręg nr 3) - kandydaci do Rady Miejskiej

ŻMUDZKI Sebastian
Miejsce 8

BIAŁY Katarzyna
Miejsce 3

MITUŚ Róża
Miejsce 6

ZOŃ Marida
Miejsce 4

KRÓLEWICZ Arkadiusz
Miejsce 1

ROSOŁEK Artur
Miejsce 2

OZDOBA Wojciech
Miejsce 9

GUMÓŁKA Grzegorz
Miejsce 7

DĄBEK Justyna
Miejsce 5

Gmina Olkusz (okręg nr 2) - kandydaci do Rady Miejskiej

Mądrze, Skutecznie, Wspólnie
MATERIAŁ WYBORCZY KWW ODNOWA - KONTYNUACJA


