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Na początku listopada miało 
miejsce spotkanie władz powiatu 
olkuskiego oraz tworzących go gmin 
z zarządem spółki ZGH „Bolesław” 
S.A. Ze względu na obecną sytuację 
epidemiczną, zostało ono zorganizo-
wane w formie telekonferencji. Celem 
spotkania było omówienia skutków, 
jakie przyniesie dla okolicznych 
miejscowości likwidacja zakładu 
górniczego Kopalnia Olkusz - Pomo-
rzany. Dotarliśmy do protokołu z tego 
spotkania.

Co nas czeka 
po likwidacji 

kopalni?

lek. Jędrzej Kubica - neurochirurg
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Polski rząd wspiera nie tylko duże, strate-
giczne dla państwa polskiego inwesty-
cje, ale również te lokalne – strategicz-
ne z punktu widzenia każdego z nas. To 
przebudowa drogi, doposażenie szpita-
la, budowa żłobka czy remont biblioteki. 
Właśnie temu służy Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych - program bez-
zwrotnego wsparcia dla samorządów, 
których przychody zostały uszczuplone 
przez pandemię COVID-19.

– Wszystkie inwestycje – realizowane 
zarówno w miastach, jak i małych mia-
steczkach - są tak samo istotne dla 
rozwoju naszego kraju. Rządowy Fun-
dusz Inwestycji Lokalnych to pieniądze 
przekazane na projekty lokalne, które 
są szczególnie ważne dla Mieszkańców 
gmin i powiatów. Dążymy do zrówno-
ważonego rozwoju każdego regionu 
Polski. Skończyliśmy z logiką Polski A, 
czy Polski B i C. Polska ma się rozwijać 
równomiernie – podkreśla premier Ma-
teusz Morawiecki.

W ramach pierwszej transzy do wszyst-
kich samorządów w powiecie olkuskim 
trafiło łącznie ponad 19 mln zł. Wojewo-
da do gminy Olkusz przekazał ponad 5,1 
mln zł. Ponad 4,3 mln zł wpłynęło na kon-
to gminy Wolbrom. Powiat olkuski otrzy-
mał z kolei 4,1 mln zł. Do Klucz trafio 2,3 
mln. zł. Do Bukowna popłynęła kwota 1,4 
mln zł, zaś do Bolesławia 972 tys. zł. Gmi-
na Trzyciąż uzyskała wsparcie 713 tys. zł.   

– Samorządy mogą wydatkować te 
środki na inwestycje lokalne według 
swoich potrzeb. Dzięki temu włodarze 
gmin we współpracy z radnymi usta-
lali priorytety inwestycyjne na najbliż-
sze miesiące. Dla wielu samorządów to 
ogromny zastrzyk gotówki i szansa na 
realizację inwestycji, które bez wspar-
cia rządowego nigdy nie mogłyby być 
zrealizowane. To także podniesienie 
komfortu życia Mieszkańców. Inwe-
stycje zgodnie z zapowiedzią premie-
ra Mateusza Morawieckiego mają być 
kołem zamachowym gospodarki po 
okresie pandemii – zaznacza wojewo-
da małopolski Łukasz Kmita. 

We wtorek podczas konferencji praso-
wej premier Mateusz Morawiecki poin-
formował o przyznaniu kolejnych środ-
ków dla samorządów. W tym etapie 
samorządy mogły zgłaszać konkretne 
projekty inwestycyjne. –  Rozwój powia-
tu olkuskiego jest moim priorytetem. 
Dlatego we współpracy z samorząda-
mi stale zabiegamy o przyznawanie 
środków rządowych dla naszego te-
renu. We wtorek została opublikowa-
na przez Pana Premiera kolejna lista 
zadań, które otrzymały wsparcie. Tym 
razem mamy jeszcze lepsze informa-
cje. Dzięki bardzo dobrej współpracy 
z wojewodą i przedstawicielami sa-
morządów do powiatu olkuskiego trafi 
ponad 30 mln zł. To nasza wspólna za-
sługa – podkreśla minister Jacek Osuch. Podczas oceny wniosków brano pod 

uwagę takie kryteria jak kompleksowość 
planowanych inwestycji, ograniczenie 
emisyjności i ingerencji w środowisko, 
uwzględnienie zasad zrównoważone-
go rozwoju, pomoc osobom niepełno-
sprawnym, liczba osób, które skorzystają 
z inwestycji, wpływ inwestycji na zapo-
bieganie klęskom żywiołowym, wartość 
inwestycji w stosunku do planowanych 
dochodów samorządu.

Powiat olkuski w najbliższych dniach 
otrzyma ponad 8,5 mln zł. Jak podkre-
śla starosta Bogumił Sobczyk, dzięki 
tym funduszom zostaną zrealizowane 
długo wyczekiwane inwestycje. 4 mln zł 
zostanie przeznaczone na remont dro-
gi powiatowej w miejscowości Osiek. 
Za kolejne 4,5 mln zł ze środków rządo-
wych powstanie sala gimnastyczna 

wraz z łącznikiem w Zespole Szkół nr 1 
w Olkuszu. – Gdyby nie rządowe wspar-
cie, nie moglibyśmy myśleć o rozpo-
częciu tych inwestycji. Powiat olkuski 
jako jeden z nielicznych w Małopolsce 
otrzymał tak wysokie wsparcie, za co 
chciałbym podziękować Panu Pre-
mierowi Mateuszowi Morawieckiemu, 
Panu Ministrowi Jackowi Osuchowi 
oraz Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmi-
cie i jego służbom za wszelką pomoc. 
Dzięki takiej współpracy ziemia olku-
ska ma realną szansę na dalszy rozwój. 
Te osoby są naszymi ambasadorami 
w Warszawie i Krakowie. Myślę, że to 
dobry prognostyk na przyszłość – za-
znacza starosta olkuski Bogumił Sobczyk. 

Rządowe wsparcie to także szansa 
na poprawę oferty edukacyjnej dzie-
ci z gminy Olkusz. W ostatnich dniach 
w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie 
gościli radni miejscy z Olkusza zabie-
gający o inwestycje w regionie. Pod-
czas rozmowy z Wojciechem Pankiem, 
Przemysławem Kwiatkowskim, Marią 
Beszterdo, Edytą Wolską, Zbigniewem 
Stachem, Łukaszem Piątkiem, Józefem 
Filasem i Małgorzatą Postołek woje-
woda obiecał pomóc. I słowa dotrzy-
mał. Po ogłoszeniu listy Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych samo-
rządowcy byli zadowoleni. – Rozwój  
oferty oświatowej to nasz priorytet. 
Dlatego bardzo cieszy nas pozyskanie 
środków na rozbudowę zespołu szkol-
no-przedszkolnego w Zedermanie.  

REKORDOWE WSPARCIE  
DLA SAMORZĄDÓW POWIATU OLKUSKIEGO

Jeszcze nigdy w historii samorządy z powiatu olkuskiego nie 
otrzymały takiej kwoty ze środków rządowych na lokalne in-
westycje. W ostatnich dniach wojewoda małopolski Łukasz 
Kmita opublikował listę inwestycji, które otrzymały rządowe 
wsparcie. – Nasi Mieszkańcy mogą być dumni. Do powia-
tu olkuskiego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
łącznie w ramach pierwszej i drugiej transzy trafi kwota  
ponad 52 mln zł  – podkreśla wiceminister Jacek Osuch.

 Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk

 Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita

Samorządowcy z gminy Olkusz podczas wizyty u Wojewody Małopolskiego

  Droga w Żuradzie

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI  LOKALNYCH
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Tu zostanie dobudowany dwukondyg-
nacyjny budynek, w którym będą się 
uczyć i bawić przedszkolaki. Na to za-
danie do samorządu Olkusza ze środ-
ków rządowych przekazana zostanie 
kwota 1,7 ml zł. Od lat Mieszkańcy so-
łectwa Osiek apelowali do władz sa-
morządowych o budowę w ich miej-
scowości przedszkola z prawdziwego 
zdarzenia. Teraz marzenia się spełnia-
ją. Polski rząd wesprze budowę tego 
obiektu kwotą 4,5 mln zł – komentują 
radni Rady Miejskiej w Olkuszu. 

Dobra współpraca ministra Jacka Osu-
cha z wójtem Klucz przyniosła kolejne 
pozytywne efekty. Przypomnijmy, że kil-
ka miesięcy temu wiceminister sportu 
podpisał umowę z samorządem na do-
finansowanie z rządowego programu 
„Sportowa Polska” budowy hali spor-
towej przy Szkole Podstawowej w tej 
miejscowości. Gmina musiała zapewnić 
wkład własny na poziomie ok. 5 mln zł. 
Dobre wieści nadeszły w tym tygodniu. 
– Ze środków Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych zadanie to zosta-
nie wsparte niebagatelną kwotą 4 mln 
zł. Oznacza to, że inwestycja zostanie 
zrealizowana niemal w całości dzięki 
środkom rządowym. Dzieci i młodzież 
będą miały wreszcie obiekt na euro-
pejskim poziomie. Kto wie, być może 
dzięki tej inwestycji uda nam się wy-
łowić jakiś ogólnopolski lub europejski 

talent sportowy – dodaje minister Ja-
cek Osuch. To jednak nie jedyne dobre 
informacje dla Mieszkańców gminy Klu-
cze. Kolejny okrągły milion złotych trafi 
do lokalnego samorządu jako uzupeł-
nienie wkładu własnego na rozbudowę 
i modernizację Domu Kultury „Papiernik”.

Aż trzy zadania z rządowym dofinan-
sowaniem powędrują z kolei do gminy 
Bolesław. Tu przekrój dofinansowanych 
projektów jest bardzo różny. Jedno jed-
nak jest pewne. Dzięki środkom z RFIL 
gmina będzie mogła przeprowadzić 
inwestycje, które planowała od dawna. 
2 mln zł to wsparcie na skanalizowanie 
miejscowości Krze i Małobądz. 850 tys. zł 
zostanie przeznaczonych na komplek-
sową modernizację energetyczną Ze-

społu Szkolno-Przedszkolnego w Krzyka-
wie. Dzięki temu w placówce docieplone 
zostaną wszystkie ściany, wymienione 
na nowe zostaną stare okna, drzwi i bra-
my. Pojawi się także nowa kotłownia 
i oświetlenie led. To jednak nie wszystkie 
inwestycje w gminie Bolesław. – Jed-
nym z priorytetów Pana Wójta Du-
dzińskiego było wybudowanie nowej 
drogi o długości 1,8 km, która znacznie 
odciąży centrum miejscowości od ti-
rów. Zadanie to otrzymało rekordowe 
wsparcie w kwocie 6 mln zł. Liczę na to, 
że Mieszkańcy Bolesławia i Bukowna 
będą bardzo zadowoleni z tej kluczowej 
inwestycji drogowej w naszym regio-
nie. Mniej uciążliwych samochodów 
ciężarowych, większe bezpieczeństwo 
użytkowników dróg oraz ograniczenie 
hałasu to niewątpliwe atuty projektu 
zgłoszonego przez samorząd Bolesła-
wia – podkreśla Jacek Osuch. 

Także gmina Trzyciąż może być zado-
wolona z rozstrzygnięć RFIL. Aż 5 budyn-
ków użyteczności zmieni swój wygląd 
i ograniczy niską emisję. Będzie to m.in. 
Szkoła Podstawowa w Trzyciążu czy re-
miza OSP w Zagórowej. Do tej rolniczej 
gminy popłynie kwota 2 mln zł. – To dla 
nas ogromne wsparcie i radość. Rzą-
dowe środki zmienią nasz region. Rząd 
Premiera Mateusza Morawieckiego 
rzeczywiście dba o całą Polskę – prze-
konują Paweł Rykała i Grzegorz Makow-
ski, samorządowcy z gminy Trzyciąż. 

To jednak nie wszystko. Osobną pulę 
wniosków do Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych złożyło Wojewódz-
two Małopolskie. Tu także sporo „szczęś-
cia” miał nasz region. 500 tys. zł trafi do 
Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu na 
modernizację tarasu głównego. 2,5 mln 
zł trafi z kolei na przebudowę odcinka 
drogi wojewódzkiej Olkusz-Trzebinia. Za 
tę kwotę kompleksowo przebudowane 
zostanie skrzyżowanie w miejscowości 
Żurada.  – To inwestycja, która bez rzą-
dowego wsparcia najpewniej nie by-
łaby realizowana. Od lat brakowało na 
nią środków, a Mieszkańcy tej podol-
kuskiej miejscowości apelowali o po-
prawę bezpieczeństwa. Teraz zarówno 
kierujący, jak i piesi będą mogli czuć 
się bezpieczniej – zaznacza wojewoda 
małopolski Łukasz Kmita. 

Przypomnijmy, że w tym naborze do Ma-
łopolski dzięki decyzji polskiego rządu 
trafi ponad 400 mln zł. – Cieszy mnie, 
że władze lokalne wyraziły tak ogrom-
ne zainteresowanie tym programem 
i złożyły tak dużą liczbę wniosków. Gra-
tuluję pozytywnego rozstrzygnięcia 
tego naboru. Jestem dumny, że do Ma-
łopolski kolejny już raz popłyną duże 
środki rządowe na inwestycje lokalne. 
Rząd Premiera Mateusza Morawie-
ckiego stale wspiera samorządy. Prze-
kazane środki będą kołem zamacho-
wym gospodarki, czyli swoistą tarczą 
dla samorządów, jak i przedsiębiorców 
realizujących zadania – dodaje woje-
woda. 

REKORDOWE WSPARCIE  
DLA SAMORZĄDÓW POWIATU OLKUSKIEGO

PONAD 52 MLN ZŁ  
NA LOKALNE INWESTYCJE!

  Minister Jacek Osuch

  Szpital w Jaroszowcu

RZĄDOWY FUNDUSZ  
INWESTYCJI LOKALNYCH

POWIAT OLKUSKI 12 200 000 zł
OLKUSZ 11 300 000 zł
BOLESŁAW 9 820 000 zł
BUKOWNO 1 400 000 zł
KLUCZE 7 300 000 zł
TRZYCIĄŻ 2 713 000 zł
WOLBROM 4 300 000 zł

SUMA 49 033 000 zł
MAŁOPOLSKI SZPITAL 
CHORÓB PŁUC I REHABILI-
TACJI im. E. WOJTYŁY  
W JAROSZOWCU

500 000 zł

PRZEBUDOWA 
SKRZYŻOWANIA DROGI 
WOJEWÓDZKIEJ  
W ŻURADZIE

2 500 000 zł

ŁĄCZNIE PONAD 52 000 000 zł

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI  LOKALNYCH
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Kopalnia zaczęła swoje funkcjo-
nowanie w 1974 roku i już od dłuż-
szego czasu mówiło się o planach jej 
zamknięcia ze względu na wyczerpy-
wanie się złóż. Zaprzestanie wydoby-
cia  niesie za sobą szereg następstw, 
zarówno o charakterze społecznym 
i ekonomicznym, jak i środowisko-
wym. Część z nich odczujemy od razu. 
Na inne zaś przyjdzie nam poczekać 
długie lata.

- Pod koniec kwietnia podjęliśmy 
decyzję o zakończeniu wydobycia 
z końcem tego roku, oczywiście 
wdrażając przez kilka ostatnich lat 
bardzo duży program, mający na celu 
przygotowanie huty do samodzielnego 
funkcjonowania. Tak, aby zaprzesta-
nie działalności górniczej nie wiązało 
się z zamknięciem ZGH ”Bolesław” 
– mówił w trakcie spotkania prezes 
ZGH „Bolesław” Bogusław Ochab.

Likwidacja miejsc pracy
Pierwszą kwestia, z jaką przyjdzie 

się zmierzyć lokalnej społeczności, 
jest widmo bezrobocia. W części gór-
niczej i flotacyjnej zakładu pracowało 
łącznie około 1000 osób. Część z nich 
zdążyła już znaleźć sobie nowe zajęcie 
w innych firmach. Na flotacji zostanie 
około 200 osób, które mają szanse 
na pracę przez dłuższy okres. Zakład 
będzie bowiem dalej prowadzić prze-
rób szlamu i innych materiałów. Przy 
procesie likwidacji – w okresie od 7 do 
12 miesięcy – zatrudnienie kontynu-
ować będzie 300 górników. Kolejne 44 
osoby przeniesione zostaną na hutę.

Oznacza to, że od początku przy-
szłego roku bezrobotnych może być 
około 450 osób, z czego ponad 100 po-
siada uprawnienia emerytalne. Spół-
ka podjęła starania, aby ograniczyć 
społeczne skutki likwidacji kopalni 
do minimum. Dlatego podpisane 
zostały umowy o alokacji pracow-
ników z przedsiębiorstwami takimi, 

jak: Tauron Wydobycie, KGHM oraz 
Jastrzębska Spółka Węglowa. To tam 
trafić mogą osoby zwalniane z miej-
scowego zakładu. - Wydaje mi się, że 
na te 350 osób (nie licząc emerytów) 
szansa zatrudnienia pracowników 
jest bardzo duża a ofert pracy jest 
prawie 800. Stąd też według mnie 
to będzie bardziej wolą pracownika, 
by z tych ofert skorzystać – mówił 
w trakcie spotkania prezes spółki.

Zmiany w przyrodzie
Dużo większym problemem mogą 

być kwestie środowiskowe. Okazuje 
się bowiem, że kopalnia ma ogromny 
wpływ na lokalny ekosystem. – Pod-
czas jej budowy i uzyskiwania kon-
cesji podstawowym elementem, aby 
można było prowadzić eksploatację, 
było odwodnienie zakładu. Zakład 
wtedy wybudował pompownie i od-
wadniał ten teren, w związku z czym 
powstał potężny lej depresji, czego 
wszyscy byli świadomi – relacjonował 
prezes ZGH. 

Zamknięcie zakładu oznacza 
wyłączenie pomp i stopniowe wypeł-
nianie leja depresji. Wody po zalaniu 
wyrobisk, będą wypłukiwały siarcza-
ny cynku i metali ciężkich. W związku 
z tym rodzi się szereg pytań. Czy wody 

te będą nadawać się do wykorzystania 
w procesach technologicznych stoso-
wanych przez hutę? Czy za kilka lat, 
zapełnienie leja i przywrócenie stanu 
pierwotnego sprzed pół wieku, nie 
podtopi części terenu okolicznych 
gmin? – to tylko część z nich.

Nikt tak naprawdę nie jest w sta-
nie przewidzieć, jak ostatecznie 
zachowają się siły. Nie wiadomo, co 
stanie się np. z rzeką Sztoła, która 
obecnie stanowi jedną z atrakcji 

Bukowna. - Z opracowania hydro-
-geologicznego wynika jednoznacz-
nie, że wyłączenie pomp głównego 
odwodnienia w kopalni spowoduje 
stopniowe odbudowywanie się źródeł 
rzeki Sztoły. Tylko czy woda z tych 
źródeł popłynie korytem, czy zostanie 
zdrenowana przez kopalnię piasku 
Szczakowa? – zastawiali się uczest-
nicy spotkania.

Kto będzie odpowiadać  
za szkody?

Kolejnym problem jest kwestia 
ewentualnych odszkodowań za podto-
pienia mogące wystąpić w przyszłości. 
- Wyłączenie pomp i przywrócenie 
stanu pierwotnego to problem naszej 
firmy, bo likwidujemy zakład, gmin, 
czy może nasz wspólny? – pytał re-

torycznie w trakcie spotkania prezes 
Ochab. - Jeżeli pojawi się podtopienie 
poza terenem górniczym, to należy 
zastanowić się, czy to jest szkoda 
górnicza czy nie? W sytuacji, kiedy 
coś takiego ma miejsce na terenie, 
na którym dawniej była podmokłość 
czy bagno, to jest to przywrócenie 
stanu naturalnego. Natomiast mogą 
być nieoczekiwane źródła w miej-
scach, w których ich wcześniej nie 
było – wtórował mu Hubert Długosz, 
mecenas ZGH „Bolesław”.

Kto więc ponosić będzie odpo-
wiedzialność za podtopienia i szko-
dy w przypadkach, które nie będą 
wyczerpywać definicji tradycyjnej 
szkody górniczej? Na przestrzeni lat 
powstało przecież wiele zabudowań, 
wzniesionych w miejscach, o których 
teraz wiemy, że w przyszłości staną 
się terenami podmokłymi. - Budowa 
obiektów na terenach, gdzie kiedyś 
była woda, następowała w zgodzie 
z prawem i z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, 
który  na przestrzeni lat zawsze był 
opiniowany z Urzędem Górniczym – 
wskazywał Krzysztof Dudziński, wójt 
gminy Bolesław.

Wobec powyższych uwag uczest-
nicy spotkania przyznali, że prędzej 
czy później może zacząć dochodzić na 
tym tle do sądowych sporów. - Może 
się okaże, że za ileś lat gmina albo 
mieszkańcy będą się sądzić z na-
stępcą prawnym zakładu górniczego, 
jeżeli taki jeszcze będzie – mówiła 
w trakcie podsumowania wicestaro-
sta Krystyna Kowalewska. W związku 
z tym wszystkie strony wyraziły wolę 
utworzenia roboczego zespołu, który 
mógłby wypracować wspólne stano-
wisko w tej sprawie.

Olkusz, 09.12.2020

Sz.P. Roman Piaśnik 
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

INTERPELACJA
dot.: Budowy budynku przedszkola  

przy istniejącym budynku  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie.

Szanowny Panie Burmistrzu,
Mając na względzie planowaną budowę przedszkola  

w Zedermanie, otrzymane dofinansowanie w wysokości  
1 mln 600 tys. zł  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych prosimy o dołożenie wszelkich starań by zapro-
jektowana inwestycja mogła zostać zrealizowana.

Ciągły rozwój Gminy, a co za tym idzie rosnące za-
potrzebowanie na miejsca w przedszkolach jednoznacz-
nie wskazują na fakt, iż zadanie to jest priorytetowe 
w skali Gminy. Uwzględniając lokalizację miejscowo-
ści Zederman (przy DK 94 i drodze powiatowe 1084K) 
należy podkreślić, że to doskonałe miejsce na zwięk-
szenie ilości miejsc w przedszkolu i stworzenie dodat-
kowych oddziałów przedszkolnych. Rozbudowa tej 
placówki oświatowej poprawiłaby znacząco warunki 
kształcenia dzieci, umożliwiałaby zwiększenie przyjęć 
do przedszkola, co w efekcie znacząco wpłynęłoby na  
zadowolenie rodziców, jak również polepszyłoby warunki 
pracy nauczycieli.

Jako Radni deklarujemy ze swojej strony chęć współ-
pracy na każdym etapie realizacji zadania.

Z wyrazami szacunku - Radni Rady Miejskiej w Olkuszu:
Małgorzata Postołek, Zbigniew Stach, 
 Arkadiusz Królewicz, Wojciech Panek,  

Józef Filas, Łukasz Piątek,  
Maria Beszterdo, Przemysław Kwiatkowski,  

Sebastian Tomsia, Edwarda Wolska
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POWIAT
Ewa�Barczyk

Po wielu miesiącach ocze-
kiwania, w fazę realizacji wcho-
dzi wreszcie ekologiczny projekt 
zmniejszenia niskiej emisji pn. 
„Ekopartnerzy na Rzecz Słonecz-
nej Energii Małopolski”, którego 
liderem jest Stowarzyszenie Zie-
lony Pierścień Tarnowa, a uczest-
nikami 31 małopolskich gmin. 
Procedury przetargowe związane 
z wyczekiwaną przez mieszkań-
ców inwestycją ciągnęły się ponad 
rok. Zgodnie z decyzją Krajowej 
Izby Odwoławczej konieczne było 
nawet przeprowadzenie ponow-
nego przetargu, co przedłużyło 
procedury wyboru wykonawcy tego 
przedsięwzięcia.

Projekt pn: “Ekopartnerzy na 
Rzecz Słonecznej Energii Małopol-
ski” jest realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa 
Regionalna Polityka Energetyczna, 
na podstawie uchwały Nr 757/15 
Zarządu Województwa Małopolskie-
go z 18 czerwca 2015 r. Jego celem 
jest dostawa i montaż w budynkach 
mieszkalnych oraz użyteczności 
publicznej 5 929 sztuk instalacji 
odnawialnych źródeł energii (OZE), 
w tym: 3 012 instalacji fotowoltaicz-
nych, które wyprodukują 14 319,45 
MWhe/rok energii elektrycznej oraz 
2 782 kolektorów słonecznych i 39 
pomp ciepła, które wyprodukują; 8 
765,60 MWht/rok energii cieplnej. 
Liderem projektu jest Stowarzyszenie 

Zielony Pierścień Tarnowa. Natomiast 
„ekopartnerzy” to aż 31 małopolskich 
gmin (w tym 5 z powiatu olkuskiego), 
tj: Biskupice, Bukowno, Charsznica, 
Ciężkowice, Gdów, Gołcza, Gromnik, 
Jodłownik, Klucze, Kłaj, Kozłów, 
Krzeszowice, Książ Wielki, Lisia Góra, 
Miechów, Myślenice, Niepołomice, 
Olkusz, Rabka – Zdrój, Racławi-
ce, Ryglice, Skrzyszów, Słaboszów, 
Tarnów, Trzyciąż, Tuchów, Wie-
liczka, Wierzchosławice, Wolbrom, 
Zakliczyn i Żabno. Dzięki wsparciu, 
w ramach projektu wartość wkładu 
własnego mieszkańca nie przekroczy 
50% kwoty brutto danej instalacji.

Proces naboru chętnych do pro-
jektu został przeprowadzony szybko 
i sprawnie. Gorzej było z wyborem 
wykonawców intratnego zlecenia, 
bowiem podczas procedur przetar-

gowych pojawiło się wiele problemów, 
odwołań i kontroli. Ostatecznie 30 
listopada 2020 r. nastąpiło podpisa-
nie w formie elektronicznej umowy 
z wyłonionymi w postępowaniu wy-
konawcami, tj. firmami: Sanito Sp 
z o.o. , Eco-Team Sp z o.o. Sp.k. oraz 
Ekologika Sp z o.o. na łączną kwotę: 
90 320 755, 44 PLN na dostawę 
i montaż instalacji OZE na terenie 31 
gmin w Małopolsce.

Obecnie trwa weryfikacja list 
uczestników projektu w poszcze-
gólnych gminach, bowiem miesiące 
oczekiwania na jego realizację spo-
wodowały, że niektórzy chętni ujęci 
na przygotowanych przed laty listach 
zrezygnowali z uczestnictwa w pro-
jekcie. W ich miejsce na aktualne 
listy mogą trafić mieszkańcy, którzy 
znaleźli się na listach oczekujących.

Rusza realizacja projektu 
ograniczającego niską emisję

OLKUSZ, WOLBROM
Wiola�Woźniczko,�fot.�Biuro�Prasowe�
Diecezji�Sosnowieckiej

Zespół Szkół Specjalnych w Ol-
kuszu i Ośrodek Rehabilitacyjno 
- Edukacyjno - Wychowawczy 
w Wolbromiu otrzymały laptopy. 
To mikołajkowy prezent od księży 
diecezji sosnowieckiej.

Biskup Grzegorz Kaszak przeka-
zał dyrektorom tego typu placówek 
ponad 50 laptopów. Poza naszym po-
wiatem sprzęt trafi do Sosnowca, Dą-
browy Górniczej, Czeladzi i Będzina.

Pomysł na takie prezenty po-
dyktowany został sytuacją uczniów, 
głównie z rodzin wielodzietnych, 
w trudnym czasem pandemii. - Dziś 
branie udziału w lekcjach wymaga 
posiadania odpowiedniego sprzętu. 
Obecnie nie zawsze jest możliwe, aby 

każde dziecko w tym samym czasie 
uczestniczyło w lekcjach. Jest to pro-
blem szczególnie istotny w wielodziet-
nych rodzinach, które nie dysponują 
odpowiednią ilością komputerów czy 
smartfonów. Rodzice stanęli przed 
problemem, jak stworzyć swoim 
pociechom warunki do dalszej nauki 
i rozwoju. Biskup Grzegorz Kaszak 
wraz z kapłanami diecezji sosnowiec-
kiej świadomi tej sytuacji postanowili 
ufundować laptopy do nauki zdalnej 
dla dzieci szczególnie potrzebujących. 
To dar serca, którym księża chcą nie 
tylko okazać solidarność z uczniami. 
To realna odpowiedź na realne po-
trzeby - informuje sosnowiecka kuria.

Mikołajkowe prezenty to także 
odpowiedź na apel Przewodniczącego 
KEP abp. Stanisława Gądeckiego  
o pomoc dzieciom ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.

Mikołajkowe 
laptopy od księży

WOLBROM
Ewa�Barczyk

Zarząd Dróg Wojewódzkich 
rozpoczął modernizację odcinka ul. 
Skalskiej od ul. Leśnej do szczytu 
wzgórza powyżej ośrodka zdrowia. 
U progu rozpoczynającej się zimy 
znalazły się środki finansowe po-
prawę jakości nawierzchni, która 
nie sprawdzała się wobec nowych 
wyzwań, związanych ze skierowa-
niem strumienia ruchu ciężkich 
samochodów na wolbromską ob-
wodnicę.

Każdorazowe opady, a zwłaszcza 
oblodzenie drogi na górnym odcinku 
ul. Skalskiej przed lasem wiązały się 
z zagrożeniem zablokowania drogi 
wojewódzkiej przez duże ciężarówki, 
które nie dawały rady podjechać 
w górę po śliskim zboczu. Szczególnie 
późną jesienią i zimą powodowało to 
częste utrudnienia w przejezdności 
drogi na Kraków. Decyzją samorządu 
Województwa Małopolskiego w naj-
bliższym czasie się to zmieni – ruszyły 
już prace  przy zmianie nakładki na 
kilkudziesięciometrowym odcinku 

Skalskiej od skrzyżowania z ul. Leśną 
do szczytu górki w lesie przed rondem 
obwodnicy. Na razie droga została 
sfrezowana na obu pasach jezdni, 
a wykonawca modernizacji czeka na 
pogodę, która pozwoli nałożyć nową 
nawierzchnię. Będzie ona identyczna 
jak ta, która sprawdza się już od kilku 
tygodni np. w Trzyciążu, na bardzo 
wypadkowym do czasu jej położenia, 
niebezpiecznym zakręcie przy zakła-
dach Kablowych BITNER.

Jak informuje Marcin Zarzycki, 
nadzorujący wykonanie zadania, 

z powodu nieodpowiedniej tempera-
tury nie udało się zaplanowane pier-
wotnie na 8 grudnia układanie nowej 
nawierzchni, które potrwa jeden 
dzień, ale wymaga odpowiednich wa-
runków pogodowych. Kolejny termin 
zaplanowano na sobotę, 12 grudnia. 
Tego dnia droga będzie przejezdna, ale 
ruch będzie odbywał się wahadłowo. 
Gdyby jednak okazało się, że i wtedy 
pogoda nie dopisze, zostanie wyzna-
czona kolejna data.

Modernizacja ul. Skalskiej 
w Wolbromiu

Puszyste serniki ,  rolady makowe, cudownie pachnące i  ręcznie zdobione pierniki ,
c iasta z orzechami,  miodem, skórką pomarańczy czy migdałami to tylko niektóre
pyszności ,  jakie powinny pojawić się na świątecznym stole.  Na tę odrobinę luksusu
zasługujemy wszyscy po ciężkim roku. W bożonarodzeniowej ofercie ZŁOTEGO ROGU
znalazły się wypieki ,  bez których trudno wyobrazić sobie rodzinne świętowanie.  

-Stawiamy przede wszystkim na wysoką jakość naszych wypieków. Wszystkie ciasta
produkowane są ręcznie w naszym zakładzie,  według tradycyjnych przepisów,
przekazywanych z pokolenia na pokolenie.  Co ważne, do ich wykonania używamy
wyłącznie naturalnych składników, najwyższej jakości .  Dzięki  temu wszystkie ciasta
nie tylko apetycznie wyglądają,  ale tak też smakują.  Kl ienci  cenią sobie przede
wszystkim ich wyjątkowy, naturalny smak - opowiadają właściciele ZŁOTEGO ROGU .

Lokalna tradycja rzemieślnicza i niepowtarzalny smak!

BOŻE NARODZENIE 
Z PYSZNYMI WYPIEKAMI

Pod doskonale znaną  wszystkim marką  ZŁOTY RÓG, kryją  s ię  nie tylko wspaniałe
chleby i  bułki,  ale również  wyjątkowe i  znane w całym regionie wyroby cukiernicze.
Święta Bożego Narodzenia to idealny moment na spróbowanie wszystkich smaków
kojarzących się  z tym najpiękniejszym czasem w roku!

W sklepach ZŁOTY RÓG  już dostępna jest pełna gama
wypieków świątecznych. Nie trzeba czekać do Bożego
Narodzenia,  aby spróbować je wszystkie!

Przyjmowane są również zamówienia na ciasta!

R E K L A M A
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Boiska, bieżnia i urządzenia 
lekkoatletyczne, miejsca do re-
kreacji -  rewitalizacja ośrodka na 
Czarnej Górze w Olkuszu dobiegła 
końca. W ramach unijnej inwesty-
cji wycięto też sporo drzew, co 
wzbudza niemałe emocje u miesz-
kańców. Całości dopełniają nowe 
nasadzenia. Wszystkie prace wy-
konano w ramach Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji. Ich wartość 
wynosi około 14,4 mln złotych, 
w tym około 9 mln złotych to unij-
ne dofinansowanie. To nie koniec 
inwestycji w tym miejscu.

Dla piłkarzy... 
Podstawą ośrodka na Czarnej 

górze jest infrastruktura sportowa. 
Główne boisko zyskało nową pod-
budowę z odwodnieniem, trawiastą 
nawierzchnię i oświetlenie. Darń 
z poprzedniej murawy została ścią-
gnięta i wykorzystana na sportowych 
obiektach na terenie gminy Olkusz.

- Co ciekawe, w ramach instalacji 
wodociągowej na terenie kompleksu 
zainstalowane zostały dwa podziemne 
zbiorniki o łącznej pojemności około 
205 m3 do gromadzenia wody desz-
czowej i źródlanej w celu jej później-
szego wykorzystania do nawadniania 

boiska. Boisko zostało wyposażone 
w automatyczny system nawadniania 
oraz nowoczesne oświetlenie wykona-
ne w technologii LED. W zależności od 
potrzeb oświetlenie może realizować 
różne funkcje – nocne dozorowe, 
treningowe, meczowe oraz skupione 
na bieżni - czytamy w urzędowym 
komunikacie.

Metamorfozę przeszło także bocz-
ne boisko i pobliski niezagospodaro-
wany wcześniej teren. Teraz to boisko 
treningowe z nawierzchnią ze sztucz-
nej trawy, systemem odwodnienia 
i piłko chwytami.

...i lekkoatletów

Nowe oblicze zyskała też bieżnia. 
Tam wykonano nową podbudowę 
i odwodnienie. Na asfaltowej na-
wierzchni położono certyfikowaną na-
wierzchnię lekkoatletyczną FullPur.

 Teraz obiekt ma 6 torów o dł. 
400 m na okrężnej i 8 torów o dł. 
110 m na prostej. Można tam teraz 
uprawiać  m.in.: biegi długo i krót-
kodystansowe, z przeszkodami, skoki 
w dal, trójskoki, skoki wzwyż i o tycz-
ce, pchnięcie kulą, rzut oszczepem 
i dyskiem, co potwierdza świadectwo 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Lekkoatletów z pewnością ucie-
szy fakt, że na Czarnej Górze wyko-
nano również zaplecze treningowe: 

bieżnię dwutorową (60 metrów), 
skocznię do skoku w dal, rzutnię do 
pchnięcia kulą oraz urządzenia do 
skoku wzwyż.

Rekreacja dla młodszych 
i starszych

Nowoczesnej sportowej infra-
strukturze towarzyszy miejsce do 
rekreacji i odpoczynku. W jego ra-
mach powstały dwie altany, siłownia 
zewnętrzna, ciągi pieszo - rowerowe, 
parkowe oświetlenie, ławki, a także 
- wokół całego parku - pętla do bie-
gania czy jazdy na rolkach o długości 
około 1 km.

Nie zapomniano o najmłodszych. 
Dla nich zbudowano trzy place zabaw: 
dla małych dzieci, ich starszych ko-
legów oraz dla dzieci niepełnospraw-
nych, z bezpieczną nawierzchnią 
z poliuretanu.

Drzewa niezgody 
Niemal od początku prowadzenia 

prac na Czarnej Górze wątpliwości 
mieszkańców wzbudziła wycinka 
drzew. Głosy osób w pełni zadowo-
lonych z realizacji rewitalizacyjnego 
projektu mieszały się z głosami zdecy-
dowanych przeciwników wycinku na 
taką skalę. Jak informuje magistrat, 
w sumie wycięto 701 drzew i samosie-
jek, „...które przez swój stan stwarzały 
zagrożenie”

- Chcąc wykonać inwestycję 
na miarę XXI wieku, należało za-
dbać, by jej infrastruktura - także 
ta podziemna - spełniała wymagania 
współczesnych obiektów. Mowa m.in. 
o przygotowaniu instalacji technicz-
nych, elektrycznych, czy kanalizacji 
deszczowej. Przed rewitalizacją zda-
rzało się, że nawet po lekkich opadach 
deszczu, w parku pojawiało się dużo 
błota. Wśród usuniętych drzew wiele 
i tak kwalifikowało się do usunięcia 
z uwagi na ich zły stan, stanowiący 
zagrożenie dla bezpieczeństwa użyt-
kowników parku. Aby pozostawić 
jak największą liczb drzew i zagwa-
rantować pełne bezpieczeństwo, 
nawet w trakcie realizacji inwestycji 
wykonywana była kolejna ekspertyza 
dendrologiczna przez specjalistów. 
W zamian za każde drzewo nastąpiły 

nowe nasadzenia - wyjaśnia rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta i Gminy w Ol-
kuszu Michał Latos.

Wśród nowych drzew są m. in. 
różne gatunki dębu, klonu, a także 
lipy drobnolistnej, jesionu wynio-
słego, brzozy brodawkowatej, jodły 
kaukaskiej, świerku pospolitego, 
olszy czarnej oraz tulipanowca amery-
kańskiego. Zgodnie z planem nowych 
nasadzeń ma być łącznie ponad 700.

Co dalej?
W gminie rozstrzygnięto właśnie 

przetarg na wykonanie ogrodzenia 
od strony ul. Parkowej. Wykona je 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usłu-
gowo-Handlowe GAMEX mgr inż. 
Grzegorz Żurek z Osieka.

Kolejną inwestycją o wartości 
prawie 7 mln złotych, dofinansowaną 
z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu (1 529 300,00 
złotych) będzie budynek zaplecza 
sportowego z trybunami.

-W najbliższych latach powsta-
ną trybuny, mieszczące około 600 
osób, parking dla 60 pojazdów oraz 
zaplecze sanitarne. Całość zostanie 
zlokalizowana na niezagospodarowa-
nej dotychczas powierzchni w obrębie 
Parku – między 8 torową bieżnią 
a alejką łączącą wejście na basen 
z ul. Parkową - informuje olkuski 
magistrat.

Jak oceniacie zrewitalizowany 
ośrodek na Czarnej Górze?

Czarna Góra po rewitalizacji

BUKOWNO
A.N.Q.A.

Do niecodziennego zdarzenia 
doszło niedawno w Bukownie. 
Policjanci wraz z funkcjonariusza-
mi Straży Granicznej zatrzymali 
dwóch obywateli Afganistanu, 
którzy podróżowali ukryci w przy-
czepie ciężarówki.

 W miniony czwartek na terenie 
Bukowna zatrzymano dwóch nielegal-
nych imigrantów z Afganistanu. Ich 
podróż do krajów Unii Europejskiej 
rozpoczęła się na terenie Serbii, gdzie 
zostali umieszczeni przez przemyt-
ników w transporcie rudy cynku. 
Mężczyźni mieli przebywać w ukry-
ciu przez cały okres podróży. Trasa 
przerzutu wiodła przez Serbię, Węgry 
i Słowację. Celem ich podróży miały 
być kraje Europy Zachodniej. Na swo-
je nieszczęście zostali oni odnalezieni 
podczas rozładunku samochodu cię-
żarowego na terenie Bukowna. Straż 
Graniczną powiadomili miejscowi 
funkcjonariusze Policji. 

- Mężczyźni nie posiadali żad-
nych dokumentów. Funkcjonariusze 
ustalili, że są to dwaj obywatele 
Afganistanu w wieku 19 i 20 lat. Cu-
dzoziemcy usłyszeli zarzuty karne 
w związku z nielegalnym przekro-
czeniem granicy państwowej przy 
użyciu podstępu. Przyznali się do 
winy i złożyli wyjaśnienia. Decyzją 
sądu najbliższe 3 miesiące spędzą 
w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzo-
ziemców w Przemyślu, gdzie będą 
oczekiwać na deportację – czytamy 
w oświadczeniu wydanym przez Straż 
Graniczną.

To nie pierwsza taka sytuacja 
w naszej okolicy. W lutym 2019 
roku, również w Bukownie, doszło 
do podobnego zdarzenia z udziałem 
25-letniego Afgańczyka i 22-letniego 
Pakistańczyka. Mężczyźni, znalezieni 
wtedy pomiędzy ładunkiem umiesz-
czonym na naczepie ciężarówki, 
podróżowali z Czech, przez Polskę, 
w kierunku zachodnim.

Imigranci 
zatrzymani 

w Bukownie
Ludzie z zaburzeniami psychicznymi są często wykluczane z życia pub-
licznego, a trudna sytuacja życiowa, w jakiej się znaleźli niejednokrotnie 
powoduje ich zamknięcie i wycofanie. Toteż niezwykle ważne jest, aby 
takie osoby znalazły partnera w instytucji i organizacji, które działają na 
rzecz osób wymagających wsparcia. Wyjściem naprzeciw przezwycięże-
nia trudnej sytuacji życiowej, której osoby z zaburzeniami nie są w stanie 
samodzielnie pokonać stał się program Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki  
Społecznej „Od zależności ku samodzielności”. Jego cele sprecyzowano 
jako: wzmocnienie i poszerzenie ofert oparcia społecznego nakierowanych 
na poprawę sytuacji życiowej i społecznej ludzi zaburzonych oraz ich ro-
dzin i opiekunów. 
Olkuskie Stowarzyszenie „PROGRES” odpowiedziało na ministerialny 
program : „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020, projektem 
„Aktywni – Otwarci – Pozytywni” skierowanym do 30 osób z terenu 
powiatu olkuskiego z doświadczeniami kryzysu psychicznego, choroby 
psychicznej lub zaburzeń zdrowia psychicznego. W ramach działań pro-
jektowych zaproponowano benefi cjentom udział w dwóch blokach zajęć, 
których nadrzędnym celem było rozbudzenie w uczestnikach cech, kompe-
tencji, zasobów niezbędnych w procesie zdrowienia, usamodzielniania się, 
wychodzenia poza schematy i ułatwiających powrót do korzystania w pełni 
z życia w otoczeniu społecznym
I BLOK DZIAŁAŃ służył rozwijaniu umiejętności interpersonalnych 
i poprawiających funkcjonowanie psychiczne i obejmował:

• spotkanie z asystentem zdrowienia
• indywidualne poradnictwo psychologiczne
• zajęcia terapeutyczne – wizyta w Ogrodzie Sensualnym w Bolestra-

szycach koło Przemyśla.
II BLOK DZIAŁAŃ służył rozwojowi zainteresowań, pobudzał do ak-
tywności i obejmował działania umożliwiające odreagowywanie napięć 
emocjonalnych:

• warsztaty artystyczne: plastyczno-malarskie, wokalno – muzyczne 
oraz rękodzieła (zajęcia w Domu Malarek w Zalipiu),

• warsztaty kulinarne - promujące zdrowy styl odżywiania pn. „Dieta 
na dobry humor”,

• wyjazdy integracyjno – rekreacyjne: do kina „Radość” w Wolbro-
miu na fi lm „Był sobie pies”; Teatru Żelaznyego w Katowicach - sztu-
ka „Seks dla opornych” oraz do Solca-Zdroju na lecznicze baseny 
mineralne. 

Zaproponowane zajęcia spotkały się z pozytywnym odbiorem benefi cjen-
tów  i  wpłynęły korzystnie na poprawę jakości życia w niepewnym czasie 
epidemii koronawirusa. Dodatkowym efektem działań było podniesienie 
świadomości osób z zaburzeniami psychicznymi na temat przysługujących 
im praw i możliwości, jakie posiadają.

Ludzie z zaburzeniami psychicznymi są często wykluczane z życia pub-

Aktywni – Otwarci – Pozytywni

Projektem „Aktywni – Otwarci – Pozytywni”, prowadzony przez 
Olkuskie Stowarzyszenie „PROGRES”, jest realizowany przy fi nansowym 

wsparciu fi nansowym środków Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki  Społecznej

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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CHRZĄSTOWICE
Ewa�Barczyk

O ciekawych inicjatywach 
społeczności wsi Chrząstowice 
pisaliśmy już wielokrotnie. Wspól-
nota zadbała o wygląd miejsc pu-
blicznych w swojej miejscowości, 
zmieniając otoczenie nie do po-
znania, realizując wiele projektów 
ekologicznych, ucząc pierwszej po-
mocy, sprzątając okolicę, hodując 
pszczoły i dbając, by miały co jeść. 

- W ramach realizacji naszego 
projektu „EKOChrząstowice RAZEM”, 
wspólnie ze strażakami z lokalnej 
jednostki OSP przeprowadziliśmy 
akcję „Budka dla jerzyka w zamian 
za nakrętki”. Jak zawsze mogliśmy 

liczyć na zaangażowanie i wsparcie 
mieszkańców – nasz piękny pojemnik 
w kształcie serca w ekspresowym 
tempie wypełnił się plastikowymi 
nakrętkami, które zostały oddane 
specjalistycznej firmie receyclingowej, 
płacącej za cenny materiał, wyko-
rzystywany do powtórnej obróbki. 
Podobne zbiórki są dość powszechne 
i korzystają z nich osoby potrzebujące 
drogiego specjalistycznego sprzętu. 
W ten sposób zbiórka nakrętek 
ma wymierne korzyści – wyjaśnia 
Agnieszka Tabor, społeczniczka 
z Chrząstowic, dodając, że w przy-
padku ich zbiórki cel był jeszcze 
jeden. - W ramach naszego projektu, 
przy okazji selektywnej zbiórki chce-
my „zaprosić” do naszego sołectwa 

pożyteczne ptaki – jerzyki,  rozdając 
mieszkańcom, którzy włączyli się 
w zbiórkę nakrętek, budki lęgowe 
dla tych ptaków. Jerzyki to najwięksi 
sprzymierzeńcy człowieka w walce 
z uciążliwymi muchami i komarami 
– w ciągu doby jeden ptak jest w sta-
nie zjeść nawet 20 tysięcy owadów. 
Ekolodzy przekonują, że jerzyki są 
dużo skuteczniejsze niż chemiczne 
opryski. Potrafią znacząco ograniczyć 
populację uciążliwych dla człowieka 
owadów. Osoby mieszkające w pobli-
żu gniazd jerzyków na ogół nie narze-
kają na komary. Jeżeli uda nam się 
sprowadzić te pracowite jaskółki do 
naszych gospodarstw, jest ogromna 
szansa, że zostaną z nami na zawsze. 
Jerzyki łączą się w pary na całe życie 

i bardzo przywiązują się do miejsca 
gniazdowania. W kolejnych sezonach 
wracają do tych samych miejsc, gdzie 
rok wcześniej odbyły lęgi – przekonuje 
pani Agnieszka.

Aby otrzymać drewnianą, specja-
listyczną budkę lęgową dla jerzyków, 
wystarczyło przynieść co najmniej 
3 kg nakrętek i wsypać je do kosza-
-serduszka przy remizie. Dzięki takiej 
inicjatywie chrząstowiczanie znów 
pomagają wielowymiarowo: segre-
gując odpady i wieszając domki dla 
ptaków dbają o przyrodę, a dodatko-
wo dochód ze zbiórki wartościowego 
plastiku wspiera kosztowne leczenie 
i rehabilitację osób potrzebujących 
wsparcia finansowego.

Budki dla jerzyków za zbiórkę plastiku

KLUCZE, JAROSZOWIEC
Wiola�Woźniczko

Najmłodsi mieszkańcy gminy 
Kucze mogą sprawdzić swoje ar-
tystyczne talenty, biorąc udział 
w dwóch świątecznych konkur-
sach.  

Konkurs  „Kartka Świąteczna 
z okazji Bożego Narodzenia” dla dzieci 
w wieku od 5 do 12 lat organizuje 
Gminna Biblioteka Publiczna w Klu-
czach filia Jaroszowiec. Bożonaro-
dzeniowe kartki mogą być wykonane 
dowolną techniką (w formacie A5 
lub A4).

Jak informują organizatorzy, 
podpisane i zafoliowane prace (pod-
pisane na odwrocie - imię, nazwisko 
i wiek) z kartą zgłoszeniową należy 
składać do wyznaczonego pudła 
w Gminnej Bibliotece Publicznej filia 
Jaroszowiec przy ul. Leśnej 1. Termin 
upływa 18 grudnia.

Regulamin oraz karta zgłoszenio-
wa są dostępne na stronie biblioteki 
(www. biblioteka-klucze.pl) oraz na 
Facebooku: www.facebook.com/
BibliotekaKlucze

 Rozstrzygnięcie konkursu na-
stąpi 21 grudnia. Autorzy trzech 
najlepszych prac otrzymają nagrody, 
a wszyscy uczestnicy pamiątkowe 
dyplomy.

Szczegółowe informacje dostępne 
są na fejsbukowym profili biblioteki. 
O szczegóły można zapytać dzwoniąc 
pod nr tel. 32 641 11 36 lub pisząc 
na adres: biblioteka.jaroszowiec@
gmail.com

Z kolei Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Kluczach zaprasza do udziału 
w konkursie plastycznym „Tradycje 
świąteczne”.  Organizatorzy czekają 

na prace plastyczne wykonane przez 
dzieci z gminy Klucze w wieku od 5 
do 14 lat.

- Prace powinny być niepowta-
rzalne i oryginalne oraz charaktery-
zować się naturalnością wypowiedzi; 
mogą nawiązywać do miejscowych 
tradycji ludowych  - mieć w sobie ła-
dunek tzw. regionalizmu - informuje 
kluczewski GOK.

Dobrej jakości zdjęcie lub skan 
pracy wykonananej dowolną techniką 
należy przesłać do 6 stycznia 2021 
roku na e-mail organizatora: pracow-
niaplastycznagokklucze@gmail.com

Konieczne jest dołączenie skanu 
wypełnionej karty zgłoszenia. Formu-
larze znajdziecie na stronie GOK - u: 
www.gokklucze.pl

Jurorzy ocenia prace m. in. pod 
kątem kreatywnego podejścia do 
tematu, jakości wykonania, kom-
pozycji i walorów technicznych. Dla 
najlepszych przewidziano nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy. Wyniki będą 
dostępne na stronie internetowej 
www.gokklucze.pl oraz Facebooku.

Świąteczne 
konkursy dla 

dzieci

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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POWIAT
A.N.Q.A.

Stowarzyszenie  „Zamek 
Rabsztyn” zrealizowało kolejną 
historyczna inicjatywę. Tym razem 
jest to książka i filmy, opowiadają-
ce o górniczej tradycji miejscowo-
ści położonych na terenie dawnej 
Małopolski. Projekt powstał m.in. 
dzięki wsparciu finansowemu Wo-
jewództwa Małopolskiego.

Skąd wzięła się górnicza ko-
paczka w herbie naszego miasta? Ile 
w średniowieczu kosztowała budowa 
górniczych sztolni? Jak wyglądało 
górnictwo w rejonie Bolesławia i skąd 
wzięła się nazwa rzeki Sztoła, płynącej 
przez Bukowno? – Odpowiedzi na te 
i wiele innych pytań znaleźć możemy 
w najnowszym opracowaniu autor-
stwa Jacka Sypienia, który razem ze 
stowarzyszeniem „Zamek Rabsztyn” 
przygotował projekt opowiadający 
o historii górnictwa odzwierciedlonej 
w herbach okolicznych miejscowości.

- Nie zawsze zdajemy sobie spra-
wę, że obszar historycznej ziemi 
krakowskiej jest kolebką polskiego 
górnictwa. Tu w średniowieczu ro-
dziło się górnictwo soli w Wieliczce 
i Bochni, srebra i ołowiu w Olkuszu 
i Sławkowie, a w XVIII i XIX wieku 
także węgla kamiennego i ropy naf-
towej. Tradycje górnicze są widocz-
ne w herbach miast i gmin, gdzie 
umieszczano narzędzia pracy lub 
inne symbole górnicze. W Małopolsce 
jest kilkanaście miast i gmin, które 
w swoich herbach mają lub miały 
takie elementy. Historia górnictwa 
w Małopolsce powoli dobiega końca, 
a zawód górnika i związane z tym 
tradycje odchodzą do przeszłości. 
Dlatego chcieliśmy przybliżyć historię 

górnictwa i związanych z nim herbów 
miejskich. – mówi Jacek Sypień, pre-
zes Stowarzyszenia „Zamek Rabsz-
tyn” w Olkuszu.

W ramach projektu zostały zreali-
zowane dwa filmy dokumentalne pod 
wspólnym tytułem „Górnicze tradycje 
Małopolski zachodniej w heraldy-
ce”. Pierwszy z nich, zatytułowany 
„Srebrne Miasta” , dotyczy historii 
wydobycia rud ołowiu, srebra i cynku 
w rejonie olkusko – bolesławskim. 
Możemy z niego dowiedzieć się bar-
dzo wiele na temat dziejów: Olkusza, 
Bolesławia i Bukowna. Drugi film, 
zatytułowany „Miasta na węglu”, 
przybliża historię górnictwa węglowe-
go w Zagłębiu Krakowskim. Opowiada 
on o tradycjach górniczych m.in.  na 
terenie Sławkowa i Trzebini.

W obu produkcjach zostały 
zaprezentowane „górnicze” herby 
wybranych miast i gmin, zbiory 
lokalnych muzeów, a także archi-
walne fotografie i mapy. Filmy można 
obejrzeć na kanale Stowarzyszenia 
„Zamek Rabsztyn” na portalu YouTu-
be, pod adresem: https://youtu.be/
PPj3ahF-POs  oraz https://youtu.
be/Bmpd47yujBA 

To jednak nie wszystko. Sto-
warzyszenie przygotowało  również 
książkę „Górnicze tradycje Małopolski 
w heraldyce”, w której przedstawiono 
historię herbów prawie dwudziestu 
górniczych miast i gmin historycznej 
ziemi krakowskiej. W publikacji 
znajduje się także krótki rys histo-
ryczny górnictwa na tym terenie, 
a także przykłady współczesnego 
wykorzystania symboli górniczych 
oraz prezentacja tradycji górniczych 
w zbiorach lokalnych muzeów. Jesz-
cze przed świętami książka trafi do 
bibliotek publicznych w miejscowo-
ściach, których herby zostały opisane 
w publikacji. Książka w formie pliku 
PDF będzie także dostępna za darmo 
w Internecie.

Projekt „Górnicze tradycje Mało-
polski” realizowany został przez Sto-
warzyszenie „Zamek Rabsztyn” przy 
wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego w ramach konkursu 
„Mecenat Małopolski”. Sponsorem 
projektu jest firma Boltech sp. z o.o., 
a patronami medialnymi: Przegląd 
Olkuski, portal Historykon.pl oraz 
Gazeta Jurajska.

Opowieść o górniczej 
tradycji

R E K L A M A

R E K L A M A

Olkusz oczami Ireny Kiełtyki
"Sprzedaż jajek". Miłuj bliźniego swego i kupuj od niego
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ALERGOLOG
Gąsior Grzegorz dr alergolog, pulmonolog. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER MED" 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki od 15.00. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

CHIRURG 
Krzysztof Buczkowski, Poradnia Chirurgiczna 
/ Proktologiczna. Dodatkowo: USG jamy 
brzusznej, tarczycy, USG dopplerowskie 
naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej, 
kończyn dolnych i górnych. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specja-
lista chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00. Tel. 
604 410 240. 
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, prok-
tolog, konsultacje, biopsje, USG jamy brzusz-
nej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów 
chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
PIĄTEK 16:00‒19:30. 
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chi-
rurg, USG jamy brzusznej, USG doppler 
naczyń. Leczenie chorób żył: leczenie żyla-
ków, „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 chi-
rurg, specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, 
ul. kr. K Wielkiego 28. Center-Med. Czw. od 
17.00. Rejestracja tel. 604 979 399, 604 503 
799.

CHIRURG DZIECIĘCY 
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, 
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabie-
gów. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00. Jeden CZWARTEK w mie-
siącu 17:20‒19:30. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Poradnia chirurgii dziecięcej lek. 
med. Maksymilian Nicpoń. Konsultacje, 
zabiegi chirurgiczne. Tel. 32 62 61 731. 

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

CHIRURG ORTOPEDA 
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. 
NZOZ „AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. 
Rejestracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Reje-
stracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Specjaliści ortopedii. USG. Tel. 32 
62 61 731. 
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek 
Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda 
traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 
(budynek naprzeciw szpitala – obok pie-
karni). Rejestracja tel. 666 329 480. Przyj-
muje: pon, czw. od godz. 15.00 (zamiennie 
wtorki). 
Waldemar Pasich specjalista chirurgii ura-
zowej i ortopedycznej, specjalista medycyny 
sportowej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I 
piętro nad Bankiem Millennium), wejście od 
podwórza. Pon. 17-19, czw. 16-18. Rejestra-
cja tel. 604 489 612.
Paweł Półkoszek specjalista chirurgii urazo-
wej i ortopedycznej. SALUD ul. kr. K. Wiel-
kiego 110, Olkusz, tel. 789 032 277, piątek 
8.00-17.00.

Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabili-
tacji Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 
pon., pt. Od 17.00. Tel. 32 643 32 12, 606 327 
510.
Szumera Edyta dr ortopeda dziecięcy oraz 
dla dorosłych. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00.
Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. 
Konsultacje, 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. 

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

DERMATOLOG 
Anna Dudek lek. med. specjalista dermato-
log, wenerolog, specjalista medycyny este-
tycznej – dermatologia lecznicza, dziecięca, 
kriochirurgia, badanie i usuwanie znamion 
barwnikowych, pełny zakres dermatologii 
estetycznej – botox, kwas hialuronowy, 
peelingi, laser frakcyjny i CO2 - odmła- 
dzanie, leczenie blizn, usuwanie guzków  
skórnych. rejestracja tel 32 6454470,  
www.annadudek.pl
Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermato-
log (leczenie dorosłych i dzieci). Olkusz, ul. 
Bylicy 1 p.11, pon., śr. 16.00-18.00. Rejestra-
cja tel. 32 641 14 75, 602 236 380. GABINET 
PONOWNIE OTWARTY.
Dr n. med. Ewa Syguła - specjalista derma-
tolog, wenerolog. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER- MED” , Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

DIABETOLOG
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Marta Pasich lek. med. specjalista 
diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych. 
Tel. 32 626 17  31, środa 16.00-19.00. 
Dorota  Nowak lekarz  d iabeto log . 
Diagnostyka i leczenie cukrzycy oraz 
powikłań. NZOZ „Zdrowie” ul. Zawierciańska 
14, Klucze. Rejestracja telefoniczna 32 642 
84 13 w godz. 8.00-18.00.

DIETETYK
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w 
Olkuszu. Gabinet Dietetyczny – diety w 
chorobach: hashimoto, insulinooporności, 
cukrzycy i innych. Tel. 32 62 61 731. 

DOM OPIEKI – DZIENNY
Prowadzimy stały nabór pacjentów na 
bezpłatne pobyty w celu poprawy stanu 
zdrowia i samodzielności. Dzienny Dom 
Opieki Medycznej „Zacisze”, Olkusz, ul. K.K. 
Wielkiego nr 86. Więcej informacji można 
uzyskać pod tel. 32 70 65 657, 606 114 901, 
600 342 549.

GASTROENTEROLOG
Zając-Derenda Magdalena dr gastroentero-
log. Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER 
MED" Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki od 
15.00. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKANKA 
mgr Ryszard Majewski, Olkusz, ul. Pakuska 
64. Tel. 664 159 510 www.skakanka.net 

GINEKOLOG 
Janusz Baran, lek. med., specjalista gineko-
log- -położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wtorek, 
piątek od 15:00. Rejestracja telefoniczna od 
pon. do pt. od 9.00 do 19.00 - tel. 514 288 
668.
Chmielewska Dominika dr ginekolog. Przyj-
muje: Centrum Medyczne "INTER MED" 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Czwartki od 16.00. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.

Zuzanna Gierzyńska specjalista ginekolog 
i położnik. 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.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-
-położnik. Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwar-
tek 17‒18. Tel. 695 942 182.
Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna. 
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych, 
kompleksowe prowadzenie ciąży, USG gine-
kologiczne, profilaktyka nowotworowa, 
leczenie zachowawcze nietrzymania moczu. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED” 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00.
Danuta Piecuch-Gelner dr n. med., specja-
lista ginekolog – położnik. Gabinet gineko-
logiczny, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63,  
I piętro, tel. 501 745 330.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista gine-
kolog- -położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 
8A. Rej. tel. 530 414 770, 32 645 43 96. Pon., 
śr., pt. 16‒19. 
Marek Szpringer, lek. med., specjalista 
ginekolog – położnik. Olkusz, Piłsudskiego 5, 
tel. 32 643 11 39, dom 32 643 38 46, 606 647 
961. Pon., wt., pt. 15.30‒17.30. 
Wodecka Katarzyna dr ginekolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

INTERNISTA
Grzegorz Gąsior dr n. med. specjalista 
chorób wewnętrznych. Konsultacje alergo-
logiczne, pulmonologiczne i internistyczne. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne "INTER-MED" 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00.

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

Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, spe-
cjalista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. 
Krak. Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO 
SERCA, USG, DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnie-
niowy. Przyjmuje wt., pt. od 16.00. Rejestra-
cja tel. po 17.00. Tel. 796 797 112.

Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specja-
lista kardiolog. Diagnostyka i leczenie nadci-
śnienia tętniczego, chorby wieńcowej oraz 
zaburzeń rytmu serca. EKG, Echo serca, 
Holter EKG, Holter ciśnieniowy, Test wysił-
kowy na bieżni. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 
28 (I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 
674.

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Gabinet kardiologiczno-
internistyczny. Tel. 32 62 61 731.

Paweł Nadrowski dr n.med., specjalista 
kardiolog. Konsultacje. EKG. UKG (Echo 
serca). Holter EKG i ciśnieniowy. Olkusz, ul. 
K. Wielkiego 64. Rej. tel. 530 151 440. 
Czwartki od 14.00. www.kardiolog-olkusz.pl

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

Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista 
kardiolog. Specjalista chorób wewnętr-
znych. www.lekarzolkusz. pl Rejestracja 
telefoniczna: 604 052 027.

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

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.

Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. 
Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 
506 312 032, 32 754 34 64 (po 14.). Pon., czw. 
15‒18. 

Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista 
laryngolog. Kwalifikacje do operacji. Badania 
okresowe. 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. 

LOGOPEDA
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Neurologopeda. Leczenie dyzar-
trii, afazji, jąkania, dysfagii (zaburzeń przeły-
kania). Tel. 32 62 61 731.

MEDYCYNA NATURALNA
Pijawki, świecowanie uszu, akupunktura 
ucha, refleksologia terapeutyczna stóp, 
masaż, bańka próżniowa, ogniowa, antycel-
lulitowa. Gabinet "Twoja Aura" Olkusz, ul. 
Broniewskiego 1. Tel. 604 135 486.

NEFROLOG 
Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog, 
spec. chorób wewnętrznych. Leczenie 
chorób nerek, układu moczowego, nadciśnie-
nia tętniczego. Olkusz Krakowskie Przedmie-
ście 11/18. Rejestracja tel. 575 602 802.

NEUROCHIRURG 
Granicki Aleksander dr neurochirurg. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00. 

NEUROLOG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz, 
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16‒18. Tel. 603 
166 862. 
Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsul-
tacje. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00. ŚRODA 17:00‒19:30. 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Specjaliści neurologii. Tel. 32 62 
61 731. 
Szmal Przybyła Ewa dr neurolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

OKULISTA
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna, 
leczenie chirurgiczne oczu; BANYŚ Okuli-
styka®, rejestracja tel. 789 032 277 oraz 
www.okulistabanys.pl Olkusz, ul. K. K. Wiel-
kiego 110, SALUD, Wojciech Banyś Specjalista 
Chorób Oczu.

Anita Lyssek – Boroń, dr hab. n. med. spe-
cjalista 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.

Usuwanie zaćmy nie tylko na NFZ – soczewki 
PREMIUM, opieka anestezjologiczna, bez-
płatne kontrole pooperacyjne. Poradnia 
Okulistyczna dla WCZEŚNIAKÓW i DZIECI. 
"OKO-TEST" Olkusz,  ul .  Nul lo 35 B.  
Rejestracja – tel. 32 643 25 85 godz. 9-16  
www.okotest.pl

Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, kompute-
rowe badanie 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. PONIE-
DZIAŁEK 12:00‒17:00, WTOREK 12:00‒17:00, 
CZWARTEK 10:00‒15:00. 

Magdalena Kuchno- Jop specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, kompute-
rowe badanie 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.
Katarzyna Rataj – Pająk specjalista chorób 
oczu, badania niemowląt, dzieci i dorosłych: 
diagnostyka okulistyczna, OCT, wady wzroku, 
zez, niedowidzenie, okulary, soczewki kon-
taktowe, badania profilaktyczne. VIS-OPTICA, 
Olkusz al. 1000-lecia 20. Gabinet czynny 
codziennie od 14.00, w soboty 10.00 – 14.00. 
Rejestracja tel. 784 820 130, przypadki pilne 
508 177 970.
Zakład Optyczny. Badanie wzroku (diagno-
styka i korekcja wad wzroku) wtorki i czwartki 
w godz. 16.00-18.00. Olkusz, ul. Bylicy 1 pok. 
305. Rejestracja telefoniczna: 887 246 341.

OPTYKA 
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Oferujemy 
okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, 
soczewki kontaktowe i akcesoria, badanie 
okulistyczne, tomografia oka - OCT. Olkusz, 
al. 1000-lecia 20, tel. 784 820 130. Pon., czw., 
pt., 9-17, wt. 10-18, śr., 10-16, sob. 10-14.

PEDIATRA 
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 leczenie dzieci i noworodków, badania USG: 
głowy, jamy brzusznej, 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. 
Przyjęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. 
USG, EKG, HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 
602 776  052. www.lekarzolkusz.pl facebook.
com/lekarzolkusz
Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, spe-
cjalista chorób noworodków. Profilaktyka 
dzieci zdrowych, leczenie dzieci chorych. 
USG: stawów biodrowych, mózgu, jamy 
brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego 
14A. Rej. tel. 503 706 119.
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra 
specjalista medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 
921, 505 988 780.

PODOLOG 
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety 
kosmetyczne i podologiczne. Specjalistyczne 
zabiegi stóp dla dorosłych i dzieci. Klucze, ul. 
Dworska 19A tel. 690-960-150 www.podolo-
giakosmetyka.pl

ABC stóp, podolog Agnieszka Litwin zaprasza 
na specjalistyczne zabiegi w obrębie stóp. 
Nowa siedziba: Olkusz, ul. Broniewskiego 1, 
tel.698 919 343. Facebook: gabinet zdrowych 
stóp.

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 

PSYCHIATRIA/PSYCHOTERAPIA 
Gabinet Psychoterapii Uzależnień mgr Ewa 
Janiszewska, Certyfikowany Sp. Psychotera-
pii Uzależnień. Przyjmuje: Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28. Tel. 694 839 534.

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

Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-
-Biś. Wczesna interwencja psychologiczna. 
Diagnoza i terapia dzieci, młodzieży, doro-
słych. Olkusz, ul. Gęsia 2, tel. 608 462 479.
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Gabinet psychoterapii uzależnień i psycho-
logiczny. Psychoterapia osób uzależnionych, 
współuzależnionych, DDA. Porady psycho-
logiczne, mgr Nadia Knyziak Psycholog, 
Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Tel. 
501 286 603.

Aleksandra Krysztoforska - psycholog dzie-
cięcy. Diagnoza i terapia psychologiczna 
dzieci, konsultacje. Tel. 668 123 956.

Agata Majda, psycholog, terapia krótkoter-
minowa. Tel. 512 331 430. www.pracownia-
terapeutyczna.eu

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Katarzyna Szostok – psycholog, 
psychoterapeuta. Urszula Gawłowska – psy-
cholog, psychoterapeuta. Tel. 32 62 61 731. 

Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra, 
psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 
28. Czw. 14-20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 
89. Kraków, ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, 
czw. 8-13, pt. 15-20. www.opoczynska-mora-
siewicz.pl

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

Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfiko-
wany psychoterapeuta Gestalt, superwizor 
psychoterapii. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888. 

Gabinet psychologiczno-psychoterapeu-
tyczny Justyna Jochymek – specjalista psy-
cholog kliniczny, certyfikowany psychotera-
peuta uzależnień. Psychoterapia osób uzależ-
nianych, współuzależnionych oraz DDA. 
Porady psychologiczne oraz wsparcie osób w 
kryzysie psychologicznym. Psychologiczna 
diagnoza kliniczna. Centrum Medyczne S5, 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, tel. 668 127 238.

REHABILITACJA 
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia 
manualna 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

Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii. „FIZJO-
MED” masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok 
Skarbka) Tel. 600 585 055. www.fizjomed-
-olkusz.pl

Janusz Kocjan, dr n.med. Rehabilitacja Orto-
pedyczna, Neurologiczna, Sportowa, Poope-
racyjna, Leczenie bólu, McKenzie, Terapia 
Manualna, Olkusz, K.K. Wielkiego 54A, tel. 
885 628 627.

Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy, 
specjalista fizjoterapii. Terapeuta NDT-
-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 308. Olkusz, 
ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro (Medesto).

CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE 
Marlibo-Medica w Olkuszu. Specjalistyczna 
i kompleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci 
i niemowląt. Tel. 32 62 61 731. 

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjote-
rapia neurologiczna: udary mózgu, Parkin-
son, SM. Masaż leczniczy i relaksacyjny. 
Wizyty domowe. Tel.: 508 451 924. www.
fizjoterapia.olkusz.pl

REUMATOLOG 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica 
w Olkuszu. Anna Mendak lek. med. spec. 
reumatologii, spec. chorób wewnętrznych, 
wtorek 16.00 – 18.00. Tel. 32 62 61 731. 

STOMATOLOGIA 
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. 
Olkusz, kr. Kazimierza Wielkiego 54a. Gabinet 
stomatologiczny czynny poniedziałek 10.00-
18.00, środa 9.30-18.00. Tel. 660 725 411.

Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomato-
log. Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. 
Świętokrzyska 2. Tel. 32 643 32 12, 606 327 
510. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. od 10. 

CenterDent Gabinety Stomatologiczne, dr 
n. med. lek. stom. Dorota Supernak-Bobko, 
lek. stom. Paulina Kłapcińska, lek. dent. Anna 
Rudzińska. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14, tel. 
326432530.

Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zacho-
wawczej 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.  

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. 

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 godzi-
nach pracy gabinetu lub telefonicznie 32 643 
27 37 wew. 37.

Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. 
Krzysztof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 
14 (vis a vis kładki nad torami). Godziny 
przyjęć: pon., śr. od 14.00; wt., czw. od 16.30; 
sob. od 8.00 do 11.00 . Tel. 32 645 21 08.

Izabella Rup - Mastalerz, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśmi-
nowa 4. Tel. 698 910 524, poniedziałek – 
piątek 9.00 – 18.00.

Medesto, medycyna, stomatologia, przy-
chodnia stomatologiczna. Olkusz, ul. K. K. 
Wielkiego 63, I piętro, tel. 604 294 088.

Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz, 
ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja telefo-
niczna: 602 276 667. 

Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specja-
listyczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Gór-
nicza 1. Pon., śr., pt. 9‒20. Tel. 606 305 405. 

ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul. F. 
Nullo 35 b. Poniedziałek, wtorek, czwartek 
9.00 - 19.00, środa, piątek 9.00-13.00. Tel. 32 
754 25 18.

— CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomato-
logicznej Barbara Kucharzewska – Malik, 
specjalista chirurgii stomatologicznej. 

Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 
8‒14, śr. i pt. 12‒18, czw. 8.00-14.00. Reje-
stracja pacjentów w Gabinecie. Tel. 601 805 
027. Umowa z NFZ. 

— ORTODONTA 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specja-
lista 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 poczekaniu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 
(dawniej Szpitalna 5). Tel. 32 754 41 23, pon.-
-pt. 9-17, sobota 9-10.

TRYCHOLOG
Studio Venus Expert Dominika Kłębek, 
Olkusz, ul. Szkolna 3, tel. 501 310 050.

NOVY Gabinet Trychologiczny. Tracisz włosy? 
Nie trać czasu! ul. K. K. Wielkiego 65, Olkusz, 
tel. 32-645-14-54, pn. - pt. 8.00 - 20.00.

URODA 
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Der-
matologia lecznicza, kosmetyczna, dermato-
logia dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. 
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikroderma-
brazja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas 
hialuronowy, mezoterapia inne zabiegi 
dematologiczne.

Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety 
kosmetyczne i podologiczne. Profesjonalne 
zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało, bezbo-
lesne laserowe usuwanie owłosienia. Klucze, 
ul. Dworska 19A tel. 690-960-150 www.
podologiakosmetyka.pl 

Medesto - Gabinet Medycyny Estetycznej, 
duży wachlarz zabiegów z zakresu medycyny 
estetycznej. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63,  
I piętro, tel. 604 294 088.

Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermolo-
gie – zbiegi modelujące, antycellulitowe, 

ujędrniające twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, 
kwasowe, makijaż leczniczy Jane Iredale, 
kosmetyka pielęgnacyjna i lecznicza. Olkusz, 
ul. Bylicy 1 p. 10. Tel. 663166872 www.gabi-
net-uroda.pl 

UROLOG 
Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsul-
tacje, USG dróg moczowych, leczenie infekcji 
i nietrzymania moczu. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Czwar-
tek 14:00‒17:00. 

Ryszard Satalecki – specjalista urolog. Przyj-
muje w poniedziałki 12.30 - 14.00, 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 
Leszek Albiniak lek. spec. chorób wew – Indy-
widualna Praktyka Lekarska, Doppler, USG: 
piersi, staw biodrowy niemowląt, jamy brzusz-
nej, tarczycy, przepływy nóg, szyja, staw 
kolanowy. Rej. Pon. – sob. 8 – 20. Tel. 600 686 
603, www.usgolkusz.pl

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. spe-
cjalista 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.

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

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.  

R E K L A M A

DYŻURY
APTEK

W porze nocnej,  
w niedziele, święta  

i inne dni wolne  
od pracy.

Harmonogram dyżurów aptek dostępny jest 
również na stronie Starostwa Powiatowego 

w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

OLKUSZ
11.12. Al. 1000-lecia 17 - dyżur 20:00-24:00 Mariacka 6

12.12.	 Rabsztyńska	2	- dyżur 20:00-24:00 Krakowska 43

13.12. Al. 1000-lecia 2B - dyżur 20:00-24:00 Skalska 22

14.12. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-24:00 Os. Skalska 9

15.12. K. K. Wielkiego 14 - dyżur 20:00-24:00 1 Maja 39

16.12. K. K. Wielkiego 28 - dyżur 20:00-8:00 Mariacka 6

17.12. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-24:00 Krakowska 2

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

Olkusz, al. 1000-lecia 20, tel. 784 820 130

SALON OPTYCZNY
GABINET OKULISTYCZNY 

na okulary powyżej 159 zł dla dorosłych przy realizacji
recepty okularowej z gabinetu okulistycznego VIS-OPTICARabat 40 zł

dr n. med. Dorota Supernak-Bobko

lek. stom. Paulina Kłapcińska
poniedziałek - piątek

poniedziełek, czwartek

lek. stom. Anna Rudzińska
wtorek, piątek

Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14
00 00poniedziałek - piątek 9 -16

GABINETY 
STOMATOLOGICZNE

www.centerdent.pl

RENTGEN ZĘBOWY,
PANORAMICZNY

LECZENIE · PROTETYKA · CHIRURGIA

     32 643 25 30

www.estetica.centerdent.pl
Estetica Olkusz

medycyna estetyczna
Tel. 792 464 660

SEDACJA
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R E K L A M A

OGŁOSZENIA DROBNE
KUPIĘ	-	SPRZEDAM

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie, gotówka  

od ręki, płacę najlepiej.  
Tel.(512)898278.

 ǧ Komis rowerowy. Skup  
- sprzedaż RTV, AGD. Pożyczki  
pod zastaw. Tel.(502)261113.

 ǧ Tanio sprzedam solarium 
w bardzo dobrym stanie.  

Tel. 509 556 872

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

 ǧ Sprzedam komplet opon 
Dunlop 222/55 R17  
Tel. (608)579628.

 ǧ Sprzedam Skodę Octavia 1,6 
TDI 2011/2012 cena 22 800 zł. 
Tel.(793)580011.

USŁUGI
 ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA 

“Jupiter” Olkusz, ul. Mickiewi-

cza 19 (naprzeciwko “Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (duża ilość 
kolorów), bindowanie, termo-
bindowanie, bigowanie, złocenie 
metodą termodruku.

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie, gotówka  

od ręki, płacę najlepiej.  
Tel.(793)001819.

 ǧ Zwyżka 16, 25 m, wycinka 
drzew, wynajem i usługi ręba-
kiem do gałęzi, elektryczne itp.  
Tel.(512)373245.

 ǧ Naprawa komputerów PC 
i laptopów. Tel.(601)623740. 
Dojazd do klienta.

 ǧ Hydraulik, naprawy, wymiany, 
itp. Tel.(531)534267.
FINANSOWO	-	PRAWNE

 ǧ Lombard Tomasz Kiełtyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne: 
pon.- sob. 8-20, skup i sprzedaż 

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

OKOLICZNOŚCIOWE
 ǧ Autoskup- każda marka,  

każdy stan. Tel.(793)999910.
 ǧ ATELIER Olkusz, Żuradzka 1  

zaprasza. Natychmiastowe 
zdjęcia do dokumentów (drobny 
retusz gratis, możliwość wykona-
nia w domu u klienta).  
Tel.(600)057912.

 ǧ WESELA - obsługa muzyczna - 
DJ, prezenter - imprezy okolicz-
nościowe - zawodowo. e-mail: 
pbmuz@interia.pl  
Tel.(501)384356.

 ǧ FOTO STUDIO Olkusz, 
RYNEK 30. Najszybsze  

i najtańsze zdjęcia do doku-
mentów w 3 minuty + retusz 

gratis (możliwość dojazdu  
do klienta).  

Tel.(600)057911, (692)736760.

MOTORYZACJA
 ǧ Autoskup- każda marka, każdy 

stan. Tel.(793)999910.
 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA 

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

 ǧ AUTO-SZYBY: markowe 
szyby samochodowe, sprzedaż, 

montaż, naprawa, serwis.  
Bogucin Duży 100. Tel.
(32)6428656, (663)747609.

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

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie,  

gotówka od ręki, płacę najle-
piej. Tel.(793)001819.

NIERUCHOMOŚCI

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

 ǧ Zamienię mieszkanie na 
dom z dopłatą lub kupię dom 
w Olkuszu 100-120 m2 z 2 
łazienkami. Pośrednikom dzię-
kuję!!! Tel. 579 510 579.

 ǧ Mieszkanie do wynajęcia  
I piętro, dwa pokoje, Os. Mło-
dych tel.(502)466872.

RÓŻNE
 ǧ Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych "TUW" BR w Kato-
wicach unieważnia druki: od 
AA3388207 do  AA3388225 szt. 
19. w związku z zagubieniem. 

Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”

A. M. Kostulski
Olkusz, ul. Szpitalna 22  

% 32 643 01 59, 32 643 17 65, 
     604 249 478, 608 559 224

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem. Chłodnia gratis.  

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”
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Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem

WŁASNA CHŁODNIA

OLKUSZ
Olgerd�Dziechciarz

„Czarny Piotruś” cz. 1
Przypomnijmy sobie lata 90-te. 

Jeszcze pachniało komunizmem, 
jeszcze nie było takiego bogactwa, 
jeszcze wielu chciało się wiele, nie 
było Internetu, więc ludzie lubili 
wyjść z domu, pójść do knajpy, 
albo na koncert. Zaś połączenie 
tych dwóch rzeczy – czyli knajpy 
z koncertami było strzałem w dzie-
siątkę. Tak właśnie działał „Czarny 
Piotruś”, w którym dodatkowo jesz-
cze odbywały się dyskoteki, więc to 
było nawet trzy w jednym. Ten bez 
wątpienia w pewnych kręgach – 
mam tu na myśli przede wszystkim 
olkuskich punków i metalowców 
– kultowy lokal kojarzy mi się 
z osobą Marka „Szyny” Przewoźni-
ka, świętej już pamięci chłopaka, 
który dziś byłby takim samym ra-
molem, jak ja, ale ponieważ zmarł 
przed trzydziestką, zachowałem go 
w pamięci jako młodego, pełnego 
energii człowieka, któremu chciało 
się organizować w Olkuszu koncer-
ty zespołów rockowych. Do swojej 
idei przekonał właścicieli lokalu 
o nazwie „Czarny Piotruś”, który 
mieścił się w dawnym budynku 
administracyjnym, czy może bar-
dziej cieciówie Olkuskiej Fabryki 
Wentylatorów, w jej starej siedzibie 
przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego. 
Wcześniej to był lokal nie wiadomo 
dla kogo, ale gdy Szyna, sam będąc 
gitarzystą, zaczął w nim organizować 
koncerty, to stał się knajpą dla nas 
– lubiących mocne rockowe granie. 
Trudno uwierzyć, ale koncertowały 
w „Czarnym Piotrusiu” dziś już 
legendarne zespoły: Pidżama Porno 
(dwa razy), Dezerter, Post Regiment 
(też dwa razy), Alians, Sweet No-
ise, Hekatomba, Dysmorfofobia, 
a nawet Świat Czarownic z samym 
Robertem Brylewskim. Zdarzyło się 
też, że wśród młodych kapel, które 
poprzedzały występ „gwiazdy” czyli 
Post Regimentu wystąpił …Afront, 
która później zrobił sporą karierę, 
a ja, jako redaktor kwartalnika lite-
racko-artystycznego „Afront: czuję 
do nich siostrzaną słabość.  

To było dla mnie wielkie przeży-
cie – móc zrobić wywiad z zespołem 
Dezerter, tym samym rozmawiać 
z muzykami, dzięki którym zaczą-

łem słuchać punk-rocka, wszak 
we wczesnych latach licealnych, 
w 1983 r., nabyłem drogą kupna 
singla tej kapeli, na którym znala-
zły się tak słynne kawałki jak „Ku 
przyszłości”, „Spytaj milicjanta”, 
„Szara rzeczywistość” i „Wojna 
głupców”, posłuchałem i było po 
mnie – wsiąkłem. Bodajże pierwszy 
koncert punkowy, jaki zobaczyłem, 
a który odbył się w klubie „Akant”, 
na ul. Stawowej w Katowicach, bo-
daj w 1985 roku, to też był występ 
Dezertera, jeszcze ze Skandalem na 
wokalu. A tymczasem lata później, 3 

kwietnia 1997 roku Dezerter, który 
dopiero co nagrał płytę „Mam kły, 
mam pazury”, pojawił się w Olku-
szu, na skromnej scenie w „Czarnym 
Piotrusiu” – po nieco wcześniejszym 
występie zespołu Alians był to jeden 
z pierwszych koncertów w tym pu-
bie. Kapela zagrała kawałki z pre-
mierowego albumu, a potem wiele 
z tych, które – zgodnie z tezą inży-
niera Mamonia lubimy najbardziej, 
bo już znamy – z wcześniejszych płyt 
(np. tej z menelem pokazującym „jak 
się zgina dziób pingwina”, której 
nazwę „Kolaboracja” nie przepuściła 
peerelowską cenzura, i z następ-
nych).  Jeśli ktoś nie zna tej kapeli 
i nie kojarzy o czym są ich teksty, 
podpowiedzią będzie, że są zawsze 
aktualne; bo czyż nie są aktualne 
i czyż kiedyś przestaną być aktualne 
na przykład takie słowa: „Postawią 
pomnik nowego bohatera, wybiorą 
sobie nowego premiera, stworzą no-
wy system polityczny, będą dumni, 
że jest demokratyczny”?! Wiadomo, 
to było pytanie retoryczne. Muzyka 
była więc głośna, przekaz przeko-
nywujący, a zabawa przednia, bo 
jak inaczej?! Wywiad z Krzyśkiem 
Grabowskim i Robertem Materą 
opublikowałem w „Przeglądzie Ol-
kuskim”, ale przez lata nie mogłem 

odnaleźć tego numeru gazety. Za-
chowałem w pamięci tylko jakieś 
strzępki kwestii i ogólne uwagi, jak 
choćby to, że Grabowski z Materną 
lekko sobie dworowali z olkuskiego 
muzyka Maćka Molędy (było głośno 
wtedy o nim, bo zaśpiewał wpadają-
cą w ucho piosenkę „Mogę wszyst-
ko” i dołączył do bardzo popularnego 
saksofonisty i kompozytora Roberta 
Chojnackiego, autora przebojów, 
np. „Budzikom śmierć”). Chłopaki 
uśmiechali się ciut drwiąco, ale 
przyznali, że Maciek ma możliwości 
głosowe. Pamiętałem, że próbowa-

łem coś tam jeszcze powiedzieć na 
jego obronę, w końcu to był kiedyś 
mój sąsiad z klatki schodowej, młod-
szy kolega, ale nie trzeba było, bo 
gadaliśmy jednak głównie o Dezerte-
rze. Traf chciał, że przygotowując ten 
artykuł rzeczona gazeta w cudowny 
sposób się odnalazła, więc już nie 
muszę opierać się na mojej kulawej 
pamięci; wywiad nie zaskakuje, 
pytałem więc, czym – ich zdaniem – 
różniła się rzeczywistość lat 90. od 

tej sprzed dekady, którą „opiewali” 
w swoim głośnym kawałku, a oni mi 
odpowiedzieli: „szarość zmieniła się 
w kolory, ale są to kolory pozorne. 
W zasadzie, z czystym sumieniem 
możemy grać tę piosenkę i nadal się 
pod nią podpisywać”. Zapowiedzieli, 
że będą grać dopóty „dopóki będzie 
to miało sens”, a że zespół wciąż 
istnieje i nagrywa płyty, jak widać 
ma to sens – a patrząc na to, co się 
dzieje ze światem, chyba ma więcej 
sensu, niż kiedykolwiek. W którymś 
momencie Krzysiek Grabowski 
spytał: „Słyszeliśmy, że macie tutaj 

dobre garnki. Czy to prawda?” Po-
twierdziłem. Przykre, po 23 latach, 
które minęły od tej rozmowy, Dezer-
ter wciąż gra, ale garnków już się 
w Olkuszu nie produkuje… Dezerter 
spał „na chacie” u Szyny, jak zresztą 
większość zespołów. Wiadomo, z re-
guły oszczędzano na czym się dało, 
na ogół też nie uzbierało się zbyt 
wiele kasy z biletów, więc jakieś tak 
drobne kwasy się zdarzały, ale gene-
ralnie wszyscy wyjeżdżali z Olkusza 

zadowoleni. Szybko więc „Czarny 
Piotruś” zyskały sobie w Polsce 
renomę, jako miejsce, gdzie warto 
wystąpić. Niespełna dwa tygodnie 
później, 12 kwietnia, w tym samym 
pubie pojawiła się warszawska 
kapela punkowa Post Regiment, 
zresztą dobrzy znajomi Dezertera, 
z którym przez trzy lata mieli próby 
„ściana w ścianę”, ten zespół był już 
po płytach „Post Regiment” (1992) 
i „Czarzły” (1996), a przed „Tragiedią 
wg Post Regiment”. Przed „gwiaz-
dą” zagrały kapele Blow i Afront, 
o którym już wspomniałem. Jarek 

„Smok” Smak, jeden z założycieli 
Post Regimentu, na moje niebywale 
błyskotliwe zapytanie – „Jak wam 
się grało?”, odrzekł: „Czadowo, ale 
szkoda, że taka mała sala. No i vocal 
słabo było słychać. Czasem jednak 
jest wszystko dobrze słychać, a nie 
jest fajnie. A tu było fajnie. Zresztą 
to już drugi raz, jak tutaj gramy, bo 
byliśmy w Olkuszu jakieś półtora 
roku temu”. Relację z koncertu 
zakończyłem opowieścią o psie, 
który się w którymś momencie do 
mnie przypałętał; pamiętam, że 
chciałem się od niego uwolnić, ale 
gdy mi powiedziano, że to członek 
zespołu, spróbowałem i z nim …
przeprowadzić wywiad. Pamiętam 
jeszcze, że piłem piwo z Adamem 
„Bufetem”, a potem, Bóg jeden wie, 
co było potem…

Z koncertu grającej ostrego 
punka Pidżamy Porno (mieli wtedy 
na koncie płyty: „Złodzieje zapalni-
czek”, „Futurista” i „Styropian”), 
który odbył się 14 kwietnia 1999 
roku, też pisałem recenzję do „Prze-
glądu”, a w niej zamieściłem zna-
mienny passus, że charyzmatyczny 
wokalista Krzysztof Grabowski 
(ksywa Grabaż – tak właśnie to się 
pisze, z błędem ortograficznym), jest 
niczym koło gospodyń wiejskich: 

śpiewa, tańczy i …pisze teksty” 
(choć, jak wiadomo, w wersji pier-
wotnej, to powiedzenie o KGW jest 
dość ordynarnie spuentowane). 
Pidżama była wtedy tuż przed no-
wą płytą, z którą zresztą wkrótce 
ponownie się pojawiła w „Czarnym 
Piotrusiu”, ale o tym występie za 
moment. Wśród osób, którym ze-
spół dziękował na okładce znalazł 
się rzecz jasna „Szyna” z Olkusza. 
„Czarny Piotruś” był podówczas 
matecznikiem olkuskiego zespołu 
Labre, w którym grali, właśnie 
Szyna, Emu (gitary, ten pierwszy 
też wokal), Arek (bas), Jacek (bas) 
i Mały (wokal), plus czasami jeszcze 
ktoś tam dołączał. Chłopaki mieli 
na koncie kasetę p.t. „Śmiać się czy 
płakać” (nagraną w składzie: Nor-
bert „Pyniu”, Marek „Szyna”, Grześ 
„Emu”, „Zbyszek „Zbyniu” i Jacek 
„Dobromir”). Drukowałem okładkę 
do tego wydawnictwa – na risografie 
w urzędzie miasta. Mam ją do dziś, 
podobnie jak kasetę drugiego dzia-
łającego w tamtym czasie olkuskiego 
punkowego zespołu – Odwetu p.t. 
„Symptom” (mieli odważne teksty, 
nawet dziś robią wrażenie: „Kościół 
to jest gówno, A nie żaden raj. Ko-
ściół chce mieć władzę, A ty na to 
sraj”; niestety, Marcin Skóra, twór-
ca tej kapeli odebrał sobie życie). 
Na nielicznych koncertach, które 
Labre dało był szał, zwłaszcza gdy 
grali „Kałasznikowa” cover słynnej 
piosenki Gorana Bregovića, a grali 
ten kawałek nieźle, bardzo dyna-
micznie. Ich własne kompozycje też 
były ostre i miały mocne, wyraziste 
i bezkompromisowe teksty; może 
dla przykładu fragment kawałka pt. 
„Mięso”: „Chociaż uczą – nie zabi-
jaj/ w domu, szkole i kościele/  Tutaj 
ciągle taki zwyczaj/ Żeby mięso jeść 
w niedzielę”. 

I jeszcze bardzo na czasie frag-
ment kawałka zatytułowanego „Nie-
nawidzę”: „Nienawidzę cię Polsko 
zgnębiona, podzielona, niewidzialna 
strona, nienawidzę” i może jeszcze  
„Obrady”: „Co trzy godziny sejm ma 
obrady, to trzeba przeżyć, nie trzeba 
radzić. Obrady, obrady, nieważne 
sprawy, obrady, obrady, debaty nad 
niczym. Posłowie, posłowie świato-
wej sławy, robią sobie z sejmu plac 
do zabawy”. 

Ze wspomnień bywalca olkuskich lokali 
gastronomicznych – od późnego PRL-u  

– do współczesności

Grabaż i Pidżama Porno w „Czarnym Piotrusiu”.


