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We wtorek, 14 czerwca b.r., 
w Olkuszu gościli przedstawiciele 
Strajku Przedsiębiorców – orga-
nizacji walczącej o  prawa małych 
i średnich przedsiębiorców, którzy 
według statystyk tworzą prawie 
połowę polskiego PKB. – Biurokra-
cja, kilkukrotny lockdown a  teraz 
tzw. Polski Ład. 

Czy przedsiębiorcy 
zastrajkują?

 CENA PROMOCYJNA  34,99 ZŁ/2,5 l

OLKUSZ
ul. Nullo 7a, tel. 32 645 02 21

WOLBROM
ul. Garbarska 31 (od strony Targowej)

tel. 32 642 15 87 

Do wynajęcia oferujemy 2 pomieszczenia 

z aneksami kuchennymi i łazienkami

22 o pow. 30,76 m  i 23,57 m , znajdujące się na I piętrze 

budynku Dworu w Bolesławiu ul. Główna 55

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, 

ul. Główna 55,  32-329 Bolesław, 

zaprasza do składania ofert na najem powierzchni 

pod nieuciążliwą dla otoczenia działalność usługową.

Dodatkowe informacje pod numerem: (32) 6424073.

 
OKIENNE I DRZWIOWE PRZECIW OWADOM

SIATKIPRODUCENT 
MOSKITIER 

POGWARANCYJNY 
SERWIS OKIEN

 882-007-801 biuro@pphuvelum.pl

Krakowska 14

BIŻUTERIA 
ZŁOTA, SREBRNA I MODOWA

32 754 36 15, 509 455 121 
www.mcbizuteria.pl

SKUP 
ZŁOTA NAPRAWY GRAWER

Zapraszamy przyszłych
nowożeńców!

www.podzamczerabsztyn.pl  

Piknik w Rabsztynie!
Zabawa z zespołem VOKAL BAND, od godz.20.00, cena 120 zł
15 lipca

16, 17 lipca

Bogate menu, degustacja potraw, przystawek imprezowych i weselnych. 
Obowiązuje rezerwacja miejsc. Prezentacja oferty restauracyjnej i hotelowej.

Piknik rodzinny (grill, zabawa itp) zapraszamy od godziny 12.00 

509 153 011  32 645 07 42 

W ramach pikniku: 
16.07 zabawa z DJ-em (DJ ZIBI), od godz. 18.00

17.07 zabawa z zespołem VOKAL BAND, od godz.16.00 

(Apartament dla nowo�e�c�w�

wstep wolny!

Olkusz, ul. Jaśminowa 8 (droga na Klucze)
tel. 605 220 250, pon.-pt. 9-20, sobota 9-17

GARNITURY
marynarki
koszule, spodnie
garnitury (wszystkie rozmiary)

przeróbki na miejscu
możliwość negocjacji cen

n
n
n

kwalifikacje na przewóz rzeczy i osób

Polub nas na

Дитячий
 садок

www.urwisy-olkusz.pl

Zapraszamy dzieci 
z innych przedszkoli.

Olkusz, ul. Żuradzka 15a. Tel. 690-484-104 

Wakacje!
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OGŁOSZENIA PŁATNE

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Czy wiceprzewodniczący Ra-
dy Miejskiej w Olkuszu Grzegorz 
Tomsia zostanie odwołany ze sta-
nowiska? W  środę wieczorem 
zaapelował o  to wojewoda ma-
łopolski Łukasz Kmita. Powód? 
Komentarz radnego na Facebo-
oku dotyczący wejścia posłanki 
Agnieszki Ścigaj do rządu.

Burzę wywołał wpis Grzegorza 
Tomsi na FB - „Kolejne Kukiz-owe 
ści...wo dołącza do rządu PiS. Na ra-
zie nie wiadomo czym się będzie 
zajmować, ale wiadomo, jak będzie 
głosować”.

W środę wieczorem na fejs-
bukowym profilu wojewody pojawił 
się wpis: „SZOK!! Wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej w  Olkuszu 
i prezes powiatowych struktur PSL 
w Olkuszu Grzegorz Tomsia nazy-
wa posłankę i  nowo mianowaną 
Minister „ŚCI...WEM”. To język dzi-
siejszej opozycji… Ciekawe czy szef 
PSL Władysław Kosiniak-Kamysz 
zgadza się na taki język nienawi-
ści? Oczekuję, że szef PSL będzie 
wyrzucał ze swoich struktur takich 
działaczy! Wstyd dla PSL, wstyd dla 
Radnych. Apeluję, aby Rada Miej-
ska w  Olkuszu odwołała radnego, 
który używa w stosunku do kobiet 

tak haniebnych i obraźliwych słów! 
” - napisał wojewoda Kmita.

W czwartkowym wywiadzie 
w radiowej Jedynce lider PSL Wła-
dysław Kosiniak - Kamysz zapytany 
o  tę sytuację odpowiedział, że nie 
akceptuje takich słów, oczekuje 
wycofania się z tych słów i przepro-
sin. Powiedział również, że sprawą 
zajmuje się szef  małopolskich 
struktur wojewódzkich.

W czwartek Grzegorz Tomsia 
zamieścił na FB przeprosiny. - „Od-
nosząc się do wczorajszego wpisu 
(własnego) zbyt emocjonalnie za-
reagowałem na przejście Posłanki 
Agnieszki Ścigaj (klub „Polskie 

Sprawy”, a  wcześniej Kukiz 15”) 
do obecnego Rządu. Znając wcze-
śniejsze wypowiedzi krytyczne 
posłanki Ścigaj nt.  Rządu, tym 
bardziej byłem zdumiony tą decy-
zją. Jednak stwierdzenie jakiego 
użyłem „Kukizowe ści. . .wo”, nie 
powinno paść, za co przepraszam, 
natomiast podjętej decyzji posłanki 
nie pochwalam”.

S p r a wa  b ę d z i e  m i a ł a  c i ą g 
dalszy.  Wkrótce grupa radnych 
miejskich ma złożyć wniosek o od-
wołanie Grzegorza Tomsi z funkcji 
wiceprzewodniczącego Rady Miej-
skiej w Olkuszu.

Czy radny zostanie 
odwołany po 

komentarzu dotyczącym 
nowej minister?

Najwyższa pora powiedzieć 
„Dość! ” – podkreślają przedstawi-
ciele formacji. Czy ich postulaty 
znajdą w naszym mieście posłuch?

Na przestrzeni ostatnich tygodni 
w  Olkuszu coraz częściej goszczą 
politycy znani z telewizji i pierwszych 
stron gazet. Reprezentują oni zarów-
no obóz rządzący, jak i opozycję. Więk-
szość z  nich łączy jednak wspólny 
mianownik. Jest nim zawód. Zawód: 
polityk. – Nie ma różnicy między PiS, PO, 
PLS czy SLD. Te formacje tworzą ludzie, 
którzy od dekad siedzą w  Sejmie i  nie 
wiedzą, jak wygląda normalne życie. 
Marnują czas na spory światopoglą-
dowe, podczas gdy najważniejsza dla 
rozwoju państwa jest gospodarka. Tylko 
skąd oni maja wiedzieć jak ona funk-
cjonuje, skoro sami nie pracują? – pyta 
retorycznie Mateusz Rosół, członek 
Polski Liberalnej, partii powstałej 
na bazie oddolnego ruchu o  nazwie 
Strajk Przedsiębiorców.

Członkowie ugrupowania spo-
tkali się z mieszkańcami powiatu 14 
czerwca b.r. w  olkuskiej restauracji 
Guantanamera. – Jesteśmy formacją 
obywatelską. Nie korzystamy z  sub-
wencji partyjnych. Nie żyjemy na koszt 
podatnika. Organizujemy spotkania 
tam, gdzie spotykają się zwykli ludzie: 
w  klubach, w  restauracjach, na salach 
weselnych a  nawet u  fryzjerów – wy-
liczają przedstawiciele ugrupowa-
nia. – W  Polsce mamy ponad 2 mln 
przedsiębiorców. Politycy wyzyskują 
ich jak pańszczyźnianych chłopów. Nie 
zgadzamy się na to. Należy przywrócić tej 
grupie godność, nie tylko jako ludziom 
przyczyniającym się do rozwoju kraju, 
ale przede wszystkim jako obywatelom 
– podkreślają przybyli do naszego 
miasta działacze.

O Strajku Przedsiębiorców gło-
śno było w  czasie pandemii, kiedy 
to właściciele firm zmuszeni zostali 
z dnia na dzień do zawieszenia swo-

jej działalności. Strat wywołanych 
przymusowym zamknięciem w żaden 
sposób nie były w stanie zrekompen-
sować rządowe dotacje. Najbardziej 
ucierpiały: branża gastronomiczna 
i  weselna, fryzjerzy i  kosmetyczki 
oraz kluby fitness i  branża rozryw-
kowa. Wywołało to falę oburzenia 
i  protestów wśród właścicieli firm 
prowadzących tego typu działalność. 
– Chociaż lockdown nie przynosi rezul-
tatów, to jest wygodną dla polityków 
pokazówką ciężkiej walki z Covid-19. Jest 
też wygodny dla całej strefy budżetowej. 
Brak silnej reprezentacji MŚP pozwala 

politykom uczynić z przedsiębiorców ko-
zły ofiarne – wskazują przedstawiciele 
Polski Liberalnej.

Według raportu o stanie sektora 
małych i  średnich przedsiębiorstw 
przygotowanego przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości, cały sek-
tor firm wytwarza blisko trzy czwarte 
wartości PKB naszego kraju. Małe 
i  średnie przedsiębiorstwa generują 
blisko co drugą złotówkę PKB (49,1%). 
Największy udział w tworzeniu PKB 
mają zaś mikroprzedsiębiorstwa. 
Według danych za 2017 r. to około 
30,3%. – Gospodarka tego kraju opiera 
się na małych i średnich firmach. Tym-
czasem cały czas mamy pod przysło-

wiową „górkę” – mówi Mateusz Rosół, 
wymieniając jako powód swojej złości 
bezsensowną biurokrację oraz nieko-
rzystny system podatkowy. – Polski 
Ład jest tego kwintesencją – dodaje 
organizator spotkania.

Strajk Przedsiębiorców wskazuje 
również na uprzywilejowaną pozycję 
międzynarodowych gigantów. Ich 
zdaniem sektor MŚP musi się jedno-
czyć, aby móc przeciwstawić się kor-
poracjom i cyfrowym monopolistom. 
– Z uwagi na dużą liczbę mikro i małych 
podmiotów, samozatrudnionych lub 
jednoosobowych firm, najlepszą formą 
oddziaływania na to, co dzieje się w pań-
stwie jest partia polityczna. Jest to naj-

lepsze narzędzie do zdyscyplinowania 
klasy politycznej. Działając wspólnie, 
będziemy największym podmiotem 
gospodarczym kraju. To my jesteśmy 
Polską i to nasz zjednoczony głos powi-
nien decydować o tym, co dzieje się w tym 
kraju w  środowisku przedsiębiorstw 
– argumentują członkowie Polski 
Liberalnej.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? Czy 
uważacie, że okoliczni przedsię-
biorcy mogliby zacząć łączyć siły 
i  walczyć o  swoje prawa? – Jak 
zwykle zapraszamy do dyskusji 
na www.przeglad.olkuski.pl

Al. 1000 – lecia 15D, 32-300 Olkusz
www.karolinex.pl

tel. 795 440 004 lub 32 645 14 13

My oferujemy transport 
do Gminnego Punktu Odpadów.

Nie trać czasu, Zadzwoń!
Odbieramy folię, makulaturę, 
styropian, baniaki, butelki pet, 

zakrętki, meble, gruz i wiele innych

Budujesz? Remontujesz? Sprzątasz 
swój teren, dom, mieszkanie, piwnice?

U nas kupisz worki na odpady! 
Solidne, trwałe i mocne.

Elektrycznych Śmieci w Olkuszu
WIELKA ZBIÓRKA 

BĄDŹ EKO!
ZAMIEŃ ELEKTRYCZNE 
ŚMIECI NA NASIONA ŁĄK 
KWIETNYCH

wypełnij
FORMULARZ

lub zadzwoń 
572 102 102

Nie możesz
uczestniczyć
w zbiórce?

Olkusz, ul. Piłsudskiego
parking przy Parku Czarna Góra w Olkuszu

27.06.2022 r. 12.00-17.00

Strajk przedsiębiorców...
ciąg dalszy ze str 1
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32 754 44 77

POWIAT
Wiola Woźniczko,  
fot. arch. domowe A. Ścigaj

Posłanka Agnieszka Ścigaj we-
szła do rządu. W  randze ministra 
zajmie się integracją społeczną. 
Zaprzysiężenie odbyło się w środowe 
popołudnie.

Nieco wcześniej w  tym samym 
dniu informację o  wejściu posłanki 
do rządu potwierdził na konferencji 
w Raszynie premier Mateusz Morawiec-
ki. -Po wielu rozmowach merytorycz-
nych, wielu rozmowach programowych 
o bardzo konkretnych sprawach, o bar-
dzo wielu tematach, które nurtują 
Polaków - ekonomicznych, społecznych, 
politycznych - doszliśmy do porozu-
mienia z kołem Polskie Sprawy i zapro-
siliśmy panią poseł Agnieszkę Ścigaj 
do rządu, aby zajmowała się tą tematyką, 
na której świetnie się zna i na której się 
koncentruje od wielu, wielu lat, czyli 
szeroko rozumianą tematyką integra-

cji społecznej - w tym okresie napięć 
na forum polskim, międzynarodowych, 
związanym z falą uchodźców z Ukrainy, 
ale nie tylko. Mamy tu do czynienia 
ze zjawiskami o wiele szerszymi i tymi 
zagadnieniami będzie zajmowała się 
nowa pani minister - mówił premier 
Morawiecki.

Agnieszka Ścigaj w ostatnich wy-
borach startowała z list Koalicji Polskiej, 
pod koniec listopada 2020 roku odeszła 
z klubu KP i została posłanką niezrze-
szoną. Nieco ponad rok temu została 
przewodniczącą koła poselskiego Pol-
skie Sprawy.

Agnieszka Ścigaj 
w rządzie

Alfred Szylko – krótka monografia 15-letniej prezesury 
Kończąc swoją 

15-letnia menadżerkę w,, olkuskich 
wodociągach’’ muszę powiedzieć, 
że odchodzę pozostawiając Spółkę 
w bardzo dobrej kondycji technicz-
nej i finansowej. Pragnę podzięko-
wać swoim kolegom i koleżankom 
z którymi na co dzień współpraco-
wałem w zakładzie a także otoczeniu 
samorządowemu, ponieważ wspól-
nie wykonaliśmy ciężką pracę, aby 
dziś cieszyć się prężnie działającym 
i postrzeganym w otoczeniu przed-
siębiorstwem wielobranżowym.

Uważam że przez te lata zrobili-
śmy naprawdę dużo dobrego dla 
rozwoju Spółki, zarówno w ob-
szarze eksploatacyjnym, inwesty-
cyjnym, społecznym jak i wize-
runkowym. Kiedy przychodziłem 
do Spółki w 2007 roku głównym 
źródłem wody pitnej dla miesz-
kańców Olkusza, Bukowna, Klucz 
i Bolesławia była Stacja Uzdatnia 
Wody, doprowadzająca w procesie 
koagulacji do parametrów użytko-
wych wodę, pochodzącą z odwod-
nienia górotworów kopalni „Olkusz 
– Pomorzany’’, której kres eksplo-
atacji był bliski – było to jedno-
znaczne z utratą źródła wody pitnej 
dla mieszkańców. Produkowaliśmy 
rocznie blisko 4,8 mln m3 wody, ma-
jątek był zdekapitalizowany w bli-
sko 55%, co determinowało liczne 
awarie infrastrukturalne – 15 lat 
temu było ich blisko 400 rocznie, 
a straty na sieci sięgały 25%.

Eksploatowaliśmy wtedy blisko 
650 km sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami oraz około 130 km 
sieci kanalizacyjnej i o ile zwodo-
ciągowanie obszaru działania, nie 
wykazywało niedoborów a potrze-
by skupiały się w obrębie poprawy 
stanu technicznego infrastruktury 
to Dyrektywa 91/271/EWG posta-
wiła przed nami konkretne zadania 
w zakresie odbioru i oczyszczania 

ścieków komunalnych oraz doposa-
żenia obszarów aglomeracji w syste-
my kanalizacji zbiorczej.

Wyzwań więc nie brakowało, dlate-
go zaczęliśmy planować i inwestować. 
Przedsięwzięciem, które na zawsze za-
pisze się w historii nie tylko Spółki ale 
i powiatu olkuskiego jest projekt pn.,, 
Porządkowanie gospodarki ściekowej 
w zlewni Białej Przemszy na terenach 
gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, 
Klucze – etap I’’, który podczas mojej 
prezesury przebrnął przez procedury 
konkursowe, został w całości zreali-
zowany i rozliczony, a efekty realizacji 
zasadniczo zmieniły funkcjonowa-
nie Spółki. Warunkiem przystąpienia 
do oceny Projektu w konkursie, było 
posiadanie dokumentacji projektowej, 
więc musieliśmy zainwestować około 5 
mln zł w jej przygotowanie, mając świa-
domość że może wylądować na półce 
w przypadku negatywnej oceny.

Paradoksem tego całego przedsię-
wzięcia jest fakt, iż ukierunkowany on 
był na inwestycje w kanalizację a naj-
ważniejszym jego elementem z punktu 
widzenia Spółki była zmiana układu 
zaopatrzenia w wodę dla mieszkań-
ców. W obliczu otrzymanej informa-
cji o planowanej na 2016 r. likwidacji 
kopalni, byliśmy zmuszeni do szybkiej 

inwestycji w nowy system i mimo po-
czątkowej negatywnej opinii NFOŚi-
GW w sprawie rozszerzenia Projektu 
o budowę systemu zaopatrzenia wy-
walczyliśmy aprobatę Ministerstwa 
Środowiska i przystąpiliśmy do reali-
zacji w formule zaprojektuj - wybuduj. 
Trwa szósty rok eksploatacji nowego 
systemu, cztery główne studnie głębi-
nowe z pięter jurajskich i triasowych 
z terenu Gminy Klucze wraz z siecią 
przesyłową oraz systemem monito-
rowania i sterowania zastąpiły Sta-
cję Uzdatniania Wody, która stała się 
historią a pozostałe po niej aktywa 
Spółce udało się upłynnić.

Realizując przedsięwzięcie za blisko 
208 mln zł i zakres m.in. przebudowy 
Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu, bu-
dowy 140 km sieci wod – kan, 18 km. 
magistral wodociągowych, zmoderni-
zowaliśmy równolegle blisko 40 km 
dróg. Otrzymaliśmy pełne, planowa-
ne dofinansowanie bliskie 130 mln zł, 
doposażając także tabor samochodo-
wy o specjalistyczny sprzęt do czysz-
czenia sieci i usuwania awarii. Skala 
przedsięwzięcia była naprawdę im-
ponująca, podwoiliśmy swoje aktywa 
dwukrotnie, bez dotacji realizowali-
byśmy ten zakres rzeczowy własnym 
sumptem przez kilkadziesiąt lat.

Efekty Projektu to nie tylko wy-
miar majątkowy ale także wymierne 
korzyści eksploatacyjne, przykła-
dowo po jego realizacji jesteśmy sa-
mowystarczalni w części ściekowej 
w 45% jak chodzi o energię elektrycz-
ną i w 100% w odniesieniu do ener-
gii cieplnej, dodatkowo uzyskując 
przychody ze sprzedaży świadectw,, 
zielonej energii’’ (to prawie 1 mln po-
tencjalnego przychodu), mamy pię-
ciokrotnie mniej osadów ściekowych, 
dzięki instalacji suszarni solarnej – za-
oszczędzamy przy dzisiejszych kosz-
tach zagospodarowania osadu blisko 
2 mln zł rocznie. Na dzień dzisiejszy 
łapiemy oddech, inwestycje sprawiły 
iż majątek trwały za moich kadencji 
powiększył się o blisko 250 km a wiel-
kość zasobów ludzkich go obsługu-
jących nie zmieniła się, kończymy 
spłacać zobowiązania zaciągnięte 
na przedsięwzięcia, systematycznie 
w miarę posiadanych środków do-
pełniamy wyposażenia aglomeracji 
i realizujemy ekspansję działalności 
w zakresie wodociągowania nowych 
terenów.

Poprawiliśmy także warunki so-
cjalne dla brygad operacyjnych 
modernizując stare pomieszczenia, 
stwarzając dogodne warunki pracy, 
na dobre zajęliśmy się eksploatacją 
sieci wodociągowej i eliminacją strat 
(obecny poziom to około 15% a awa-
ryjność spadła dwukrotnie w sto-
sunku rocznym), realizujemy Projekt 
z NFOŚiGW w przedmiotowej tema-
tyce, z dofinansowaniem w formie 
pożyczki na blisko 7 mln zł. Na dzień 
dzisiejszy spędza mi sen z powiek 
sprawa dywersyfikacji produkcji 
wody i bezpiecznego przesyłu – to, 
wielomilionowe inwestycje, które 
są konieczne z punktu widzenia bez-
pieczeństwa dostaw wody – szuka-
my środków na realizację tych zadań 
a głównym ich źródłem ma być od-
szkodowanie sądowe za degradację 

wód podziemnych w wyniku likwi-
dacji kopalni (czekamy na pozytyw-
ne dla Spółki rozstrzygnięcie).

Te 15 lat pracy w Spółce to nie 
tylko ciężka praca wodociągowca 
w obrębie inwestycji, remontów 
i bieżącej eksploatacji, starałem się 
przez te wszystkie lata zbudować 
pozytywny wizerunek firmy w bez-
pośrednim otoczeniu i otoczeniu 
branżowym. Zrobiliśmy sporo w za-
kresie edukacji ekologicznej, kreu-
jąc postacie Profesora Wodniczka, 
Kropelki Ambrelki i szczurka Gutka, 
które podczas zwiedzania naszych 
ścieżek edukacyjnych wpajają mło-
demu pokoleniu wiedzę o gospodar-
ce wodnej i ściekowej. Dbałem przez 
te wszystkie lata o właściwy bench-
marking w branży bo on tak napraw-
dę też napędza rozwój - mierzymy 
do najlepszych i jesteśmy w branży 
postrzegani, jako solidni partnerzy 
do rozmów w gremiach Stowarzy-
szeń wodociągowych i Izb branżo-
wych.

Tak jak wspomniałem na początku,, 
wodociągi’’ to dziś przedsiębiorstwo 
wielobranżowe, które świadczy także 
usługi komercyjne, posiadając odpo-
wiednio wyspecjalizowane brygady 
oraz park maszynowy, w tym wiert-
nicę horyzontalną do przewiertów 
sterowanych, która daje możliwość 
realizacji obiektów liniowych prak-
tycznie bez ingerencji w nawierzch-
nię drogową, daje to nam możliwość 
zaistnienia na rynku wykonawcy. 
Starałem się wpoić pracownikom, 
że praca w tym przedsiębiorstwie 
to misja dla lokalnej społeczności 
a załoga to monolit, w którym dobre 
relacje międzyludzkie dają gwarancję 
realizacji tej misji z sukcesem.

Na koniec raz jeszcze dziękuję 
za współpracę i życzę moim następ-
com aby nie bali się wyzwań a ciągłość 
działania nie była nigdy zagrożona.

Alfred Szylko

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Pierwszy tydzień lipca – wte-
dy ma zostać otwarty olkuski 
basen na Czarnej Górze. Właśnie 
dobiegają końca ostatnie prace 
remontowe.

Wielu naszych Czytelników 
dopytuje o otwarcie kąpieliska. Wy-
sokie temperatury podczas długiego 
weekendu sprawiły, że mieszkańcy 
szukali ochłody np. w  sąsiednim 
Bukownie. -Kiedy na Czarnej Górze 
wreszcie zostanie otwarty basen? 
Zaczynają się wakacje, pogoda jest 
fajna, więc aż się prosi, żeby pójść 
na basen – rozdzwoniły się telefony 
w naszej redakcji.

Przypomnijmy, ze moderni-
zacja rozpoczęła się w  listopadzie 
ubiegłego roku. Zakres prac obej-
mował ocieplenie, wykonanie nowej 
elewacji i wymianę dachów budyn-
ków szatni i  socjalno-bytowych. 
Wyremontowano pomieszczenie 
dla ratowników. Rozbudowie ule-
gło pomieszczenie technologiczne 
z uwagi na konieczność wykonania 
podłączeń do nowych atrakcji base-
nowych. Poza tym remontem objęto 
niecki basenowe, stację uzdatnia-
nia wody; wybudowano zbiornik 
przelewowy oraz zamontowano 
nowe pompy do podgrzewania wody 
w strefie rekreacyjnej.

Pierwotnie remont miał zakoń-
czyć się nieco wcześniej. - To pierw-

sza tak duża inwestycja na tym 
obiekcie od ponad 20 lat. Doraźne 
remonty były niewystarczające, 
dlatego tak ważne jest, że udało 
się przeprowadzić pełną moderni-
zację o  wartości aż 6 mln złotych. 
Niestety, obiektywne przyczyny, 
takie jak pandemia koronawirusa 
oraz wybuch wojny przyniosły 
nieoczekiwane opóźnienie wyni-
kające z  zakłóconego łańcucha 
dostaw urządzeń. Rozpoczęło się 
już napełnianie głównego basenu 
wodą, dlatego w pierwszych dniach 
lipca basen powinien być gotowy 
na przyjęcie amatorów wodnych 
szaleństw - mówi Michał Latos, 
rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu.

Na basen na 
początku lipca
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POWIAT
Wiola Woźniczko

Jak sprawdziły się szkolne bu-
dżety obywatelskie? Czy młodzież 
ma wpływ na lokalną politykę? Co sa-
morządy oferują młodszym miesz-
kańcom? To wszystko było tematem 
konferencji „Giełda pomysłów – czyli 
wpływ młodzieży na lokalną poli-
tykę”. To część większego projektu 
„Współdecydujemy - zaangażowa-
nie obywatelskie młodzieży szkół 
powiatu olkuskiego” realizowanego 
przez Stowarzyszenie Dobroczynne 
„Res Sacra Miser” w Bukownie wraz 
z partnerskimi szkołami.

W projekcie uczestniczą ucznio-
wie z  sześciu placówek: SP nr 1 
w Bukownie, SP w Bolesławiu, SP nr 1 
w Olkuszu, ZSP w Osieku, IV LO w Ol-
kuszu i ZS nr 4 w Olkuszu. W każdej 
szkole powstały zespoły ds. budżetu 
obywatelskiego, koordynujące dalsze 
działania.

Kiedy o  szkolnych budżetach 
obywatelskich pisaliśmy w  marcu, 
prezes „Res Sacra Miser” Anna Dela 
mówiła, że pomysłowość młodzieży 
nie ma granic, a w projekt angażują 
się i starsi, i młodsi uczniowie. Wtor-
kowa konferencja tylko potwierdziła 
te słowa. Krótka statystyka - prawie 
160 uczniów zaangażowanych w two-
rzenie zadań, 29 uczniów pracujących 
w szkolnych zespołach ds. budżetów 
uczniowskich. Ciekawostką jest fakt, 
że w jeden z pomysłów zaangażowali 
się najmłodsi uczniowie z klas I – III 
SP Nr 1 w Bukownie.

Podczas wtorkowej konferencji, 
zorganizowanej w  murach dawne-
go starostwa w  Olkuszu, autorzy 
zwycięskich zadań lub ich przedsta-
wiciele opowiadali o  swoich projek-
tach, przebiegu wdrażania budżetów 
obywatelskich w  swoich szkołach, 
wynikach głosowania. Za swoją 
pracę, kreatywność i pasję otrzymali 
podziękowania. Nie zabrakło też odro-
biny teorii. Czy warto wprowadzać 
budżety uczniowskie? Co zyskuje 
na tym szkolna społeczność i osoby 
zaangażowane w tego typu projekty? 
O tym opowiadali Paweł Kieres z ZS 
nr 4 w  Olkuszu, Yuri Chubka z  SP 
w Bolesławiu oraz Filip Chalcarz z IV 
LO w Olkuszu. W tajniki wdrażania 

budżetu obywatelskiego w  szkole 
wprowadziła Zuzanna Jurkiewicz z IV 
LO. Tadeusz Piasny z SP w Bolesławiu 
mówił o  promocji budżetu, a  Filip 
Chalcarz z IV LO skupił się na etapie 
głosowania.

Które zadania cieszyły się naj-
większym zainteresowaniem gło-
sujących?

Szkoła Podstawowa w  Bole-
sławiu:

- Automat z jedzeniem i piciem
- Maszyna do waty cukrowej
Zespól Szkół Nr 4 w Olkuszu:
- Mamy sposób na upały
IV Liceum Ogólnokształcące 

w Olkuszu:
- Chili zone
- Różowe skrzyneczki dla kobiecej 

solidarności
- Wypożyczalnia gier planszo-

wych
S z k o ł a  P o d s t a w o w a  i m . 

1000-lecia Państwa Polskiego 
w Bukownie:

- Mój wymarzony Dzień Dziecka
- Usiądź wygodnie w  kąciku 

relaksu
Zespół Szkolno - Przedszkolny 

w Osieku:
- Nasze ławki są dla ciebie
- Lekcja na leżakach
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ol-

kuszu:
- Szkolna audycja
- Lekcja wśród wiewiórek
Kiedy samorządowcy, nauczy-

ciele, koordynatorzy wolontariatu 
i przedstawiciele firm słuchali prelek-

cji o aktywności społecznej i obywa-
telskiej młodzieży oraz kształtowaniu 
polityki względem młodych miesz-
kańców przez lokalne władze, mło-
dzież dyskutowała na „swoje” tematy. 
Podczas word cafe (czyli warsztato-
wych rozmowach w grupach) ucznio-
wie pod czujnym okiem psycholożki 
i trenerki Aleksandry Latochy rozma-
wiali m.in. o miejscach dla młodzieży 
na terenie naszego powiatu. Dorośli 
uczestnicy konferencji mieli okazję 
zapoznać się z rezultatami tych roz-
mów prowadzonych w  kilku obsza-
rach: szkolnej infrastruktury, sportu, 
kultury czy spędzania czasu wolnego.

Miłym akcentem było specjalne 
wyróżnienie dwóch olkuskich szkół. 
Wiceprezes Stowarzyszenia Sursum 
Corda z Nowego Sącza oraz Fundacji 
Dobry Dzień Halina Rams wręczyła 

pamiątkowe certyfikaty „Miejsce 
przyjazne wolontariuszom” Zespo-
łowi Szkół Nr 4 i IV Liceum Ogólno-
kształcącemu.

Zwieńczeniem konferencji była 
debata z  udziałem przedstawicieli 
samorządów i  organizacji pozarzą-
dowych pod hasłem „Polityki lokalne 
na rzecz młodzieży”. Dialog z młodymi 
ludźmi to podstawa. Wszyscy uczest-
nicy debaty: olkuski wiceburmistrz 
Łukasz Rychlewski, wiceburmistrz 
Bukowna Marcin Cockiewicz, dyrek-
tor Wydziału Edukacji Starostwa Po-
wiatowego w Olkuszu Joanna Szatan 
– Kenderow, wicewójt gminy Bolesław 
Agata Borkiewicz oraz prowadzący 
całą konferencję Przemysław Kania 
- prezes Stowarzyszenia Teatralno - 
Literackiego w Olkuszu deklarowali, 
że drzwi urzędów i organizacji stoją 
przed młodzieżą otworem. Zachęcali 
do kontaktu i  przychodzenia z  kon-
kretnymi pomysłami, jak również 
uczestnictwa w  działaniach skiero-
wanych do wszystkich mieszkańców: 
gminnym Budżecie Obywatelskim 
(Olkusz) czy tworzeniu strategii roz-
woju (Bukowno).

Na realizację tego pilotażowego 
projektu w  powiecie olkuskim Sto-
warzyszenie Dobroczynne Res Sacra 
Miser uzyskało wsparcie finansowe 
w  wysokości 82 439,34 euro na reali-
zację działań merytorycznych oraz 15 
542,87 euro na rozwój instytucjonalny. 
Projekt jest finansowany przez Islandię, 
Liechtenstein i  Norwegię z  Funduszy 
EOG w  ramach Programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny.

Kreatywność młodzieży na 
najwyższym poziomie!

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Łukasz Rychlewski, zastępca 
burmistrza ds. społecznych, z końcem 
czerwca żegna się ze swoim stanowi-
skiem. W  Urzędzie Miasta i  Gminy 
w  Olkuszu pracował od 2010 roku. 
W  2015 roku został naczelnikiem 
Wydziału Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Odpadami Komunalnymi. 
Od 1 stycznia 2020 roku był zastępcą 
burmistrza ds. społecznych. Na ostat-
niej sesji oficjalnie poinformował, 
że z dniem 1 lipca zmienia pracę. Jak 
upłynęło mu 2,5 roku na stanowisku 
wiceburmistrza?

Wiola Woźniczko: Co uważa 
Pan za swój największy sukces?

Ł u k a s z  Ry c h l e w sk i :  Ma m 
to szczęście, że miałem możliwość 
uczestniczyć w  najważniejszych 
inwestycjach realizowanych na tere-
nie Olkusza jeszcze jako naczelnik. 
Mógłbym wymienić wiele projektów 
z  których jestem dumny, ale uwa-
żam, że największym moim sukce-
sem w pracy zawodowej w Urzędzie 
Miasta i  Gminy w  Olkuszu okazało 
się stworzenie miejsca przyjaznego 
Mieszkańcom i pracownikom. Moje 
drzwi były zawsze otwarte dla każdego 
i  każdy pomysł czy problem starali-
śmy się dokładnie i szczegółowo omó-

wić, aby znaleźć wspólne rozwiązanie. 
Moim największym sukcesem było to, 
że ludzie chcieli do mnie przychodzić 
i  rozmawiać o  swoich problemach 
i pomysłach.

Wiola Woźniczko: A  najwięk-
sza porażka, coś czego nie udało się 
zrealizować?

Łukasz Rychlewski: Nie wszyst-
kie pomysły udało się wdrożyć w życie, 

ale na razie pozostawię je dla siebie 
ponieważ wierzę, że realizacje części 
z  nich zostały tylko przesunięte 
w  czasie i  niedługo doczekamy się 
ich finalizacji.

Wiola Woźniczko: Od 1 lipca 
rozpoczyna Pan nową pracę. Skąd 
taka decyzja?

Łukasz Rychlewski: Nie lu-
bię stać w  miejscu. Cały czas sta-

ram się rozwijać i  zdobywać nową 
wiedzę i  umiejętności. Przyszedł 
czas na zmiany i  nowe wyzwania. 
Od pierwszego lipca rozpoczynam 
pracę w  Urzędzie Marszałkowskim 
w  Katowicach na stanowisku Za-
stępcy Dyrektora Departamentu 
Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat 
Środowiskowych.

Wiola Woźniczko: Co poradził-
by Pan swojemu następcy?

Łukasz Rychlewski: Swojemu 
następcy chciałbym życzyć przede 
wszystkim cierpliwości i  spokoju, 
aby w natłoku licznych spraw znalazł 
równowagę pomiędzy obowiązkami 
zawodowymi a życiem rodzinnym.

Wiola Woźniczko: Z  samorzą-
dem olkuskim rozstaje się Pan już 
na zawsze, czy może zobaczymy 
Pana jeszcze w Olkuszu?

Łukasz Rychlewski: Nie wiem 
jak potoczy się moja dalsza kariera 
zawodowa, ale mieszkam w Olkuszu 
niemal od urodzenia i nie planuję się 
stąd nigdzie wyprowadzać. Olkusz 
ma ogromny potencjał, jeżeli w przy-
szłości będę mógł przyczynić się 
do jego rozwoju i wykorzystania tego 
potencjału - nie wykluczam niczego. 
Nauczyłem się już, aby nigdy nie 
mówić nigdy. Na razie jednak muszę 
skupić się na nowym wyzwaniu.

„Czas na nowe wyzwania”

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Dobiegł końca remont ul. Prze-
mysłowej w Olkuszu. Trakt ten był 
kilkukrotnie tematem naszych 
interwencji. Nasi Czytelnicy wy-
pytywali głównie o  koniec mo-
dernizacji, a  ostatnio kierowców 
zainteresowała duża liczna stu-
dzienek na ulicy. Droga została 
właśnie oficjalnie odebrana.

Gruntowna modernizacja została 
podzielona na trzy etapy. Przypomnijmy, 
że pierwszy etap remontu rozpoczął 
się w 2017 roku (na odcinku długości 
około 90 mb wykonano kanalizację 
deszczową, krawężniki i nawierzchnię 
asfaltową za 383 tys. złotych brutto). 
Drugi etap obejmował około 80 mb (bu-
dowa kanalizacji deszczowej, położenie 
asfaltowej nawierzchni z podbudową 
za 217 tys. złotych brutto).

Zakończony niedawno trzeci etap 
obejmował: budowę pozostałego od-
cinka kanalizacji deszczowej wraz 

ze studniami chłonnymi, wykonanie 
nawierzchni jezdni i chodników na całej 
długości, a także miejsc parkingowych 
oraz oświetlenia ulicznego. Koszt za-
kończonych prac w  ostatnim etapie 
wyniósł 2 mln 395 tys. złotych, a okres 
gwarancji to 96 miesięcy.

- Wszyscy wiemy, jak popularna 
jest ta droga. Zdajemy sobie również 
sprawę z tego, że korzystają z niej nie 
tylko użytkownicy samochodów oso-
bowych, ale także zawodowi kierowcy, 
obsługujący ciężkie pojazdy. Dlatego 
wszystkie wykonane prace musiały 
uwzględnić nie tylko wzmożony ruch, 
ale również jego specyfikę. Efekt wi-
doczny na pierwszy rzut oka to nowa 
nawierzchnia, natomiast szereg prac 
– najważniejszych – zostało wykona-
nych pod ziemią. Liczę, że z nowej drogi 
będziemy mogli korzystać przez lata, 
bez obaw o jej stan techniczny – mówi 
olkuski burmistrz Roman Piaśnik.

Ulica zmodernizowana. Jak oce-
niają ją kierowcy? Czekamy na Wasze 
komentarze!

Przemysłowa 
gotowa!

OGŁOSZENIE PŁATNE
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Dobiega końca pierwszy etap realizacji projektu 
„Współdecydujemy - zaangażowanie obywatelskie 

młodzieży szkół powiatu olkuskiego”
W roku szkolnym 2021/2022 Stowarzyszenie Dobroczynne 

„Res Sacra Miser” z Bukowna wraz z sześcioma partnerskimi 
szkołami z terenu powiatu olkuskiego testowało mechanizm 
SZKOLNYCH BUDŻETÓW PARTYCYPACYJNYCH.

Jest to proces, w którym uczniowie i uczennice przygoto-
wują zasady, zgłaszają pomysły, tworzą projekty, a następnie 
sami wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne 
i potrzebne. Decydują, na co wydać fundusze udostępnione – 
w tym przypadku – przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res 
Sacra Miser” w ramach pozyskanego dofinansowania. Każda 
z partnerskich szkół otrzymała pulę na realizację pomysłów 
społeczności szkolnej w wysokości 4000 zł.

Szkolne budżety uczniowskie są rozwiązaniem innowacyjnym 
w skali kraju. Podobne mechanizmy wprowadziła Warszawa, 
Kraków, Poznań czy Białystok – projekt realizowany w powiecie 
olkuskim jest więc pionierski, zarówno pod względem tematyki, 
jak i szerokiego zaangażowania szkół podstawowych i średnich.

Statystyki wdrażania budżetów uczniowskich w sześciu 
partnerskich szkołach powiatu olkuskiego:
• 57 zadań (pomysłów na ulepszenie swojej szkoły) zgłoszo-

nych przez 160 autorów i autorek

• ponad 2000 osób głosujących – frekwencja w większości 
szkół przekraczała 70%

• 12 zadań wybranych do realizacji. Najczęstszym pomysłem 
było stworzenie kącików relaksu na korytarzach i ogrodach 
szkolnych. Zakupiony został sprzęt do odtwarzania muzyki 
na przerwach, wentylatory do sal lekcyjnych, różowe skrzy-
neczki do szkolnych toalet, automat do napojów. Zrealizowa-
no jedno wydarzenie społeczne – magiczny Dzień Dziecka.

• Ponad 40 osób zaangażowanych w pracę Zespołów ds. budże-
tu uczniowskiego, w tym 29 to uczniowie i uczennice szkół.
Wszyscy oni powtórzyliby „przygodę” związaną z wprowa-

dzaniem budżetów szkolnych w przyszłym roku szkolnym.
W jaki sposób projekt może pomóc innym szkołom 

we wprowadzeniu budżetów uczniowskich?
• Przykładowe regulaminy procesu wraz z innymi dokumenta-

mi dostępne są na stronie internetowej: współdecydujemy.
rsm.org.pl;

• Możliwość zorganizowania szkolenia wprowadzającego dla zainte-
resowanych szkół z udostępnieniem materiałów promocyjnych;

• Raport z podsumowania mechanizmu wraz z dobrymi prakty-
kami dystrybuowany do wszystkich szkół powiatu olkuskiego 
we wrześniu 2022 r.;

• Rozpoczęcie dialogu z przedstawicielami władz lokalnych – 
zachęcenie do wprowadzenia budżetów uczniowskich do lo-
kalnej polityki młodzieżowej.
„Czuć było aktywność uczniów szkoły. Ludzie mie-

li nowe pomysły. Ten projekt ich aktywizuje - to jest 
najważniejsze w naszym demokratycznym społeczeń-
stwie” – Filip Chalcarz, członek Zespołu ds. budżetu 
uczniowskiego, IV LO  Olkusz

IV LO 
 im. Krzysztofa Kamila  

Baczyńskiego w Olkuszu

Zespół  
Szkolno –Przedszkolny  

w Osieku

Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Staszica  

w  Bolesławiu

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. 1000-lecia Państwa 
Polskiego w Bukownie

Szkoła Podstawowa nr 1   
im. Mikołaja Kopernika   

w Olkuszu

Zespół Szkół  nr 4   im. 
Komisji Edukacji Narodowej 

w Olkuszu

Zespoły ds. szkolnych budżetów uczniowskich – 
odpowiedzialne za przygotowanie regulaminów, ustalenie harmonogramów, przeprowadzenie głosowania

Koordynatorki: 
Pani Małgorzata Krzemień,  

Pani Anna Kula

Koordynatorka projektu:
Pani Aleksandra Wojdyła

Koordynatorka projektu:
Pani Elżbieta Kulanty

Koordynatorka projektu:
Pani Jolanta Oleś

Koordynatorzy projektu:
Pan Robert Ceklarz,  

Pani Patrycja Zawada 

Koordynatorki projektu:
Pani Justyna Kuźniak,  
Pani Agnieszka Kocot

Zuzanna Jurkiewicz, 
Magdalena Potok,  

Alicja Tabak,   
Filip Chalcarz 

Martyna Grabińska,  
Maria Wernik,  

Magdalena Kowalska, 
Szymon Wolski

Zuzanna Lubaszka, Julia 
Kulanty, Łucja Kubik, Pola 
Trzaskowska, Aleksandra 
Łaskawiec, Alicja Gołąb,  

Olga Pomierna

Martyna Rosa,  
Dominika Dąbek,  

Julia Skręt,  
Aleksandra Gdula,  
Karolina Kuchna,  

Jakub Piętka

Julia Grzebień,  
Oliwia Jankowska,  
Igor Wiśniewski,  
Filip Michalski,  

Zofia Skiba

Maja Barczyk,  
Amelia Chyc,  
Julia Drygała,  
Paweł  Kieres

Autorzy i autorki zwycięskich zadań – odpowiedzialni za zgłoszenie swojego pomysłu na ulepszenie szkoły i zachęcenie 
innych do głosowania na swoje zadanie

1. Chill zone:
Natalia Sroka,  

Aleksandra Górka

2. Różowe skrzyneczki 
dla kobiecej solidarności:

Natalia Kuś,  
Karolina Kantor

3. Wypożyczalnia gier 
planszowych:

Milena Pieniążek,  
Joanna Pasich

1. Nasze ławki są dla 
Ciebie: 

Martyna Bigaj,  
Natalia Klimek

2. Lekcja na leżakach: 
Maria Mączka,  
Marta Bieroń, 

Justyna Praga,  
Maja Czarnota,
Nina Adamek

1. Automat z jedzeniem 
i piciem:

Yurii Chubka,  
Tadeusz Piasny

2. Maszyna do waty 
cukrowej i popcornu:

Jakub Gondek

1. Usiądź wygodnie 
w kąciku relaksu:

Nikola Hazy, Karolina 
Jurga, Emilia Kasprzyk, 

Aleksandra Barczyk, 
Danuta Dębska, Amelia 

Zając, Nadia Brzozowska, 
Nadia Karpińska, Szymon 

Sadzawicki, Justyna 
Kubańska – Skowron
2. Mój wymarzony  

Dzień Dziecka:
Zuzanna Pytel, Alan Szota, 

Julia Kaszycka, Beata 
Wójcik, Anna Pęgiel

1. Szkolna audycja:
Magdalena Celna,  
Amelia Pieczyrak,  

Pola Chwast, 
 Nadia Koleman,  

Klaudia Makowska

2. Lekcje wśród 
wiewiórek:

Antonina Burakowska, 
Helena Osuch,  
Marek Wąsiel,  

Julia Kowalczyk,  
Michalina Radek

Mamy sposób na upały:
Kacper Szmańda

Projekt „Współdecydujemy - zaangażowanie obywatelskie młodzieży szkół powiatu olkuskiego” realizują:Lider:

Partnerzy:

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny
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ALERGOLOG
Gąsior Grzegorz dr alergolog, pulmono-
log. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER 
MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki od 
15.00. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

CHIRURG 
Mirosława Buczynowska dr. n. med. spe-
cjalista chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00. 
Tel. 604 270 920. 
Bartosz Dudzicz chirurg ogólny, prok-
tolog, konsultacje, biopsje, USG jamy 
brzusznej, USG tarczycy, leczenie ran, 
zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje do za-
biegów, usuwanie kaszaków, odcisków, 
włókniaków, usuwanie wrastających pa-
znokci. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00 PONIEDZIA-
ŁEK 16:00 - 19:00
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, 
proktolog, konsultacje, biopsje, USG 
jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczy-
cy, USG węzłów chłonnych, leczenie ran, 
zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje do za-
biegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 
16:00–19:30. 
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, 
chirurg, USG jamy brzusznej, USG dop-
pler naczyń. Leczenie chorób żył: lecze-
nie żylaków, „pajączków” za pomocą 
skleroterapii, leczenie owrzodzeń. Kom-
presjoterapia (leczenie niewydolności 
żylnej), konsultacje z  zakresu chirurgii 
ogólnej. Centrum Medyczne, Olkusz, ul. 
K. K. Wielkiego 64. Przyjmuje w  środę, 
piątek od 16.00. Rejestracja telefoniczna 
32 645 44 70. 
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista 
chirurg, specjalista chirurgii plastycznej 
Olkusz, ul. kr. K Wielkiego 28. Center-Med. 
Czw. od 17.00. Rejestracja tel. 604 979 399, 
604 503 799.

CHIRURG DZIECIĘCY 
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecię-
cy. Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stu-
lejka, leczenie ran i urazów, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Re-
jestracja tel. 32 479 10 00. Jeden CZWARTEK 
w miesiącu 17:20–19:30. 

CHIRURG NACZYNIOWY 
Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. 
Konsultacje, badanie USG DOPPLER żył 
i tętnic, diagnostyka miażdżycy, sklerotera-
pia, leczenie żylaków. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-le-
cia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWAR-
TEK 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 specjalista ortopeda. Olkusz, 
ul. Króla K. Wielkiego 64. Rejestracja tel. 
32  645 44 70, 695 514 481, 661 292 159. 
Przyjmuje w poniedziałki i czwartki.
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek 
Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda 
traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 
(budynek naprzeciw szpitala – obok piekar-
ni). Rejestracja tel. 666 329 480. Przyjmuje: 
pon, czw. od godz. 15.00 (zamiennie wtorki).
Waldemar Pasich specjalista chirurgii ura-
zowej i ortopedycznej, specjalista medycy-
ny sportowej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(I piętro nad Bankiem Millenium), wejście 
od podwórza. Pon. 17-19, czw. 16-18. Reje-
stracja tel. 604 489 612.
Paweł Półkoszek specjalista chirurgii ura-
zowej i ortopedycznej. SALUD ul. kr. K. 
Wielkiego 110, Olkusz, tel. 789 032 277, pią-
tek 8.00-17.00.
Serafin Witold lek.med. specjalista or-
topeda traumatolog, neuroortope-
da mgr rehabilitacji. Olkusz, Krakow-
skie 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 Medycz-
ne „INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.

Przemysław Waluch ortopeda, traumato-
log. Konsultacje, USG narządu ruchu, blo-
kady, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 
00. Wtorek 14:00–17:00.
Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. 
Konsultacje, USG narządu ruchu, blokady, 
osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do za-
biegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne „IN-
TER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 15:45–19:30. 

DERMATOLOG 
Anna Dudek lek. med. specjalista der-
matolog, wenerolog, specjalista medy-
cyny estetycznej – dermatologia lecz-
nicza, dziecięca, kriochirurgia, badanie 
i usuwanie znamion barwnikowych, 
pełny zakres dermatologii estetycz-
nej – botox, kwas hialuronowy, peelin-
gi, laser frakcyjny i CO2 - odmładza-
nie, leczenie blizn, usuwanie guzków 
skórnych. rejestracja tel 32 6454470,  
www.annadudek.pl
Zofia Latała-Otrębska, specjalista der-
matolog, wenerolog (leczenie dorosłych 
i dzieci). Olkusz, ul. Bylicy 1 p.11, pon., śr. 
16.00-18.00. REJESTRACJA tel. 32 641 14 75,  
602 236 380. Ponowne otwarcie od lipca.
Dr n. med. Ewa Syguła - specjalista derma-
tolog, wenerolog. Przyjmuje: Centrum Me-
dyczne „INTER- MED” , Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

DIABETOLOG
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Do-
rota Nowak. Diagnostyka oraz leczenie 
cukrzycy i jej powikłań. Możliwość kon-
sultacji dietetycznych. Olkusz, ul. Żerom-
skiego 4/28. Rejestracja telefoniczna w 
godz. 9-13: diabetolog- 505 163 293, die-
tetyk- 515 427 770.

DIETETYK
Dietetyk Maciej Malinowski. Skuteczne 
odchudzanie, dietoterapia w chorobach, 
żywienie i suplementacja sportowców. 
Poradnia: Olkusz ul. K. K. Wielkiego 15, 
rejestracja tel. 501-314-154, szczegóły 
współpracy: www.elastyczna-dieta.pl

GASTROENTEROLOG
Zając-Derenda Magdalena dr gastroente-
rolog. Przyjmuje: Centrum Medyczne „IN-
TER MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki 
od 15.00. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKAN-
KA mgr Ryszard Majewski, Olkusz, ul. Paku-
ska 64. Tel. 664 159 510 www.skakanka.net 

GINEKOLOG 
Janusz Baran, lek. med., specjalista gi-
nekolog-położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. 
Wtorek, piątek od 15:00. Rejestracja telefo-
niczna od pon. do pt. od 9.00 do 19.00 - tel.  
514 288 668.
Chmielewska Dominika dr ginekolog. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER 
MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Czwartki od 
16.00. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Zuzanna Gierzyńska specjalista gineko-
log i położnik. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, 
menopauza, endometrioza, kwalifikacje 
do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Me-
dyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-le-
cia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Środa 
9:00–12:00.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-po-
łożnik. Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 
17–18. Tel. 695 942 182.
Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekolo-
giczna. Kwalifikacje do zabiegów gineko-
logicznych, kompleksowe prowadzenie 
ciąży, USG ginekologiczne, profilaktyka 
nowotworowa, leczenie zachowawcze nie-
trzymania moczu. Przyjmuje: Centrum Me-
dyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista gi-
nekolog-położnik. Olkusz, ul. Broniewskie-
go 8A. Rej. tel. 530 414 770, 32 645 43 96. 
Pon., śr., pt. 16–19. 

Marek Szpringer, lek. med., specjalista gi-
nekolog – położnik. Olkusz, Piłsudskiego 5, 
tel. 606 647 961. Pon., wt., pt. 15.30–17.30. 
Wodecka Katarzyna dr ginekolog. Przyj-
muje: 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, Hol-
ter EKG. Konsultacje. Śr od 15.30. Olkusz, 
ul. K.K. Wielkiego 64 (Gabinety Spec.). Rej.  
32 645 44 70 pn-pt 10–19.
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, 
specjalista chorób wewnętrznych. Olkusz, 
ul. Krak. Przedmieście 11/1. Konsultacje, 
ECHO SERCA, USG, DOPPLER, HOLTER EKG 
i  ciśnieniowy. Przyjmuje wt., pt. od 16.00. 
Rejestracja tel. po 17.00. Tel. 796 797 112.
Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., spe-
cjalista kardiolog. Diagnostyka i  leczenie 
nadciśnienia tętniczego, chorby wieńcowej 
oraz zaburzeń rytmu serca. EKG, Echo serca, 
Holter EKG, Holter ciśnieniowy, Test wysiłko-
wy na bieżni. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28 
(I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.
Tomasz Łuszczek Konsultacje, EKG, ECHO 
serca, Holter EKG i ciśnieniowy. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 
00. CZWARTEK 16:00 - 20:00
Paweł Nadrowski dr n.med., specjali-
sta kardiolog. Konsultacje. EKG. UKG 
(Echo serca). Holter EKG i  ciśnieniowy. Ol-
kusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. tel. 530 151 
440. Przyjmuje w poniedziałki i czwartki.  
www.kardiolog-olkusz.pl
Janusz Rogóż specjalista kardiolog, inter-
nista, lekarz medycyny pracy. Konsultacje, 
badania profilaktyczne, badania kierow-
ców, 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. 
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista 
kardiolog. Specjalista chorób wewnętrz-
nych. www.lekarzolkusz. pl Rejestracja tele-
foniczna: 604 052 027.

LARYNGOLOG 
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista la-
ryngolog. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-
-MED”). Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 
15.). Wt. i pt. 17–19. 
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. Bada-
nia 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
LOGOPEDA - diagnoza i terapia. Tel. 
692 987 304.

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

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

NEUROCHIRURG 
Granicki Aleksander dr neurochirurg. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER 
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 232 479 10 00.
Kubica Jędrzej – neurochirurg. Absolwent 
Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krakowie. 
Na codzień zajmuje się ciężkimi przypadka-
mi, wymagającymi hospitalizacji i  leczenia 
operacyjnego. Zajmuje się także zabiegami 
medycyny estetycznej z użyciem m.in. tok-
syny botulinowej, kwasu hialuronowego 
i osocza bogatopłytkowego. Oprócz zabie-

gów dla urody, leczy botoksem migrenowe 
bóle głowy, bruksizm, przykurcze czy nad-
potliwość. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00.

NEUROLOG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Ol-
kusz, ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16–18. Tel. 
603 166 862. 
Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. 
Konsultacje. Przyjmuje: Centrum Medycz-
ne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 
17:00–19:30. 
Renata Mędrek-Januszek, specjalista 
neurolog. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, 
poniedziałki. Rejestracja telefoniczna: 
501 760 436.
Szmal Przybyła Ewa dr neurolog. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00.

OKULISTA
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna, 
leczenie chirurgiczne oczu; BANYŚ Oku-
listyka®, rejestracja tel. 789 032 277 
oraz www.okulistabanys.pl Olkusz, ul. K. 
K. Wielkiego 110, SALUD, Wojciech Banyś 
Specjalista Chorób Oczu.
Anita Lyssek – Boroń, dr hab. n. med. 
specjalista chorób oczu. Szeroka dia-
gnostyka oka (OCT, USG, foropter), 
wieloletnie doświadczenie w  chirurgii 
zaćmy, jaskry, siatkówki. Olkusz, ul. Par-
kowa 9a, wt., czw. od 16:30. Rejestracja 
tel. 606 790 500.
Magdalena Kuchno-Jop specjalista cho-
rób oczu. Konsultacje, wady wzroku, 
komputerowe badanie wzroku, dobór 
soczewek, pomiar ciśnienia gałki ocznej, 
leczenie zaćmy, OCT, medycyna pracy. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 15:00- 17:00.
Katarzyna Rataj – Pająk specjalista cho-
rób oczu, badania niemowląt, dzieci 
i  dorosłych: diagnostyka okulistyczna, 
OCT, wady wzroku, zez, niedowidzenie, 
okulary, soczewki kontaktowe, badania 
profilaktyczne. VIS-OPTICA, Olkusz al. 
1000-lecia 20. Gabinet czynny codziennie 
od 14.00, w  soboty 10.00 – 14.00. Reje-
stracja tel. 784 820 130, przypadki pilne 
508 177 970.

OPTYKA 
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Oferuje-
my 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 cho-
rób dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, 
Olkusz, ul. Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 
32 643 08 89.
Stanisław Pająk dr n. med. specjalista cho-
rób dzieci, neonatolog. Diagnostyka i  le-
czenie dzieci i noworodków, badania USG: 
głowy, jamy brzusznej, stawów biodrowych. 
Olkusz, al. 1000-lecia 20 (budynek Vis-Opti-
ca) Rejestracja tel. 502 233 855. 
Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., spe-
cjalista chorób dzieci. Olkusz, ul. 
Nowowiejska 63. Przyjęcia w  gabine-
cie oraz wizyty domowe. USG, EKG, 
HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 
602  776   052. www.lekarzolkusz.pl  
facebook.com/lekarzolkusz
Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, 
specjalista chorób noworodków. Profi-
laktyka dzieci zdrowych, leczenie dzieci 
chorych. USG: stawów biodrowych, mó-
zgu, jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. 
Piłsudskiego 14A. Rej. tel. 503 706 119.

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

Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy 
mgr Paulina Węglarz. Usługi kosme-
tyczne i  lecznicze dla Twoich stóp. Ol-
kusz, ul. Lipowa 5. Tel. 517 952 536. 
www.podologolkusz.pl

Podolog. W ofercie terapie schorzeń 
stóp: odciski i modzele, pękające pięty, 
grzybica stóp i paznokci, stopa cukrzy-
cowa, wrastające paznokcie - klamry ty-
tanowe, brodawki wirusowe. Oraz wiele 
innych zabiegów ppdologicznych. Ul. 
Bóźnicza 5 tel. 530-788-848

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

Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta 
Jarosz, ul. Nullo 35 b. Terapia małżeń-
ska, nerwice, depresja, zaburzenia od-
żywiania. Tel. 516 067 571 www.olku-
szpsycholog.pl2

Gabinet psychologiczno-psychoterapeu-
tyczny Justyna Jochymek – specjalista 
psycholog kliniczny, certyfikowany psy-
choterapeuta uzależnień. Psychoterapia 
osób uzależnianych, współuzależnionych 
oraz DDA. Porady psychologiczne oraz 
wsparcie osób w kryzysie psychologicz-
nym. Psychologiczna diagnoza kliniczna. 
Centrum Medyczne S5, Olkusz, ul. K.K. 
Wielkiego 63, tel. +48 668 127 238.

Gabinet Psychologiczny Katarzyna 
Kaska-Biś. Wczesna interwencja psy-
chologiczna. Diagnoza i  terapia dzieci, 
młodzieży, dorosłych. Olkusz, ul. Gęsia 
2, tel. 608 462 479.

Ewa Leśniak - pedagog, surdopedagog, 
terapeuta pedagogiczny. Diagnoza i 
terapia pedagogiczna dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Tel. 
602 561 394.

Gabinet psychologiczno-psychotera-
peutyczny mgr Nadia Knyziak. Psycho-
terapia uzależnień, Psychoterapia osób 
współuzależnionych i osób z syndro-
mem DDA. Badania i porady psycholo-
giczne, tel.501 286 603.

Agata Majda, psycholog, terapia krót-
koterminowa. Tel. 512 331 430. www.
pracowniaterapeutyczna.eu

Lidia Nalaskowska - psychoterapia, 
psychoanaliza , terapia rodzinna, te-
rapia uzależnień  Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 
00. PIĄTEK 13:00- 20:00

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

Anna Rogal-Paciej, lek. psychiatra. Le-
czenie zaburzeń depresyjnych, nerwi-
cowych, lękowych, snu i innych. Olkusz 
ul. Jana Kantego 28 (Pro Familia), tel: 32 
754 35 22, Pon. 15-19.

Psychoterapia indywidualna: dorośli, 
młodzież, terapia rodzin i par; grupy te-
rapeutyczne - wiek: 11-14 lat i 14- 19, 
Olkusz ul. Górnicza 2 tel. 502091259, 
 www.iwonasiudak.cba.pl

WESPAR Gabinet Psychologiczno-
-Terapeutyczny. Trening poznawczy 
seniorów 65+. Aktywizacja rozwoju 
psychomotorycznego dzieci. Terapia 
krótkoterminowa. 505221080. wespar.
gabinet@gmail.com

Agnieszka Wojtaszek, psycholog, cer-
tyfikowany psychoterapeuta Gestalt, 
superwizor psychoterapii. Badania psy-
chologiczne, psychoterapia, konsulta-
cje. Tel. 791 918 888. 
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DYŻURY APTEK OLKUSZ WOLBROM

Dyżur w porze nocnej tj. od godz. 20.00 do 8.00 dnia 
następnego. Harmonogram dyżurów aptek dostępny jest 

również na stronie Starostwa Powiatowego w Olkuszu: 
www.sp.olkusz.pl

24.06	 Apteka	Słoneczna,	ul.	K.K.	Wielkiego	60	 Dr.	Max,	ul.	Mariacka	6

25.06	 Apteka	Główna,	ul.	K.K.	Wielkiego	64B	 Apteka	Codzienna,	Os.	Skalska	9

26.06	 Apteka	Główna,	ul.	K.K.	Wielkiego	64B	 Dr.	Max,	ul.	Skalska	22

27.06	 Apteka	Staromiejska,	ul.	Mickiewicza	7	 Apteka	Blisko	Ciebie,	ul.	Krakowska	43

28.06	 Apteka,	ul.	Nullo	2	 Twoja	Apteka,	ul.	1	Maja	39

29.06	 Apteka	Słoneczna,	ul.	Orzeszkowej	22	 Apteka	Codzienna,	ul.	Krakowska	2

30.06	 Apteka,	ul.	Piłsudskiego	22	 Dr.	Max,	ul.	Mariacka	6

OGŁOSZENIA PŁATNE

REHABILITACJA 
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Tera-
pia manualna w  dysfunkcji stawów krę-
gosłupa, stawów obwodowych i  mięśni. 
Terapia: kobiet w  ciąży, dysfunkcji dna 
miednicy, blizny. Kinesioteraping, szero-
ki wybór masaży. Kraków, ul. Poprzeczna 
3/1. Tel. 502 212 663, www.fizjo-strefa.pl
Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii. „FI-
ZJOMED” masaż, ćwiczenia, zabiegi fi-
zykalne.Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(I  piętro obok Skarbka) Tel. 600 585 055.  
www.fizjomed-olkusz.pl
Janusz Kocjan, dr n.med. Rehabilitacja 
Ortopedyczna, Neurologiczna, Sportowa, 
Pooperacyjna, Leczenie bólu, McKenzie, Te-
rapia Manualna, Olkusz, K.K. Wielkiego 54A, 
tel. 885 628 627.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy, 
specjalista fizjoterapii. Terapeuta NDT-BA-
BATH dla dzieci. Tel. 604 113 308. Olkusz, ul. 
K. K. Wielkiego 63, piętro -1 (Medesto).
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Re-
habilitacja neurologiczna. Kinezyterapia. 
Usprawnianie ruchowe. Wizyty domowe. 
Tel. 508451924.
Fizjoterapia uroginekologiczna: terapia rozej-
ścia mięśni prostych brzucha, w obniżeniach 
narządów miednicy mniejszej, nietrzymania 
moczu, stolca, terapia blizn. Chorzów /Zabrze/
dojazd do Pacjentki. fizjobella tel. 690681675

STOMATOLOGIA 
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. 
Olkusz, kr. Kazimierza Wielkiego 54A. Pon., 
środa, czwartek 9.30-19.00. 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. za-
chowawczej z  endodoncją. Olkusz, ul. Ko-
ściuszki 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, specja-
listyczna praktyka lekarsko-dentystycz-
na. Olkusz, ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.-czw. 
10.00-15.00, pt. 9.00-14.00, rejestracja 
w godzinach pracy gabinetu lub telefonicz-
nie Tel. 694 54 79 59.
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.
„MEDESTO” Wielospecjalistyczna Poradnia 
Stomatologiczna - stomatologia zacho-
wawcza, endodoncja mikroskopowa, prote-
tyka, chirurgia stomatologiczna (implanty), 
RTG. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, I piętro, 
tel. 327545900, 604294088.

Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Ol-
kusz, ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja tele-
foniczna: 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, Środa, Piątek 
9.00-14.00, Wtorek, Czwartek 9.00-19.00. 
Tel. 32 754 25 18.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Sto-
matologicznej Barbara Kucharzewska 
– Malik, specjalista chirurgii stomatolo-
gicznej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28, 
I  p. Pon., wt. 8–14, śr. i  pt. 12–18, czw. 
8.00-14.00. Rejestracja pacjentów w Ga-
binecie. Tel. 601 805 027. Umowa z NFZ.

TECHNIKA DENTYSTYCZNA
„Somadent”, ekspresowe wykonywanie 
protez, sklejenia, dostawienia zębów, 
klamer na poczekaniu. Olkusz, ul. Mic-
kiewicza 12 (dawniej Szpitalna 5). Tel. 
32 754 41 23, pon.-pt. 9-17, sobota 9-10.

TRYCHOLOG
Studio Venus Expert Dominika Kłębek, Ol-
kusz, ul. Szkolna 3, tel. 501 310 050.
NOVY Gabinet Trychologiczny. Tracisz wło-
sy? Nie trać czasu! ul. K. K. Wielkiego 65, Ol-
kusz, tel. 32-645-14-54, pn. - pt. 8.00 - 20.00. 

URODA
„MEDESTO” Gabinet Medycyny Estetycz-
nej. Mezoterapia, botox, nici PDO, radio-
frekwencja mikroigłowa, modelowanie i 
powiększanie ust, osocze bogatopłytkowe i 
inne zabiegi. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, I 
piętro, tel. 327545900, 604294088.
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Der-
matologia lecznicza, kosmetyczna, derma-
tologia dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 
64. Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikro-
dermabrazja, pilingi lekarskie (kwasy), bo-
tox, kwas hialuronowy, mezoterapia inne 
zabiegi dematologiczne.
Gabinet kosmetyczny „URODA” En-
dermologie – zbiegi modelujące, an-
tycellulitowe, ujędrniające twarz i  cia-
ło, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka 
pielęgnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Kr. Ka-
zimierza Wlk. 10/4 I piętro. Tel. 663166872  
www.gabinet-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-le-
cia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Czwartek 
14:00–17:00. 
Ryszard Satalecki – specjalista urolog. 
Przyjmuje w poniedziałki 12.30 - 14.00, 
ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Choroby ne-
rek, prostaty, kamica moczowa, diagno-
styka USG i  leczenie. Rej. 9.00–15.00.  
Tel. 32 643 30 19. 

USG 
Leszek Albiniak lek. spec. chorób wew – 
Indywidualna Praktyka Lekarska, Doppler, 
USG: piersi, staw biodrowy niemowląt, jamy 
brzusznej, tarczycy, przepływy nóg, szyja, 
staw kolanowy. Rej. Pon. – sob. 8 – 20. Tel. 
600 686 603, www.usgolkusz.pl
Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. 
specjalista radiodiagnostyki. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, 
pok. 11, I piętro (winda). Rejestracja tel.  
696 514 481, 32 645 44 70, pon.-pt. 10-19, 
sob. 9-13.
Sławomir Kaźmierczuk specjalista chi-
rurg ogólny, proktolog. Konsultacje, biop-
sje, USG jamy brzusznej, USG piersi, USG 
tarczycy, USG węzłów chłonnych, lecze-
nie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje 
do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Me-
dyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-le-
cia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.  
PIĄTEK 16:00–19:30.
Panek Grzegorz - Centrum Medycznym 
INTER-MED Olkusz wykonuje badania: 
USG piersi, USG jamy brzusznej, USG 
układu moczowego, USG szyi, USG tarczy-
cy, USG ślinianek, USG węzłów chłonnych 
(w tym USG szyi, USG dołów pachowych, 
USG pachwin), USG jąder, USG tkanek 
miękkich, USG blizny. Przyjmuje: dwa 
piątki w miesiącu 16:00-20:00
Bożena Szpringer, lek. med., radio-
log. Wt., czw. – Przychodnia „Escu-
lap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok 
„Skarbka”). Godz. 15.30–18, tel. dom.  
32 643 38 46, 600 249 359. 

REKLAMA

AKUPUNKTURA
Lek. Joanna Czopek–Majewska

ALERGOLOG
Lek. Monika Godulska
Lek. Agata Piegza–
Stępniewska

CHIRURG / 
CHIRURG ONKOLOG

Lek. Sebastian Mosiej
CHIRURG NACZYNIOWY

Lek. Łukasz Szkółka
Lek. Aleksander Czajka

DERMATOLOG
Lek. Beata Gimlewicz–Pięta

DIETETYK
Mgr inż. Sonia Zastawnik

EMG
Lek. Małgorzata Cisowska–
Babraj

ENDOKRYNOLOG
Dr n. med. Agnieszka Żak–
Gołąb

KARDIOLOG
Dr n. med. Agnieszka Sikora-Puz

Dr n. med. Marek Grabka

Dr n. med. Andrzej Kułach

Lek. Michał Majewski
LARYNGOLOG

Lek. Zyta Szkulik–Bugaj
NEUROCHIRURG

Lek. Wojciech Kukier

NEUROLOG
Dr n. med. Przemysław Puz

OKULISTA
Dr n. med. Anna Orlicka–Mosiej

ORTOPEDA
Lek. Wojciech Gołąb

PSYCHIATRA
Lek. Beata Wawrzak–Mucha

PSYCHOLOG
Mgr Justyna Jochymek 

REUMATOLOG
Dr n. med. Elżbieta Semik–
Grabarczyk

UROLOG
Lek. Marek Pogodziński

Olkusz, ul. Górnicza 1. Pon., śr., pt. 9–20

Maria Trzcionkowska
lek. dentysta

Specjalistyczna 
praktyka lekarska

Tel. 606 305 405

psychiatra dziecięcy i dla dorosłych
psychoterapia indywidualna i grupowa dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży
terapia rodzin i par
diagnoza psychologiczna i neurologopedyczna
zajęcia TUS
Obecnie trwa nabór do grup terapeutycznych dla dorosłych DDA/DDD oraz 
dla młodzieży

Nocna i świąteczna
opieka zdrowotna

na terenie powiatu olkuskiego
w Nowym Szpitalu w Olkuszu

| OLKUSZ, ul. 1000-lecia 1,
nowy budynek z bud. 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.

Świadczona w zakresie POZ od pon. do pt. od 18.00 do 8.00
dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

RTG 
CYFROWE

Sedacja gazem 

rozweselającym

lleekk..  ddeenntt..  MMaaggddaalleennaa  DDuukkaatt
ppoonniieeddzziiaałłeekk1144::0000--1188::0000  ||  cczzwwaarrtteekk  99::0000--1144::0000

Centrum 
kosmetologii
estetyczne

Polub nas na

Wpis w Pomocniku Pacjenta 
już od 70,00 zł / miesiąc 
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OGŁOSZENIA PŁATNE

OLKUSZ
A.N.Q.A.

- Nie traćcie optymizmu. Nie 
dajcie sobie wmówić, że tak musi 
być! – Tymi słowami spuentował 
swojej spotkanie z mieszkańcami 
Olkusza Paweł Kowal, naukowiec 
i  opozycyjny parlamentarzysta, 
który odwiedził nasze miasto 
14 czerwca bieżącego roku. Pod-
czas swojej wizyty rozmawiał 
on z  olkuszanami m.in. na temat 
inflacji, praworządności i  wojny 
na Ukrainie.

Wizyty opozycyjnych polityków 
w  naszym mieście, organizowane 
przez lokalne struktury Komitetu 
Obrony Demokracji, stały się już 
tradycją. We wtorek, 14 czerwca 
b.r., Srebrny Gród odwiedził Paweł 
Kowal - profesor Instytutu Studiów 
Politycznych PAN i poseł na sejm wy-
brany z  listy Koalicji Obywatelskiej 
w okręgu krakowskim. W przeszłości 
był on m.in. europarlamentarzystą 
oraz sekretarzem stanu w Minister-
stwie Spraw Zagranicznych w rządzie 
Jarosława Kaczyńskiego. Jego drogi 
z Prawem i Sprawiedliwością rozmi-
nęły się jednak wiele lat temu.

W trakcie spotkania nie szczę-
dził on krytyki wobec obecnie rządzą-
cej ekipy. – Bardzo chciałbym abyśmy 
mogli spotkać się na konferencji, gdzie 
opowiadałbym państwu o  wynikach 
swoich badań. Jesteśmy jednak tutaj, 
dlatego że boli nas to, co dzieje się 
z naszym krajem – mówił Paweł Kowal 
na początku spotkania z mieszkań-
cami Olkusza. Na pierwszy plan 
wysunęły się kwestie związane 
z  inflacją. – To ogromny problemem 

dla 4 milionów ludzi z hipoteką. Oni za-
ufali Państwu. Oni słuchali szefa NBP 
i Premiera, którzy mówili, że wszystko 
będzie dobrze. Brali kredyty, kupowali 
mieszkania, nakręcali gospodarkę, 
a teraz się okazało, że ich rata nie wy-
nosi już 1500 zł tylko 3500 zł i że może 
być jeszcze większa. Inflacja wystrzeliła 
nie tylko przez wojnę, ale również przez 
niewłaściwe działania rządu – podkre-
ślał Kowal.

Jako specjalista od stosunków 
międzynarodowych, gość spotka-
nia mówił wiele na temat polityki 
wschodniej. – Jedyną szansą, aby za-
trzymać Rosjan, jest pomoc Ukraińcom. 
To nie jest kwestia miłości do naszych 
wschodnich sąsiadów. To kwestia 
polskiej racji stanu. A co robili politycy 
PiS? Oni jeszcze parę miesięcy temu 
obściskiwali się z Orbanem, który jest 
de facto człowiekiem Putina – wypomi-
nał rządzącym prelegent. Mówił on 
również, że polskie władze powinny 
być przygotowane na wiele scenariu-
szy. – Sytuacja w Donbasie jest trudna. 
Francja i Niemcy nie dotrzymują swoich 
zobowiązań. Nikt nie jest w stanie za-

gwarantować, że nie będzie kolejnego 
szturmu na Kijów i kolejnej fali uchodź-
ców do naszego kraju – przestrzegał.

Ekspert ds. polityki wschodniej 
wskazał również szanse i zagrożenia 
związane z  eksodusem ludności. – 
Wśród przybyłych jest pół miliona dzie-
ci. Od września zasiądą one w ławkach 
polskich szkół. Biorąc pod uwagę kryzys 
demograficzny, to ogromna szansa, 
ale również wielkie wyzwanie. Kto 
ma je uczyć, skoro nauczyciele zarabiają 
grosze i masowo uciekają z zawodu? – 
pytał retorycznie parlamentarzysta, 
wskazując przy tym, że konieczne 
są podwyżki dla pracowników sfery 
budżetowej.

Opozycyjny polityk nie ukrywał, 
że spotkania, jakie odbywa teraz 
na terenie całego kraju, stanowią 
przygotowania do przyszłorocznych 
wyborów parlamentarnych. Jego 
zdaniem pozycja obecnie rządzącej 
partii wisi na włosku i konieczna jest 
mobilizacja. - Ta walka jest nierówna. 
Wybory to nie tylko głosowanie, ale 
również kampania wyborcza i  możli-
wość dotarcia do różnych środowisk. 

W publicznych mediach nie ma jednak 
miejsca na uczciwą debatę. Propagan-
da, jaką uprawia TVP, jest dużo gorsza 
od tej, którą za komuny robił Jerzy 
Urban. To się nie mieści w głowie – oce-
niał Paweł Kowal.

Nie mogło również zabraknąć 
kwestii związanych z praworządno-
ścią i relacji z europejskimi partne-
rami – Komisja Europejska jest ciałem 
politycznym. Ona nie może stawiać 
w  żadnym kraju po stronie opozycji 
albo rządu. Ona musi prowadzić swoją 
politykę, mającą na celu pogłębianie 
integracji.  Dlatego jej członkowie 
szukają rozwiązania, które umożliwi 
wyjście z kryzysu. Próba dogadania się 
z polskimi władzami to ryzykowna gra. 
Zwłaszcza że widać, iż nasi rządzący 
chcą zrobić ich w  przysłowiowego 
„konia” – mówił parlamentarzysta 
Koalicji Obywatelskiej, dodając przy 
tym, że polska opozycja musi sama 
odsunąć od władzy PiS. – Europa nie 
zrobi tego za nas! – podkreślał.

Na koniec wydarzenia poseł 
zaapelował do zgromadzonych o wy-
trwałość i  pozytywne nastawienie 
– Cieszę się, że w Olkuszu jest tyle osób 
poświęcających swój czas dla spraw 
publicznych. Nie traćcie optymizmu. 
Nie dajcie sobie wmówić, że musi być 
tak, jak oni tego chcą. To jeszcze się 
zmieni! – apelował Paweł Kowal.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? Co ja-
kie jest wasze zdanie na tematy 
poruszone w  trakcie spotkania 
i  poglądy zaprezentowane przez 
parlamentarzystę? - Jak zwykle 
zapraszamy do dyskusji na: www.
przeglad.olkuski.pl

Paweł Kowal: Ludzie 
potrzebują zmiany!

POWIAT
Ewa Barczyk

Tylko kilka dni zostało na do-
pełnienie obowiązku złożenia de-
klaracji do CEEB czyli Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków. 
Z założenia, pełna ewidencja źródeł 
ogrzewania budynków w  Polsce 
ma posłużyć poprawie jakości po-
wietrza, poprzez walkę ze smogiem 
i  pomoc w  wymianie tzw.: „kop-
ciuchów”. W  powiecie olkuskim, 
deklaracje złożyła mniej niż połowa 
mieszkańców - grożą im mandaty. 
Termin upływa z końcem czerwca 
2022 r.

Deklarację do CEEB obowiązko-
wo muszą złożyć wszyscy właściciele 
lub zarządcy budynków mieszkalnych 
i  niemieszkalnych, w  których znaj-
duje się źródło ciepła. Niezłożenie 
deklaracji w terminie zagrożone jest 
mandatem 500 zł, a jeżeli sprawa trafi 
do sądu – nawet 5 tys. zł.

Deklarację można złożyć na dwa 
sposoby: drogą elektroniczną, przez 
Internet - za pomocą profilu zaufa-
nego, podpisu kwalifikowanego lub 
e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.
gov.pl albo w formie papierowej - wy-
pełniony w tradycyjnej formie formu-
larz można przesłać pocztą lub złożyć 
osobiście w  urzędzie swojej gminy. 
Druki formularzy wraz ze wzorami 
są dostępne na stronie: www.gunb.
gov.pl/strona/centralna-ewidencja-
-emisyjnosci-budynkow.

Z wojewódzkiego rankingu, 
przygotowanego w  oparciu o  liczbę 
punktów adresowych przypisanych 
do obszaru danej gminy wynika, 
że na dzień 23 czerwca 2022 r. spośród 
gmin powiatu olkuskiego najwię-
cej deklaracji złożyli mieszkańcy 
Bukowna, gdzie na 2545 podmiotów 
objętych obowiązkiem, złożono ich 
1488, co stanowi 58%. W gminie Trzy-
ciąż, która choć zadbała o dobrą akcję 
informacyjną, a  nawet dostarczyła 
druki do każdego gospodarstwa, de-
klarację złożyła tylko niewiele ponad 
połowę z 2717 zobowiązanych do tego 
mieszkańców (1472). Prawie połowa 
(49%) deklaracji spłynęła też od miesz-
kańców Bolesławia (1366 na oczeki-
wane 2775). Na 124 pozycji rankingu 
wojewódzkiego jest gmina Klucze, 
gdzie na 4930 punktów adresowych 
złożono 2372 deklaracje, co daje 48%. 
W  ostatnich dniach przybyło dekla-
racji w Wolbromiu, gdzie złożono ich 
41% czyli na 3178 oczekiwanych zare-
jestrowano w systemie 2714. Na koń-
cu listy gmin z naszego powiatu jest 
Olkusz, gdzie na 9173 punkty złożono 
3746 deklaracji, co stanowi 40% stanu 
oczekiwanego.

Deklaracje dotyczące źródeł cie-
pła należy złożyć do 30 czerwca 2022 r. 
W  przypadku zmiany źródła ciepła 
należy zaktualizować deklarację 
w ciągu 14 dni od chwili zaistnienia 
zmiany. Status swojej deklaracji 
można sprawdzić na stronie ceeb.gov.
pl, wybierając opcję „Sprawdź swoją 
deklarację”. 

Mało deklaracji 
złożonych 
do CEEB

NORDIC WALKING – Współpracuj i korzystaj!
Jednym z głównych celów Lokalnej Grupy Działania „Nad Biała Przemszą” jest 

współpraca pomiędzy lokalnymi instytucjami w takich dziedzinach jak edukacja, kultu-

ra, gospodarka czy ochrona środowiska. Realizowanie powyższych działań możliwe 

jest dzięki aktywnej współpracy partnerów z różnych sektorów, w związku z czym LGD 

„Nad Biała Przemszą” wyznaczyła sobie role instytucji, która będzie łączyć aktywności 

różnych podmiotów i wspólnie z nimi koordynować realizację projektu współpracy.

Obecnie trwają prace nad projektem współpracy, którego celem jest zwiększenie 

oferty aktywnego i zdrowego spędzenia czasu wolnego poprzez utworzenie i promocję 

profesjonalnych tras do uprawiania Nordic Walkingu, a jego realizacja możliwa jest 

dzięki współpracy 3 LGD z obszaru województwa małopolskiego. Za pośrednictwem 

powyższego projektu dla wszystkich 

mieszkańców naszego obszaru udo-

stępnione zostaną doskonale przy-

gotowane i oznakowane trasy, które 

z pewnością przypadną do gustu 

zarówno wprawionym, jaki i dopiero 

rozpoczynającym swoją przygodę 

z Nordic Walking.

Chętnych zapraszamy do włącze-

nia się w w/w projekt, którego korzyści 

z pewnością odczują wszyscy miesz-

kańcy. Czekamy na Państwa suge-

stie, jesteśmy otwarci na propozycje 

płynące z Państwa strony. 

��yjd� n� ���������
konsultację z dietetykie
� od�ie� swoj� �yci�� 

Naturhouse 
Olkusz, ul. Żuradzka 2B
tel. 514 738 359

-10%
n� �ie�w��
wytę
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OLKUSZ
Ewa Barczyk, Fot. Ryszard Tabaka

12 czerwca,  w  przeddzień 
osiemdziesiątej rocznicy zagłady 
Żydów olkuskich bestialsko za-
mordowanych w komorze gazowej 
KL Auschwitz, kilkuosobowa dele-
gacja z Olkusza, której przewodni-
czył prof. dr hab. Michał Ostrowski, 
od lat zabiegający o  zachowanie 
pamięci o Żydach olkuskich, złoży-
ła wieńce i zapaliła znicze w miej-
scu kaźni.

W trakcie kameralnej uroczy-
stości w  Birkenau państwo Joanna 
i Michał Ostrowscy, Elżbieta Skorzy-
szowska, Adam Cyra oraz Avi Appel-
stein wspominali tragiczną historię 
żydowskich ofiar:

Około trzy tysiące osób - męż-
czyzn, kobiet i dzieci - przywieziono 
z  Olkusza do niemieckiego obozu 
w  Auschwitz pociągami w  dwóch 
transportach - 13 i  15 czerwca 1942 
roku. Na kolejowej rampie kazano 
im pozostawić bagaże i  pognano 
pieszo ok. 2 km w  kierunku nie-
pozornego domu za brzozowym 
lasem w Brzezince (poza aktualnymi 
granicami byłego obozu), z  którego 
Niemcy wysiedlili wcześniej pol-
ską rodzinę. Na drzwiach budynku, 
w którym zamurowano okna, widniał 
napis: „Do łaźni”. W  rzeczywistości 
było to miejsce zbiorowej kaźni, bo-
wiem w czerwcu 1942 r. nazistowscy 
oprawcy zbudowali tu i  uruchomili 
pierwszą, zakamuflowaną „fabrykę 
śmierci”. Na powierzchni ok. 90 
metrów kw. budynku, nazwanego 
bunkrem nr 1, utworzone zostały dwie 
komory gazowe. W  latach 1942-1943 
Niemcy, po szczelnym zamknięciu 
drzwi, przy pomocy wrzucanego 
przez otwory w  ścianach cyklonu B, 
z  którego kryształków wydzielał się 
cyjanowodór, zamordowali tu dzie-
siątki tysięcy ludzi.

Żydów z  Olkusza, podobnie jak 
inne ofiary, najpierw wprowadzono 
do dwóch drewnianych baraków 
nieopodal ceglanego budynku, gdzie 
kazano się im rozebrać. Potem, pod 
pozorem kąpieli, zostali przemiesz-
czeni do wnętrza niby łaźni, gdzie 

jednorazowo można było uśmiercić 
800 osób…

Ciała zamordowanych olkuskich 
Żydów zakopano w  pobliżu „Czer-
wonego domku”. Później odkopano 
je i wraz z ciałami innych pomordo-
wanych w 1942 r. spalono w specjalnie 
przygotowanych dołach.

Jako mie jsce do zabijania 
„Czerwony domek” funkcjonował 
do kwietnia 1943 r., kiedy to oddano 
do użytku cztery duże krematoria 
i  komory gazowe (ich ruiny stoją 
do dziś na terenie Muzeum). Wtedy 
„Czerwony domek” rozebrano. W celu 
ukrycia śladów zbrodni, położone 
obok doły spaleniskowe zasypano, 
a teren zniwelowano.

Uczestnicy olkuskich uroczy-
stości rocznicowych najpierw zapa-
lili znicze na tzw. Judenrampe, czyli 
dworcu towarowym w  Oświęcimiu, 
gdzie zatrzymywały się pociągi, przy-
wożące Żydów na zagładę - w  tym 
także Żydów olkuskich. Następnie 
uczcili Ofiary minutą ciszy, złożyli 
wieńce i  zapalili światełka pamięci 
w  miejscu, gdzie niegdyś znajdował 
się „Czerwony domek”, a  obecnie 
stoją trzy granitowe tablice z napisa-
mi po polsku, hebrajsku i angielsku 
informujące o zbrodni.

Wraz z członkami delegacji z Ol-
kusza w symbolicznym rocznicowym 
spotkaniu „ku pamięci” wziął udział 
mieszkający obecnie w  Niemczech 
Avi Appelstein, który przed złożeniem 
kwiatów i zapaleniem zniczy odmó-

wił modlitwę. Jego ojciec, Żyd olkuski 
był więźniem KL Dachau, a pozostali 
członkowie rodziny zginęli w  czasie 
Holocaustu.

– Pragniemy, jako Towarzystwo 
Opieki nad Oświęcimiem, co roku 
upamiętniać to trudne i  bolesne 
wydarzenie. Oby nigdy się ono nie 
powtórzyło. O  zachowanie pamięci 
o  zbrodniach Holocaustu, choćby 
na przykładzie Żydów z Olkusza, któ-
rzy jako jedni z pierwszych, masowo 
ginęli w  komorach gazowych Birke-
nau, trzeba dbać – mówił podczas 
spotkania prezes Towarzystwa Opieki 
nad Oświęcimiem - Pamięć o  Au-
schwitz-Birkenau Marek Księżarczyk.

Delegaci z Olkusza również pod-
kreślali, że ich intencją jest kulty-
wowanie pamięci o zamordowanych 
przez Niemców Żydach.

– W Olkuszu od wielu lat są orga-
nizowane uroczystości upamiętniają-
ce tę straszną rocznicę i teraz dzięki 
kontaktom z  Muzeum Auschwitz, 
możemy także tutaj przyjechać i zło-
żyć kwiaty. To jest kawałek naszej 
historii i  nie możemy pozwolić, aby 
hitlerowcy wymazali jej część – za-
uważył prof. dr hab. Michał Ostrow-
ski, astronom, pracownik naukowy 
UJ w  Krakowie, na co dzień prowa-
dzący stronę internetową o olkuskich 
Żydach, której celem jest zachowanie 
o nich pamięci. Przy czym nie chodzi 
tu jedynie o ich zagładę, lecz przeciw-
nie – życie, które przez wieki Żydzi 
wiedli obok Polaków.

Osiemdziesiąta rocznica 
zagłady Żydów olkuskich

Wakacje 1983

Komunia Jacka i Agatkiwycieczka w pieniny

Przenosimy filmy z nośników:

   VHS                   VHS-C

   MiniDV              Hi8

   Video8              Digital8

na postać cyfrową

foto studio 
Olkusz, Rynek 30Olkusz, Rynek 30 tel. 692 736 760

600 057 911

tel. 692 736 760

600 057 911fotoolkusz@op.plfotoolkusz@op.pl

OCAL SWOJE

WSPOMNIENIAOCAL SWOJE

WSPOMNIENIA

Zadzwoń i zamów:

736 656 875

Kupuj online: https://www.e-antysmogowe.pl

OGŁOSZENIA PŁATNE

OGŁOSZENIA PŁATNE
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OLKUSZ
SPR Olkusz (PK)

Po zdobyciu potrójnego Mi-
strzostwa Małopolski na piasku, 
drużyny młodzieżowe SPR Olkusz 
czekają na końcowe postanowienia 
dotyczące udziału w turniejach pół-
finałowych, które wyłonią najlepszą 
ósemkę w kraju w każdej kategorii 
wiekowej. W  ostatnich godzinach 
poznaliśmy podział na grupy w gro-
nie Juniorek Młodszych i Młodziczek, 
natomiast wciąż niejasna pozostaje 
sytuacja najstarszych w  stawce 
Juniorek, wśród których termin za-
kończenia rozgrywek półfinałowych 
został zniesiony.

Na ostateczny komunikat w spra-
wie harmonogramu MP dla wspo-
mnianych wyżej Juniorek musimy 
poczekać do niedzieli. SPR Olkusz, 
który wygrał zmagania w Małopolsce 
bez konieczności gry o punkty, zgłosił 
swoje aspiracje do udziału w  walce 
o krajowe medale. Teraz podopieczne 
Patrycji Głąbik muszą niejako uzbroić 
się w cierpliwość i czekać na decyzję 
związkowej centrali, która zgodnie 
z wydanym komunikatem musi podjąć 
„kluczowe decyzje organizacyjne”. Tak 
więc czekamy na konkrety.

Zdecydowanie więcej wiemy już 
o  zmaganiach Juniorek Młodszych, 
gdzie w półfinałach wystąpi 13 drużyn, 
podzielonych na trzy grupy. Olkuszanki 
prowadzone przez Monikę Pastwę 
znalazły się w Grupie A, razem z dobrze 
sobie znaną z poprzednich lat Skałką-
-Śląskiem Świętochłowice, UKS-em 
Pawonków oraz AZS-em AWF-em 
Warszawa. Turniej w Świętochłowicach 
zaplanowano na sobotę 2 lipca. Jak 
zwykle zespoły zagrają systemem „każ-
dy z każdym”, a promocję do turnieju 
finałowego zapewnią sobie dwie ekipy. 

Pierwszy mecz Młode Lwice rozegrają 
ze swoimi rówieśniczkami ze stolicy, 
następnie zmierzą się ze Skałką, a na ko-
niec podejmą zespół z Pawonkowa.

Oprócz „olkuskiej” grupy, w grze 
o awans do finałowej imprezy w Sule-
jowie pozostają jeszcze: ChkS PŁ Łódź, 
MKS Dwójka Łomża, Junak Inwestbud 
Włocławek, MKS CKS-SMS Szczecin, 
SPR Sośnica Gliwice, UKS Rega Bierzw-
nica, KPR Gminy Kobierzyce, APR 
Gladiator Oborniki oraz SAS Gdańsk. 
W obwodzie oczywiście pozostaje jesz-
cze ubiegłoroczny Mistrz Polski – KS 
Pyrki Poznań. Poznanianki broniące 
tytułu start w finałach mają zapewniony 
bez konieczności udziału w rundach 
eliminacyjnych.

Rywalki na poziomie centralnym 
poznały także Młodziczki. Olkuszanki 

wzorem swoich starszych koleżanek 
również trafiły do grupy A. Różnica jest 
jednak taka, że Górny Śląsk Lwiątka 
zamienią na Dolny Śląsk, a dokładnie 
na Kąty Wrocławskie, bo gospodarzem 
turnieju będzie tamtejszy SPR GOKiS. 
Ponadto podopieczne trenerki Głąbik 
zagrają w  UKS-em Pawonków, po-
znańskimi Pyrkami oraz UKS-em Rega 
Bierzwnica. Awans do turnieju finało-
wego w Lublińcu zapewnią sobie dwie 
z pięciu drużyn. Czekamy na dokładną 
datę turnieju w Kątach.

W tej samej kategorii wiekowej, tyle 
tylko że w grupie B, znalazły się: ChKS 
PŁ Łódź, Bukowsko-Dopiewski KPR, 
MKS Sambor Tczew, UKS Handball 28 
Wrocław i MKS Start Michałkowice, 
natomiast Grupę C stworzą: KS AZS 
AWF Warszawa, UKS Sęp Wilczyska, 

SPR Grunwald Ruda Śląska, KU AZS 
Politechnika Koszalińska oraz SSPR 
Szczypiorniak Ustka.

Wedle tego co przeczytaliście wyżej, 
pomimo zaczynających się wakacji 
od szkoły, olkuskie szczypiornistki 
wcale nie mają wolnego od handballu 
i to handballu na najwyższym, krajo-
wym poziomie. Do tej pory mimo prób 
i ogromnych chęci żadnej z grup wieko-
wych nie udało się zdobyć medalu Mi-
strzostw Polski. Czy rok 2022 przyniesie 
jeszcze piękniejsze chwile, niż choćby te 
związane z ubiegłorocznym 4. miejscem 
Juniorek Młodszych w Sulejowie? Czas, 
a  przede wszystkim boisko pokażą. 
Jednego możemy być pewni – Dziew-
czyny dadzą z siebie wszystko, co będą 
w danym dniu dać mogły.

MŁODZIEŻ.  
Półfinały MP na piasku!

SM Nowa
POWIAT OLKUSKI

Harmonogram zajęć „Wakacje z MOSiR-em”

Oleje, filtry, akcesoria 

i profesjonalne narzędzia samochodowe

Olkusz, ul. Sikorka 21.       Czynne pon.-pt. 8:18, sob. 8:14

HURTOWNIA

MOTORYZACYJNA

32 645 06 60               601 525 210

AUTOSKUP
każda marka

każdy stan

793 999 910

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

mgr Zbigniew Kwinta 
Olkusz, ul. Szpitalna 14

% 32 643 06 07, 32 643 48 33, 
502 35 43 32

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem

WŁASNA CHŁODNIA

>LOMBARD<

Skup i sprzedaż złota, 
atrakcyjne ceny, super warunki. 

Tel. 512 777 884 

Tomasz Kiełtyka
Olkusz, Kasztanowa 4,

czynne: pon.-sob. 8.00-20.00

 Dojazd do klienta

Naprawa komputerów PC
i laptopów

601 623 740

AUTOSKUP
Kupię każdą markę, 

tanie i drogie, 
gotówka od ręki, 
płacę najlepiej

512 898 278
793 001 819

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”

W przypadku publikacji materiałów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega się prawo do adiustacji i opatrzenia nadesłanych 
materiałów tytułem. Nie publikujemy listów niepodpisanych nazwiskiem i adresem – można zastrzec nazwisko i adres do wiadomości 
redakcji. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Poglądy redakcji wyrażają jedynie teksty podpisane „Redakcja”.  
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ. 

Kolportaż: Przegląd Olkuski kolportowany jest do wszystkich mieszkań i firm w Olkuszu (także na Pomorzanach) oraz do: Klucz, 
Bogucina Dużego, Bogucina Małego, Bolesławia, Braciejówki, Bukowna, Bydlina, Chełma, Chechła, Cieślina, Czubrowic, Golczowic, 
Gołaczew Nadmłynia, Gorenic, Hutek, Gór Bydlińskich, Jangrota, Jaroszowca, Klucz, Klucz Osady, Kolbarku, Kosmolowa, Krążka, 
Krza, Krzykawy, Krzykawki, Krzywopłot, Kwaśniowa, Lasek, Osieka, Michałówki, Pazurka, Podlipia, Przegini, Rabsztyna, Racławic, 
Rodak, Ryczówka, Sieniczna, Starego Bukowna, Sułoszowej, Troksa, Trzyciąża, Ujkowa Nowego, Witeradowa, Wodącej, Wolbromia, 
Zarzecza, Zawady, Zimnodołu, Zedermana, Żurady.

Redaktor naczelny: Dariusz Krawczyk
Redaktor: Wiola Woźniczko 
wiola.wozniczko@przeglad.olkuski.pl

Adres redakcji: 32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 15, 
tel./fax 32 754 44 77, 504 178 786
Internet: www.przeglad.olkuski.pl
e-mail: redakcja@przeglad.olkuski.pl
Przyjmowanie ogłoszeń: Olkusz, ul. Żuradzka 15. 
Wydawca: NEON S.C., 32-300 Olkusz, ul. M. Biema 11
Skład: NEON S.C. Druk: Polska Press Sp. z o.o.
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Wylewki
maszynowe
Wylewki
maszynowe

510 191 033510 191 033
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