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W poniedziałek, 23 października
została podpisana umowa, na mocy
której od wtorku przez kolejne trzy
tygodnie z Klucz Osady poza teren
powiatu olkuskiego zostanie wywiezionych 2700 ton odpadów za łączna
kwotę 940 tysięcy złotych. Jak zapewnia starosta Paweł Piasny środki
na ten cel w budżecie powiatu są zabezpieczone, jednak niezbędna będzie
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Olkuska firma liderem
e-Gazel Biznesu

P O D Z I Ę K O W A N I A

olkusz

Wiola Woźniczko, fot. Puls Biznesu
Olkuska firma Noble Group
Wojciechowski zajmująca się
sprzedażą rzęs Noble Lashes oraz
szkoleniami przyszłych stylistek
rzęs zwyciężyła w ogólnopolskim
rankingu e-Gazele Biznesu.
Ranking e-Gazele Biznesu to
zestawienie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm zajmujących się sprzedażą drogą elektroniczną. Wyróżnienia przyznawane
są przez dziennik „Puls Biznesu”.
Autorem zestawienia jest firma badawcza ARC Rynek i Opinia. Ranking
powstaje w oparciu o analizę danych
finansowych małych i średnich firm
prowadzących handel przez internet,
o przychodach poniżej 100 mln złotych. Firmy musiały w ubiegłym roku
uzyskać zysk oraz wzrost przychodów
za 2016 rok w porównaniu z 2015
rokiem. W przypadku olkuskiej spółki
było to aż 8405,77 proc.
Dla właścicieli marki Noble
Lashes otrzymany tytuł przekłada się
na zwiększenie zaufania do ich firmy.
-Klienci widzą, że się rozwijamy i jesteśmy godnym zaufania partnerem
w biznesie. Będąc liderem rankingu
udowadniamy, że stawiamy na inwestycje oraz innowacje. Dodatkowo
cieszy nas fakt, że jesteśmy pierwszą
firmą z Olkusza, która jako pierwsza
wygrała e-Gazele Biznesu nie tylko
w Małopolsce, ale też w skali całego
kraju – podkreślają twórcy Noble
Lashes.
OGŁOSZENIE

UMiG

Firmę założyli siedem lat temu
dwaj bracia, Paweł i Karol Wojciechowscy. Początki nie należały do
najłatwiejszych. -Jako mężczyźni
nie wiedzieliśmy nawet, jaka jest
różnica pomiędzy maskarą a eyelinerem – śmieją się dzisiaj właściciele
zwycięskiej spółki.

znajoma mojego brata Karola, dowiedziała się o moim doświadczeniu
zawodowym. Poprosiła mnie o pomoc
w znalezieniu dobrych jakościowo
produktów do wchodzącego wówczas
na rynek zabiegu przedłużania rzęs.
Przyjrzałem się temu tematowi bliżej
i odkryłem, że jest to wyjątkowa,

Paweł Wojciechowski podkreśla,
że od zawsze pasjonował go świat
biznesu, a po ukończeniu studiów
z zakresu zarządzania finansami
pracował jako analityk i audytor dla
międzynarodowych instytucji finansowych. -Nie było to jednak spełnieniem moich ambicji. Na sztuczne
rzęsy natknąłem się zupełnym przypadkiem. Pewnego dnia kosmetyczka,

niezagospodarowana jeszcze nisza.
Wtedy zdecydowałem się rozpocząć
wraz z bratem biznes w tej branży
i założyliśmy Noble Lashes – opowiada Paweł Wojciechowski.
Dziś firma zatrudnia ponad 60
osób, w tym 43 profesjonalnych instruktorów prowadzących szkolenia
zawodowe dla przyszłych stylistek
rzęs. Na dzień dzisiejszy firma prze-

szkoliła już 5 834 stylistek, z czego
ponad 500 pochodziło z zagranicy.
Bracia Wojciechowscy podkreślają,
że największą siłą spółki są ludzie,
którzy ją na co dzień tworzą.
Noble Lashes to nie tylko sprzedaż w internecie. Spółka ma również
sieć sklepów stacjonarnych w dużych
miastach, opartych na zasadach franczyzy. Z kolei za granicą, m. in. w Holandii i Portugalii, posiada swoich
dystrybutorów na wyłączność. -Niesamowicie motywującą dla mnie rzeczą
jest fakt, jak wielu mamy klientów
z Norwegii, Niemiec czy Szwajcarii.
Są to kraje, na które Polacy od zawsze
spoglądali jako na bardziej rozwinięte. Mieszkańcy tych krajów kupują
produkty naszej polskiej marki,
cenią sobie ich jakość i stają się najbardziej lojalnymi klientami. Kiedyś
polskie firmy sprzedawały produkty
z niemieckimi metkami, aby ukryć
korzenie firmy. My jesteśmy dumni,
że teraz nasi klienci z największych
krajów europejskich kupują rzęsy od
nas, polskiej firmy. Często umieszczają na ten temat informacje na stronie swojego salonu kosmetycznego
– mówią Paweł i Karol Wojciechowscy.
Noble Lashes często współpracuje ze
znanymi firmami ze świata mody, jak
choćby przy organizacji pokazu nowej
kolekcji Gianniego Versace.
Bracia Wojciechowscy zgodnie
zapowiadają, że chcą utrzymać pozycję lidera w branży na rynku polskim,
a także zwiększyć dwukrotnie udział
na rynku niemieckim. Kolejnym krokiem będzie otwarcie sklepu z rzęsami
w Madrycie.

OLKUSZ

Realna szansa na nowe autobusy
23 nowoczesne autobusy mogą już niebawem wozić mieszkańców po olkuskich ulicach. Stanie się to dzięki staraniom o środki
zewnętrzne na zakup nowego taboru dla
obsługującego pasażerów z czterech gmin
Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna”. Perspektywa zakupu
pojazdów nabiera bardzo realnych kształtów, gdyż radni Rady Miejskiej w Olkuszu
zgodzili się już z burmistrzem Romanem
Piaśnikiem na to, aby przystąpić do projektu, którego efektem będzie zakup pojazdów spełniających normy EURO VI oraz
wdrożenie systemu dynamicznej informacji
pasażerskiej. Całość zadania kosztować ma
28 mln zł, z czego dofinansowanie na ten cel
wynosi prawie 15 mln zł. Aby plany o nowych autobusach stały się rzeczywistością,
podobną zgodę wyrazić muszą pozostałe
gminy: Bolesław, Klucze oraz miasto Bukowno.
- To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się
jedynie marzeniem, dziś jest na wyciągnięcie
ręki. Dziękuję radnym za podjęcie słusznej decyzji o poparciu tego projektu. Wierzę, że pozostałe gminy postąpią podobnie, gdyż drugiej
takiej szansy możemy już nigdy nie mieć. Przed
nami duże wyzwanie inwestycyjne, jednak
wiem, że właśnie tego oczekują mieszkańcy
i pasażerowie. Odrobimy tym samym wieloletnie zaległości – komentuje Roman Piaśnik,
burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.
Pierwotnie wniosek na nowe autobusy złożyła Gmina Olkusz, jako zabezpieczenie trans-

portu publicznego po planowanym wyjściu ze
Związku. Jednakże po uzgodnieniu nowych zasad współpracy gmin Olkusz, Bolesław, Klucze
i Bukowno w zakresie organizacji komunikacji
miejskiej, realizacja wniosku została poszerzona na wszystkie gminy i powierzona do realizacji Związkowi Komunalnemu Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu, który
jest odpowiedzialny za organizację komunikacji zbiorowej na terenie tych czterech gmin.
- W ocenie wniosków o dofinansowanie wyżej punktowane były te projekty, które nie skupiały się wyłącznie na kwestiach związanych

z komunikacją miejską, a rozszerzały ten zakres
np. o budowę parkingów park&ride. Jako ZKG
„KM” nie mogliśmy występować z projektami
budowlanymi, gdyż przepisy ograniczają naszą
działalność do organizacji publicznego transportu zbiorowego. Można więc powiedzieć, że
od samego początku mieliśmy nieco bardziej
pod górkę niż inni wnioskodawcy, którzy mogli
uzupełniać aplikacje o dodatkowo punktowane
pozycje – tłumaczy Tadeusz Chwast, przewodniczący Zarządu ZKG „KM”.
Pula środków Urzędu Marszałkowskiego
na ten cel okazała się mniejsza niż wartość

wszystkich złożonych wniosków. Projekt ZKG
„KM” został oceniony pozytywnie i znajduje się na liście rezerwowej projektów, które
otrzymały dofinansowanie. Z wnioskowanych
19 mln zł dofinansowania przyznano 14,8 mln
zł. W związku z tym burmistrz i radni Gminy
Olkusz wyrazili zgodę na zwiększenie wkładu
własnego. Jeżeli podobnie postąpią pozostałe
gminy, wniosek znajdzie się na liście podstawowej.
- Część radnych Prawa i Sprawiedliwości
nie może się odnaleźć w zaistniałej sytuacji,
sugerując, że pomniejszenie dofinansowania
jest porażką obecnych władz Olkusza. Jest to
dla mnie argumentacja o tyle niezrozumiała,
gdyż to właśnie władze Olkusza – z obecnym
burmistrzem Romanem Piaśnikiem – były inicjatorami projektu oraz jego głównymi orędownikami. Dodatkowo, Urząd Marszałkowski
wprost przyznaje, że w przypadku wystąpienia
oszczędności przetargowych uzyskane dofinansowanie ulegnie zwiększeniu. Z doświadczenia wiemy, że tego typu sytuacje zdarzają
się nad wyraz często, więc może się okazać, iż
nie będziemy musieli wcale zwiększać wkładu
własnego – mówi radny Rady Miejskiej w Olkuszu Ryszard Ryza.
Jeżeli władze Bolesławia, Klucz i Bukowna pójdą w ślady Olkusza i wyrażą zgodę na
to, by ZKG „KM” podpisał umowę o dofinansowanie, pierwsze nowe autobusy na ulicach
tych czterech gmin mogą pojawić się jeszcze
w 2018 roku. 

UMiG Olkusz
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Bukowno
przyjazne
seniorom

bukowno

Wiola Woźniczko, fot. MOK Bukowno
Mieszkańcy Bukowna, którzy
ukończyli 60 lat, mogą już odebrać
w swoim mieście Ogólnopolską
Kartę Seniora (OKS). Dzięki temu
skorzystają ze zniżek w wielu miejscach na terenie Polski.
Władze miasta zdecydowały się
na współpracę z krakowskim Stowarzyszeniem „MANKO”, organizatorem
Programu Ogólnopolskiej Karty
Seniora. -Taką kartę Mieszkańcy
mogą wówczas wyrobić u siebie, „na
miejscu”, bez konieczności wysyłania
dokumentów do siedziby Stowarzyszenia. Wprowadzenie lokalnej
OKS ma na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu, wyrównaniu szans dla
seniorów w obszarze finansowym
i ułatwienie dostępu do zakupów szerokiego asortymentu towarów i usług,
co w znacznym stopniu wpływa na
poprawę jakości życia i uczestnictwa
w życiu gospodarczym. Jest to też
forma edukacji ekonomicznej, bo
motywuje do racjonalizowania wydatków przez wyszukiwanie najbardziej

korzystnej oferty na rynku – opowiada burmistrz Bukowna Mirosław
Gajdziszewski. Stosowne porozumienie podpisano podczas wtorkowego
spotkania słuchaczy Uniwersytetu
Otwartego.
Osoba, która chce mieć taką
kartę musi wypełnić formularz
zgłoszeniowy dostępny w Urzędzie
Miejskim w Bukownie w Referacie
Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej (pokój nr 13, tel. 32 626-18-28).
Karta wyrabiana jest bezterminowo
i co ważne bezpłatnie.
OKS funkcjonuje w wielu gminach Polski. Zniżki honorowane
są w ponad 1000 różnego rodzaju
placówkach na terenie całego kraju.
Chodzi m. in. o uzdrowiska, ośrodki
zdrowotno – medyczne, kina, teatry,
muzea, klubokawiarnie oraz wiele
innych. Szczegółowa lista dostępna
jest na www.glosseniora.pl. Do tego
grona Bukowno zaprasza lokalne
podmioty. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz i zadeklarować
wysokość proponowanej zniżki dla
seniorów. Następnie firma otrzyma
odpowiedni certyfikat oraz naklejkę
na drzwi.

Remiza
już po remoncie
porąbka

Ewa Barczyk

W Porąbce (gm. Trzyciąż) zakończono prace remontowe przy
remizie OSP. Modernizacja budynku była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków samorządu województwa małopolskiego i WIOŚiGW
w Krakowie w ramach programu
„Małopolskie Remizy 2017”.
Jak informuje wójt Roman Żelazny, na postawie umowy z Marszałkiem Województwa Małopolskiego
oraz Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wykonano
remont wnętrza strażnicy oraz jej
termomodernizację. Na remont pomieszczeń remizy, oszacowany na
kwotę 75 086,86 zł, gmina Trzyciąż
pozyskała z budżetu województwa
w ramach „Małopolskich Remiz”
dotację w wysokości połowy kosztów,
czyli 37 543 zł. Dodatkową pomocą
w zakresie termomodernizacji budynku, której koszty w sumie wyniosły 122 305, 59 zł, było wsparcie

ze środków WIOŚiGW w Krakowie
w wysokości 21 235, 45 zł. Wszystkie
prace wykonała wybrana w przetargu
wolbromska firma KAM BUD, a całkowity ich koszt zamknął się kwotą
197 392, 45 zł.
We wnętrzu budynku wykonano remont sali narad i szkoleń
oraz pomieszczeń socjalnych, gdzie
położono gładzie gipsowe, wymalowano ściany i wymieniono drzwi.
Podobnie wyremontowane zostało
pomieszczenie garażu. Na zewnątrz
budynku zamontowano balustrady
schodowe, bariery śniegowe oraz
wykonano opaskę z kostki brukowej
dookoła remizy. Ściany i strop obiektu
zostały docieplone, wymieniono okna,
parapety, drzwi i rynny, dokonano
nowej obróbki blacharskiej daszku
nad wejściem i wytynkowano ściany
zewnętrzne.
Jak tłumaczy wójt Roman Żelazny, modernizacja budynku remizy
w Porąbce nie tylko przyczyni się do
usprawnienia pracy lokalnych strażaków, ale także będzie służyła całej
społeczności wsi Porąbka korzystającej z pomieszczeń tego obiektu.

Ciąg dalszy ze strony 1
partycypacja w kosztach ze strony
gminy Klucze. Na jakim poziomie? Na
dzisiaj tego nie wiadomo.
Na ten moment mieszkańcy
Osady czekali przynajmniej od maja.
W między czasie musieli oni zmagać
się z plagą robactwa i fetorem, a niedawno część nielegalnie składowanych
śmieci spłonęło w wyniku pożaru jaki
wybuchł na terenie hali, gdzie składowane były odpady. Ogień ugaszono,
jednak problem pozostał. - Wywieziemy odpady niespalone, w pierwszej
kolejności te od strony osiedla. Śmieci
ogarnięte pożarem są obecnie objęte
dochodzeniem prokuratorskim, więc
ich nie możemy zabrać z miejsca pogorzeliska. Jesteśmy świadkami sytuacji
bezprecedensowej, chyba pierwszej
w historii Polski powiatowej, bowiem
do tej pory nikt nie przeprowadził takiego postępowania. Dla Was to było
aż pięć miesięcy, a dla nas to jest tylko
pięć miesięcy. W Skawinie, Gorlicach,
czy Trzebini podobne problemy ciągną
się od wielu lat. Tylko nasza determinacja sprawiła, że po upływie tego
czasu zgodnie z prawem i bez możliwości jakiegokolwiek wniosku odszkodowawczego względem powiatu, te
odpady zostaną wywiezione - mówił na
poniedziałkowym spotkaniu z władzami i mieszkańcami w DK „Papiernik”
w Kluczach starosta Piasny.
Informacja o podpisanej umowie
była owiana tajemnicą do samego
końca. Mieszkańcy z ulgą przyjęli
zapewnienie szefa powiatu o rychłym
początku wywozu śmieci, licząc na dotrzymanie słowa danego coraz bardziej
zdesperowanej społeczności. Akcja
wywozu niespalonych odpadów ma
się opierać na współpracy. Gmina ma
dołożyć się do całej akcji, choć na razie
ciężko mówić o konkretach, bowiem
zgodnie z przepisami radni oraz wójt
nie mogą na powyższy cel przekazać
gminnych pieniędzy. Gmina i tak
T E K S T

S P O N S O R O W A N Y

poniosła już znaczne koszty związane
z niedawną akcją gaśniczą i wyburzaniem naruszonej przez ogień hali. Już
teraz głośno mówi się o wydatkach
rzędu 300 tysięcy złotych. Wkrótce
dojdą kolejne.
Jeśli chodzi o koszta wynikające
z pożaru na terenie Osady, to poniosły je także inne instytucje: powiat,
a przede wszystkim straż pożarna.
Jak wynika z raportu przedstawionego przez zastępcę komendanta PSP
w Olkuszu Michała Polaka, mundurowi zużyli samej piany gaśniczej za
blisko 200 tys. zł, nie wspominając
już o wodzie, awariach i zniszczeniach
sprzętu oraz kosztach poniesionych ze

domo także, że obecnie na cel wywozu
odpadów zarezerwowany w kasie
powiatu został prawie milion złotych.
Może się okazać, że rzeczone 2700
ton odpadów to liczba przeszacowana
i wywóz śmieci niespalonych będzie
kosztował mniej. W tej kwestii również
główną rolę odegra czas. To on zweryfikuje szacunki z rzeczywistością.
Na poniedziałkowym spotkaniu
potwierdziły się również inne kwestie.
Otóż według Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Ryszarda
Listwana, podczas pożaru oraz po
nim, mimo uciążliwości, w żadnym
momencie nie doszło do bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia miesz-

względu na nadgodziny pracownicze.
Na szczegółowe podsumowania ile
kosztował pożar w Osadzie przyjdzie
jeszcze czas.
Mieszkańców interesuje jednak
tu i teraz. A teraźniejszość jest taka,
że w przeciągu najbliższych trzech
tygodni znaczna część śmieci wyjedzie z terenu składowiska i zostanie
zutylizowana poza granicami powiatu.
Tak przynajmniej wynika z ostatnich
zapewnień.
Trudno jednoznacznie ocenić
ile śmieci znajduje się dokładnie na
tamtym terenie, pokaże to waga, choć
rozbieżności w liczbach są duże. Wia-

kańców. Zarówno powietrze, gleba
oraz woda Białej Przemszy nie zostały
skażone. Wskaźniki stężenia pyłków
i substancji szkodliwych są coraz
lepsze i nie ma żadnych przesłanek, by
ta sytuacja mogła ulec zmianie.
O profesjonalizmie pracy strażaków podczas akcji ratunkowo-gaśniczej po raz kolejny zapewnił wójt
Norbert Bień. Dzięki mundurowym
udało się uratować dobytek innych
firm. Mowa tutaj o kwotach rzędu
dwudziestu kilku milionów złotych.
Żaden z zakładów nie ucierpiał,
wszystkie wróciły już do normalnej
pracy.

Mimo że powoli nad Osadą zaczyna „wychodzić słońce”, to niesmak
całej sprawy pozostał. Niestety, polskie prawo ma wiele luk, z których
część osób korzysta do woli. Stąd takie
historie, jak ta w Kluczach, która oczywiście nie jest odosobniona. O Osadzie zrobiło się głośno, bo akurat jest
ważną częścią powiatu i jego systemu
ekonomicznego. To właśnie tam
zatrudnienie każdego dnia znajdują
setki mieszkańców, także ościennych
miejscowości. Ci na stałe zamieszkujący Osadę mają ogromny żal, w dużej
mierze uzasadniony, bowiem w wielu
momentach czuli się pozostawieni
sami sobie. Jak zapewniają, nawet
gdy śmieci z ich sąsiedztwa wyjadą,
to oni i tak nie odpuszczą domagając
się zmian w ustawach i prawie, które
w przyszłości zapobiegną podobnym
sytuacjom.
Podczas środowej nadzwyczajnej
sesji Rady Powiatu, radni jednogłośnie
przegłosowali projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
budżetowej Powiatu Olkuskiego
na 2017 rok. Dzięki temu zgodnie
z poniedziałkowymi zapowiedziami
starosty Piasnego, na planowany
wywóz 2700 ton śmieci powiat łącznie
przekaże 940 tys. zł. Umowa na wywóz
odpadów z Osady została podpisana
z firmą AMPLIZ. Każda tona śmieci
– wywieziona i oddana w certyfikowanym punkcie będzie kosztować
około 350 zł. Wybór wykonawcy
został dokonany z tzw. „wolnej ręki”,
bez procesu przetargowego. - W tym
przypadku główną rolę odgrywa czas.
Kandydatów było kilku, a różnice
w cenach usługi rozbieżne – mówił
szef powiatu olkuskiego.
Radni nie mieli wątpliwości co
do potrzeby przesunięcia środków,
które powiat będzie starał się odzyskać w prowadzonym postępowaniu
wobec właściciela odpadów. - Najpierw
wywieźmy te śmieci, później będziemy
procedować kolejny punkt wykonania
zastępczego – dodał Paweł Piasny.
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Busy do Krakowa
na starych zasadach

Konkurs „Barwy Wolontariatu”
powiat

Wiola Woźniczko

Znasz osoby, które swój wolny
czas poświęcają na bezinteresowną
pomoc innym? Zgłoś je do siedemnastej edycji konkursu „Barwy
Wolontariatu”. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 12 listopada.
Konkurs organizuje Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie oraz Ogólnopolska
Sieć Centrów Wolontariatu, pod
honorowym patronatem wojewody
Małopolski oraz pod patronatem
honorowym Marszałka Województwa
Małopolskiego.
Organizatorzy podkreślają, że
dzięki nadsyłanym zgłoszeniom mają
okazję poznać i nagradzać ciekawe
postaci wolontariuszy, którzy angażują się w przeróżne obszary działań
OGŁOSZENIA

społecznych, m. in. w imprezy sportowe, wydarzenia okolicznościowe,
pomoc w szpitalach i hospicjach,
udzielanie korepetycji, odwiedzanie
osób starszych, pomoc niepełnosprawnym i wiele innych.
Nominowani do konkursu mogą
być wolontariusze indywidualni lub
grupy wolontariuszy, rodziny, które
wspólnie podejmują działania społeczne. Kandydatów mogą zgłaszać:
organizacje pozarządowe, grupy
samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa
realizujące program wolontariatu
pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy
oraz sami wolontariusze. W dwóch
ostatnich przypadkach konieczne
jest potwierdzenie faktu działalności
wolontariusza przez organizację lub
instytucję, która może o tym fakcie
zaświadczyć. Do każdego formularza
zgłoszeniowego (do pobrania wraz

z regulaminem ze stron: http://wolontariat.org.pl/ i http://www.wolontariat-malopolska.pl/barwy-wolontariatu-2017.html) dołączyć należy opis
działalności kandydata w dowolnej
formule, np. wspomnieniu, relacji
czy pamiętniku. -Kapituła konkursu dokonuje wyboru na podstawie
przesłanych zgłoszeń, dlatego warto
dokładnie i ciekawie opisać aktywność wolontariuszy – zachęcają organizatorzy. Zgłoszenia przyjmowane są
w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Krakowie: osobiście lub listownie na adres: ul. Kamienna 10/6,
31-403 Kraków (liczy się data wpływu)
pocztą elektroniczną na adres: konkurs@wolontariat-malopolska.pl.
Wolontariusze nominowani
w konkursie zostaną zaproszeni na
uroczystą Galę Wolontariatu, która
odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017
roku w kinie ARS przy ul. Św. Tomasza 11 w Krakowie.

P Ł AT N E

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik
informuje o zmianie organizacji ruchu w dniach od 31.10.2017 r.
do 2.11.2017 r., mającej na celu upłynnienie ruchu w związku
ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych.
Od wtorku 31 października do czwartku 2 listopada
nastąpi zmiana organizacji ruchu na wjeździe z Drogi Krajowej 94
do cmentarza oraz na ulicach osiedla Piaski, dolotowych do cmentarza.
Ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony w ul. Kruszcowej w kierunku
ul. Ołowianej oraz ul. Powstańców Śląskich w kierunku ul. Budowlanych.
Szczegółowa mapa przedstawiająca zmianę organizacji ruchu
w okresie Wszystkich Świętych dostępna jest na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

powiat

Jakub Fita

Nasz ostatni artykuł dotyczący
pomysłu utworzenia połączenie
kolejowego Olkusza z Krakowem
wywołał wiele komentarzy ze
strony Czytelników. W jednym
z nich pojawiło się pytanie dotyczące wprowadzenia połączeń
autobusowych ze stolicą województwa w ramach Małopolskiej Karty
Aglomeracyjnej. Postanowiliśmy
sprawdzić, na jakim etapie są prace
nad tym projektem?
Codzienny dojazd z Olkusza do
Krakowa stanowi jeden z najbardziej
palących problemów mieszańców
naszego miasta. Na łamach Przeglądu Olkuskiego wielokrotnie poruszaliśmy ten temat. Ze względu na
brak połączenia kolejowego, podróż
taka możliwa jest tylko prywatnym
samochodem bądź też transportem
zbiorowym organizowanym przez prywatnych przewoźników. Ten jednak
nie cieszy się zbyt dobrą renomą
wśród Olkuszan. Najczęściej narzekają oni na ceny biletów w busach i tłok.
Sytuację tę miało poprawić włączenie
naszego miasta wraz z Wolbromiem
do sytemu połączeń autobusowych
realizowanych w ramach Małopolskiej
Karty Aglomeracyjnej.
Przypomnijmy, że Małopolska
Karta Aglomeracyjna (MKA) to projekt
umożliwiający korzystanie z różnych
środków transportu w naszym województwie przy pomocy jednego,
OGŁOSZENIE

wirtualnego biletu. Jego celem jest
stworzenie jednolitego systemu zapewniającego dostęp do wszystkich
usług transportowych oferowanych
w regionie przez organizatorów transportu i przewoźników.
MKA uruchomiono w grudniu
2015 roku i swoim zasięgiem objęło
systemy Krakowskiej Karty Miejskiej,
Tarnowskiej Karty Miejskiej, Przewozów Regionalnych oraz Kolei Małopolskich. Władze województwa zapewniają jednak, że docelowo w ramach
MKA funkcjonować będą wszystkie
linie autobusowe organizowane przez
województwo małopolskie oraz linie
obsługiwane przez przewoźników
prywatnych. Na początku 2016 roku
ogłoszono listę miejscowości, które od
stycznia 2017 roku miały zostać włączone do projektu. Wśród nich znalazł
się Olkusz i Wolbrom. Do końca roku
pozostało nam jednak nieco ponad
dwa miesiące, a połączeń jak nie było,
tak dalej nie ma. Dlaczego?
Nowe linie obsługiwać mieli przewoźnicy wyłonieni w ramach przetargu. W pierwszym etapie planowane
było zawarcie pięcioletnich umów.
Wyboru operatorów planowano dokonać w drugiej połowie 2016 r. We
wrześniu 2016 roku przedstawiciele
władz województwa poinformowali jednak o przesunięciu terminu
uruchomienia połączeń o rok. Jak
wynikało z informacji nadesłanej
przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego, powodem miały być prace
nad zmianą ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym prowadzone
przez Sejm RP.

Połączenie z Olkusza i Wolbromia miało ruszyć od 1 stycznia 2018
roku. Ze względu na dalsze prace
legislacyjne, tego zapewnienia najprawdopodobniej także nie uda się
dotrzymać. - Obecnie Województwo
Małopolskie uczestniczy w konsultacjach projektu zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz
niektórych innych ustaw. Analizowane jest m.in. przesunięcie terminu, do
upływu którego podmioty prowadzące
działalność w zakresie krajowego
regularnego przewozu osób są zobowiązane uwzględniać uprawnienia
pasażerów do ulgowych przejazdów.
Z tego względu województwo nie przeprowadza postępowania, który wyłoni
operatorów świadczących usługi
w zakresie publicznego transportu
zbiorowego w transporcie drogowym,
aż do zakończenia powyższych prac –
tłumaczy Magdalena Opyd z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego.
Pojawienie się autobusów kursujących w ramach Małopolskiej Karty
Aglomeracyjnej miało dać mieszkańcom możliwość wyboru i wprowadzić
realną konkurencję między firmami
transportowymi. Realizacja projektu
po raz kolejny przesuwa się jednak
w czasie, a mieszkańcy naszego
powiatu nadal nie mają żadnej alternatywy.
A jakie jest zdanie naszych
Czytelników na ten temat?
- Zapraszamy do dyskusji na www.
przeglad.olkuski.pl

P Ł AT N E

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz,

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211
oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach
od 27.10.2017r. do 17.11.2017r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości
przeznaczonych do najmu i dzierżawy na okres do 3 lat:
- część działki nr 2741 o pow. 90 m2 położonej w Olkuszu przy ul. K.K. Wielkiego (przy działce nrnr 2742/1,
2742/2) z przeznaczeniem pod dojazd. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej
w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 0,50 zł/m2 netto (tj. 55,35 zł brutto). Termin wnoszenia opłat
miesięcznie: do 10-go każdego miesiąca z góry.
- część działki nr 638/22 o pow. 200 m2 z przeznaczeniem pod dojazd położonej w Olkuszu przy ul. Parcze.
Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości
0,50 zł/m2 netto (tj. 123,00 zł brutto). Termin wnoszenia opłat miesięcznie: do 10-go każdego miesiąca
z góry.
- działka nr 66/7 o pow. 14010 m2 położona w Olkuszu obręb Pomorzany z przeznaczeniem pod uprawy rolne.
Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości
– 100,00 zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry.
- część działki nr 82/4 o powierzchni 234 m2 w Olkuszu przy ul. 20-stu Straconych z przeznaczeniem pod
garaż, ogród przydomowy warzywno- owocowy i zieleń. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011
Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. zgodnie z przeznaczeniem: za garaż 44m2 w wysokości
1,00 zł/m2 netto (tj. 54,12 zł brutto) z terminem wnoszenia opłat miesięcznie: do 10-go każdego miesiąca
z góry, za ogród przydomowy warzywno – owocowy 160 m2 w wysokości 60,00 zł rocznie oraz za zieleń
30 m2 w wysokości 1,60 zł/m2 (tj. 59,04 zł) z terminem wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku
z góry.
- część działki nr 2328/3 o pow. 44 m2 położonej w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego
z przeznaczeniem pod działalność handlową. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady
Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości – 6,00 zł netto/1m2 (tj. 324,72 zł brutto). Termin wnoszenia
opłat miesięcznie: do 10-go każdego miesiąca z góry.
- najem pomieszczenia znajdującego się w Olkuszu przy Al. 1000 lecia 15c o pow. 43,62 m2 z przeznaczeniem
pod wydawanie posiłków. Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr
0050.2571.2017 z 18.10.2017r. w wysokości - 550,00 zł netto (tj. 676,50 zł brutto). Termin wnoszenia opłat:
rocznie: do 10-go każdego miesiąca z góry.
W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę/najem nieruchomości, wyłonienie Dzierżawcy/
Najemcy nastąpi w drodze przetargu, a stawką czynszu będzie stawka osiągnięta w przetargu.
Dzierżawa/ Najem przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem
umowy dzierżawy/ najmu winne w terminie wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę/
najem nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie,
propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można
uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu
32 626 02 10.
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powiat

Jakub Fita

Pomimo dość przyjaznej aury
zima zbliża się nieubłaganie. Powoli
rozpoczyna się też kolejny sezon
grzewczy. Postanowiliśmy sprawdzić, jak przygotowują się do niego
mieszkańcy naszego powiatu i na
co powinni zwracać uwagę?
Wszyscy pamiętają ubiegłoroczną
medialną wrzawę związaną ze smogiem. Problem złej jakości powietrza
najmocniej odczuwalny jest na terenie
Małopolski i Śląska. Jednym ze środków mających pomóc w walce z tym
zjawiskiem jest wprowadzenie tzw.
uchwały antysmogowej przez Sejmik
Województwa Małopolskiego.
Przypomnijmy, że od 1 lipca 2017
roku na terenie całego województwa
nie można instalować kotłów lub kominków o parametrach gorszych niż
te, które są wyznaczone w unijnych
rozporządzeniach. Nadal można
jednak ogrzewać domy węglem. Zabronione jest korzystanie z odpadów
węglowych takich jak muły i floty
węglowe.
Wprowadzono także zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności
powyżej 20%. Oznacza to, że drewno
przed spaleniem powinno być suszone co najmniej dwa sezony. W przypadku nie stosowania się do nowych
przepisów, właściciel domu może
zostać ukarany mandatem do 500 zł
lub grzywną do 5000 zł.
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Sezon grzewczy za pasem
Węgiel coraz droższy
Bardziej niż gryzący dym w płucach mieszkańcom domów jednorodzinnych może jednak doskwierać
rosnąca cena węgla i brak surowca
na rynku. W ostatnich miesiącach
składy z węglem na terenie całej
Polski zaczęły świecić pustkami. Podobnie jest w powiecie olkuskim.
- W ubiegłym roku o tej porze
mieliśmy już pełen zapas zaopatrzenia na zimę. W tej chwili mamy problemy z obsługą bieżącej sprzedaży.
Kopalnie nie mają węgla i sprzedają
nam mniejsze ilości surowca niż zamawiamy. Coraz częściej zdarza się
więc, że nasi klienci muszą czekać
na zakup węgla nawet po kilkanaście dni. Wszystko to skutkuje
dużym wzrostem cen – informuje
nas pracownik jednego z olkuskich
składów.
Jak kształtują się ceny u okolicznych handlarzy? - Obecnie tona
węgla typu „orzech” waha się między
760 a 860 zł. Cena „kostki” to od 900
do 1000 zł lub nawet więcej za tonę.
Wszystko zależy od jakości surowca.
Czasem nawet towar z tej samej
kopalni potrafi znacząco różnić się
ceną. Przeważnie jest jednak około
30% więcej niż rok temu – tłumaczy
nam nasz rozmówca.
Zdarza się, że klienci składów
muszą zapisywać się na listy kolejkowe. Przyczyn takiej sytuacji jest
wiele. Minione lata przyzwyczaiły
nas do tego, że zimy w naszym kraju
były raczej łagodne. Tymczasem

ostatni sezon grzewczy był dłuższy niż
zwykle, a mrozy w grudniu i styczniu
utrzymywały się dłużej niż poprzednio. Składy wyzbyły się więc sporej
ilości zapasów, których teraz nie
są w stanie uzupełnić.Szczególnie,
że kopalnie ograniczają wydobycie
surowca.
Jak uniknąć takiej sytuacji
w przyszłości? - Właściciele skupów
są w tej kwestii zgodni. Najlepiej
dokonywać dużych, jednorazowych
zakupów opału na przestrzeni kwietnia i maja, bo wtedy węgiel jest
najtańszy. Na to jednak decydują się
nieliczni mieszkańcy domów jednorodzinnych.

Piotr Kubiczek

Nie dają ani ryb, ani wędek.
Uczą natomiast swoich podopiecznych mentalności wędkarza, który
aby coś złowić, musi się nieco
natrudzić. Mowa o niezwykłych
studentach i ich tutorach, czyli
Akademii Przyszłości – projekcie
Stowarzyszenia „Wiosna” znanego
również ze Szlachetnej Paczki.
To już piętnasty rok wspólnej
pracy wielu osób. Pracy, która wedle
hasła przewodniego ma doprowadzić
dzieci od porażki w szkole do sukcesów w życiu. Jubileuszowa edycja AP
w Małopolsce ma być rekordowa. Indeksy Sukcesu trafiły do 430 uczniów
z prawie 40 szkół podstawowych.
Każdy ze studentów ma swojego
SuperW – wolontariusza, będącego
tutorem dziecka. Rola opiekunów
w tym projekcie jest szczególna. Nie są
oni dla swoich podopiecznych nauczy-

cielami, nie mają im także zastępować
rodziców. Funkcja tutora ma być
oparta na partnerstwie i zrozumieniu,
na wspólnym pokonywaniu trudności
i wyznaczaniu realnych celów. Każdy
sukces, nawet ten najmniejszy trafia
do indeksu i ma być motywatorem do
dalszego rozwoju.
- W przypadku dzieci największe
problemy występują w szkole. Rodzice
nie zawsze są w stanie im pomóc.
I dlatego jesteśmy my – SuperW,
osoby pełne pozytywnej energii i chęci
zmian świata na lepsze. Każdy ma
wiele talentów, często głęboko schowanych. Naszym zadaniem jest, aby
dzieci te swoje umiejętności odkrywały i przenosiły do życia codziennego – zaznacza Patryk Kaszuba,
lider olkuskiego Kolegium Akademii
Przyszłości mieszczącego się w SP nr
4 im. Francesco Nullo.
Historia AP sięga 2002 roku.
W Olkuszu projekt prowadzony jest
po raz trzeci. Tak jak w innych miejscach całej Polski, tak i u nas skład
osobowy studentów jest podobny

Swoje obawy mają także mieszkańcy bloków należących do Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Spółdzielnia rozpoczyna bowiem wymianę
podzielników ciepła na urządzenia
elektroniczne, odczytywane drogą
radiową. Pierwsze modele zostały już
zamontowane w mieszkaniach na ul.
Legionów Polskich.
- Nie rozumiem, po co wymieniać
te podzielniki? Dotychczasowe też
były elektroniczne i nie było z nimi
kłopotu. Instalatorzy mówili, że te
modele będą robić dużo dokładniejsze odczyty. Słyszałam, że w innych
miastach po takiej wymianie znaczą-

co wzrosły czynsze – denerwuje się
pani Elżbieta, mieszkanka jednego
z bloków objętych projektem.
Postanowiliśmy zweryfikować
te wątpliwości u źródła. Olkuska
Spółdzielnia Mieszkaniowa odmówiła
jednak komentarza w tej sprawie.
Podobne urządzenia od kilku sezonów funkcjonują już w blokach
administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp.z o.o. oraz Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowa” na Słowikach. Jak się
sprawdzają?
- Plusem takiego rozwiązania jest
to, że można dokonywać odczytów bez
potrzeby wchodzenia do mieszkań.
Jeśli zaś chodzi o koszt ogrzewania, to
składa się na niego kilka czynników.

Ważna jest długość okresu grzewczego oraz jego intensywność. Zdarza
się również, że w trakcie okresu
grzewczego mogą nastąpić zmiany
cen energii cieplnej dostarczanej do
mieszkań przez producenta – tłumaczy inż. Krzysztof Grzybowski z olkuskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej.
Na cenę ogrzewania mieszkań
składają się koszty stałe oraz koszty
zmienne. Koszty stałe naliczane są
niezależne od tego, ile faktycznie
zużyto ciepła. Zaliczamy do nich
m.in. koszty związane z przesyłem
energii od dostawcy oraz gotowość
do podania ciepła. Koszty zmienne
ustalane są w oparciu o wskazania
układu pomiarowo-rozliczeniowego
zlokalizowanego w węźle cieplnym
danego budynku. Lokatorzy płacą
także w czynszu za ogrzewanie tzw.
części wspólnej nieruchomości, czyli
np. klatek schodowych czy suszarni
w piwnicy.
- Trzeba zwrócić też uwagę na
wysokość wnoszonych zaliczek na
ogrzewanie ujętych w czynszach.
Jeżeli przez kilka lat mieliśmy łagodne
i krótkie zimy, a nagle zdarza się długi
i mroźny sezon grzewczy, to zaliczki
ustalone na podstawie poprzednich
okresów mogą nie wystarczyć na pokrycie poniesionych kosztów i wtedy
konieczne są dopłaty – dodaje Krzysztof Grzybowski.
A jakie jest zdanie naszych
Czytelników na ten temat? Na
co jeszcze warto zwracać uwagę
w sezonie grzewczym? – Zapraszamy do dyskusji na www.przeglad.
olkuski.pl

Akademia Przyszłości
drogą do sukcesów
olkusz

Wymiana podzielników
ciepła

do lat ubiegłych. Zmieniają się za to
wolontariusze – jedni poświęcają się
swoim obowiązkom, inni natomiast
dołączają do zespołu.
- Przed rokiem sam pełniłem
funkcję tutora. Udział w Akademii
Przyszłości to nie tylko obowiązek,
ale przede wszystkim wielka przyjemność i satysfakcja. Branie udziału
w sukcesach swojego podopiecznego
to uczucie, które ciężko porównać do
czegokolwiek. Ktoś kiedyś mnie zapytał o motywację podjęcia wyzwania.
Zawsze odpowiadam tak samo: dobro
lubi wracać – dodaje Patryk Kaszuba.
Schemat pracy SuperW z dziećmi nie uległ zmianie. Cotygodniowe
indywidualne spotkania trwające
przynajmniej godzinę mają uczyć,
bawić i rozwijać. Dlatego każde zajęcia w AP wyglądają inaczej. Jedni
odrabiają lekcje, inni zwiedzają,
a jeszcze inni biorą udział w lokalnych
wydarzeniach. W tym projekcie chodzi
przecież o rozwój osobisty dziecka
i pośrednio także wolontariusza.
W najbliższych miesiącach
w ramach Akademii nie zabraknie
też eventów kolegialnych. Jednym
z najważniejszych będzie tzw. „Fotel
Prezesa”, czyli wizyta dzieci w gabinecie dyrektorskim ważnych osób
w mieście. Przez ostatnie dwa lata
studenci odwiedzali gabinet burmistrza Romana Piaśnika, w tym
zamierzają złożyć wizytę nie tylko szefowi magistratu, ale także lokalnym
przedsiębiorcom. Istotnym punktem
AP jest również coroczna inauguracja,
która tym razem odbyła się w budynku Akademii Górniczo Hutniczej
w Krakowie. Piętnastą edycję projektu
zakończy Gala Sukcesów zaplanowana na czerwiec 2018 roku.

OGŁOSZENIE

P Ł AT N E

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania wszystkim strażakom i dowódcom jednostek
straży pożarnej za pełną poświęcenia i profesjonalnie przeprowadzoną akcję gaśniczą
w Kluczach 8 października br., a także w dniach późniejszych, podczas dogaszania
pogorzeliska.
Z narażeniem zdrowia i życia zapewniliście bezpieczeństwo mieszkańcom
Klucz i okolicznych miejscowości oraz pracownikom zatrudnionym w miejscowych
przedsiębiorstwach, a także skutecznie uratowaliście mienie o wartości około
23 milionów złotych.
Dziękuję: Wojewodzie Małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi, Małopolskiemu
Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisławowi
Nowakowi, Zastępcom Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg.
Markowi Bębenkowi i mł. bryg. Pawłowi Sejmej, Komendantowi Powiatowemu PSP
w Olkuszu bryg. Dariuszowi Wilkowi, Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP
mł. bryg. Michałowi Polakowi, Komendantowi Gminnemu ZOSP RP w Kluczach Janowi
Mólowi, Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendzie Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Katowicach, jednostkom Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Wieliczce,
Tarnowie, Myślenicach, Nowym Targu, Gorlicach, Nowym Sączu, Krynicy, Zakopanem,
Dąbrowie Tarnowskiej, Suchej Beskidzkiej, Skawinie, Limanowej, Brzesku, Myszkowie,
Rabce, Wadowicach, Bochni, Miechowie, Proszowicach, Chrzanowie, Oświęcimiu,
Olkuszu, Wolbromiu, Katowicach, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Szkole Aspirantów
w Krakowie, jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Powiatu Olkuskiego w Bogucinie
Dużym, Bydlinie, Chechle, Kluczach, Kwaśniowie, Krzywopłotach, Rodakach, Ryczówku,
Bolesławiu, Laskach, Wolbromiu, Zarzeczu, Dłużcu, Bukownie, Osieku, Gorenicach,
Kąpielach Wielkich, a także spoza powiatu, z miejscowości: Przybysławice, Moczydło,
Charsznica, Kuków, Kalina Wielka, Zagórze, Sulisławice i Psary.
Dziękuję także komendantom i funkcjonariuszom Policji, w tym plutonowi
Policji z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie, Pani Agacie Knapik – Państwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Kluczach, Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska, przedsiębiorstwom
Cemex Polska – Kopalnia Dolomitu „Stare Gliny” i ZGH Bolesław w Bukownie za
użyczenie sprzętu do prac wyburzeniowych na pogorzelisku oraz wszystkim służbom,
instytucjom i mieszkańcom, którzy wsparli działania związane z tą trudną sytuacją.

Norbert Bień
Wójt Gminy Klucze
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Diamentowe i Złote Gody
bukowno

Renata Piekoszewska Kierownik USC
w Bukownie, fot. Studio Multimedialne
MIGAWKA
Już tradycyjnie w październiku obchodziliśmy w naszym
Mieście uroczysty Jubileusz Pożycia Małżeńskiego. To wyjątkowe
święto naszych Mieszkańców,
wszystkich par małżeńskich, które
z pełną odpowiedzialnością przez
50, czy 60 lat wywiązywały się ze
swych małżeńskich zobowiązań. Te
wspólnie przeżyte lata w miłości,
wzajemnym szacunku to wspaniały przykład do naśladowania dla
wszystkich młodych małżeństw
i potwierdzenie, że Rodzina jest
najważniejszą wartością w życiu
człowieka.
Aktu dekoracji wyjątkowymi
Medalami Róży, przyznawanymi dla
Małżonków obchodzących „Złote
Gody” przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski dokonał Burmistrz Miasta

Mirosław Gajdziszewki. Jubilaci
w ciepłej rodzinnej atmosferze pełnej
wzruszeń i wspomnień przyjmowali
wyrazy uznania oraz najlepsze życzenia.
60-lecie pożycia małżeńskiego
świętowali w tym roku:
Wiesława i Stanisław Buczyńscy,
Irena i Julian Hejczykowie,
Jadwiga i Marcin Kominiakowie,
Halina i Wiesław Królowie,
Julianna i Kazimierz Probierzowie,
Wacława i Józef Skrętowie,
Janina i Władysław Szopowie,
Pelagia i Bolesław Szlęzakowie,
Kazimiera i Kazimierz Walaszczykowie oraz
Maria i Jerzy Wojtachowie.
Jubilaci, którzy obchodzili w tym
roku 50-lecie pożycia małżeńskiego „Złote Gody” i odznaczeni zostali „Medalami Róży”, to:
Maria i Marian Baldowie,
Maria i Wojciech Boneccy,

Pół wieku na sportowej
mapie Polski

Zofia i Bronisław Janotowie,
Stanisława i Ryszard Kocjanowie,
Barbara i Jerzy Kolmasiakowie,
Marianna i Tadeusz Kondkowie,
Lucja i Stanisław Kucharscy,
Jolanta i Andrzej Langkamerowie,
Lucyna i Franciszek Misztalowie,
Krystyna i Józef Niewdanowie,
Teresa i Ryszard Pachowie,
Alina i Kazimierz Skorusowie,
Maria i Andrzej Stopowie oraz
Bogumiła i Jan Tarnówkowie.
Z tej tak miłej okazji, jeszcze raz
składam Państwu, Drodzy Jubilaci
gratulacje za dotychczasowe przeżycie
tak pięknej, wspólnej drogi życia. Za
ofiarną miłość, przykład życia, cierpienia, łzy radości, noce nieprzespane, słowa otuchy, za każdy siwy włosy
na skroni. Życzę pogodnej przyszłości
i jeszcze wielu Jubileuszy.
Już dzisiaj zapraszam też pary,
które w przyszłym roku obchodzić
będą Jubileusz 70, 65, 60 i 50-lecia
pożycia małżeńskiego do zgłaszania
się do dnia 10.12.2017r. do Urzędu
Stanu Cywilnego w Bukownie.

olkusz

Piotr Kubiczek

Od pięćdziesięciu lat sportowcy reprezentujący barwy Ludowego
Klubu Sportowego „Kłos” dbają
o wizerunek Olkusza, bowiem to
w Srebrnym Mieście dokładnie
26 września 1967 roku Komitet
Założycielski powołał do życia
formację, która na przestrzeni
ostatniego półwiecza zrzeszała
zawodników w czternastu różnych
dyscyplinach. Przez ten czas klub
doczekał się wielu sukcesów.
Wśród tych najważniejszych
znalazły się medale indywidualne
przywożone z imprez rangi Mistrzostw
Świata – 27, Mistrzostw Europy – 33
i Mistrzostw Polski – 251. Łącznie
Kłos na zawodach międzynarodowych
miał 76 przedstawicieli. Po pierwszy
w historii złoty krążek MP Seniorów
w 1974 roku sięgnął lekkoatleta
Witold Majka. Na premierowe złoto
w ME i MŚ klubowi działacze musieli
czekać następne dwadzieścia lat.

Dystrybucja żywności
bolesław

UG Bolesław

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu przystąpił po
raz kolejny do udziału w Programie
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa
2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017.
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O wsparcie w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 mogą starać się osoby
i rodziny znajdujące się w trudnej
sytuacji życiowej, spełniające przesłanki wskazane w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej i których dochód
nie przekracza 200% kryterium
dochodowego uprawniającego do
korzystania z pomocy społecznej.
Dystrybucja żywności wśród osób
najbardziej potrzebujących w Gminie
Bolesław będzie prowadzona przez
Caritas Archidiecezji Krakowskiej
przy współpracy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bolesławiu.
Termin i miejsce wydawania
artykułów spożywczych: 16 listopada
2017 r. od godz. 11:00 pod budynkiem Remizy OSP w Bolesławiu.
Informacje dotyczące zmiany
terminu oraz miejsca wydawania
żywności na bieżąco na stronie internetowej www.gminaboleslaw.pl oraz
w siedzibie GOPS w Bolesławiu tel.
(32) 642-40-34.

Do sukcesów od podstaw
W 1967 roku Komitet Założycielski powołał do życia LKS „Kłos”
Olkusz. Głównym pomysłodawcą
utworzenia nowych struktur była
dyrekcja Zespołu Szkół Centrali
Rolniczej Spółdzielni z dyrektorem
Zygmuntem Ślęzakiem oraz Powiatowe Zrzeszenie LZS w Olkuszu,
któremu w tamtych latach przewodniczył Henryk Swędzioł. Od początku
swojego istnienia bazę szkoleniową
i siedzibę, klub mieścił w dzisiejszym
Zespole Szkół nr 3.
- „Kłos” powstał na bazie działającego w szkole od kilku lat Szkolnego
Koła Sportowego, które prowadziło
działalność w tenisie stołowym, szachach, piłce siatkowej oraz lekkiej
atletyce. Startowano jednak tylko
w zawodach międzyszkolnych i masowych. Dopiero od założenia klubu
sekcje sportowe zaczęły uczestniczyć
w zawodach związków sportowych.
Jako pierwsi do ligowej rywalizacji
przystąpili lekkoatleci oraz siatkarki
– przypomina Janusz Mentlewicz,
obecny prezes Kłosa, pełniący swoją
funkcję już od siedemnastu lat.
Jego pierwszym w historii poprzednikiem był Tadeusz Wroński,
którego na tym stanowisku zastąpił
Edward Bocianowski. Lata 1974 –
2000 to okres rządów Kazimierza
Klicha. - Tak długie kadencje prezesów klubu oraz całe zarządy świadczą
o dużej stabilności w działaniach organizacyjnych i sportowych – dodaje
prezes Mentlewicz.
Początki wcale jednak nie były
łatwe. Trudno było o miejsce do
treningów oraz o sprzęt. Nie brakowało jednak chęci i przede wszystkim
talentu. On jak wiadomo poparty

ciężką pracą obroni się sam. W Kłosie
z każdym rokiem przybywało nie tylko
zawodników, ale także i dyscyplin. Koszykówka, akrobatyka, piłka ręczna,
tenis stołowy, modelarstwo, aerobik
sportowy, dart, szachy, wu-shu, airsoft i narciarstwo zjazdowe – łącznie
czternaście dyscyplin uprawianych
przez blisko dwa tysiące zawodników.
Te liczby robią wrażenie.
- Nasi podopieczni w minionym
pięćdziesięcioleciu otwierali nowe
rozdziały w historii sportowej Olkusza, zdobywając indywidualne medale
Mistrzostw Świata, Europy i Polski,
a w grach zespołowych zdobywali
awanse do najwyższych lig krajowych
– zaznacza Janusz Mentlewicz.
Mowa tutaj przede wszystkim
o piłkarkach ręcznych, który historyczny awans do Superligi wywalczyły będąc nadal strukturach Kłosa.
Wcześniej reprezentanci LKS-u grali
m.in. na poziomie II ligi tenisa stołowego, czy na tym samym szczeblu
w siatkówce mężczyzn.

Niełatwa teraźniejszość
Obecnie w strukturach Kłosa
działa pięć sekcji, zaczynając od
sztandarowej lekkiej atletyki, przez
modelarstwo, męską siatkówkę,
a także dużo mniej popularne wu-shu
oraz airsoft. - Kiedyś brakowało sprzętu i pieniędzy, teraz może i sprzęt
jest, jednak wciąż borykamy się
z problemami finansowymi. Dotacje
z miasta są niewystarczające i gdyby
nie wsparcie naszych wiernych sponsorów, to pewnie ciężko byłoby nam
przeżyć – przyznaje prezes Mentlewicz.
Największe nadzieje sportowe jak
zwykle pokładane są w młodzieży. Ta
dzielnie pnie się w hierarchii - głównie
tej lekkoatletycznej, biorąc udział
w najważniejszych imprezach, uzyskując naprawdę godne wyniki. To
zasługa również kadry szkoleniowej
i wspomnianych darczyńców, dzięki
którym klub mimo upływu lat ma
się dobrze.

LKS Kłos nie tylko odpowiada na zaproszenia innych klubów
i związków sportowych, ale także
sam zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie zawodach.
Najpopularniejsze z nich to: Bieg
Herosa i Międzynarodowy Bieg Uliczny Szlakiem Walk Legionistów, który
w listopadzie tego roku odbędzie się
już po raz 23.

Okolicznościowa gala
Każdy jubileusz jest okazją do
wręczenia wyróżnień tym, którzy
przez lata działali na rzecz klubu,
dbając nie tylko o jego wyniki sportowe, ale również te ekonomiczne.
Pamiątkowych medali, odznak i podziękowań dla zawodników oraz
trenerów nie zabrakło. W Miejskim
Domu Kultury na uroczystej gali
pojawili się też przedstawiciele władz
samorządowych oraz ogólnopolskich
związków sportowych. Wszyscy bez
wyjątku podkreślali ogromny wkład
wniesiony przez klub w rozwój sportu
nie tylko w mieście i powiecie, ale
nawet na arenie ogólnokrajowej.
Potwierdzeniem słów kierowanych
przez zaproszonych gości są nagrody
napływające do klubu w ostatnich
latach, a wśród nich te najważniejsze:
Laureat Centralny Sportowy Znak
Jakości „OMEGA” - najlepszy Klub
LZS województwa małopolskiego
(2009), Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy
Soli” - dla najlepszych organizacji
pozarządowych (2010), czy II miejsce
w konkursie Ministerstwa Sportu
i Turystyki za promowanie aktywności fizycznej (2016).
Po części oficjalnej odbyła się
ta mniej podniosła, ale równie miła.
Otóż na bal z okazji 50-lecia istnienia klubu przyjechała ponad setka
byłych zawodników i trenerów Kłosa.
Okazja do wspomnień była przecież
niepowtarzalna.

Patronat Honorowy Jubileuszu:
Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Komitet Honorowy Jubileuszu:
Jacek Osuch – Poseł na Sejm RP
Grzegorz Sobczyk – Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
Jacek Kucybała – Skarbnik Krajowego Zrzeszenia LZS
Jacek Doniec – Przewodniczący Małopolskiego Zrzeszenia LZS
Mieczysław Nowakowski – Honorowy Członek Krajowego Zrzeszenia LZS
Jan Kucharzyk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu
Dariusz Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki w Olkuszu
Dariusz Murawski – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Kazimierz Klich – długoletni Prezes LKS „Kłos”
Patronat Medialny: Przegląd Olkuski
Komitet Wykonawczy:
Janusz Mentlewicz, Paulina Januszek, Czesława Mentlewicz
Współpraca: Barbara Kalarus, Kinga Maj-Kopciuch, Bożena Włodarczyk,
Jacek Sypień, Łukasz Mentlewicz, Barbara Swędzioł, Zbigniew Bąchór.
Sponsorzy: Marlibo – Jacek Czekaj, MARO – Roman Chłosta,
Kurier Team 2000 – Stanisław Chłosta.
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40 lat minęło...
– jubileusz
DK w Wolbromiu

Szczególny odpust

olkusz

Piotr Kubiczek, fot. bazylika.pl
W piątek, 20 października
parafię pw. św. Andrzeja Apostoła
w Olkuszu nawiedził ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Obecność
hierarchy w murach bazyliki nie
była przypadkowa, bowiem przewodniczył on głównym obchodom
uroczystości odpustowych ku czci
Jana Kantego - wybitnego duchownego i profesora, który przed laty
jako duchowny pracował w Srebrnym Mieście.
To było jedno z ważniejszych
wydarzeń parafii w ostatnich latach.
Poprzednim razem kardynał Dziwisz
gościł w olkuskiej bazylice pół wieku
temu u boku metropolity Karola
Wojtyły, który jedenaście lat później
został wybrany na papieża. Wtedy to
obaj przybyli do parafii z okazji dwu-

stulecia kanonizacji św. Jana z Kęt.
Kardynał Dziwisz podczas piątkowej homilii nie omieszkał wrócić
pamięcią do tamtych wydarzeń.
- Towarzyszyłem mu jako osobisty
sekretarz, którym zostałem rok
wcześniej. Nie mogliśmy wtedy przypuszczać, że niedługo później Metropolita Krakowski zostanie Biskupem
Rzymu i pasterzem całego Kościoła
powszechnego – mówił wieloletni sekretarz i zarazem serdeczny przyjaciel
św. Jana Pawła II.
Kaznodzieja przedstawił również
duchową sylwetkę wyniesionego 250
lat temu na ołtarze profesora Jana
Kantego. Swoje przemyślenia oparł na
trzech cechach, które charakteryzowały świętego – modlitwie, nauce oraz
dziele miłosierdzia. W centrum życia
Kantego była Eucharystia, jednak
jego dorobek naukowy sprawił, że za
życia, a przede wszystkim w czasie
pracy na Akademii Krakowskiej, był

niezrównanym mistrzem dla swoich
studentów i słuchaczy.
Postać Jana Kantego była głównym punktem obchodów uroczystości
odpustowych. Udział w nich wzięły
setki mieszkańców, księża oraz
władze samorządowe. Jubileuszowa
msza święta miała podniosły charakter i świąteczną asystę. W końcu
takie odwiedziny i taka rocznica nie
zdarzają się często.
Święty Jan Kanty urodził się
w Kętach w 1390 roku. Po ukończeniu
studiów przyjął święcenia kapłańskie.
Od 1421 roku przez osiem kolejnych
lat prowadził szkołę klasztorną w Miechowie. W 1429 r. zaczął wykładać
na Akademii Krakowskiej, co nie
przeszkodziło mu w studiowaniu
na tej samej uczelni teologii, którą
skończył z tytułem magistra w 1443
r. W tym czasie został również kanonikiem i kustoszem w Olkuszu.
Zmarł w roku 1473. Beatyfikacji
Jana Kantego dokładnie 27 września
1680 r. dokonał bł. Innocenty XI,
natomiast pochodzący z Kęt profesor
ponad wszystko miłujący prawdę,
został kanonizowany przez papieża
Klemensa XIII 16 lipca 1767 r.
Od tego czasu św. Jan Kanty
patronuje młodzieży akademickiej
i ludziom nauki, a także licznym
placówkom oświatowym i instytucjom
charytatywnym. W Olkuszu imię
świętego profesora nosi kaplica znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie bazyliki. Została wybudowana
przy kościele w 1738 roku. Prawdopodobnie w miejscu jej powstania,
w pierwszej połowie XV wieku znajdował się dom św. Jana Kantego, byłego
proboszcza parafii.

Uroczysty Dzień Otwarty
olkusz

Zespół WWR

17 października 2017 r. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu świętowano
Jubileusz 10-lecia pracy zespołu
Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Dziecka połączony z Dniem Otwartym poradni.
W programie uroczystości znalazły się m. in. konsultacje specjalistów
dla rodziców i nauczycieli, konferencja dla zaproszonych gości oraz rodziców dzieci, objętych terapią w ramach
Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Dziecka, zajęcia dla dzieci w wieku
przedszkolnym oraz uczniów.
Konferencję otworzyła uroczyście Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olkuszu, mgr
Beata Adamska, która podziękowała
Zarządowi i Radzie Powiatu na czele
z Panem Starostą, Pawłem Piasnym,
za wsparcie działalności placówki,
oraz naszym sponsorom. Pani Dyrektor podkreśliła, że „10 lat wczesnego
wspomagania rozwoju to historia życia
OGŁOSZENIA
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niejednego dziecka, które tu trafiło. To
historia życia niejednego psychologa,
pedagoga, logopedy. To historia zmian
w pracy z dzieckiem, jakie toczyły się
na naszych oczach, jakie tworzyliśmy,
współtworzymy i będziemy tworzyć.
To nauka pokory. Dać szansę rozwojowi - to nasza misja i nasze zadanie
na co dzień”. Wczesne wspomaganie rozwoju to bezpłatne zajęcia,
mające na celu stymulowanie rozwoju
dzieci z niepełnosprawnością. Zespół
Wczesnego Wspomagania Rozwoju
w poradni w Olkuszu oferuje zajęcia
w postaci terapii psychologicznej,
logopedycznej, neurologopedycznej,
pedagogicznej, surdopedagogicznej,
tyflopedagogicznej, terapii integracji
sensorycznej oraz terapii ręki. Rodzice dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą korzystać ze
wsparcia w postaci psychoedukacji
oraz konsultacji ze specjalistami
prowadzącymi zajęcia z dzieckiem.
Następnie odbyła się prelekcja
dla rodziców na temat prawidłowego odżywiania dzieci w wieku
przedszkolnym, przygotowana przez
zaproszoną dietetyk, Panią Sonię

Zastawnik. Po konferencji przedstawiciel Rady Powiatu, Pan Robert Kozłowski, przekazał gratulacje, podziękowania oraz życzenia z okazji Dnia
Edukacji Narodowej dla wszystkich
pracowników poradni Na zakończenie
uroczystości Goście mogli zobaczyć
wyremontowaną salę do terapii
integracji sensorycznej oraz Salę
Doświadczania Świata wyposażoną
w nowo zakupiony sprzęt do terapii
polisensorycznej. Rodzice dzieci objętych programem Wczesnego Wspomagania Rozwoju mogli także zapoznać
się z ofertą specjalistycznego sprzętu
do rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Po zwiedzaniu poradni
wszyscy uczestnicy uroczystości
zostali poczęstowani jubileuszowym
tortem, ufundowanym przez Cukiernię i Piekarnię Wąs z Osieka, oraz
zaproszeni na poczęstunek.
Więcej informacji na temat działalności zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka uzyskać można na stronie internetowej
poradni: pppolkusz.pl (zakładka
WWR) lub pod numerem telefonu:
(32) 6470830.

WOLBROM

Ewa Barczyk

- Nie wyobrażam sobie Wolbromia bez tego miejsca - powiedział
podczas jubileuszowej gali Władysław Banyś, wieloletni dyrektor
Wolbromskich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil, fabryki,
dzięki której 40 lat temu powstał
lokalny Dom Kultury. Jego opinię
podzieliło wielu innych zaproszonych gości. Podczas urodzinowego
spotkania z sentymentem wspominano przeszłość, nagrodzono
zasłużonych dla rozwoju kultury
i gratulowano pracownikom instytucji dawniejszych i obecnych
sukcesów. Wisienką na torcie był
koncert zespołu Raz Dwa Trzy.
Dawne czasy, kiedy zbyt małą,
jak na lokalne potrzeby zakładową
świetlicę postanowiono zastąpić
domem kultury z prawdziwego zdarzenia na specjalnie nakręconym,
zaprezentowanym podczas imprezy
filmie wspominali członkowie ówczesnej dyrekcji Stomilu, budowniczowie
obiektu, a także osoby związane
wtedy z działalnością kulturalną
Wolbromia. Byli wśród nich pierwszy
dyrektor DK Wojciech Starostecki
oraz instruktorzy sekcji i kółek zainteresowań, działających przez kolejne
lata od początku istnienia instytucji.
Widownia z sentymentem obserwowała znajome postaci - choć była to tylko
część z osób, na przestrzeni lat pracujących z uzdolnionymi artystycznie

i sportowo dziećmi, młodzieżą, a także
dorosłymi, korzystającymi z bogatej
oferty DK.
Za zasługi w rozwoju lokalnej
kultury Srebrnym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę, odznaczony został
obecny dyrektor Domu Kultury Piotr
Gamrot. Wręczający mu odznaczenie
wojewoda małopolski Piotr Ćwik
podkreślał wielkie zaangażowanie
i charyzmę dyrektora, stwierdzając, że
wolbromski Dom Kultury pod jego kierownictwem jest jedną z najlepszych
tego typu placówek w województwie.
Za pracę i zasługi dla kultury Złotymi
Medalami odznaczeni też zostali długoletni pracownicy placówki: Maria
Grzywa, Stanisław Milejski, Tomasz
Kołodziej i Ewa Neter. Pamiątkowymi
statuetkami uhonorowano wszystkich kolejnych dyrektorów placówki:
Wojciecha Starosteckiego, Ryszarda
Janika, Wojciecha Szotę i Teresę Flakiewicz. Piotr Gamrot dziękował im
i wszystkim osobom, które pracowały
niegdyś i obecnie za owocne działania
przyczyniające się do codziennych
efektów pracy kierowanej przez siebie
instytucji kultury i jej sukcesy. Złożył
też serdeczne podziękowania wszystkim, stałym i okazjonalnym mecenasom kultury, którzy w różny sposób
wspomagają działalność i rozkwit
wolbromskiego DK.
Podczas uroczystości burmistrz
Adam Zielnik dokonał też przekazania
nowego sztandaru, który odtąd będzie
reprezentował Dom Kultury w gronie
pocztów sztandarowych na różnych
uroczystościach.

Urodzinową niespodzianką na
zakończenie oficjalnych obchodów
jubileuszu 40-lecia Domu Kultury
w Wolbromiu było odśpiewanie przez
obecnych pracowników Domu Kultury autorskiej piosenki do melodii
słynnego „Czterdziestolatka”, a następnie koncert zespołu Raz Dwa
Trzy, który gromko oklaskiwali zaproszeni na uroczystość goście, w różny
sposób związani z historią placówki.
Po koncercie zaś był urodzinowy tort
z symboliczną lampką szampana,
którą wzniesiono za pomyślność
i przyszłość jubilata, a wspomnienia, anegdoty i refleksje związane
z minionymi latami działalności DK
snuto do późnego wieczora. Wszyscy
podkreślali, że mury, nawet najpiękniejsze i najbardziej funkcjonalne nie
żyją bez ducha, którego tchną w nie
ludzie. Dom Kultury w Wolbromiu
przez kolejne lata swojej działalności
miał szczęście do pełnych zapału,
twórczych animatorów kultury, tworzących tego ducha, z pożytkiem dla
lokalnej społeczności.
Przyłączając się do gratulacji
powinszowań życzymy, aby budynek
przy Leśnej 2 w Wolbromiu zawsze
był prawdziwym domem dla każdego
przejawu lokalnej kultury, a także
miejscem, gdzie mieszkańcy będą
mogli zetknąć się z kulturą wysoką,
bez konieczności wyjazdu do większych ośrodków. Życzymy też, aby
pracownicy instytucji nie ustawali
w twórczym wypełnianiu swojej misji,
czerpiąc ze swej pracy najwyższą
satysfakcję.
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Kto to byli księża patrioci,
mało kto już dziś pamięta. O tych
kapłanach, którzy zgodzili się na
współpracę z komunistycznymi
władzami niewielu chce pamiętać,
a już najmniej sam Kościół katolicki. I nie ma co się dziwić, bo to
wspomnienie bolesne i w liczącej
ponad dwa tysiące lat historii
Kościoła rana wciąż świeża. Dziś
na chwilę rozdrapiemy tę ranę, by
przedstawić jednego z takich „patriotów” – ks. Jana Piskorza.
„Ze względu na małe wymagania
tlenowe, piskorze bywają trzymane
w prowizorycznych nawet akwariach
jako żywe barometry. Gdy następuje
zmiana ciśnienia atmosferycznego,
podpływają do ścian akwarium, a jeśli
te zmiany są duże i nagłe, przemieszczają się aż pod samą powierzchnię
wody”. J. Vostradovsky, J. Mały –
„Ryby i przynęty”, Warszawa 1976.
Ideologiczne tło
Przypomnijmy na wprowadzenie
kilka faktów. Na przełomie lat 40-50.
XX stulecia wcale niemałe grono
kapłanów rzymsko-katolickich groźbami, szantażem, czasem ze strachu,
a bywało dla szybkiej kariery czyli kolejnych szczebli w hierarchii kościelnej, zgodziło się poprzeć linię jedynie
słusznej Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej. Komuniści wykorzystywali patriotów w sutannach do walki
z Kościołem. Pomysł z powołaniem
tego ruchu powstał na fali oburzenia,
jakie wywołał u komunistów dekret
papieski z 1949 r., który zabraniał
katolikom wstępowania do partii
komunistycznej. Wygłaszali więc owi
usłużni kapłani piętnujące hierarchię
kościelną przemówienia stanowiące odgórnie zalecaną ingrediencję
do wszelakich zebrań i zjazdów.
Jako tzw. reprezentanci szeregowego
(czytaj: postępowego) duchowieństwa
działali w PAX-ie, koncesjonowanej
organizacji katolickiej, którą na zlecenie gen. NKWD Iwana Sierowa, tego
samego, który pojmał 16 przywódców
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Polskiego Państwa Podziemnego i AK,
założył przedwojenny radykalny narodowiec Bolesław Piasecki. Większość
księży, jak i sam prymas kardynał
Stefan Wyszyński, była zmuszona do
tolerowania w swoim gronie wiernych
partii kolegów. Kościół musiał iść
na ustępstwa, bo komuniści szukali
tylko pretekstu do frontalnego ataku.
Przykładem dla opornych miał być los
biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka aresztowanego pod absurdalnym zarzutem dywersji i szpiegostwa,
skazanego następnie na 12 lat więzienia, który torturowany stracił podczas
przesłuchań zęby, a w wyniku ogólnego wycieńczenia krótko po uchyleniu
wyroku i uwolnieniu zmarł. A przecież
uwięziony był również sam Prymas.
Kim byli ci, którzy się ugięli, ci, do
których prymasowskie non possumus
nie dotarło, ci, którzy dali się złamać?
Oto sylwetka jednego z nich, ks. Jana
Piskorza, który przez pewien czas
był wikariuszem kapitulnym diecezji
katowickiej, a wcześniej m.in. uczył
religii w olkuskim gimnazjum.
Chwalebne początki
Urodził się w 1901 r. w Lipniku koło Białej (dziś Bielsko-Biała).
Jako dziecko był zdolny, błyskotliwy
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Słowniku Biograficznym – do szkoły
powszechnej w Olkuszu, gdzie jako
prefekt miał spędzić lata 1931-35.
Potem krótko był proboszczem w parafii Kossów, a ponieważ znów miał
problemy ze zdrowiem wyjechał na
urlop do Rabki, by w 1936 r. wrócić
do Olkusza. Pozostawał tu aż do
1939 r. Zadziwiające, ale w broszurze
wydanej z okazji 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Olkuszu (przed wojną za patrona
miała J. Piłsudskiego), która ukazała
się w 1996 r., w gronie nauczycieli
pracujących w tej placówce w latach
1926-1940 nie ma nazwiska ks.
Piskorza, choć wymienia się pięciu
innych księży. Czyżby jego nazwisko
umknęło uwadze autorów? – zastanawiałem się. W tym czasie była tu jeszcze szkoła nr 2, ale tylko dla dziewcząt
(chłopcy uczyli się w I). Być może to
w niej uczył ks. Piskorz? – dociekałem. A może – w mojej głowie zrodziła
się inna hipoteza – ks. Piskorz nie
uczył w szkole powszechnej, ale
w tutejszym sławetnym już 80-letnim
Liceum Ogólnokształcącym im. Króla
Kazimierza Wielkiego? Postanowiłem
sprawdzić ten trop. Eureka! W wydanej w 1956 r. z okazji 40-lecia

1935 r. Widzimy go wśród uczestników zjazdu, konkretnie w sali gimnastycznej przy ul. Augustiańskiej;
prawdopodobnie jest to fotografia
wykonana 3 maja, między g. 12.30,
a 14.30, podczas otwarcia zjazdu;
ks. Piskorz (łysiejący mężczyzna
w okularach) siedzi w drugim rzędzie,
po prawej stronie ławy, na samym
jej końcu. Przed nim jest ówczesna
dyrektorka gimnazjum żeńskiego Elżbieta Zbiegowa, a za nim inna znana
osobistość Olkusza, znana działaczka społeczna Zofia Okrajniowa. Nie
dość więc, że ks. Piskorz, wtedy już
nie nauczający religii w olkuskim
gimnazjum, został zaproszony, to
jeszcze otrzymał dość eksponowane
miejsce. Na pewno w jakimś stopniu
odpowiada za ten stan rzeczy profesja, jaką uprawiał (księża – podobnie
jak dziś – byli wtedy mocno hołubieni
podczas wszelakich uroczystości),
ale być może był dobrze pamiętany,
wszak od jego pracy w gimnazjum
minął raptem rok. Wszelako pytany
przeze mnie kilka lat temu Mieczysław Karwiński (zmarły przed rokiem
znany olkuski społecznik, w końcu
lat 30-tych podjął naukę w olkuskim
Gimnazjum), jakoś go sobie nie

Wrocławiu, mianował Piskorza wikariuszem generalnym. Rok później był
już dziekanem – infułatem kapituły
wrocławskiej.
Wspierając pokój
W tym czasie już współpracował
z władzą ludową, gdyż był członkiem
Komisji Intelektualistów i Działaczy
Katolickich przy Polskim Komitecie Obrońców Pokoju, a od 1951
r. przewodniczył tej komisji w woj.
wrocławskim. Nie wiemy co go do tej
współpracy skłoniło, dlaczego dał się
namówić na kolaborację z systemem?
Czy go złamano, czy przekonano...?
Trudno dziś orzec, czy stała za tym
li tylko niepohamowana ambicja,
by szybciej awansować. A była ta
współpraca daleko posunięta. Dostąpił wszak „zaszczytu” przewodzenia
komitetowi organizacyjnemu Ogólnopolskiego Zjazdu Duchownych
i Działaczy Katolickich, który odbył
się w grudniu 1951 r. Pełnienie

„Biskup” Stalinogrodu
i chętnie się uczył. Po prostu idealny
kandydat na księdza. W Białej zdał
maturę w 1919 r. i rzeczywiście postanowił zostać księdzem. Ojciec z matką
– rzecz oczywista – pochwalali wybór
syna, bo ksiądz w domu, to było wtedy
marzenie każdej wiejskiej rodziny;
stąd wzięło się nawet porzekadło:
„Kto ma księdza w rodzie, tego bieda
nie ubodzie”. A dla sąsiadów powód
do zazdrości. Seminarium duchowne
skończył Jan Piskorz w Kielcach, tam
też otrzymał święcenia kapłańskie
w 1923 r. W latach 1923-27 studiował
teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jeszcze jako student, będąc
na kuracji w Rabce, pełnił funkcję
kapelana kaplicy zdrojowej i to dzięki
jego staraniom wybudowano wówczas
kościół św. Teresy. Od 1928 do 1931
r. uczył religii w szkole w Kielcach,
krótko (w 1931) posługiwał Polonii
francuskiej. Po powrocie z Francji trafił – jak czytamy w Polskim

szkoły „Księdze Pamiątkowej Liceum”
znalazłem księdza Piskorza. Tyle
tylko, że napisano, iż uczył tu religii
jedynie w latach 1930-34. O latach
1936-39 i jego tu pracy ani słowa. Ba,
o samym księdzu w opasłej „Księdze”
nie ma żadnego wspomnienia, prócz
imienia i nazwiska na długiej liście
nauczycieli. Czyżby nie pozostawił
po sobie żadnego wspomnienia wśród
wychowanków, czyżby nikt go nie
zapamiętał?
Prawdopodobnie tak właśnie
było. Cóż, być może nie był osobą
z charyzmą, którą się zapamiętuje
i wspomina po latach... Wszelako
w „Jednodniówce wychowanków
>>Kazimierzówki<< wydanej na 90.
rocznicę powstania gimnazjum im.
Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu 1916-2006” znalazł się ks.
Jan Piskorz na zdjęciu (patrz fot. 1)
z I Zjazdu Wychowanków i Wychowanek Gimnazjum w Olkuszu 3-4 maja

przypominał.
Okupację spędził ks. Piskorz
w Jędrzejowie, gdzie uczył najpierw
w liceum, a po jego zamknięciu podjął
trud i ryzyko tajnego nauczania.
Od 1941 r. administrował parafią
Bielany, następnie ukrywał się.
Jako wikariusz spędził pewien czas
w Skalbmierzu, Sieciechowie, Uniejowie i Naramie (ostatnia wioska leżąca
na wschodnich rubieżach ziemi
olkuskiej należała wtedy do naszego
powiatu). Od 1945 r. pojawił się znów
w liceum w Jędrzejowie. Potem wyjechał na – jak to się wówczas mówiło
– ziemie odzyskane. Uczył religii m.in.
w szkole w Oleśnicy. W latach 1946
– 1951 pełnił różne funkcje w kurii
wrocławskiej, choćby nadzorując
odbudowę świątyń. Od maja 1952
r. był członkiem odnowionej kapituły metropolitalnej wrocławskiej.
W sierpniu tegoż roku ks. Kazimierz
Lagosz, wikariusz kapitulny we

tych funkcji na pewno pomagało
mu w karierze duchownej. Pomagał
władzy nie tylko organizacyjnie.
Pisał słuszne artykuły (m.in. programowy elaborat wspomnianego
zjazdu), piętnował remilitaryzację
NRF. W sprawach niemieckich miał
się chyba za fachowca, skoro brał
udział w obradach Stałej Delegacji
Międzynarodowej Konferencji dla
Pokojowego Rozwiązania Problemu
Niemieckiego (odbyła się w Berlinie
w czerwcu 1953 r.). Był też członkiem
władz krajowych Komisji Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich przy Ogólnopolskim Komitecie
Frontu Jedności Narodu. Wszystko
to w czasach, gdy inni księża byli
szykanowani, więzieni, a nawet
skazywani na śmierć, by wspomnieć
choćby ks. Józefa Lelito, który taki
wyrok otrzymał w styczniu 1953 r. za
„związki z emigracyjną Radą Polityczną i z ośrodkiem w Bergu”. Postawa
społeczno– polityczna Piskorza, zdaniem władz komunistycznych, stanowiła gwarancję, że da on sobie radę
w bardzo trudnej diecezji katowickiej. W wyniku porozumienia władz
państwowych z kościelnymi (porozumienie polegało wówczas na tym, że
władza nakazywała, a Kościół – dla
własnego „dobra” – musiał się z nakazem zgodzić) ks. Jan Piskorz został
20 stycznia 1954 r. wikariuszem
kapitulnym diecezji stalinogrodzkiej
(przypomnijmy, że na wniosek autora
„Łyska z pokładu Idy” Gustawa
Morcinka Katowicom po śmierci
Wielkiego Językoznawcy nakazano
zmienić nazwę na Stalinogród). Jako
wikariusz miał być pomocnikiem
biskupa, szybko jednak zastępca zastąpił zastępowanego. W marcu tegoż
roku inny spolegliwy wobec PRL duszpasterz, bp Michał Klepacz, za zgodą
Watykanu, nadał Piskorzowi prawa
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biskupa rezydencjonalnego. Jerzy
Pietrzak w PSB, w gorącym politycznie 1981 r., tak opisywał rządy bpa
Piskorza na Górnym Śląsku: „Rządy
P.-a w diecezji katowickiej upłynęły
pod znakiem konfliktu z przeważającą częścią duchowieństwa, które
zarzucało P.-owi nie respektowanie
prawa kanonicznego, autokratyczne
poczynania, nadmierne obciążenia
finansowe parafii, zbytnie uleganie
czynnikom polityczno-administracyjnym. Ponadto większość księży
poczuwała się do wierności wobec
wysiedlonego z diecezji do Wielkopolski bpa katowickiego Stanisława
Adamskiego i jego sufraganów (bpa
Adamskiego oskarżono o dywersję, bo
dał zgodę księżom ze swojej diecezji,
by zbierali podpisy w sprawie nauki
religii w szkołach – dop. OD).
Obcięta kopuła
„W czasie swego urzędowania P.
zakończył w r. 1955 budowę katedry
katowickiej pod wezwaniem Chrystusa
Króla, odstępując wszakże od dawnych
planów architektonicznych” (PSB).
– Ksiądz Jan Piskorz nie był
nigdy biskupem – zapewniał po
latach ksiądz Stanisław Puchała,
proboszcz Katedry Chrystusa Króla
w Katowicach. O działalności stalinowskiego „pasterza” katowickiej
diecezji wspominał niechętnie. W archiwum katedry nie zachowano po
nim wielu pamiątek. – To ksiądz
Piskorz podjął decyzję o jej obniżeniu
o całe 38 metrów, czyli 40 procent
w stosunku do pierwotnych planów
architektonicznych – mówił ksiądz
Puchała. – Władze komunistyczne
tego zażądały, żeby katedra nie była
najwyższym budynkiem w mieście,
aby nad robotniczymi Katowicami
(a właściwie Stalinogrodem – dop.
OD) nie górował krzyż – dodawał.
Katedra jest absurdalnie przysadzista. W albumie „Katedra Chrystusa Króla w Katowicach”, wydanym
staraniem parafii katedralnej Chrystusa Króla pod redakcją księdza
Stanisława Puchały oraz Anny Liskowackiej, o stalinowskim wikariuszu
kapitulnym napisano niemało, ale
niewiele pozytywnie. W pamięci
wiernych zapisał się jako ten, który
dopuścił do obniżenia katedry i w ten
sposób do jej oszpecenia. Zapamiętano mu także pośpiech, przez co
wybudowano ją byle jak. „Wszystko
podporządkowano wyznaczonemu terminowi konsekracji katedry
w dniu 30 października 1955 roku.
(...) Tabernakulum na ołtarz główny
wmurowano dopiero w nocy z 29 na
30 października. W tym pośpiechu
w ogóle nie myślano o dzwonach,
zastąpiono je dźwiękami z taśmy magnetofonowej” – czytamy w albumie.
Konsekracja odbyła się w terminie, ale traktowano ją bardziej
jako uroczystość propagandową niż
kościelną oraz sukces „postępowego” wikariusza. Dlatego też została
zbojkotowana przez wielu księży.
A kapituła wręcz odmówiła w niej
udziału.
Bibliografia
„Jednodniówka wychowanków >>Kazimierzówki<< wydana na 90. rocznicę powstania
gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w
Olkuszu 1916-2006”, Olkusz, czerwiec 2006.
„Katedra Chrystusa Króla w Katowicach”,
Katowice 2000.
„Księga pamiątkowa Liceum w Olkuszu”.
Kraków 1957.
J. Pietrzak – „Piskorz Jan”, PSB, tom XXVI/3,
zeszyt 110, 1981.
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Ogłoszenia
drobne
już od 2,76 zł*
*cena netto, do 40 znaków.

OGŁOSZENIA DROBNE
Kupię - Sprzedam
=Sprzedam cegłę silikatową

białą - 250x120x65, ok. 8000 szt.,
cena - 60 gr./szt. (do negocjacji).
Tel.(796)177027.
Autoskup- kupię każdą markę, tanie
i drogie, gotówka od ręki, płacę
najlepiej. Tel.(512)898278.
=Komis wielobranżowy rtv agd,
skup-sprzedaż, art. satelitarne, elektronarzędzia, pralki. Plac Targowy.
Tel.(502)261113.

Usługi
=FIRMA INTROLIGATORSKA
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewicza 19 (naprzeciwko “Victorii”).
Tel.(32)6413433, (643)0987,

(606)306841, oferuje: oprawy
tradycyjne - twarde (duża ilość
kolorów), bindowanie, termobindowanie, bigowanie, złocenie metodą
termodruku.
Autoskup- kupię każdą markę, tanie
i drogie, gotówka od ręki, płacę
najlepiej. Tel.(793)001819.
=Zwyżka 20 m, wycinka drzew,
wynajem i usługi rębakiem do
gałęzi, elektyczne itp.
Tel.(512)373245.

Budowlane
=Usługi Malowanie.
Tel.(799)914523.
=Firma budowlana oferuje usługi:
dachy, elewacje, kompleksowe
wykończenie wnętrz.
Tel.(881)301789.
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TYGODNIK REGIONALNY
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Kolportaż: Przegl¹d Olkuski kolportowany jest do wszystkich mieszkañ i firm w Olkuszu (tak¿e na Pomorzanach) oraz do: Klucz,
Bogucina Du¿ego, Bogucina Ma³ego, Boles³awia, Braciejówki, Bukowna, Bydlina, Che³ma, Chech³a, Cieœlina, Czubrowic, Golczowic,
Go³aczew Nadm³ynia, Gorenic, Hutek, Gór Bydliñskich, Jangrota, Jaroszowca, Klucz, Klucz Osady, Kolbarku, Kosmolowa, Kr¹¿ka,
Krza, Krzykawy, Krzykawki, Krzywop³ot, Kwaœniowa, Lasek, Osieka, Micha³ówki, Pazurka, Podlipia, Przegini, Rabsztyna, Rac³awic,
Rodak, Ryczówka, Sieniczna, Starego Bukowna, Su³oszowej, Troksa, Trzyci¹¿a, Ujkowa Nowego, Witeradowa, Wod¹cej, Wolbromia,
Zarzecza, Zawady, Zimnodo³u, Zedermana, ¯urady.

Elektrotechniczne
=Naprawa Telewizorów.
Tel.(791)849525.

Finansowo - prawne
=Darmowa porada prawna, pon.
godz. 12-13. Kancelaria Lex Novum
Olkusz, ul. Biema 5b.
Tel.(513)761029, (530)369200.
=Chwilówki oraz zastaw.
Tel.(796)435370.
Lombard Tomasz Kiełtyka, Olkusz,
Kasztanowa 4, czynne 8-20, skup
i sprzedaż złota, atrakcyjne ceny,
super warunki. Tel.(512)777884.

Okolicznościowe
=ATELIER Olkusz, Żuradzka 1
zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia
NOCNA I ŚWIĄTECZNA
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE
POWIATU OLKUSKIEGO:

OLKUSZ

Olkusz, gm. Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu
przy alei Tysiąclecia 13, w gabinetach
lekarskich przy Poradni Medycyny Pracy
w budynku oddziału psychiatrii

Tel. 41 240 13 45

WOLBROM

Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

Miejsko-Gminne Centrum Medyczne
WOL-MED Sp. z o.o., ul. Skalska 22

Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74

do dokumentów (drobny retusz
gratis, możliwość wykonania
w domu u klienta).
Tel.(600)057912.
FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK
30. Najszybsze i najtańsze zdjęcia
do dokumentów w 3 minuty +
retusz gratis (możliwość dojazdu
do klienta). Tel.(600)057911,
(692)736760.

Motoryzacja
=OLEJE, FILTRY, AKCESORIA
I PROFESJONALNE NARZĘDZIA
SAMOCHODOWE
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz, ul.
Sikorka 21. Tel.(32)6450660,
czynne: 8-19.
=AUTO-PLAST sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bieżące
- części i akcesoria
- lakiery samochodowe już od 17
zł/100 ml
- lakiery spray do wszytkich pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysiąclecia 1B, Tel.
(32)7547633, (601)445721,
(695)634005.

=AUTO-SZYBY: markowe
szyby samochodowe, sprzedaż,
montaż, naprawa, serwis. Bogucin Duży 100. Tel.(32)6428656,
(663)747609.
Autoskup, osobowe, dostawcze.
Tel.(531)666333.
=AUTO SKUP GOTÓWKA, OSOBOWE I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE
MARKI I ROCZNIKI, NAJLEPSZE
CENY, DOJAZD. TEL.(515)274430,
(602)871305.
Autoskup- kupię każdą markę, tanie
i drogie, gotówka od ręki, płacę
najlepiej. Tel.(793)001819.
=POMOC DROGOWA.
Tel.(695)634005.
=SERWIS KLIMATYZACJI.
Przeglądy - dezynfekcja- naprawa.
Olkusz, Al.1000-lecia 1b,
Tel.(695)634005.
=SERWIS KLIMATYZACJI.
Przeglądy - dezynfekcja- naprawa.
Olkusz, Al.1000-lecia 1b,
Tel.(695)634005.

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

Grunty
=Sprzedam działkę budowlaną
w Niesułowicach 17,5a.
Tel. 737477731

Praca
=Zatrudnię na stanowisko stróża
osobę z orzeczeniem min. II grupa,
teren pracy okolice Wolbromia.
Tel.(509)020901.
=Zatrudnię do biura osobę z orzeczeniem min. II grupa, teren pracy
okolice Wolbromia.
Tel.(509)020901.
=40 lat, wykszałcenie wyższe
ekonomiczne, szukam pracy.
Tel.(693)651057.
=Przyjmę do biura spedytora na
transport międzynarodowy, znajomość j.angielskiego, również do
przyuczenia. Tel.(509)020901.
=Przyjmę kierowcę na transport
międzynarodowy, C+E, na chłodnie,
wyjazdy tygodniowe.
Tel.(666)352660.

RÓŻNE
=Stoisko Nr 3 Zaprasza!
W sprzedaży: dżinsy, sztruksy,
kurtki zimowe, przejściowe, spodnie
z polarem. Targowisko ul. Sławkowska, wt, pt i sob. do 14.00.
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ZDROWIE i URODA

alergolog

CHOROBY ZAKAŹNE

immunolog

Bezbolesne testy alergiczne, odczulanie alergii,
test obciążeń organizmu. Venus Alergo-med
& SPA tel: 511-998-966 ul. Krakowskie Przedmieście 7, Olkusz www.alergo-med.pl

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.

Elżbieta Papuga-Szela immunolog kliniczny,
spec. chorób wewnętrznych. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Piątki
w godz 9-13.

COACHING

KARDIOLOG

CHIRURG

Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chirurg,
USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. Leczenie chorób żył: leczenie żylaków, „pajączków” za
pomocą skleroterapii, leczenie owrzodzeń. Kompresjoterapia (leczenie niewydolności żylnej),
konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. Centrum
Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 64. Przyjmuje w środę, piątek od 16.00. Rejestracja
telefoniczna 32 645 44 70.
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg,
specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, ul.
kr. K Wielkiego 28. Center-Med. Czw. od 17.00.
Rejestracja tel. 604 979 399, 604 503 799.
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista
chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00.
Tel. 604 410 240.
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. Laser - usuwanie zmian skórnych, leczenie wrastających paznokci, zamykanie
naczyń. Olkusz, ul. Krakowskie Przedmieście 11/18. Czw. od 17.30. Rejestracja, tel.
530 88 16 13 po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej.
O l k u s z , u l . S ł a w ko w s k a 4 . C z w a r t e k
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,
32 733 96 79. www.gal-med.com
Sławomir Kaźmierczuk lek. med., chirurg ogólny,
proktolog. Konsultacje, biopsje, USG jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów
chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne,
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV PONIEDZIAŁEK 16:00 -18:00.

CHIRURG DZIECIĘCY
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy.
Konsultacje, USG, zabiegi chirurgiczne, stulejka,
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów.
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”,
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479
10 00. SOBOTA 09:00–12:00.

CHIRURG naczyniowy
Krzysztof Lenkiewicz lek. med., chirurg naczyniowy. Konsultacje, badanie USG DOPPLER żył
i tętnic, diagnostyka miażdżycy, skleroterapia,
leczenie żylaków, leczenie ran. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK
15.30–19.00.

CHIRURG ortopeda

Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek Piotr
Osuch, specjalista chirurg ortopeda traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek naprzeciw szpitala - obok piekarni). Rejestracja tel.
666 329 480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00
(zamiennie wtorki).
Grzegorz Jarosławski lek. med., ortopeda, lekarz
sportowy. 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. PONIEDZIAŁEK 09:00–17:00.
Kamil Zamarło lek. med., ortopeda. 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.
WTOREK 16:00–19:00.
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. NZOZ
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.
Manfred Zappa dr n. med. specjalista II st. chirurgii ortopedycznej. Leczenie schorzeń układu
kostno-stawowo-mięśniowego falą uderzeniową.
Olkusz, ul. J. Piłsudskiego 18. Pon.-pt. 15-18.
Rejestracja godz.12-18. Tel.786 866 820.
Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.
Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., pt.
Od 17.00. Tel. 32 643 32 12.
Wojciech Gołąb lek. med., ortopeda. 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.
WTOREK 18:00–19:00.
Waldemar Pasich, specjalista chirurgi urazowej
i ortopedycznej, specjalista medycyny sportowej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad
Bankiem, Milenium). Wejście od podwórza. Pon.
17-19, czw. 16-18. Rejestracja tel. 604 489 612.
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M i c h a ł Two r u s D y p l o m o wa ny C o a c h ,
analiza behawioralna i poznawcza, Extended
Disc, treningi miękkie. Tel. 504 06 99 06,
www.tworus.com.pl

Dermatolog
Anna Dudek, lek. med. spec. specjalista dermatolog – wenerolog, kosmetolog. Olkusz, ul. K.K.
Wielkiego 64. Rejestracja do gabinetu tel. 32 645
44 70. www.annadudek.pl
Barbara Wąs, specjalista dermatolog. Centrum
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64,
tel. 32 645 44 70. Wt., czw. 16-18, sob. 10-12.
Magdalena Sporek-Osołkowska lek. med., dermatolog. Konsultacje, videodermatoskopia,
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn.
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”,
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479
10 00. SOBOTA 09.00–12.00.
Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermatolog.
(lecznie dorosłych i dzieci) Olkusz, ul. Bylicy 1
p. 11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75.
Pn., śr. 16.00-18.00.

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

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

endokrynolog
Agnieszka Żak-Gołąb dr n. med., endokrynolog,
internista. Konsultacje, USG tarczycy. Przyjmuje:
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al.
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV
WTOREK 15:30–18:00.
Edyta Barczyk dr n. med. , Endokrynolog. Olkusz,
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64, rejestracja- tel.
32 645 44 70.

Gastroenterolog
Paweł Kajfosz lek. med., gastroenterolog, internista. Konsultacje gastrologiczne, konsultacje
hepatologiczne. Przyjmuje: Centrum Medyczne
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. SOBOTA 09.00–12.00.

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

GINEKOLOG
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.
Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 17-18. Tel.
695 942 182.
Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekologpołożnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A. Rej. tel.
530 414 770, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.
Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekologpołożnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wtorek, piątek od
15:00. Tel. 514 288 668 (po 15:00).
Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog.
Konsultacje, USG, KRIO, 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 14:00–16:00.
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.
Zuzanna Gierzyńska lek. med., ginekolog.
Konsultacje, USG, KRIO, 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.
SOBOTA 09:00–12:00.

•

poradnia schorzeń sutka

Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii
Onkologicznej . Olkusz, ul. Sławkowska 4. Czwartek
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,
32 733 96 79. www.gal-med.com

Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak.
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA,
U S G , D O P P L E R . Re j e st ra c j a p o 1 6 : 0 0
tel. 796 797 112, wt.16-18, pt.16-18.

Paweł Koźmiński, dr n. med., spec. nefrolog.
Leczenie chorób nerek, układu moczowego,
nadciśnienia tętniczego. Olkusz, ul. Buchowieckiego 15A. Rejestracja od pon.-sob. 8-20.
Tel. 32 645 49 02 / 04.

NEUROCHIRURG
Łukasz Janeczko lek. med., neurochirurg. Konsultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów,
leczenie bólu. Przyjmuje: Centrum Medyczne
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. SOBOTA 09:00–13:00.

NEUROLOG

Janusz Rogóż lek. med., kardiolog, internista,
lekarz medycyny pracy. Konsultacje, badania
profilaktyczne, badania kierowców, EKG, ECHO
serca, USG tętnic szyjnych. Przyjmuje: Centrum
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 17.00–19.00.

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

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

Maria Marciniak-Chmielewska, Neurolog.
Olkusz, ul. Nowowiejska 11. Godziny przyjęć:
pon., wt., śr., czw., 10-12, 16-18. Rejestracja
telefoniczna codziennie tel. 696 024 735.

Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsultacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG.
Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. tel. 602 489 648.
www.kardiolog-olkusz.pl
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.
Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista
kardiolog. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń
rytmu serca. EKG, Echo serca, Holter EKG, Holter
ciśnieniowy. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28
(I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.

KARDIOLOG dziecięcy
Arkadiusz Wierzyk kardiolog dziecięcy, pediatra.
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”,
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel.
32 479 10 00. III czwartek miesiąca w godz. 16-19.

LARYNGOLOG
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.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz,
ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032,
32 754 34 64 (po 15.). Pon., czw. 15-17.
Lidia Liszczyk-Mania lek. med., 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 od
15.30.
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngolog. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”).
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Wt., śr.
i pt. 17-19.

LOGOPEDA
Agnieszka Kowal, logopeda dyplomowany.
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 29 (budynek byłego OPB),
I piętro, pok. 21. Rejestracja tel. 606 262 291.

MASA¯YSTA
Beata Banasik. Masaż klasyczny, limfatyczny,
antycellulitowy, również kobiet w ciąży. W domu
klienta. Tel. 501 663 912.

MEDYCYNA estetyczna
Medesto, szeroki zakres zabiegów medycyny
estetycznej. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. K.
Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, wt.
8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny estetycznej. Laser. Rejestracja tel. 530 88 16
13. www.chirurgiaolkusz.pl
Studio Venus Expert, Joanna Sułowicz dr n.
med., dermatolog , wenerolog , lekarz
medycyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów
medycyny estetycznej. Olkusz, ul. Szkolna 3,
Tel. 501 310 050.

MEDYCYNA sportowa
BARBARA BANYŚ - lekarz sportowy, specjalista
neurologii i rehabilitacji medycznej - kwalifikacja
do uprawiania sportu oraz testów sprawnościowych do służb mundurowych, tel: 600 00 99 42.

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

Elżbieta Kulka lek. med., neurolog. Konsultacje.
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”,
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479
10 00. ŚRODA 17.00–19.00.

Przemysław Puz, dr n. med. specjalista neurolog.
NEUROKARD, Bukowno, ul. Pocztowa 3. Rejestracja telefoniczna: 668 127 238.
Przemysław Puz dr n. med., neurolog. Konsultacje, badanie USG DOPPLER naczyń wewnątrzczaszkowych, badanie USG DOPPLER tętnic
szyjnych i kręgowych. Przyjmuje: Centrum
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. WTOREK
16.00–18.00.
Renata Mędrek - Januszek, specjalista neurolog.
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Rejestracja telefoniczna: 501 760 436.

OKULISTA
Anita Lyssek – Boroń, dr n. med. specjalista
chorób oczu. Szeroka diagnostyka oka (OCT, USG,
foropter), wieloletnie doświadczenie w chirurgii
zaćmy, jaskry, siatkówki. Olkusz, ul. Parkowa 9a,
wt., czw. od 16:30. Rejestracja tel. 606 790 500.
Diagnostyka i chirurgia oka „OKO-TEST” pod
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. Nullo 35B.
Rejestracja tel. 32 643 25 85, godz. 9-16.
www.okotest.pl
Katarzyna Rataj – Pająk lek. med. specjalista
chorób oczu, badania okulistyczne niemowląt,
dzieci i dorosłych. VIS – OPTICA, Olkusz, Al. 1000lecia 20. Rejestracja codziennie tel. 784 820 130,
przypadki pilne 508 177 970.
Magdalena Kuchno, lek. med. specjalista chorób
oczu. Konsultacje, wady wzroku, komputerowe
badanie wzroku i dobór soczewek, pomiar ciśnienia gałki ocznej, leczenie zaćmy, medycyna pracy.
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”,
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479
10 00. ŚRODA 15.00–17.00.

ONKOLOG
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej.
O l k u s z , u l . S ł a w ko w s k a 4 . C z w a r t e k
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,
32 733 96 79. www.gal-med.com
Tomasz Muszalski, specjalista onkologii klinicznej. Przyjmuje w poniedziałki od godz. 16.30.
INTER-MED, Olkusz, Al. 1000-lecia 16. Rejestracja
tel. 32 479 10 00.

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

PediAtra
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista
medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921,
505 988 780.
Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, specjalista
chorób noworodków. Profilaktyka dzieci zdrowych, leczenie dzieci chorych. USG: stawów biodrowych, mózgu, jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz,
ul. Piłsudskiego 14A. Rej. tel. 503 706 119.
Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista chorób
dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, Olkusz, ul.
Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 32 643 08 89.
Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób
dzieci, neonatolog. Diagnostyka i leczeni dzieci
i noworodków, badania USG: głowy, jamy 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.

Podolog
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr Paulina
Węglarz. Usługi kosmetyczne i lecznicze dla Twoich
stóp. Tel. 517 952 536. www.podologolkusz.pl
Dojazd na terenie Olkusza gratis.
Nowość! Specjalistyczna pielęgnacja stóp,
pedicure leczniczy. Sun & Onyx Olkusz,
ul. Sławkowska 5. Tel. 698 919 343. Facebook:
gabinet zdrowych stóp.

PSYCHIATRIA
/ psychoterapIA
Agnieszka Szotek - psycholog, terapeuta - dzieci,
dorośli. Diagnoza, terapia, rozwój. Tel. 795581519.
Gabinety Psychologiczne Krakowska 3.
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psychoterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.
Gabinet lekarski Anna Chmiest, psychiatra,
psychoterapeuta. Przyjmuje środa, piątek 13.0019.00, czw. od 15.00. Rejestracja telefoniczna 519
343 030. www.psychiatra.olkusz.pl
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Diagnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wolbrom,
Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 408.
Gabinet Psychoterapeutyczny - Marta Jarosz ul.
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depresja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571
www.olkuszpsycholog.pl
Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra,
psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 28.
Czw.: 15-20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 89.
Kraków, ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, czw. 8-13,
pt. 15-20. www.opoczynska-morasiewicz.pl

REHABILITACJA
Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne
Marlibo-Medica w Olkuszu. Tel.: 32 6261731
www.marlibo-medica.pl
Specjalistyczna Rehabilitacja dorosłych, dzieci i
niemowląt. Nowoczesny sprzęt medyczny.
Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów.
Terapia manualna, suche igłowanie, NDT-Bobath,
PNF, McKenzie, FDM, kinesiotaping, masaż,
kinezyterapia, fala uderzeniowa, krioterapia
ciekłym azotem, sonda laserowa, ultradźwięki
skojarzone, TENS, ID, JF, vacuum, pole magnetyczne, bioptron i inne.
Gabinety: ortopedyczne, neurochirurgiczny,
neurologiczny, internistyczno-kardiologiczny,
diabetologiczny, neonatologiczny, pediatryczny,
pulmonologiczny dla dzieci i dorosłych.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy.
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113
308. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro
(Medesto).
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia 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
Ilona Cudejko, NDT-BOBATH dla dzieci i dorosłych, terapia manulana MCKENZIE, sportowa,
ortopedyczna. Przyjmuje: Centrum Medyczne
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.
Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii.„FIZJOMED”
masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.Olkusz,
ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok Skarbka)
Tel. 600 585 055. www.fizjomed-olkusz.pl
Janusz Kocjan, mgr fizjoterapii, w trakcie doktoratu (dr n.med). Rehabilitacja dzieci i dorosłych. Ortopedyczna. Neurologiczna. Sportowa.
Po zabiegach operacyjnych. Leczenie bólu.
McKenzie. Terapia Manualna. Masaż. Ćwiczenia.
Drenaż. Kinesiotaping. Neuromobilizacja. Wady
postawy. Skoliozy. Gimnastyka korekcyjna.
Olkusz, K. K. Wielkiego 54 A. Tel. 885 628 627
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Profesjonalna fizjoterapia, masaż leczniczy i relaksacyjny.
Wizyty domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.olkusz.pl

reumatolog
Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii,
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.0018.00. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. Rej. Tel.
(32)6454470.

StOMATOLOGIA
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. Olkusz,
kr. Kazimierza Wlk. 54a. Gabinet stomatologiczny
czynny poniedziałek 10.00-18.00, środa 9.3018.00. Tel.(660)725411.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.
Specjalista protetyki stomatologicznej.
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12-19. Tel.
606 654 777.
Ewa Haberka lekarz stomatolog. Olkusz, ul.
Witosa 14. Telefon: 668 178 832.

www.przeglad.olkuski.pl

OGŁOSZENIA

Gabinet Stomatologiczny„DUO-DENT” lek. dent.
K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. ChmistWójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.
Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10-13 i 15-18.
Izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog.
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśminowa
4. Tel. dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524.
Pon.-pt. 9-12 i 15-19.
Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki
30. Pon.-czw. 14-20, pt. 9-13 sob. 11-13. Tel.
32 726 28 87.
Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjalistyczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz,
ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.- czw. 10.00-17.00, pt.
9.00-15.00, rejestracja w godzinach pracy gabinetu lub telefonicznie 32 643 27 37 wew. 37.
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog.
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzyska 2. Tel. 32 643 32 12. Pon. i czw. od 14., wt. i pt.
od 10., sob. od 10.
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjalistyczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1.
Pon., śr., pt. 9-20, czw. 9-12. Tel. 606 305 405.
Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia
stomatologiczna. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr.
K. Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00,
wt. 8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.
Natalia Górnik lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki
30. Wt., pt. 15-20, czw. 9-14. Tel. 32 726 28 87.
Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. Krzysztof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 14 (vis a vis
kładki nad torami). Godziny przyjęć: pon., wt., czw.
15.00-19.00, sob. 8.00-11.00. Tel. 32 645 21 08.
OGŁOSZENIA

ZDROWIE i URODA

Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz ul.
Broniewskiego 8A (nowy adres gabinetu). Rejestracja telefoniczna: 602 276 667.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowawczej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.
Śr.-czw. 15-20, wt. 8.30-14, pt. 8-13. Tel. 32 726 28 87.
Z imowscy S tomatologia O l ku s z ,
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek - Piątek: 9 - 19,
Sobota: 9 - 13. Tel. 32 754 25 18.

•

chirurgia stomatologiczna

Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicznej Barbara Kucharzewska - Malik, specjalista
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K.
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8-14, śr. i pt. 12-18.
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom.
601 805 027. Umowa z NFZ.
Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka,
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt.
9.00-19.00, sob. 9.00-13.00.Rejestracja w gabinecie oraz pod nr tel. 606 64 44 54.
www.kucharzewscy.pl Wt, śr., pt. 15-19 przyjmuje lek. stom. Grażyna Batko.

•

ortodonta

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

•

technika dentystyczna

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

terapie

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji i
Rodziny „GNIAZDO”.
* Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Rodziców - konsultacje i porady, diagnoza wstępna i fachowa pomoc.
Dyżur telefoniczny: 731 330 801 (poniedziałek
12.00-15.00).
* Trening kompetencji społecznych i kontroli złości
- 532 480 390.
* Zajęcia antystresowe - wspomaganie motywacji
do nauki, tutoring dla rodziców - 532 480 390.
* Fizjoterapia - 608 362 395.
* Klub Rodziców Betania - 506 610 196.

URODA
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermatologia lecznicza, ko smetyczna, dermatologia
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabrazja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuronowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.
Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka
zawodowa, depilacja laserowa laser LightSheer,
fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezoterapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi
dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego
60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.
570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.pl
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrniające twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe,
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielęgnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10.
Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.pl

P Ł AT N E

W PORZE
NOCNEJ

tj. od 2000 do 800

DYŻURY
APTEK

OL K U S Z
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P Ł AT N E

27-10-2017	Piątek

ul. Mickiewicza 7

28-10-2017

Sobota

ul. 1000-lecia 17

29-10-2017

Niedziela

ul. Piłsudskiego 22

30-10-2017	Poniedziałek

ul. Krakowska 16

31-10-2017	Wtorek

ul. 1000-lecia 2B

01-11-2017	Środa

ul. Rabsztyńska 2

02-11-2017	Czwartek

ul. 1000-lecia 17

Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie
Starostwa Powiatowego w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

Salon kosmetyczno-fryzjerski „ButerflyEffect”.
Fotoodmładzanie, depilacja laserowa, lipolaser,
mezoterapia igłowa. Tel.535 544 028. Anna
Piekarz - makijaż permanentny. Olkusz, ul.
Sławkowska 13, Tel.691 197 624.
Studio Urody „Milena” - depilacja laserowa,
mezoterapia, kwas hialuronowy, mikrodermabrazja, peelingi, cellulologia, makijaże
i inne... Olkusz, ul. Biema 5 b. Tel. 32 445 05 58
www.milena-uroda.pl
Studio Venus Expert, depilacja laserowa, carboxyterapia, lipodermologia, zamykanie naczynek,
zabiegi pielęgnacyjne i złuszczające. Olkusz,
ul. Szkolna 3. Tel. 501 310 050.
Venus Alergo-med & SPA. Zabiegi kosmetyczne
Phyris, Depilacja laserem diodowym,odchudzanie i modelowanie sylwetki m.in.: endermologia
3 w 1, kriolipoliza mezoterapia igłowa, karboksyterapia; opalanie natryskowe SunFX, manicure i
pedicure żelowy, przedłużanie rzęs, medycyna
estetyczna, lasery. Najnowocześniejsze urządzenia medyczne. Tel: 511-998-966 ul. Krakowskie
Przedmieście 7, Olkusz www.alergo-med.pl
Zabiegi Laserem - depilacja, zamykanie naczyń,
brodawki, włókniaki, przebarwienia. Salon
Kosmetyczny Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 46,
10.00-18.00, tel. 32 643 30 77.

URolog
Ewa Czapkowicz lek. med., urolog. Konsultacje,
USG dróg moczowych, leczenie infekcji i nietrzymania moczu. Przyjmuje: Centrum Medyczne
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 15.30–19.00.

Ryszard Satalecki - specjalista urolog. Przyjmuje
w poniedziałki 16.00-18.00, ul. Jana Pawła II 30,
Olkusz. Choroby nerek, prostaty, kamica
moczowa, diagnostyka USG i leczenie. Rej. 9.0015.00. Tel. 32 643 30 19.

usg
Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn.
14.30-17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia
„Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok „Skarbka”).
Godz. 15.30-18, tel. dom. 32 643 38 46,
600 249 359.
Elżbieta Papuga-Szela lek. med., immunolog
kliniczny, internista. Konsultacje, USG tarczycy,
USG jamy brzusznej, USG węzłów chłonnych,
badanie USG DOPPLER naczyń szyi, badanie USG
DOPPLER żył i tętnic kończyn. Przyjmuje: Centrum
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia
16. Rej. tel. 32 479 10 00. Piątek 09:00–12:00.
Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. specjalista radiodiagnostyki. Centrum Medyczne,
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro
(winda). Rejestracja Tel.: 32 645 44 70, pn.-pt.
10-19, sob. 9-13.
Leszek Albiniak – Indywidualna Praktyka Lekarska, Doppler, USG: piersi, staw biodrowy niemowląt, jamy brzusznej, tarczycy, przepływy
nóg, szyja, staw kolanowy. Rej. Pon. - sob.
8 – 20. Tel. 32 645 26 09, 600 686 603,
www.usgolkusz.pl
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KALENDARIUM
=27. października
17:00 My Little Pony. Film (2D DUBBING)
19:00 Borg/McEnroe. Między odwagą
a szaleństwem (2D NAPISY)
=28. października
16:00 My Little Pony. Film (2D DUBBING)
18:00 Borg/McEnroe. Między odwagą
a szaleństwem (2D NAPISY)
20:00 Maraton Horrorów Halloween
=29. października
17:00 My Little Pony. Film (2D DUBBING)
19:00 Borg/McEnroe. Między odwagą
a szaleństwem (2D NAPISY) 30. października
17:00 My Little Pony. Film (2D DUBBING)
19:00 Borg/McEnroe. Między odwagą
a szaleństwem (2D NAPISY)
=31. października
17:00 My Little Pony. Film (2D DUBBING)
19:00 Borg/McEnroe. Między odwagą
a szaleństwem (2D NAPISY)
=03. listopada
17:00 Młynarski. Piosenka finałowa (2D Pl)
19:00 Blade Runner 2049 (2D NAPISY)

=27. października
16:00 Potworna Rodzinka (3D DUBBING)
16:30 Dwie Korony (2D Pl)
18:00 Thor: Ragnarok (3D DUBBING)
18:15 Ach Śpij Kochanie (2D Pl)
20:00 Thor: Ragnarok (2D NAPISY)
20:15 Krucyfiks (2D NAPISY)
=28. października
16:00 Potworna Rodzinka (3D DUBBING)
16:30 Dwie Korony (2D Pl)
18:00 Thor: Ragnarok (3D DUBBING)
18:15 Ach Śpij Kochanie (2D Pl)
20:00 Thor: Ragnarok (2D NAPISY)
20:15 Krucyfiks (2D NAPISY)
=29. października
15:30 Dwie Korony (2D Pl)
16:00 Potworna Rodzinka (3D DUBBING)
18:00 Thor: Ragnarok (3D DUBBING)
20:00 Thor: Ragnarok (2D NAPISY)
20:15 Krucyfiks (2D NAPISY) 31. października
16:00 Potworna Rodzinka (2D DUBBING)
17:00 Thor: Ragnarok (3D DUBBING)
18:15 Ach Śpij Kochanie (2D Pl)
19:00 Maraton Horrorów
20:15 Krucyfiks (2D NAPISY)
=02. listopada
16:00 Potworna Rodzinka (3D DUBBING)
16:30 Dwie Korony (2D Pl)
18:00 Thor: Ragnarok (3D DUBBING)
18:15 Ach Śpij Kochanie (2D Pl)
20:00 Thor: Ragnarok (2D NAPISY)
20:15 Krucyfiks (2D NAPISY)

=27. października
08:30 „Pan Kleks” - spektakl teatralny dla dzieci
w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji
z Wrocławia
10:15 „Ach ta Pippi” - spektakl teatralny dla
dzieci w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji
z Wrocławia
12:15 „Dziady cz. 3” - spektakl teatralny dla
dzieci w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji
z Wrocławia
18:00 Wernisaż wystawy malarstwa i rzeźby
Czesława Gałużnego - Centrum Kultury w Olkuszu,
ul. Szpitalna 32
=28. października
20:00 Maraton Horrorów - MOK Olkusz
=03. listopada
16:00 Seans wraz z prelekcją z okazji 90. rocznicy
urodzin Zbigniewa Cybulskiego - patrona
olkuskiego kina - Kino „Zbyszek” Olkusz

=29. października
16:00 Kino MOK Bukowno

=03. listopada
16:30 - 19:00 Piątkowe popołudnie z filmem,
baśnią, bajką i bajeczką - DK „Papiernik” Klucze

=27. października
17:00 - 18:00 Kółko szachowe dla dzieci
=28. października
09:00 - 10:00 Pracownia Malarstwa i Rysunku
09:00 - 14:00 Zespół Pieśni i Tańca
„Wolbromiacy”
10:10 - 13:30 Klub „Świat Małego Odkrywcy”
(dwie grupy)
=30. października
15:30 - 20:30 Formacja Tańca Nowoczesnego
SHINE
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań
=31. października
15:30 - 20:30 Formacja Tańca Nowoczesnego SHINE
16:00 - 17:00 Zajęcia teatralne w DK Wolbrom

=27. października
15:00 - 16:00 Piątki z angielskim - zajęcia dla
dzieci w wieku od 5 do 7 lat
=28. października
11:00 - 13:00 Poranek podróżników
=02. listopada
16:00 - 17:00 Książkowe ekspresje - parateatralne
warsztaty dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat
=03. listopada
15:00 - 16:00 Piątki z angielskim - zajęcia dla
dzieci w wieku od 5 do 7 lat

=27. października
17:00 - 18:00 Dyskusyjny Klub Książki dla
młodzieży
=31. października
11:00 - 13:00 Kurs komputerowy 50+ (zajęcia
w dwóch grupach)
16:00 - 18:00 Klub Miłośników Robótek Ręcznych

=Galeria zaprasza do zwiedzania ekspozycji
stałej malarstwa współczesnego polskiego,
europejskiego i światowego z kolekcji Sztuki
Współczesnej BWA w Olkuszu, w której
zgromadzono ok. 400 prac wykonanych różną
techniką - większość dzieł eskponowana jest
w salach na I i II piętrze. Pon. 9-16, wt.-pt. 10-18,
sob. 10-14.
=04. listopada
18:00 Zaduszki Jazzowe

=27. października
16:20 - 17:10 Zdrowy kręgosłup
16:45 - 20:00 Język angielski (podział na grupy)
17:20 - 20:00 Klub Seniora Relaks
=30. października
16:20 - 17:10 Zdrowy kręgosłup
17:15 - 18:10 Zumba
17:45 - 18:45 Plastyka dla dzieci
=31. października
16:00 - 16:30 Nauka gry na pianinie
16:30 - 18:00 Emisja głosu
17:00 - 20:00 Zajęcia krawieckie
18:00 - 19:00 Nauka gry na gitarze (podział na
grupy)
19:00 - 20:00 Trening interwałowy
=01. listopada
16:10 - 18:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla
dzieci (podział na grupy)
17:00 - 20:00 Zajęcia krawieckie
=02. listopada
16:00 - 16:30 Nauka gry na pianinie
16:30 - 18:00 Emisja głosu
17:45 - 18:45 Plastyka dla dzieci
18:00 - 19:00 Nauka gry na gitarze (podział na
grupy)
19:00 - 20:00 Trening interwałowy
=03. listopada
16:20 - 17:10 Zdrowy kręgosłup
16:45 - 20:00 Język angielski (podział na grupy)
17:20 - 20:00 Klub Seniora Relaks

=27. października
16:00 - 16:45 Język angielski dla dzieci (6-8 lat)
17:00 - 17:45 Język angielski dla dzieci (9-13
lat) 17:30 Język angielski dla dorosłych (grupa
początkująca) 18:30 Język angielski dla dorosłych
(grupa zaawansowana)

=30. października
15:30 - 17:00 Spotkania ZHP
17:00 - 18:00 Joga
18:30 Kuchnia Wschodnia i Kresowa
=31. października
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji
17:30 Moja pierwsza własna książka (zajęcia dla
dzieci)
18:30 - 19:30 Zumba
=01. listopada
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji
17:30 Język niemiecki dla dorosłych
=02. listopada
16:30 - 17:30 Malowanie na szkle
17:00 - 17:30 Język rosyjski dla dzieci
17:30 - 18:30 Język rosyjski dla dorosłych (grupa
zaawansowana)
18:30 - 19:30 Język rosyjski dla dorosłych (grupa
początkująca)
=03. listopada
16:00 - 16:45 Język angielski dla dzieci (6-8 lat)
17:00 - 17:45 Język angielski dla dzieci (9-13 lat)
17:30 Język angielski dla dorosłych (grupa
początkująca)
18:30 Język angielski dla dorosłych (grupa
zaawansowana)

=Zajęcia w Klubie Przyjaźń odbywają się zgodnie
z harmonogramem zamieszczonym na stronie
www.swdw.pl
Imprezy specjalne:
=31. października
10:00 - 12:00 Warsztaty twórcze w ramach IX
Powiatowego Konkursu Dzieło Hansa Hummla
w poezji i plastyce w Bazylice pw. Św. Andrzeja
Apostoła
=03. listopada
16:30 „Szczepić się czy nie szczepić…”
- na trudne pytanie odpowie lek.med.
specjalista pulmonolog Maria MichalskaKieres oraz rozmowa o roli hospicjów
w procesie opieki nad przewlekle chorym

=27. października
15:00 - 19:00 Gadżety elektroniczne niestraszne
dla seniora
15:00 - 19:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń,
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka”
16:15 - 18:15 Korepetycje z matematyki
=30. października
16:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne
dla seniora
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń,
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka”
=31. października
16:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne
dla seniora
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń,
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka”
17:00 - 18:00 Zajęcia na basenie
=01. listopada
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń,
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka”
=02. listopada
16:00 - 17:00 Konsultacje z psychologiem
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń,
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka”
17:00 - 19:00 Słowikowe metamorfozy ciała
i ducha: Gotowanie
19:00 - 20:00 Konsultacje z psychologiem
=03. listopada
15:00 - 19:00 Gadżety elektroniczne niestraszne
dla seniora
15:00 - 19:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń,
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka”
16:15 - 18:15 Korepetycje z matematyki

=28. października
15:00 IV liga piłki nożnej. KS Olkusz - Pcimianka
Pcim - Stadion MOSiR Olkusz, ul. 29-listopada

