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Przejścia dla pieszych i przydrożna zieleń, 
czyli co się zmienia na powiatowych  
traktach w Olkuszu.
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Dni Bukowna 2016 to już historia. Miejskie 
święto upłynęło pod znakiem dobrej zabawy, 
biegania oraz gali wręczenia „Róż Biznesu”.
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Przedłużający się remont basenów sprawił, 
że tegoroczny sezon letni na terenie OSW 
Czarna Góra rozpocznie się później.
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100 lat  
I LO!
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olkusz
Piotr�Kubiczek

Kiedy w 1916 roku w Ol-
kuszu powstało pierwsze 
Gimnazjum Męskie, raczej 
mało kto się spodziewał, że 
przekształcona w I Liceum 
Ogólnokształcące im. Króla 
Kazimierza Wielkiego pla-
cówka doczeka 100-lecia 
istnienia.
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R E K L A M A

P O D Z I Ę K O W A N I A

Na przestrzeni wieku szkołą kie-
rowało 19 dyrektorów, a tysiące ab-
solwentów wychowało się pod okiem 
ponad 300 nauczycieli. „Kazik” setną 
rocznicę swojego istnienia świętuje 
przez cały rok. W ostatnich dniach 
odbyły się główne obchody dostojnego 
jubileuszu.

Rozpoczęła je Msza święta w ba-
zylice św. Andrzeja Apostoła, którą 
sprawował biskup diecezjalny Piotr 
Skucha. Kolejnym punktem uro-
czystości był przemarsz korowodu 
ulicami miasta, a orszak na czele 
którego stanął sam Król Kazimierz 
Wielki dotarł w końcu na ul. Nullo, 
gdzie w sali widowiskowej olkuskiego 
MOK-u odbyła się uroczysta akade-
mia, na jaką złożyły się wystąpienia 
okolicznościowe oraz program arty-
styczny.

Na zaproszenie dyrekcji odpo-
wiedziało wiele osób - absolwenci, 
grono pedagogiczne, pojawili się też 
przedstawiciele władz, sponsorów 
oraz przyjaciele placówki, która 
mimo upływu lat ciągle pozostaje 
w kręgu zainteresowań ludzi niegdyś 
i obecnie z nią związanych. - Stuletnia 
historia naszego liceum jest bardzo 
bogata i mocno powiązana z historią 
naszego miasta i regionu. Już samo 
utworzenie szkoły w czasach I wojny 
światowej było wydarzeniem. Liceum 
przetrwało okres okupacji, trudne 
czasy powojenne i zmiany ustrojo-
we – mówiła obecna dyrektor I LO 
Irena Majda.

Na przestrzeni lat w szkole zmie-
niali się nie tylko ludzie. „Kazik” 
zmieniał też swoją lokalizację. Jego 
pierwszy gmach mieścił się przy ul. 

Augustiańskiej. Kolejna siedziba „Je-
dynki” powstała przy ul. Gwareckiej 
(teraz to ul. Józefa Piłsudskiego) i do-
piero stamtąd w 1976 r. społeczność 
liceum przeniosła się do nowo wybu-
dowanego budynku przy ul. Polnej, 
w którym zajęcia odbywają się do dzi-
siaj. To właśnie tam młodzież rozwija 
swoje pasje i zdobywa wiedzę.

- Możemy pochwalić się wysokim 
poziomem kształcenia: licznymi suk-
cesami w okręgowych, ogólnopolskich 
oraz międzynarodowych konkursach 
i olimpiadach, sukcesami w zawo-
dach sportowych, jak również wyso-
kim procentem absolwentów przyję-
tych na uczelnie wyższe. Jest to dla 
nas nobilitacja, ale i zobowiązanie do 
dalszego twórczego działania – mówła 
dyrektor Majda.

Przez sto lat przez szkołę, której 
niemal od samego początku patronuje 
Kazimierz Wielki, przewinęły się ty-
siące uczniów i setki nauczycieli. Na 
dzisiaj kroniki informują o ponad 10 
000 absolwentów, a z nich wywodzą 
się zasłużeni lekarze, prawnicy, pra-
cownicy naukowi, duchowni, artyści, 
politycy czy przedsiębiorcy. Niektó-
rych z nich nie ma już wśród żyjących 
i to właśnie z myślą o nich gali towa-
rzyszyła minuta ciszy. W kolejności 
na scenie pojawiali się kolejni mówcy: 
posłanki Lidia Gądek i Agnieszka 
Ścigaj, szef biura poselskiego Jacka 
Osucha, przedstawiciele władz sa-
morządowych i kuratorium oświaty, 
a także naukowcy, byli dyrektorzy 
i nauczyciele, absolwenci oraz rodzice 
obecnych uczniów. Szkole nadany 
został również medal Króla Kazimie-
rza Wielkiego przez stowarzyszenie 
noszące imię tego polskiego władcy, 
mieszczące się w Kowalu w powiecie 
włocławskim. Wszyscy gratulowali 
i jednocześnie życzyli całej szkolnej 

społeczności następnych jubileuszów 
i sukcesów, tak aby wieść o „Kaziku” 
niosła się jeszcze dalej.

Już dziś I LO może liczyć na 
wsparcie wielu instytucji i uczelni. 
Szkoła współpracuje z Wydziałem 
Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej, Wydziałem Chemii oraz 
Wydziałem Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie, a także z Wydziałem Nauk 
o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach. Ponadto w tym roku liceum 
jako jedyna szkoła nie tylko w powie-
cie olkuskim, ale i w całej Małopolsce, 
uzyskała akredytację Senatu Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie, dla 
utworzenia klasy akademickiej SGH. 
„Jedynka” może także pochwalić 
się wręcz wzorowymi kontaktami ze 
szkołą partnerską z niemieckiego 
Schwalbach am Taunus.

Po części oficjalnej na okoliczno-
ściowy program artystyczny zaprosiła 
młodzież. Sporo było w nim nawiązań 
do przeszłości, ale mówiąc o tym, co 
dzieje się dzisiaj, nie można przecież 
zapominać o swoich korzeniach. Na 
zakończenie salę widowiskową MOK 
wypełniły dźwięki i słowa ponad-
czasowej piosenki zespołu Kombi 
pt. „Pokolenie”. Ostatnim punktem 
piątkowej gali był urodzinowy tort 
oraz bankiet. W sobotę natomiast na 
ul. Polną zjechali się byli uczniowie 
szkoły. Zjazd Absolwentów trwał do 
późnych godzin nocnych i upłynął 
pod znakiem wspomnień oraz dobrej 
zabawy.

Mimo że oficjalne obchody setnej 
rocznicy istnienia „Kazika” już za 
nami, to jednak nie koniec wydarzeń 
promujących szkołę i jej okrągłe 
urodziny. Swoją setkę najstarsze 
w powiecie liceum świętować będzie 
do końca 2016 roku.

Na zakończenie kartka sprzed 
stu lat. Powstanie I LO według dok-
tora Innocentego Libury i pierw-
szego dyrektora placówki Włodzi-
mierza Włodarczyka:

„Słysząc o miejscowych potrze-
bach i możliwościach Włodzimierz 
Włodarczyk zobowiązał się dobrać 
grono profesorskie i poprowadzić 
zakład. Rzutki jak zwykle inż. Antoni 
Minkiewicz w lot wykorzystał spo-
sobność i przystąpił do tworzenia 
podstaw materialnych szkoły. Miał 
za sobą Komitet Ratunkowy Powiatu 
Olkuskiego. Zakupiono za 12 tysięcy 
rubli niedokończony dom Błauta 
przy ul. Augustiańskiej i podniesiono 
o piętro, zamówiono sprzęty, pomoce 
naukowe, skompletowano grono pro-
fesorskie, wydzierżawiono dawny fol-
wark na Sikorce na bursę dla uczniów 
i we wrześniu 1916 roku zjechała się 
młodzież z pięciu powiatów, gdzie 
jeszcze głucho było o szkołach, na 
egzamin wstępny.”

„W dniu 14 lipca Generalne Gu-
bernatorstwo w Lublinie zatwierdziło 
koncesję na gimnazjum i osobę jego 
kierownika na zasadzie przedłożo-
nych planów i programów. Dobudowę 
i odbudowę gmachu rozpoczęto 28 
lipca i roboty niezbędne zakończono 
w ciągu trzech miesięcy. W dniu 
11 września odbyło się pierwsze 
posiedzenie rady pedagogicznej 
powstającego gimnazjum; nazajutrz 
zaś rozpoczęły się egzaminy wstępne, 
które w trzech terminach z przerwami 
trwały do 5 października. W dniu 
10 października nastąpiło poświę-
cenie gmachu szkolnego, nazajutrz 
rozpoczęły się wykłady. Do szkoły 
uczęszczało wówczas 138 uczniów. 
Rok później powstało Gimnazjum 
Żeńskie.”

Rodaki mają 
630 lat!

rodaki
Wiola�Woźniczko

Miniona sobota w Rodakach 
upłynęła po znakiem zabawy w śre-
dniowiecznym klimacie. Okazją 
były obchody 630-lecia tego so-
łectwa.

Uczestnicy uroczystości spo-
tkali się w historycznej części wsi – 
Dworze, skąd wyruszyli do amfiteatru 
przy miejscowej szkole podstawowej. 
Mieszkańcom i zaproszonym gościom 
towarzyszyli rycerze, damy dworu 
i jeźdźcy na koniach. Barwny korowód 
maszerował przy dźwiękach orkiestry 
dętej z Giebła. Po dotarciu na miej-
sce, na szkolnym placu publiczności 
zaprezentowały się mażoretki z grupy 
tanecznej Fantazja z Ogrodzieńca.

Przez kolejnych godzin nikt nie 
mógł narzekać na nudę. Na scenie 
amfiteatru występowały dziecięce for-
macje, których wokalne i taneczne ta-
lenty gorąco oklaskiwali zgromadzeni 
goście. Nie mniejsze brawa otrzymały 
również zespoły „Rodaczanie” i „Te-

samee…”. Podczas uroczystości zło-
żono podziękowania dla zasłużonych 
mieszkańców Rodak oraz wręczono 
nagrody dla uczniów historycznego 
konkursu wiedzy o Rodakach.

Zainteresowani średniowieczny-
mi czasami mogli obejrzeć zabawki, 
stroje i broń z epoki. Sporą atrakcją 
były pokazy: walk bractwa rycer-
skiego „Chorągiew Ziemi Olkuskiej” 
oraz średniowiecznych tańców. Nie 
brakowało też chętnych do strzela-
nia z łuku. Dla najmłodszych gości 
przygotowano m. in. trampoliny 
i zjeżdżalnię. Jubileuszowe obchody 
zakończono zabawą taneczną.

Organizatorami uroczystości 
byli: Rada Sołecka wsi Rodaki, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Rodakach oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna z Rodak. 
Współorganizatorami byli Starostwo 
Powiatowe w Olkuszu, Urząd Gminy 
Klucze oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Kluczach.

Uroczystość objęli patronatem 
honorowym: wojewoda Małopolski 
Józef Pilch, starosta olkuski Paweł 
Piasny oraz wójt Gminy Klucze Nor-
bert Bień.

Kiedy będzie sygnalizacja świetlna?
olkusz

Jakub�Fita

Kiedy na skrzyżowaniu po-
między ulicą Osiecką i nowopow-
stałą obwodnicą Olkusza pojawi 
się sygnalizacja świetlna? Takie 
pytanie lat zadają mieszkańcy 
naszej gminy. Na jakim etapie są 
prace związane z realizacją tej 
inwestycji?

Przypomnijmy, że w 2014 otwarto 
nowy fragment drogi wojewódzkiej nr 
791, który biegnie wzdłuż południo-
wej części naszego miasta. Inwestycja 
od samego początku wywoływała kon-
trowersje wśród olkuszan. Jednym 
z argumentów przytaczanym przez 
jej przeciwników są względy bezpie-
czeństwa.

Wśród mieszkańców osiedla Pa-
kuska oraz sąsiedniego Osieka bardzo 
często można usłyszeć głosy niezado-

wolenia w związku z pojawieniem się 
nowej obwodnicy, przecinającej drogę 
łączącą obie części gminy. Według 
nich brak sygnalizacji świetlnej 
i przejścia dla pieszych na skrzyżo-
waniu łączącym drogę krajową nr 791 
z drogą powiatową nr 1078 stanowi 
duże zagrożenie zarówno dla pieszych 
jak i kierowców.

Pojawiła się jednak nadzieja na 
rozwiązanie tego problemu. Inwe-
stycja polegająca na wybudowaniu 
sygnalizacji świetlnej oraz przejść 
dla pieszych na skrzyżowaniu ma być 
zrealizowana przy współudziale sa-
morządów powiatowych i gminnych. 
Marcin Cockiewicz, Radny Sejmiku 
Województwa Małopolskiego postano-
wił wystosować interpelację, w której 
pyta władze Województwa o szczegóły 
tej inwestycji.

Jak wynika z odpowiedzi, zadanie 
to miało zostać zrealizowane w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, 
że wykonawca wyłoniony w drodze 

przetargu miał zająć się zarówno 
opracowaniem dokumentacji pro-
jektowej, jak i późniejszą realizacją 
inwestycji.

Całkowity koszt inwestycji osza-
cowano na 300 tys. zł, z czego Woje-
wództwo ma pokryć połowę kosztów, 
czyli 150 tys. zł. Natomiast pozostali 
dwaj inwestorzy, czyli Miasto i Gmina 
Olkusza oraz Powiat Olkuski mają 
wnieść po 75 tys. zł wkładu do tej 
inwestycji.

Jak informuje Urząd Marszał-
kowski, Zarząd Dróg Wojewódzkich 
wystąpił zarówno do władz Gminy jak 
i Powiatu z prośbą o zabezpieczenie 
powyższych kwot w swoich budże-
tach. Olkuski magistrat wyraził chęć 
partycypacji w kosztach inwestycji, 
natomiast ze strony olkuskiego Sta-
rostwa napłynęła odpowiedź, z której 
wynikało, że Powiat nie planuje 
w 2016 r. współfinansowania tego 
zadania.

- W związku z negatywną odpo-

wiedzią Powiatu w sprawie współfi-
nansowania zadania, Województwo 
zaproponowało Gminie i Powiatowi 
etapowanie przedmiotowej inwe-
stycji i wykonanie w pierwszej ko-
lejności dokumentacji technicznej 
dla przedmiotowego zadania wraz 
z pozyskaniem niezbędnych decyzji 
administracyjnych – możemy prze-
czytać w odpowiedzi na interpelację 
radnego.

Koszt szacunkowy opracowania 
dokumentacji projektowej określono 
na kwotę 35 tys. zł, w tym udział Wo-
jewództwa miał wynieść 17,5 tys. zł, 
udział gminy Olkusz – 8750 zł, udział 
Powiatu - także 8750 zł. Póki co, cała 
sprawa pozostaje jednak w martwym 
punkcie.

A jakie jest zdanie Czytelników 
na ten temat?  Zapraszamy do dys-
kusji na www.przeglad.olkuski.pl
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bukowno
Piotr�Kubiczek

Po Dniach Olkusza przyszedł 
czas na kolejne miejskie święto. 
Tym razem przez cały weekend 
bawiło się Bukowno. W sobotę kon-
certował zespół KOMBII, a niedzie-
la stała pod znakiem hitów disco 
w wykonaniu formacji After Party 
i Weekend. Dodatkowych atrakcji 
nie brakowało.

Uroczyste otwarcie Dni Bukowna 
2016 nastąpiło w sobotę chwilę po 
godz. 16. Do wspólnej zabawy zapro-
sił mieszkańców burmistrz Mirosław 
Gajdziszewski, a później na scenie 
pojawiali się mniej lub bardziej znani 
artyści. Występy zaczęli ci najmłodsi 
z Miejskiego Przedszkola w Bukownie. 
Po nich zrobiło się rockowo, a to za 
sprawą Rebeliantów wywodzących się 
z Kędzierzyna Koźla. Sześcioosobowa 
ekipa gra ze sobą od lat 90. ubiegłego 
wieku, przez ten czas stając się ra-
sowymi rockmanami. W twórczości 
nie zapominają o swoich bluesowych 
i rock’n rollowych korzeniach. Po nich 
popis dały Chrząszcze, czyli piątka 
muzyków z Gliwic, żyjących rock and 
rollem oraz repertuarem Rolling Sto-
nesów, Beatlesów i The Shadows. Nie 
był to jednak support Grzegorza Ska-
wińskiego i zespołu KOMBII, bowiem 
przed występem gwiazdy wieczoru, 
publiczność bawili Krzysztofowie – 
Hanke oraz Respondek z Kabaretu 
RAK. Ich docenione nawet poza grani-
cami kraju show przypadło do gustu 
także bukowieńskiej publiczności. 
Później na scenie królowało „Black & 
white”, „Sen się spełni” czy „Pokole-
nie”. KOMBII obchodzi 40-lecie swojej 
pracy artystycznej, a jubileuszowy 
koncert przysporzył wielu wrażeń. 
Niedługo przed północą niebo nad 
miejscowym stadionem rozświetliły 
fajerwerki. Pokaz sztucznych ogni to 
„konik” organizatorów, więc zachwy-
tów nie było końca.

Zanim jednak nastał wieczór, 
wzorem ubiegłych lat przedstawiciele 
miasta przyznali swoje nagrody dla 
prężnych i kreatywnych przedsię-
biorców. Tegoroczne „Róże Biznesu” 
trafiły do STP Elbud Sp. z o.o. - Firmy 
Roku oraz ADACO Adam Feliksik 
– w kategorii Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. O obu firmach 
i wyróżnieniach piszemy w osobnym 
tekście.

Drugi dzień Dni Bukowna 2016 
rozpoczął się prezentacjami młodzie-

ży z Zespołów Szkół nr 1 i 2. Było 
tanecznie oraz wokalnie. Następnie 
zaprezentowały się dwie seniorskie 
kapele – Animato oraz Bukowiacy. 
Ważnym punktem popołudnia była 
również XIV edycja Ogólnopolskiego 
Biegu Ulicznego, który ostatecz-
nie zdominowali czarnoskórzy za-
wodnicy z Kenii. Nasza redakcyjna 
relacja z biegu dostępna jest pod 
linkiem: http://przeglad.olkuski.pl/
index.php/artykuly/aktualnosci/
pod-patronatem/14192-kenijska-

dominacja-na-ulicach-bukowna
Wieczorną zabawę rozpoczęli 

młodzi tancerze ze Szkoły Tańca Ma-
rengo, a później w Bukownie rządziło 
już disco. Zespołu After Party nie 
trzeba chyba nikomu przedstawiać. 
Utwory „Bujaj się” czy „Ona lubi 
pomarańcze” znają wszyscy bywalcy 
dyskotek i imprez plenerowych. Pod 
sceną pojawiło się liczne grono fanów 
Patryka Pegzy i Mariusza Pawlaka, 
popularnego Dj Pawlo. W kierunku 
publiczności poleciało kilka płyt, choć 
widzowie byli nieco zawiedzeni tym, 
że formacja zaraz po występie ruszyła 
w drogę bez choćby chwili na wspólne 
zdjęcia i autografy. After Party grafik 
ma jednak mocno napięty. Zespół 
z Bukowna ruszył prosto do Libiąża, 
gdzie dał kolejny koncert. Wszelkie 
smutki szybko minęły, bowiem chwilę 
później przed mikrofonem stanął 
Radek Liszewski, lider zespołu Week-
end kojarzonego głównie z tytułów 
„Ona tańczy dla mnie”, czy „Za miłość 
mą”. Cały stadion śpiewał z wokalistą 
pochodzącym z podlaskich Sejn. I to 
właśnie śpiewająco oraz tanecznie 
Bukowno zakończyło swoje tegorocz-
ne święto i już wysłało zaproszenie dla 
mieszkańców na kolejny czerwiec.

Przez całą sobotę i niedzielę 
goście odwiedzający bukowieński 
stadion mieli również możliwość sko-
rzystania z wesołego miasteczka oraz 
dobrze zaopatrzonych punktów ga-
stronomicznych. W piątek natomiast 
w ramach obchodów 90-lecia klubu 
piłkarskiego MGHKS Bolesław, przy 
ul. Spacerowej doszło do pojedynku 
oldbojów Bukowna z Wisłą Kraków.

Dwudniową imprezę poprowadził 
Dariusz Niebudek, popularny aktor 
teatrów Śląska i Zagłębia.

Organizatorzy Dni Bukowna 2016: 
Burmistrz Miasta Bukowno, Rada 
Miejska w Bukownie, Miejski Ośro-
dek Kultury oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bukownie.

Patronat medialny: Przegląd Olkuski

Jako wykonawca prac modernizacji niecki 
dużego basenu na terenie Ośrodka Sportowo-
Wypoczynkowego „Czarna Góra” w Olkuszu

bardzo przepraszam 
wszystkich użytkowników basenu oraz 
władze miasta za to, że nie dotrzymaliśmy ter-
minu realizacji remontu, co w konsekwencji 
nie pozwoliło udostępnić basenu w najbliższy 
weekend.

Opóźnienie spowodowane jest niesprzyja-
jącymi warunkami atmosferycznymi (wiatr 
i deszcz) oraz pożarem i awariami, które 
dotknęły znacznej części sprzętu niezbędnego 
do prowadzenia prac.

Bierzemy pełną odpowiedzialność za powsta-
łe opóźnienie oraz zapewniamy Państwa, że 
dokładamy wszelkich starań, aby jak najszyb-
ciej oddać do użytku obiekt bezpieczny oraz 
w pełni przygotowany technicznie.

Z wyrazami szacunku

Józef Lotko

LOTKO DUO Sp. z o.o.

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Dni Bukowna 2016

Pasy i zieleń, czyli zmiany  
na powiatowych traktach

olkusz
Wiola�Woźniczko

Liczba i oznakowanie przejść 
dla pieszych na ul. Biema i ul. 
ks. Gajewskiego w Olkuszu - tego 
dotyczą ostatnio zgłoszone do 
naszej redakcji interwencje od 
mieszkańców Pakuski. Na razie 
powiat, zarządca wspomnianych 
dróg, rozpoczął w tamtym rejonie 
prace związane z zielenią.

Na około 200-metrowym odcinku 
ul. ks. Gajewskiego, od skrzyżowania 
z ul. Biema, ul. Jana Pawła II i ul. 
Legionów Polskich do kościoła pw. 
św. Maksymiliana znajduje się aż 
pięć przejść dla pieszych. Dwa z nich 
ulokowane są obok siebie.

- Wygląda to dość zabawnie. Wia-
domo, że największy ruch pieszych 
panuje tu w niedziele i święta, kiedy 
ludzie chodzą do kościoła. Jednak 
tyle pasów na tak krótkim odcinku to 
przesada i utrapienie dla kierowców. 
Wygląda to tak, jakby namalowano 
trzy nowe przejścia, a dwóch starych 
nie starto z jezdni – z takimi uwagami 
zwróciła się do naszej redakcji jedna 
z mieszkanek osiedla Pakuska.

Szef Zarządu Drogowego za-
pewnia, że niebawem sytuacja ule-
gnie zmianie. - Faktycznie, zgodnie 
z obowiązującym projektem stałej 
organizacji ruchu, na tym odcinku 
ulicy występują tylko trzy przejścia 
dla pieszych oznakowane zgod-
nie z obowiązującymi przepisami. 

Oznakowanie poziome, które może 
sugerować obecność dodatkowych 
dwóch przejść to tylko pozostałość 
po zlikwidowanych w przeszłości 
przejściach. W najbliższym czasie 
oznakowanie pozostałe po zlikwido-
wanych przejściach zostanie usunięte 
poprzez zamalowanie specjalistyczną 
farbą drogową - mówi dyrektor Zarzą-
du Drogowego Paweł Pacuń.

Na razie na wspomnianym trakcie 
wykonano inne prace. Ostatnio z frag-
mentu ul. Biema zniknął rachityczny 
żywopłocik, który bardziej szpecił niż 
zdobił. Stanowił on swoistą barierę 
pomiędzy jezdnią a asfaltowym chod-
nikiem. Zarządca drogi zapowiada, że 
w miejscu krzaków wkrótce posiana 
zostanie trawa.  - W ciągu tej drogi 
powiatowej, na odcinku ulicy Biema 
i ul.ks. Gajewskiego oprócz usunięcia 

żywopłotu wykonywane są  również 
prace związane z udrożnieniem ka-
nalizacji deszczowej oraz pielęgnacją 
zieleni. Ponadto została przeprowa-
dzona regulacja pionowa wpustów 
ulicznych. Dodatkowo w najbliższym 
czasie zostanie odnowione oznako-
wanie poziome przejść dla pieszych 
- wyjaśnia Paweł Pacuń. Podobne 
prace związane z zielenią maja być 
wykonane także przy al. 1000-lecia. 
Starosta Paweł Piasny zapowiada, że 
i tam w miejsce żywopłotów pojawi się 
trawa i kolorowe rośliny. 

Jeden z mieszkańców Pakuski 
zwrócił nam uwagę na kolejny pro-
blem z pasami. Chodzi o ostatnie 
przejście na ul. Biema przed skrzy-
żowaniem z al. 1000-lecia. - Pasy 
znajdują się na górce. To problem 
zwłaszcza dla osób, które nie jeżdżą 

tędy zbyt często i dostrzegają to 
przejście w ostatniej chwili. Czy nie 
lepiej byłoby widoczniej oznaczyć 
miejsca dla przechodniów odpowied-
nio wcześniej? Poza tym od obwodnicy 
obowiązuje ograniczenie prędkości 
do 40 km/h. Może ten znak powinie 
być bardziej wyeksponowany? - pyta 
olkuszanin.

- Przejście dla pieszych zlokalizo-
wane w sąsiedztwie skrzyżowania ul. 
Biema z ul. Sosnową, od strony al. 
1000-lecia, jest oznakowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, a znaki 
pionowe są widoczne tak z jednego, 
jak i z drugiego kierunku ruchu. 
Przestrzeganie przez kierujących 
pojazdami, ograniczeń prędkości 
wynikąjących z istniejącej organizacji 
ruchu powinno zapewnić pieszym, 
korzystającym z przejścia, odpowied-
ni stopień bezpieczeństwa - wyjaśnia 
Paweł Pacuń.

Ulicy Biema niewątpliwie przy-
dałby się gruntowny remont. Na razie 
pod względem estetyki powoli dołącza 
do dwóch największych powiatowych 
traktów w mieście: ul. Króla Kazi-
mierza Wielkiego i al. 1000-lecia. Na 
nich niedawno pojawiły się kwiaty, 
na klombach i na slupach. -Trochę 
kwiatków, a jak potrafią zmienić szarą 
i burą ulicę? Jak się przyjmie, to za 
rok będzie już normalnością – uważa 
starosta Paweł Piasny. Może ukwie-
cone ostatnio drogi nie są traktami 
na miarę niemieckich autostrad, ale 
przynajmniej jest na nich w miarę 
czysto i schludnie.

Opóźnione 
otwarcie basenu

olkusz
Piotr�Kubiczek

Baseny na terenie OSW Czarna 
Góra w Olkuszu miały zostać 
oddane do użytku w najbliższy 
weekend. Niestety przedłużający 
się gruntowny remont niecek spra-
wił, że z kąpieliska będzie można 
zacząć korzystać z kilkudniowym 
poślizgiem. Udostępnienie basenów 
zaplanowano na przyszły tydzień.

Z racji niesprzyjających warun-
ków atmosferycznych oraz wypadków 
losowych niezależnych od właściciela 
i pracowników firmy LOTKO DUO Sp. 
z o.o., deklarowany przez wykonawcę 
termin zakończenia prac z końcem 
maja, był przesuwany dwukrotnie. 
Dopiero w czwartek 23 czerwca 
fachowcy zameldowali wykonanie 
zadania w całości. Pozostało jedynie 
posprzątać po sobie. Jest już jednak 
zbyt późno, aby kompleks basenowy 
otworzyć w sobotę, tak jak było to 
planowane jeszcze kilka tygodni 
wcześniej.

- Wykonawca ma duże opóźnie-
nia względem pierwszego terminu. 
Raz został on wydłużony, ale od 
10 czerwca naliczane są już kary 
umowne za każdy dzień zwłoki – in-
formuje rzecznik prasowy olkuskiego 
magistratu Michał Latos. - O dostęp-
ności basenu będziemy informować 
mieszkańców na bieżąco. Już teraz 
wiemy, że Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji przygotowuje atrakcyjną 

ofertę dla tych, którzy w dniu oficjal-
nego otwarcia skorzystają z obiektów 
na Czarnej Górze – dodaje wicebur-
mistrz Olkusza Bożena Krok

Jak informują przedstawiciele 
urzędu, gdy tylko teren basenów zo-
stanie uporządkowany, a woda przej-
dzie pomyślnie badania laboratoryj-
ne, kompleks ruszy pełną parą. Nikt 
nie zamierza czekać do następnego 
weekendu, tym bardziej, że w piątek 
rozpoczynają się wakacje. Najpraw-
dopodobniej otwarcie basenów przy 
ul. 29-listopada nastąpi w środku 
przyszłego tygodnia, jeszcze przed 
początkiem lipca, choć o konkretnej 
dacie jak na razie trudno mówić.

Na tę chwilę bezpłatnie można 
korzystać z odremontowanych boisk 
wielofunkcyjnych, placu zabaw i tere-
nów zielonych okalających baseny.

Przypomnijmy, że największych 
poprawek wymagał duży basen. 
Zmodernizowano w nim nieckę, 
uszczelniono dylatację, odnowiono 
rynnę przelewową oraz wymieniono 
część płytek. W przypadku brodzi-
ków zmodernizowano natomiast 
„rzekę” i „wyspę”. Całość prac łącznie 
z naprawą boisk kosztowała miasto 
około 136 tysięcy złotych. Część 
tych środków uda się odzyskać z kar 
nałożonych na wykonawcę. Pienią-
dze to jednak nie wszystko. Liczy 
się słowo dane mieszkańcom i fakt, 
zbliżającego się niezwykle upalnego 
weekendu, którego niestety spora 
grupa mieszkańców mimo szczerych 
chęci na pewno nie spędzi na olku-
skim basenie.
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

W związku z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz informuje o podjęciu Uchwały nr XVII/286/2016 Rady 
Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie 
Miasta i Gminy Olkusz obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
– przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego.

Obszar zdegradowany na terenie Gminy Olkusz wyznaczony został na podstawie 
analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej, w szczególności: 
bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, a także 
niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz 
uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej 
oraz technicznej.
W granicach obszaru zdegradowanego został wyodrębniony obszar rewitalizacji, 
charakteryzujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz mający 
istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy.
Po wprowadzeniu zmian w projekcie uchwały wynikających z przeprowadzonych 
konsultacji społecznych, które odbyły się w dniach od 03.03.2016 – 04.04.2016 r. 
wyznaczony obszar zdegradowany zamieszkały jest przez 53,35% mieszkańców 
gminy oraz obejmuje 4,20% jej powierzchni, natomiast obszar rewitalizacji 
zamieszkały jest przez 28,44% mieszkańców oraz stanowi 2,54% powierzchni 
Gminy Olkusz. 
W celu skutecznego, długofalowego i kompleksowego zapobiegania koncentracji 
negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-
funkcjonalnych, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania 
lub zapobieżenia procesom degradacji. 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

URZąd MIASTA I GMINY W OLKUSZU  
OGŁASZA NABóR  

NA WOLNE STANOWISKO URZędNIcZE

POdINSPEKTOR  
WYdZIAŁU dROGOWO-INWESTYcYJNEGO

pełny etat
Więcej informacji na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na 
tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 24.06.2016 r. 
do 15.07.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy:

1. działki nr ew. gr. 5484/5 i 671/7 w Olkuszu, w celu umieszczenia 
w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz gazu w rurze 
osłonowej, 

2. działka nr ew. gr. 5175 w Olkuszu, w celu umieszczenia w niej urzą-
dzeń infrastruktury technicznej: przyłącz gazu, 

3. działka nr ew. gr. 648/6 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej 
urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny 
nN w rurze ochronnej. 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym 
w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (32) 626-01-58. 
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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz,
mam przyjemność zaprezentować zasady trzeciej edycji Budżetu 
Obywatelskiego Olkusza. Bardzo dziękuję za aktywność w ubiegłych  
latach. Zebrane dotychczas doświadczenia pozwalają nam pracować  
nad regulaminem Budżetu Obywatelskiego, aby jak najlepiej odpowiadał 
on specyfice naszej gminy oraz Państwa oczekiwaniom.

Bieżąco realizujemy zwycięskie projekty z drugiej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Niebawem będzie można składać wnioski do trzeciej 
edycji. Wierzę w Państwa zaangażowanie i dobre pomysły również  
w tym roku. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami poniżej oraz 
udziału w trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza. Przypominam 
także, że do 6 lipca można głosować na projekty zgłoszone w Budżecie 
Obywatelskim Województwa Małopolskiego (www.bo.malopolska.pl). 

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW 
BUDŻET OBYWATELSKI 2017 

1.200.000 zł
3 pule:

700.000 zł – zadania powyżej 50.000 zł do 100.000
300.000 zł – zadania powyżej 25.000 zł do 50.000
200.000 zł – zadania do 25.000 zł

ZGŁASZANIE PROPOZYCJI ZADAŃ
27.06 – 22.07.2016

propozycje zadań do budżetu może zgłosić każdy mieszkaniec Olkusza, • 
który ukończył 16 rok życia;
każdy mieszkaniec może zgłosić maksymalnie 3 zadania;• 
każda propozycja musi być poparta podpisami co najmniej • 
15 mieszkańców;
mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę zadań;• 
propozycje zadań zgłaszane są na formularzu dostępnym na stronie • 
internetowej www.obywatelski.umig.olkusz.pl oraz w Punkcie 
Podawczym Urzędu;
zgłoszone zadanie musi spełniać następujące warunki:• 

 - musi to być zadanie własne gminy,
 - zadanie musi być realizowane w ciągu 1 roku budżetowego,
 - maksymalna kwota zadania: do 25.000 zł, do 50.000 zł  
    lub do 100.000 zł,
 - lokalizacja zadania na terenie, do którego gmina ma prawo,
 - zadanie musi być ogólnodostępne dla mieszkańców.

ANALIZA ZGŁOSZONYCH ZADAŃ
22.07 – 30.09.2016

 
zgłoszone zadania zostaną poddane analizie przez wydziały • 
merytoryczne Urzędu:

 - ocena formalna – sprawdzona zostanie poprawność wypełnienia  
   wszystkich pozycji formularza oraz liczba podpisów popierają- 
   cych zadanie;

 - ocena merytoryczna – zadania sprawdzone zostaną w zakresie  
   możliwości ich wykonania;

 - konsultacje z autorami zadań – w przypadku konieczności  
   uzyskania dodatkowych informacji lub dokonania uzgodnień.

OGŁOSZENIE LISTY ZADAŃ DO GŁOSOWANIA 
14.10.2016

lista zadań zamieszczona zostanie na stronie internetowej i tablicy • 
ogłoszeń Urzędu;
szczegółowe opisy zgłoszonych zadań zamieszczone będą na stronie • 
internetowej Urzędu www.obywatelski.umig.olkusz.pl

 

GŁOSOWANIE 
17.10.2016 – 28.10.2016

głosować może każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Olkusz, który • 
ukończył 16 rok życia;
każdy głosujący może oddać głosy na maksymalnie 3 zadania;• 
głos oddany na zadanie wskazane na 1 miejscu będzie mnożony razy 3, • 
na 2 miejscu razy 2, na 3 miejscu razy 1;
głosować można poprzez: • 
- oddanie poprawnie wypełnionej karty do głosowania w ustalonych  
   punktach do głosowania, 
- wypełnienie internetowej karty przez Internet.
rekomendowane do realizacji będą te zadania, które otrzymają • 
największą liczbę głosów;
przy równej liczbie głosów o pozycji na liście wyników decydować • 
będzie losowanie.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA 
DO 10.11.2016

wyniki głosowania opublikowane zostaną na stronie internetowej • 
i tablicy ogłoszeń Urzędu.

REALIZACJA 2017 r.

zadania z najwyższą liczbą głosów, aż do wyczerpania środków w każdej • 
puli (700.000 zł, 300.000 zł, 200.000 zł), zostaną wprowadzone do 
budżetu 2017 roku.

KONTAKT, POMOC 
I DODATKOWE INFORMACJE 

Przez cały czas realizacji budżetu obywatelskiego pytania można przesyłać 
na adres:

obywatelski@umig.olkusz.pl  
i uzyskać informację pod nr. tel. 32 626 01 64

W okresie zgłaszania zadań do budżetu obywatelskiego (od 27.06-22.07), na 
dyżurach pełnionych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, pracownicy 
wydziałów merytorycznych Urzędu będą udzielać pomocy w wypełnieniu 
formularzy – w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-17.00 i w każdą środę 
w godzinach 13.00-15.00.

Szczegółowe informacje, dokumenty i odpowiedzi 
na najczęściej zadawane pytania dotyczące 
budżetu obywatelskiego znajdziesz na stronie 
internetowej www.obywatelski.umig.olkusz.pl  
i na profilu Urzędu Miasta i Gminy na Facebooku.

1

2

3

4

5

6

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

Po raz piętnasty społeczność Gimnazjum 
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Olku-
szu  zorganizowała 17 czerwca 2016 roku 
Festyn Charytatywny pod hasłem: „Przygo-
da z kuchnią, czyli jedz na zdrowie”.

W festynie zainicjowanym przez prężnie 
działający Klub Europejski uczestniczyły 
wszystkie klasy, które przygotowały stoiska 
z przeróżnymi smakołykami krajów euro-
pejskich. Jury konkursowe oceniało je pod 
kątem estetyki, pomysłowości i różnorod-
ności. 

Wszyscy uczniowie, rodzice oraz nauczy-
ciele stanęli na wysokości zadania, prezen-
tując kulinarne arcydzieła w sposób atrak-
cyjny, elegancki i przyciągający uwagę. 

Tegoroczny festyn był niezwykły, bo-
wiem mieliśmy okazję gościć przedstawi-
cieli japońskiej firmy Tri(Poland). Człon-
kowie Klubu Europejskiego i Samorządu 
Uczniowskiego przygotowali przysmaki 

kuchni japońskiej, zaprezentowali pokaz 
japońskich sztuk walki oraz poprowadzili 
warsztaty origami i manggha.

W ramach współpracy nasi goście 
przedstawili prezentację multimedialną 
o kulturze, języku i kuchni Kraju Kwitnącej 
Wiśni. Firma Tri (Poland) ufundowała także 
nagrody dla zwycięskich klas. 

Nawiązanie współpracy z firmą Tri-
(Poland) zaowocowało zmianą formuły 
Klubu Europejskiego, który dotychczas 
propagował kulturę krajów europejskich, 
a teraz „otwiera się na świat”. Rok szkolny 
2016/2017 będzie w GIMNAZJUM Nr 1 
w Olkuszu ROKIEM JAPOŃSKIM. (dalsze 
działania prosimy śledzić na stronie interne-
towej Gimnazjum Nr 1 w Olkuszu)

Dziękujemy wszystkim rodzicom, 
uczniom, nauczycielom, pracownikom 
i przyjaciołom szkoły oraz firmie Tri (Po-
land) za udział oraz duże zaangażowanie.

Japonia zagościła  
w Gimnazjum Nr 1 w Olkuszu

R E K L A M A

BO Małopolski: głosowanie trwa!
powiat

Wiola�Woźniczko

Znamy listę zadań, na które 
można głosować w ramach pre-
mierowej edycji Budżetu Obywa-
telskiego Małopolski. Mieszkańcy 
powiatu olkuskiego mogą wybrać 
po jednym projekcie z jedenastu 
zadań powiatowych i sześciu o za-
sięgu Małopolski Zachodniej.

Jak informują władze wojewódz-
twa, Małopolanie zgłosili łącznie 204 
zadania, z czego 152 zostały pozytyw-
nie ocenione i to na nie właśnie będą 
mogli głosować mieszkańcy regionu. 
Wśród nich jest 120 zadań powiato-
wych i 32 zadania subregionie. Pozo-
stałe 52 zadania to głównie te, które 
nie mieszczą się w kompetencjach 
samorządu województwa i nie mogą 
być sfinansowane z jego środków.

Głosowanie rozpocznie się 18 
czerwca a zakończy 6 lipca. Przewi-
dziano trzy metody: przez formularz 
internetowy, korespondencyjnie 
lub oddając głos do urny w agen-
dach Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego. Każdy 
mieszkaniec Małopolski może oddać 
dwa głosy: jeden na zadanie powia-
towe i 1 na zadanie subregionalne 
(obejmujący co najmniej dwa powiaty 
w danym subregionie). Wartość zadań 
powiatowych zgodnie z regulaminem 
wynosi od 50 tys. złotych do 100 tys. 
złotych, natomiast subregionalnych 
od 100 tys. złotych do 300 tys. zło-
tych. Głosować można tylko na zada-
nia dotyczące powiatu i subregionu, 
który się zamieszkuje. Wyniki mają 
być opublikowane 31 lipca.

Formularze do głosowania 

i wszystkie informacje na temat BO 
dostępne są na www.bo.malopol-
ska.pl

Jedenaście zadań dotyczy tylko 
powiatu olkuskiego. Są to:

1.Uliczny Folk Ziemi Olkuskiej (91 
500,00 zł)
Organizacja spotkań i warsztatów 
dla seniorów (zajęcia z kreatywności, 
stworzenie produktu lokalnego, wzoru 
lokalnego) oraz młodzieży (warsztaty 
bazujące na wynikach zajęć dla senio-
rów i przy udziale wybranych senio-
rów, stworzenie grafik, projektowanie 
wzorów). Projekt kończy wystawa 
projektów połączona z konkursem na 
najlepsze dzieła.

2.Nic dwa razy się nie zdarzy - 
zadanie skierowane do osób nie-
pełnosprawnych i ich rodzin (82 
088,00 zł)
Usprawnienie sfery poznawczej dzieci 
i młodzieży, wyjazdy integracyjne 
i spotkania dla dzieci i rodziców.

3.Wyposażenie Sali Doświadczenia 
Świata i Integracji Sensorycznej 
do rehabilitacji osób z upośledze-
niem umysłowym i ruchowym (98 
360,00 zł)
Zwiększenie dostępności do profesjo-
nalnych i wysokiej jakości usług reha-
bilitacyjnych dostępnych bezpłatnie 
dla mieszkańców powiatu olkuskiego 
z upośledzeniem umysłowym i fizycz-
nym. Wyposażenie sali w nowoczesne 
urządzenia rehabilitacyjne.

4.Amatorska liga plenerowej piłki 
siatkowej (99 900,00 zł)
Organizacja amatorskiej ligi plene-
rowej piłki siatkowej i rozgrywek na 
poziomie gmin w powiecie olkuskim 

w kategoriach drużyn mieszanych 
damsko - męskich, bez ograniczeń 
wiekowych mająca na celu poprawę 
sprawności fizycznej i zdrowotnej 
mieszkańców powiatu i konsolidację 
międzypokoleniową.

5.Na start po zdrowie (69 170,00 zł)
Popularyzacja zdrowego stylu życia 
oraz promocji aktywnej turystyki. Or-
ganizacja 6 wydarzeń sportowych w 6 

gminach powiatu olkuskiego: Wiel-
kiego Biegu Wolbromskiego, Srebr-
nego Rajdu Rowerowego, Ulicznego 
Maratonu Tańca, Pustynnego Nordic 
Walking, Powiatowego Turnieju Sztuk 
Walki, Warsztatów Jeździeckich.

6.Przygoda w siodle - nauka i do-
skonalenie jazdy konnej dla dzieci 
i młodzieży (100 000,00 zł)
Nauka i doskonalenie jazdy konnej 
dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat 
w formie warsztatów teoretycznych 
i praktycznych w okresie wakacji oraz 
w pierwszej połowie roku szkolnego. 
Warsztaty prowadzone pod okiem 
wykwalifikowanego instruktora /
hipoterapeuty są przeznaczone dla 
35 dzieci (w tym dzieci niepełno-
sprawnych).

7.Akademia Młodego Technika (93 
794,70 zł)
Realizacja bezpłatnych zajęć eduka-
cyjnych w ramach Akademii Młodego 
Technika adresowanych do uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
powiatu olkuskiego. Propagowanie 
nauk przyrodniczych oraz nauk tech-
nicznych ze szczególnym uwzględnie-
niem robotyki i automatyki.

8.Kreatywnie dla młodzieży - cykl 
zajęć zwiększających kompetencje 
kluczowe młodzieży z terenu po-
wiatu olkuskiego (99 990,00 zł)
Wsparcie lokalnych liderów młodzie-
żowych (Kluby Wolontariusza, Rady 
Młodzieżowe) przez współpracę z na-
uczycielami i lokalnymi organizacjami 
pozarządowymi. Oprócz uczniów, 
bezpośrednimi odbiorcami projektu 
będą członkowie społeczności lokalnej 
(minimum 300 osób).

9.Interaktywne gminy - tablice 
multimedialne i szkolenia dla 
mieszkańców gminy Olkusz i Bo-
lesław (100 000,00 zł)
Zakup sprzętu multimedialnego 
(do nauki, konsultacji społecznych, 
spotkań, wykładów i telekonferencji) 

i przeszkolenie osób z niego korzysta-
jących. Zakup 10 zestawów (tablica 
multumedialna, laptop, projektor) dla 
6 gimnazjów z terenu miasta i gminy 
Olkusz i Bolesław.

10.Mali Ratownicy (50 000,00 zł)
Szkolenia z pierwszej pomocy przed-
medycznej dla dzieci z terenu powiatu 
olkuskiego prowadzone przez Szkołę 
Ratownictwa Krakowskiego Pogoto-
wia Ratunkowego.

11.Słowo, rytm, muzyka - rozwija 
komunikację (100 000,00 zł)
Zajęcia terapii logopedycznej i ryt-
miczno-taneczne dla uczniów klas 
0-III, u których stwierdza się zaburze-
nia mowy, rytmu i ruchu (około 100 
godzin łącznie zajęć z terapii logope-
dycznej i zajęć rytmiczno-tanecznych 
w szkołach większych (powyżej 200 
uczniów) oraz około 80 godzin w szko-
łach mniejszych (do 200 uczniów) 
w cyklu dziesięciu miesięcy.

Swój głos można oddać także 
na jedno z sześciu zadań o zasięgu 
subregionalnym - Małopolski Zachod-
niej (powiaty: chrzanowski, olkuski, 
oświęcimski, wadowicki):

1.Wyposażenie Wojewódzkiego 
Szpitala Chorób Płuc i Rehabilita-
cji w sprzęt rehabilitacyjny i upo-
rządkowanie terenu parku wokół 
Szpitala (286 535,41 zł)

2.Konkurs plastyczny Kolaż-
Asamblaż - Subregion Małopolski 
Zachodniej (105 300,00 zł)
Konkurs dla malarzy i plastyków 
specjalizujących się w kolażu i asam-
blażu, którzy nie mają możliwości 
skonfrontowania swoich dokonań 
z innymi twórcami, wydanie katalogu 
prac konkursowych.

3.Zachodnia Małopolska - lubię to 
(240 900,00 zł)
Konkursy upowszechniające wiedzę 
o Małopolsce Zachodniej skierowane 
do uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i średnich; szereg imprez: 
Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe, 
Ziemniaczysko pod Lipowcem, Czar 
Pustyni, Smaki i Smaczki Małopol-
ski Zachodniej oraz Spotkanie nad 
Przemszą; kampania informacyjno-
promocyjna; rozbudowa strony inter-
netowej Zachodnia Małopolska.

4.Konserwacja wybranych zabytko-
wych kapliczek w pasie drogowym 
dróg wojewódzkich na terenie 
subregionu Małopolska Zachodnia 
(300 000,00 zł)
Konserwacja 8 zabytkowych kapli-
czek lokowanych w miejscowościach: 
Brodła, Poręba Żegoty, Babice (dwie), 
Brzeszcze, Libiąż Mały, Płaza, Nie-
sułowice.

5.Pociąg do Małopolski Zachodniej 
(298 000,00 zł)
Uruchomienie przejazdów z wyko-
rzystaniem lokomotywy turystycznej 
(poruszającej się po drogach pu-
blicznych) na trasach obejmujących 
atrakcje turystyczne powiatu chrza-
nowskiego, wadowickiego i oświęcim-
skiego; opracowanie strony interneto-
wej z nową ofertą turystyczną.

6.Daj się porwać na rower - zwie-
dzamy Małopolskę Zachodnią (131 
200,00 zł)
Cykl pięciu bezpłatnych, jednodnio-
wych wycieczek rowerowych dla 
mieszkańców (zakup 30 rowerów), 
połączonych ze zwiedzaniem z prze-
wodnikiem obiektów turystycznych: 
zamków, skansenu, parków tema-
tycznych, zabytkowych kościołów 
i ciekawych muzeów.
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Mikołaj Kornicz Siestrzeniec  
warchoł i opryszek

powiat
Olgerd�Dziechciarz

Kim był ten „znany warchoł 
i opryszek”, jeden z bardziej 
znanych polskich husytów, który 
z cząstkowego dziedzica w Krzy-
żanowicach, poprzez różnorakie 
interesy, a czasem zwykłą grabież 
(jak np. splądrowanie Sławkowa), 
stał się kilkuwioskowym ziemia-
ninem?

Burgrabia będziński i rabsztyń-
ski Mikołaj z Jaroszowa zwany Kor-
nicz (od herbu) lub Siestrzeniec (data 
ur. nieznana - zmarł w roku 1443). 
Pochodził ze Śląska, o czym świadczyć 
ma właśnie herb Kornicz, którego 
gniazdem rodowym była prawdo-
podobnie wieś Kornice w powiecie 
raciborskim, choć nie jest to pewne. 
Drugą rodową (?) posiadłością były 
Krzyżanowice Wielkie opodal Bochni. 
Być może jego rodzicami byli Mikołaj z 
Krzyżanowic i jego żona Helena. Sam 
Mikołaj ożenił się w 1414 r. z Dorotą, 
córką Jaśka z Mietniowa, wdową po 
Błażeju, sołtysie podżarnowieckiej 
Chliny. W nagrodę za dzielność w 
bitwie pod Grunwaldem i w zdobyciu 
zamku Dzierzgonia, od 1415 r. nosił 
tytuł burgrabiego zamku będzińskie-
go. W związku z Dzierzgoniem w wiele 
lat później postawiono mu zarzut, 
że okradł wówczas skarb królewski. 
W 1417 r. wraz z dwoma innymi 
majętnymi szlachcicami pożyczył 
Nawojowi z Tęczyna olbrzymią jak 
na tamte czasy sumę 1300 grzywien. 
Potem przez siedem lat procesował 
się o te pieniądze, aż odstąpił pre-
tensję królowi Władysławowi Jagielle 

(najprawdopodobniej za jakoweś od-
szkodowanie). Z tego czasu wywodzi 
się jego znajomość z podkomorzym 
krakowskim, właścicielem Pieskowej 
Skały, Piotrem Szafrańcem.

Będąc burgrabią będzińskim, 
sąsiadującym ze Śląskiem i siłą 
rzeczy stykającym się z szerzącym 
się w Czechach husytyzmem, był 
wysyłany przez Jagiełłę w misje do 
Pragi (w 1421 r.). Były to czasy, gdy 
husyci proponowali najpierw Jagielle, 
a potem Witoldowi koronę czeską. W 
tym samym roku odwiedzał też Kor-
nicz Jana księcia raciborskiego, który 
uwięził czeskie poselstwo zdążające 
do Jagiełły. Mimo nalegań Siestrzeńca 
książę Jan nie chciał wypuścić uwię-
zionych. Być może takim obrotem 
sprawy był Mikołaj nieco zdenerwo-
wany, nie usprawiedliwia to jednak 
jego późniejszej napaści na kupców 
zdążających z Nysy do Krakowa. 
Znamiennym też jest, że w 1422 r. 
sługa Kornicza, Jan Klocek odpowia-
dał przed sądem za atak na kościół 
w Pilczy. W Polsce wtedy zaczęły się 
nasilać tego typu zjawiska (m. in. 
atak Klemensa Wątróbki z 40 ludźmi 
na klasztor jędrzejowski). Ponownie 
posłował Mikołaj do husytów w 1423 
roku. Przed tym wyjazdem zapożyczył 
się był Siestrzeniec na 154 grzywny 
u Macieja z Łabiszyna, a ręczyli za 
niego późniejszy przywódca polskich 
husytów Spytko z Melsztyna oraz 

Jan z Melsztyna. W czasie kolejnego 
poselstwa, w 1424 r. został uwięziony 
w Nysie za wcześniej wspomnianą 
napaść na tutejszych kupców. Wy-
puszczony z więzienia miał ponoć 
kontynuować podróż do Pragi.

Na zjeździe w Łucku (w 1429 
r.) zagroził Jagielle husyckim na-
jazdem za przejście Polski z pozycji 
prohusyckiej na proluksemburskie. 
Na dokładkę jeszcze jeździł Siestrze-
niec do Czech (ponoć z polecenia 
Szafrańców), odradzając taborytom 
porozumienie z Zygmuntem Luksem-
burskim, pomagał też w przechodze-
niu granicy Polakom zdążającym na 
pomoc husytom. Popadł wówczas 
zapalczywy Mikołaj w niełaskę u ks. 
Witolda, który zarzucał Jagielle, że 
ten omotany przez Szafrańców, nie 
przeciwdziała poczynaniom Kornicza. 
Władysław Jagiełło miał chyba jednak 
jakąś dziwną słabość do Mikołaja, bo 
wciąż był dla niego życzliwym.

Potem już Mikołaj z Jaroszowa 
pokazał swym politycznym prze-
ciwnikom na co go stać. Najpierw 
zarzucił nieszlachectwo marszałkowi 
królewskiemu Janowi Oleśnickiemu, 
potem uwięził dziecko Tomkowi z 
Nawojowa, następnie uwięził i zakuł 
w dyby Świętosława, mieszczanina 
ze Sławkowa, jego ludzie napadli też 
i ograbili Hinczę z Sarnowa, starostę 
klucza sławkowskiego w latach 1433-
35 (Feliks Kiryk podaje, że pochodził 

z Żarnowca). Mniej więcej w tym 
czasie ustał w swej dotąd niezłomnej 
pobłażliwości dla Siestrzeńca król 
Władysław. W roku 1434 został Kor-
nicz wezwany na sąd królewski do 
Nowego Miasta Korczyna. Zapadły 
tu na niego wyroki za Oleśnickiego 
i Hinczę. W marcu potępił go kolej-

ny sąd (zaocznie) za m. in.: zdradę 
tajemnic państwowych, fałszowanie 
dokumentów nadań królewskich, 
zarzucane mu knowania z Zygmun-
tem Korybutem przeciwko Polsce, 
wydanie królowi węgierskiemu wbrew 
zaleceniom Jagiełły grupy tureckich 
jeńców oraz mnogość wielką gwałtów, 

rabunków, rozbojów z użyciem utrzy-
mywanych przez siebie Ślązaków itd. 
Mikołaj z Jaroszowa stracił więc w 
1434 r. zamek i stanowisko będziń-
skiego burgrabiego. Jeśliby kara dla 
Kornicza wydawała nam się niewiel-
ka, to nie łudźmy się, pobłażliwość 
wobec łamiących prawo, ale bogatych 
jejmościów, często miała wtedy miej-
sce. Nie dziwi więc, że Mikołaj nie 
stracił zapału do czynienia gwałtów. 
Jeszcze w tym samym roku wypędził 
właścicielkę gródka w Siedlcu (obok 
Będzina). Po śmierci Jagiełły jeszcze 
bardziej się rozbisurmanił. Ponoć z 
podpuszczenia Spytka z Melsztyna i 
Szafrańców (wg relacji Jana Długosza) 
z 300 pomocnikami najechał i spalił 
Sławków oraz cztery wsie w kluczu 
sławkowskim. Biskup Zbigniew Ole-
śnicki ocenił straty na gigantyczną 
kwotę 4000 grzywien. Śląscy poma-
gierzy Siestrzeńca najechali też dobra 
kasztelana sądeckiego Krystyna z 
Koziegłów. Spowodowało to eskala-
cję gwałtu, gdyż kasztelan najechał 
z kolei Gliwice. Koniec końców na 
zjeździe w Będzinie (październik 1434 
r.) książęta śląscy zapewnili polskich 
magnatów, że nie będą udzielać 
pomocy Korniczowi.

A potem nagle Mikołaj się ustat-
kował. Wynagrodził nawet szkody 
Oleśnickiemu i Hińczy. W 1436 r. 
pojawił się w Krakowie jako starosta 
przedborski, a rok później jako bur-

grabia rabsztyński - jak przypuszcza 
Kamiński w Polskim Słowniku Bio-
graficznym - „zapewne z ramienia 
Spytka z Melsztyna, stryja i opiekuna 
dóbr, wśród nich i Rabsztyna, Jadwigi 
z Książa”. 

W roku 1438, gdy wydawał za 
mąż córkę zabezpieczył ją majętno-
ściami wójtostwa w Będzinie. Ułudę, 
że aż do śmierci w 1443 r. wiódł życie 
jak sielanka, rozwiewa fakt, że noto-
rycznie się procesował o pensję, którą 
- jak uważał - powinien dostawać 
dzięki jakimś nadaniom królewskim 
z cła krakowskiego. Procesował się też 
wówczas z sędzią grodu krakowskiego 
Pełką z Kliszowa. Po śmierci Kornicza 
żyła jeszcze jego żona Dorota, która w 
ten sposób po raz drugi owdowiała, 
pozostały też dwie córki - Katarzyna 
i Barbara, wspomniana pasierbica 
Jadwiga i syn Jan, który przyjął na-
zwisko Jaroszowski. 

W roku 1464 jako burgrabia 
zamku ojcowskiego występuje niejaki 
Siestrzeniec. Alicja Falniowska - Gra-
dowska w monografii Ojcowa snuje 
przypuszczenie, że być może był on 
synem właśnie Mikołaja Kornicza 
Siestrzeńca.

Legenda mówi, że pokutująca 
dusza Mikołaja Siestrzeńca pojawia 
się od czasu do czasu na zameczku w 
Przewodziszowicach k. Częstochowy, 
gdzie ten awanturnik miał jedną ze 
swoich ulubionych baz wypadowych. 
Być może Kornicz władał też prze-
lotnie strażnicami w Suliszowicach 
i Ostrężniku. I właśnie po to, by 
uniemożliwić mu dalsze ich wykorzy-
stywanie do niecnych celów, zostały 
one zburzone.

Herb Kornicz
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brno
Piotr�Kubiczek

Dobrze zaczęli, wybornie skoń-
czyli. 8-letni piłkarze olkuskiego 
Słowika już nie raz w tym sezonie 
udowodnili, że nie ma dla nich 
rzeczy niemożliwych. Wygrać 
można właściwie z każdym i to 
bez żadnej różnicy czy to w kraju, 
czy zagranicą. Dowód? 3. miej-
sce w czeskim Brnie na zakoń-
czenie emocjonującego sezonu 
2015/2016.

- Jechaliśmy w nieznane, pełni 
obaw. Ale na miejscu okazało się, 
że nasza niepewność była zbędna. 
Chłopcy szybko odnaleźli się na 
boisku i utarli nosa faworytom – 
cieszy się Dariusz Zielonka, nowy 
prezes OKS-u.

Słowik w Brnie bawił cały minio-
ny weekend. Za południową granicę 
wyjechał już w piątek, a do turnie-
jowej rywalizacji przystąpił dzień 
później. W grupie eliminacyjnej obok 
olkuszan znalazło się jeszcze siedem 
innych zespołów reprezentujących 
piłkarski narybek z Czech i Słowacji. 
W pierwszym meczu „Słowicy” nie-
znacznie 3:4 ulegli Slovanowi Liberec, 
jednak tę porażkę odkupili w trzech 

kolejnych spotkaniach 
ogrywając kolejno: 3:1 
Spartę Brno, 9:1 Slo-
vana Bratysława i 8:1 
FC Ivancice. Drugim 
pogromcą OKS-u oka-
zała się ekipa z Vysko-
va (2:4), a w trzech ko-
lejnych pojedynkach 
olkuszanie zdobyli 7 
punktów co zapewni-
ło im awans do fazy 
finałowej. Po remisie 
2:2 z FK Junior Stra-
konice (późniejszym 
triumfatorem turnieju) 
przyszły dwie wygra-
ne: 4:3 nad SK Union 
Vrsovice oraz pewne 
6:0 z FC Bohunice.

- Awans do grupy 
złotej, w której miała 
się rozstrzygnąć kwe-
st ia  turn ie jowego 
podium uzyskaliśmy 
z trzeciego miejsca. Byliśmy trochę 
niedoceniani przez rywali, a pokaza-
liśmy, że drzemią w nas duże możli-
wości – komentuje trener rocznika 
2008 Maciej Mróz.

Drugi dzień zmagań młodzi olku-
szanie zaczęli świetnie, bo od dwóch 
pewnych wygranych: 6:0 z SK Senec 
oraz 5:2 ze Spartą Brno. Nadarzyła się 

również okazja do rewanżu za inaugu-
racyjną porażkę z rówieśnikami z Li-
berca. Tym razem skończyło się remi-
sem 3:3. Mimo straty dwóch punktów 
w ostatnim meczu grupowym, awans 
do ćwierćfinału OKS-u był niezagro-
żony. Tam los ponownie skojarzył 
Słowika ze Słowakami z Senec. Długo 
zanosiło się na porażkę, bowiem 
„żółto-niebiescy” przegrywali już 0:2, 

a mimo to potrafili odwrócić losy tego 
pojedynku i ostatecznie to oni sięgnęli 
po zwycięstwo 3:2! Dwie bramki 
w tym niesamowitym spotkaniu 
zdobył Dawid Kruczek, a jedną dołożył 
Szymon Zgoda.

Tak dobrze nie było już w pół-
finale. W walce o najlepszą dwójkę 
lepsi okazali się chłopcy z Vyskova, ci 
sami, którzy ograli „Słowików” także 

w sobotę. Tym razem 
skończyło się wyniku 
1:3, mimo iż po tra-
fieniu Zgody to olku-
szanie awans mieli 
na wyciągnięcie ręki. 
Czesi jednak w porę 
zwarli szeregi i po 
kilku udanych kontr-
atakach, przechylili 
szalę zwycięstwa na 
swoją stronę. Mimo 
porażki nikt w Słowiku 
nie zamierzał narze-
kać, wszak do zdoby-
cia były jeszcze brązo-
we medale. O najniż-
szy stopień podium 
olkuszanom przyszło 
zmierzyć się z gospo-
darzami imprezy – 
Spartą Brno. Wzorem 
soboty podopieczni 
Macieja Mroza pewnie 
prowadzili strzelając 

rywalom trzy bramki (Zdrodowski, 
Zgoda, Kruczek), ale w końcówce 
ambitni Czesi doprowadzili do remisu 
i rzutów karnych. Nerwy lepiej wy-
trzymali „Słowicy” i to oni ostatecznie 
sięgnęli po 3. miejsce. Tytuł najlepszej 
drużyny w „Sparta Brno Cup 2016” 
powędrował do Juniora Strakonice, 
który w wielkim finale okazał się 

lepszy od MFK Vyskov. W zawodach 
udział wzięło łącznie 18 drużyn.

Na przestrzeni dwóch dni OKS 
Słowik w Brnie zdobył 59 bramek. 
Najskuteczniejszy okazał się Szymon 
Zgoda, choć pochwał jest znacznie 
więcej. Cały zespół rocznika 2008 
zasłużył na uznanie. Podobnie jak 
rodzice i sponsorzy, którzy mocno za-
angażowali się w weekendowy wyjazd. 
Zarząd klubu dziękuje firmom MAX-
TRANS i SUPERDREW.

- Mocnym akcentem zakończyli-
śmy ten barwny dla nas sezon. Od-
wiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, 
z których przywoziliśmy obiecujące 
wyniki. Bytom, Krosno, Zduńska 
Wola, teraz Brno. Chłopcy mają 
możliwość rozwoju wśród najlep-
szych drużyn w swoich rocznikach. 
Wierzymy, że to kiedyś zaprocentuje 
– zaznacza Maciej Mróz.

Teraz przed Słowikiem zasłużone 
wakacje. Klub reprezentowało siedem 
drużyn. Przyszły sezon ma być jeszcze 
lepszy. Jeśli ktoś chciałby spróbować 
swoich sił na boisku i zarazem prze-
żyć sportową przygodę życia niech się 
czuje zaproszony na zajęcia. Trenerzy 
OKS-u będą czekali na chętnych 
już w lipcu, a oficjalną rekrutację 
rozpoczną przed początkiem nowego 
roku szkolnego.

Słowik na podium w czeskim Brnie

Do artykułu „Trakty do remontu” zamieszczonego w poprzednim numerze 
„Przeglądu Olkuskiego” wkradł się błąd. Prawidłowa pełna nazwa jednej 
z wymienionych firm brzmi: Firma Produkcyjno-Usługowa KRYSTYNA 
mgr Krystyna Solecka z Wolbromia, a nie jak błędnie podaliśmy  
Firma Produkcyjno-Usługowa  KRYSTYNA mgr Krystyna Szlęzak  
z Wolbromia. Za pomyłkę przepraszamy.
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Kenijska dominacja
bukowno

Piotr�Kubiczek

Wzorem poprzednich lat, tak 
i w tym roku imprezą oficjalnie 
towarzyszącą Dniom Bukowna 
był Ogólnopolski Bieg Uliczny 
o Puchar Burmistrza Mirosława 
Gajdziszewskiego. W XIV edycji 
zmagań na 10-kilometrowej trasie, 
z grona 388 zawodników zarówno 
wśród mężczyzn jak i wśród kobiet 
najlepsi okazali się Kenijczycy.

Gdy wśród nagród pojawiają się 
pieniądze, to można być pewnym, że 
do rywalizacji włączą się zawodowcy, 
także i ci z Afryki, gdzie bieganie jest 
sposobem na życie. I rzeczywiście fa-
woryci nie zawiedli. Do biegu główne-
go zgłosiło się trzech reprezentantów 
Kenii i cała trójka stanęła na podium. 
W kategorii mężczyzn od początku 
prowadził Kibet Abel Rop i to właśnie 
on z czasem 0:31:55 jako pierwszy 
przekroczył linię mety usytuowaną 
na bukowieńskim stadionie. Pół 
minuty później na finiszu zameldował 
się jego rodak Henry Kemboi, a na 
pudle stanął także Ukrainiec Sergi 

Krovlaidis, któremu dobrego czasu 
gratulowali najbliżsi. Z olkuskich 
biegaczy świetnie wypadli za to bracia 
Wojtachowie. Emanuel o 24 sekun-
dy wyprzedził młodszego od siebie 
Adriana, a zawodnicy KS-u Olkusz 
zajęli kolejno 7. i 8. miejsce. Najlepiej 
z bukowian zaprezentował się Paweł 
Frąckiewicz, ostatecznie sklasyfiko-
wany na 32. pozycji.

Wśród pań zgodnie z planem 
najszybciej finiszowała Gladys Biwott 
reprezentująca barwy Benedek-team. 
Wymagającą trasę pokonała w czasie 

00:36:44, o blisko 30 sekund wy-
przedzając Paulinę Golec z AZS AWF 
Kraków i prawie półtorej minuty 
Agnieszkę Pietsch-Fulbiszewską 
z Omeii Ur Kraków. Z biegaczek z po-
wiatu olkuskiego najlepiej wypadła 
Agnieszka Chaberka, sklasyfikowa-
na na 21. miejscu. Trzy oczka niżej 
uplasowała się natomiast najlepsza 
z mieszkanek Bukowna Iga Dąbek.

Do rywalizacji głównej łącznie 
zgłosiło się 495 biegaczy, a ostatecz-
nie na starcie zameldowało się 396 
osób. Ośmiu zawodników nie ukoń-
czyło biegu, a tym ostatnim, który 
zakończył zmagania był Zbigniew 

Celej z Sosnowca. Finiszował pół 
godziny później od zwycięzców, choć 
i tak na stadionie witały go gromkie 
brawa. Zawodnicy wybiegając ze sta-
dionu ul. ks. Zelka wbiegli w ul. 1-go 
Maja, skręcili w Kościuszki i przez 
ul. Miarki, Reymonta i ponownie ks. 
Zelka wrócili na bieżnię.

Od lat obok klasyfikacji Open 
oraz tych z podziałem na mężczyzn 
i kobiety, prowadzona jest też klasy-
fikacja mieszkańców Bukowna. Tym 
razem w biegu głównym najszybciej 
finiszował wspomniany już Paweł 
Frąckiewicz, wyprzedzając Krystiana 
Szymańskiego i Sebastiana Karkosa. 
Z grona blisko 400 biegaczy bukowia-
nie wystartowali w sile 28 osób.

Oprócz biegu głównego, w tym 
roku organizatorzy przygotowali też 
trasę dla amatorów, o połowę krót-
szą. Tutaj do rywalizacji przystąpiło 
89 zawodników. Walka o zwycięstwo 
w tej kategorii trwała do ostatnich 
metrów, jednak to Przemysław Ko-
ziarz z Jankowic ostatecznie o dwie 
sekundy (00:18:51) wyprzedził Ro-
berta Ślęzaka ze Szczekocin. Sym-
boliczny brąz dla Karola Piłki z Klucz 
(00:19:28). Najlepiej z kobiet wypadła 
mieszkająca w Rybnej Małgorzata 
Kulpa-Czubak.

W kategorii Open na trójkę naj-
lepszych biegaczy czekały nagrody 
pieniężne. Za wygraną, okazały 
puchar Burmistrza Miasta Bukowno 
z rąk Mirosława Gajdziszewskiego 
oraz 700 zł otrzymał Kibet Abel Rop, 
500 zł zainkasował Henry Kemboi, 
a 300 zł zgarnął Sergi Krovlaidis. 
Pozostałym zwycięzcom wręczono 
także upominki rzeczowe, a każdy 
z biegaczy wziął też udział w losowa-
niu cennych gadżetów.

Patronat honorowy nad XIV Ogól-
nopolskim Biegiem Ulicznym objął 
Marszałek Województwa Małopolskiej 
Andrzej Krupa. 

„Róże Biznesu” rozdane
bukowno

Piotr�Kubiczek

Czerwcowe święto Bukowna 
jest okazją do świetnej zabawy pod 
chmurką, ale w tych wyjątkowych 
dla władz i mieszkańców dniach, 
nie zapomina się o lokalnych 
przedsiębiorcach, którzy nie tylko 
dają pracę społeczności, ale także 
swoją działalnością rozsławiają 
miasto w najróżniejszych stro-
nach świata. Tegoroczne nagrody 
„Róże Biznesu” trafiły do firmy 
STP ELBUD Sp. z o.o. oraz Adama 
Feliksika i jego ADACO.

Nagroda Gospodarcza Burmi-
strza Miasta Bukowno „Róża Biz-
nesu” ma charakter honorowy, a jej 
celem jest promowanie najlepszych 
przedsiębiorstw działających na 
terenie miejscowości. Laureaci nie 
otrzymują z tytułu wyróżnienia żad-
nych gratyfikacji finansowych, ani też 
ulg podatkowych. Mogą natomiast we 
wszystkich swoich materiałach pro-
mocyjnych używać tytułu „Laureat 
Nagrody Gospodarczej Burmistrza 
Miasta Bukowno Róża Biznesu”.

Nagrody od lat przyznawane są 
w dwóch kategoriach - „Firma Roku” 
oraz „Małe i Średnie Przedsiębior-
stwo”. W obu przypadkach triumfa-
torzy plebiscytu odbierają dyplomy 
gratulacyjne, a także pamiątkowe 
statuetki. Tegoroczna gala odbyła się 
w sobotę 18 czerwca w hali sportowej 
MOSiR w Bukownie, a jej gospo-
darzem niezmiennie był burmistrz 
Mirosław Gajdziszewski.

Pierwsza z „Róż Biznesu” za 
rok 2015 w kategorii „Firma Roku” 
trafiła do STP ELBUD Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwo działa w ramach 
grupy kapitałowej Stalprodukt S.A. 
i jest prężnie rozwijającą się polską 

firmą, kontynuującą długoletnią 
tradycję zakładu ZKS Elbud, później 
znanego jako PSKE Elbud. Ponad 60 
lat działalności na rynku konstrukcji 
energetycznych, telekomunikacyj-
nych i drogowych sprawiło, że obecnie 
spółka może pochwalić się jednym 
z największych zakładów produku-
jących konstrukcje stalowe w Polsce. 
Od 2012 roku w strukturach firmy 
znajduje się ocynkownia ogniowa 
w Bukownie. Zakład ten działa nie-
przerwanie od szesnastu lat i zalicza 
się do czołówki ocynkowni w kraju, 
stanowiąc jednocześnie strategiczny 
element dla procesu produkcyjnego. 
Ocynkownia posiada wykwalifiko-
waną kadrę oraz wyposażona jest 
w nowoczesny sprzęt, pozwalający 
na cynkowanie konstrukcji stalowych 
na poziomie 3200 ton na miesiąc. - 
Jesteśmy rozpoznawalni na rynku, 
a nasza praca została już wielokrotnie 
doceniona przez klientów z Polski 
i zagranicy. Nasze konstrukcje są 
widoczne w Norwegii, Finlandii, Szwe-
cji, Niemczech, na Łotwie, Litwie, 
w Turcji, czy nawet w Indiach, Iraku 
i Libii – zaznacza Janusz Włoch, dy-
rektor ds. handlu i marketingu w STP 
ELBUD Sp. z o.o.

Aktualnie STP ELBUD zatrudnia 
338 osób, w tym 121 osób w ocyn-
kowni w Bukownie. Tylko w 2015 r. 
wyprodukowano tam 14 tysięcy ton 
ocynkowanych konstrukcji stalo-
wych, które przełożyły się na średni 
dochód miesięczny na poziomie 10 
milionów złotych. Dynamiczny rozwój 
przedsiębiorstwa sprawił, że na po-
czątku bieżącego roku w Bukownie 
ELBUD otworzył Zakład Przygo-
towania i Malowania Konstrukcji 
Stalowych. Wyposażony on został 
w nowoczesne rozwiązania techno-
logiczne oraz sprzęt do malowania 
hydrodynamicznego. Otwarcie zakła-
du sprawiło, że zatrudnienie zyskało 

kolejne 24 osoby, a niewykluczone, że 
w najbliższych miesiącach ELBUD da 
pracę następnym mieszkańcom.

Drugą z „Róż Biznesu” przy-
znawaną małym i średnim przedsię-
biorstwom odebrał Adam Feliksik, 
właściciel firmy ADACO, istniejącej 
na rynku od 1997 roku. - Początko-
wo wykonywaliśmy części zamienne 
i prace modernizacyjne dla energetyki 
zawodowej. Obecnie ciągle rozwijając 
naszą działalność, realizujemy także 
autorskie projekty z dziedziny wyso-
korozwiniętych technologii – przybli-
ża swoją działalność szef ADACO.

W poprzednim roku na zamówie-
nie firm geodezyjnych, w firmie skon-
struowano i zbudowano bezzałogowy 
sterowiec hybrydowy, będący połącze-
niem eurostatu i mutikoptera. To uni-
kalne w skali światowej rozwiązanie 
zostało docenione przez naukowców 
z Instytutu Lotnictwa w Warszawie, 
gdzie odbyły się pierwsze próby 
obiektu wykonanego w Bukownie, 
które odbiły się szerokim echem 
w mediach. - Ponadto w ramach 
projektu Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii rozpoczęliśmy 
prace nad urządzeniem do bezsty-
kowego pomiaru grubości ścian rur 
grzewczych w kotle energetycznym. 
Metoda diagnostyczna polegająca na 
rejestrowaniu zmian natężenia stru-
mienia magnetycznego jest również 
totalną nowością. W najbliższych 
miesiącach powstanie prototypowy 
miernik oparty na technologi ADACO 
– zapewnia Adam Feliksik.

W obecnym roku firma rozpoczę-
ła działania zmierzające do komer-
cjalizacji kolejnych innowacyjnych 
rozwiązań, które zgodnie z mottem 
przewodnim przedsiębiorstwa po-
zwalają sięgać już dziś po technologię 
jutra.
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Basen gotowy do użytku

bukowno
Wiola�Woźniczko,�fot.�UM�Bukowno

Dobiegła końca długo wy-
czekiwana przez mieszkańców 
inwestycja w Bukownie – budowa 
sportowej części kompleksu base-
nowego. Nowy obiekt jest czynny 
od 24. czerwca.

Mieszkańcy od trzech lat mogą 
korzystać z basenowej części re-
kreacyjnej, czyli basenu, brodzika 
dla małych dzieci wyposażonego 
w małą zjeżdżalnię i zabawki wodne, 
dwóch zjeżdżalni: pięciotorowej oraz 
zjeżdżalni typu Anaconda, leżanki 
do masażu pleców, „rwącej rzeki” 
i sztucznej wyspy.

Teraz oddana zostanie część 
sportowa. Prace nad nią obejmowały 
budowę niecki basenu sportowego 
o wymiarach 16 x 50 m i głębokości 
od 1,5 do 3,9 m, wieży do skoków 
z trzema platformami na wysoko-
ściach 3 i 5 metrów oraz nowego 
budynku administracyjnego. Do-
stosowano także stację uzdatniania 
wody do obsługi kolejnego obiektu 
basenowego. Wykonawcą przedsię-
wzięcia o wartości ponad 3 mln 700 

tys. złotych jest firma Complex Euro 
World Krzysztof Ćmiel.

- Do realizacji tej inwestycji przy-
gotowywaliśmy się bardzo dokładnie. 
Naszym celem było takie ustalenie 
harmonogramu prac, aby całość robót 
udało się wykonać w cyklu jesień-wio-
sna. Nie było łatwo, bo czasu nie było 
dużo, a zakres prac wymagał dużej 
koordynacji robót. Najważniejsze 
jednak, że się udało i dysponujemy 
obecnie nowoczesnym i atrakcyjnym 
kompleksem basenowym, z pew-
nością też najpiękniejszym w całej 
okolicy – mówi burmistrz Bukowna, 
Mirosław Gajdziszewski.

Symboliczne otwarcie zaplano-
wano na godz. 16.00 w piątek, 24. 
czerwca. Kąpielisko będzie czynnego 
tego dnia już od godz. 9.00.

Być może miasto, które sfinanso-
wało inwestycję z własnych środków, 
uzyska wsparcie z Wieloletniego Pro-
gramu Rozwoju Bazy Sportowej Wo-
jewództwa Małopolskiego. - Projekt 
przebudowy części sportowej basenu 
w Bukownie znalazł się na liście 
rezerwowej tegorocznego konkursu 
Ministra Sportu i Turystyki, doty-
czącego rozdysponowania środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
Program Rozwoju Bazy Sportowej 

może być aktualizowany w ciągu 
roku. Zmian dokonuje Zarząd Woje-
wództwa w dwóch przypadkach: gdy 
ministerstwo zwiększy roczny limit 
środków z Funduszu lub inwestor 
zadania umieszczonego w progra-
mie zrezygnuje lub nie wykorzysta 
w danym roku całości bądź części do-
finansowania (np. w wyniku oszczęd-
ności przetargowych). W przypadku 
powstania takich oszczędności - co 
jest wielce prawdopodobne - również 
projekt przebudowy bukowieńskiego 
basenu może liczyć na wsparcie środ-
kami finansowymi budżetu państwa 
sięgającymi blisko 1 miliona złotych – 
wyjaśnia sekretarz Bukowna Marcin 
Cockiewicz.

Dokończenie kompleksu baseno-
wego to niejedyna tegoroczna sporto-
wa inwestycja w Bukownie. Renowacji 
poddane zostaną korty tenisowe, trwa 
odnawianie bocznego boiska i trybun 
stadionu, zakupiono też nowe kajaki 
na spływ Sztołą. Za prawie 300 tys. 
złotych odnowiono też nawierzchnię 
parkingu przed głównym wejściem na 
basen oraz wykonano nową nakładkę 
asfaltową przyległej do basenu części 
ul. ks. Zelka - od skrzyżowania z ulicą 
H. Sawickiej.

Wolbromski OREW 
wzorem do naśladowania
wolbrom

Ewa�Barczyk

14-letnia działalność OREW 
w Wolbromiu nie tylko pomogła 
i wciąż pomaga setkom niepełno-
sprawnych dzieci i ich rodzinom, 
ale także przyczyniła się do ich 
naturalnej integracji z lokalnym 
środowiskiem.

Wysoki poziom ośrodka prowa-
dzonego przez Wolbromskie Koło Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym sprawił, 
że placówka została wytypowana 
przez Ambasadę Polski w Izraelu 
jako wzorcowa. To wyróżnienie skut-
kowało ostatnio wizytacją izraelskiej 
specjalistki w zakresie kształcenia 
specjalnego profesor Hefziba Lifshitz 
z Bar-Ilan University.

Profesor Lifshitz, kierująca rów-
nież projektem „Empowerment Pro-
gram”, dającym studentom z niepeł-

nosprawnością intelektualną możli-
wość studiowania na Uniwersytecie 
Bar-Ilan i zdobycia tytułu licencjata, 
zapoznała się z warunkami i meto-
dami pracy wolbromskiej placówki. 
Jej wizyta była okazją do wymiany 
doświadczeń i porównań, w których 
OREW i inne jednostki prowadzone 
przez PSOOU Koło Wolbrom wypa-
dły znakomicie. Specjalistka była 
pod wrażeniem profesjonalizmu 
kadry oraz świetnie prezentujących 
się zaplecza technicznego i bazy 
lokalowej, jakimi dysponuje obecnie 
stowarzyszenie, działające w tak nie-
wielkiej miejscowości. Wizytatorka 
z Izraela, gratulując swoim gospoda-
rzom osiągnięć w efektywnej pracy 
na rzecz osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, życzyła im dalszych 
sukcesów, a także wyraziła chęć sta-
łego kontaktu z wolbromskim kołem 
PSOUU.

Przypomnijmy, że Ośrodek Re-
habilitacyjno–Edukacyjno–Wycho-
wawczy w Wolbromiu zaczął działać 

w styczniu 2002 r. z inicjatywy 
rodziców dzieci niepełnosprawnych, 
członków Wolbromskiego Koła Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym. Jego 
systematyczny, intensywny rozwój 
na przestrzeni lat stał się istotnym 
przyczynkiem do przełamywania 
„tabu” niepełnosprawności w lokal-
nym środowisku. Początkowo OREW 
obejmował opieką 36 wychowanków 
do 18-tego roku życia z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym, znacznym i głębokim 
w 4 grupach edukacyjnych i 1 zespole 
rewalidacyjnym. Dziś znacznie roz-
budowany i świetnie przygotowany 
do swych zadań OREW prowadzi 
szeroki zakres nowoczesnych dzia-
łań edukacyjnych, terapeutycznych 
i rewalidacyjnych już dla ok. 150 mło-
dych podopiecznych o bardzo różnych 
potrzebach, a lokalne koło PSOUU 
stale rozwija działalność o kolejne 
formy wsparcia niepełnosprawnych 
w różnym wieku, także dorosłych.
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OGŁOSZENIA DROBNE DROBNE
RAMECZKI

www.inwestlokum.pl  
- biuro nieruchomości  

- pośrednictwo w zakresie 
kupna - sprzedaży, wynajmu: 

- lokali, 
- domów, 

- magazynów, 
- gruntów 

Olkusz, ul. Kościuszki 30,  
Tel.(791)377551, 

(32)3071234.

POLECAMY

Kupiê - Sprzedam
Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, tanie 

i drogie, gotówka od rêki, p³acê 
najlepiej. Tel.(512)898278.

=Antyki z Pary¿a. Wolbrom,  
ul. Garbarska 9, Twój Dom.  
Tel.(604)328294.
=Sprzedam pustaki ¿u¿lowe 
i piankowe, cena 1,50 z³/szt.  
Tel.(884)077322, (0043)6769426901.
=Komis rowerowy wielobran¿owy, 
rtv-agd, art. satelitarne,  
skup-sprzeda¿, Plac Targowy.  
Tel.(502)261113.

maTeriaŁy budOwlane
=Sprzedam ceg³ê silikatow¹ bia³¹ - 
250x120x65, ok. 8000 szt.,  
cena – 60 gr./szt. (do negocjacji).  
Tel.(796)177027.

uSŁugi
=autoskup, ca³e, rozbite, skoro-
dowane, z³omowanie, gotówka, 
w³asny transport. Tel. (508)760255, 
(600)507385.

=Firma inTrOligaTOrSKa 
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewicza 
19 (naprzeciwko „Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy trady-
cyjne - twarde (du¿a iloœæ kolorów), 
bindowanie, termobindowanie, bigow-
anie, z³ocenie metod¹ termodruku.

Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, tanie 
i drogie, gotówka od rêki, p³acê 

najlepiej. Tel.(793)001819.

=Zwy¿ka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i us³ugi rêbakiem do ga³êzi, 
elektryczne itp. Tel.(512)373245.

eleKTrOTechniczne
=Naprawa telewizorów  
Tel.(535)871074

FinanSOwO - prawne
=chwilówki oraz zastaw.  
Tel.(796)435370.
=Darmowa porada prawna, pon. 
godz. 12-13. Kancelaria Lex Novum 
Olkusz, ul. Biema 5b.  
Tel.(513)761029, (530)369200.

=po¿yczki bez biK.  
Tel.(728)658439.
=Chwilówki, dojazd gratis.  
Tel.(666)113117.
=Pozabankowa do 40000 z³ bez 
zdolnoœci. Tel.(32)2642876.
=Konsolidacja chwilówek do 7000 z³. 
Tel.(32)2642878.
=Prywatna po¿yczka do 20000 z³. 
Tel.(32)2642876 .

mOTOryzacyjne
=autoskup, ca³e, rozbite, skoro-
dowane, z³omowanie, gotówka, 
w³asny transport. Tel. (508)760255, 
(600)507385.

OKOlicznOœciOwe
=ATELIER Olkusz, ¯uradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjêcia 
do dokumentów (drobny retusz 
gratis, mo¿liwoœæ wykonania w domu 
u klienta), zdjêcia komunijne.  
Tel.(600)057912.

mOTOryzacja
=Oleje, FilTry, aKceSOria 
i prOFeSjOnalne narzêdzia 
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 bie¿¹ce
- czêœci i akcesoria
- lakiery samochodowe  
ju¿ od 17 z³/100 ml
- lakiery spray do wszytkich 
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.

- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysi¹clecia 1B, Tel.
(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.
=auTO-Szyby: markowe szyby 
samochodowe, sprzeda¿, monta¿, 
naprawa, przyciemnianie.  
Bogucin Du¿y 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.
=AUTO SKUP GOTÓWKA, 
OSOBOWE I DOSTAWCZE, WSZYST-
KIE MARKI I ROCZNIKI, NAJLEPSZE 
CENY DOJAZD. TEL.(515)274430, 
(602)871305.

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

=Autoskup ka¿de. Tel.(886)601143.

Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, tanie 
i drogie, gotówka od rêki, p³acê 

najlepiej. Tel.(793)001819.

=pOmOc drOgOwa. Tel.
(695)634005.
=SERWIS KLIMATYZACJI. Przegl¹dy 
- dezynfekcja- naprawa. Olkusz, 
Al.1000lecia 1b, Tel.(695)634005.

nieruchOmOœci
dOmy
=Sprzedam kamienicê w Trzebini 
(Rynek) 1000 m2 (3 kondygnacje). 
Tel.(728)833272.

dzia³Ki i grunTy
=Sprzedam dzia³kê w strefie  
gospodarczej w Bukownie 1,3 ha.  
Tel.(602)262485.

lOKale uŻyTKOwe
=lokal do wynajêcia przy ul. K. K. 
wielkiego, wejœcie od ulicy.  
Tel.(519)192879.

praca
=Firma po¿yczkowa zatrudni dorad-
ców finansowych. Tel.(728)658439.
=Umyjê okna. Tel.(698)994735.
=40 lat wykszta³cenie wy¿sze  
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.

zdrOwie
=Masa¿ysta. Tel.(734)044444.

róŻne
=Do Hiszpanii i na Cypr tylko 
w spodniach ze Stoiska nr 3! Pole-
camy: krótkie spodenki, bawe³niane 
letnie, d¿insy, polscy producenci.  
Zapraszamy: Targowisko, ul. 
S³awkowska, wt., pt., sob do 14.00.

KOmuniKaTy
=Pilne. 28 maja ko³o po³udnia 
zaginê³a chusta bia³a w niebieskie, 
pomarañczowe kwiaty z br¹zow¹ 
lamówk¹. Dla znalazcy wysoka 
nagroda pieniê¿na. Tel.(32)6454363.
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ZDROWIE i URODA
alergolog
Ewa Liska-Markiel dr n. med. alergolog, larnyn-
golog. Testy pokarmowe, inhalacyjne, odczula-
nie. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. Środy w godz. 13-17.

CHIrUrg
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgi i  ogólnej .  Wt.  17.00 –  19.00.  
Tel. 604 410 240.
Sławomir Kaźmierczuk lek. med., chirurg ogólny, 
proktolog. Konsultacje, biopsje, USG jamy brzusz-
nej, 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 PONIE-
DZIAŁEK 16:00 -18:00.
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. 
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, 32 645 54 97.
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa od 16.30  
rejestracja tel. 32 754 34 64, 608 681 422.  
www.gal-med.com
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Laser - usuwanie zmian skór-
nych, leczenie wrastających paznokci, zamykanie 
naczyń.  Olkusz,  u l .  Krakowskie Przed- 
mieście 11/18. Czw. od 17.30. Rejestracja, tel. 
530 88 16 13 po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl

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 naczy-
niowy. Konsultacje, badanie USG DOPPLER żył 
i tętnic, diagnostyka miażdżycy, skleroterapia, 
leczenie żylaków, leczenie ran. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 
15.30–19.00.

CHIrUrg ortopeda
Wojciech Gołąb lek. med., ortopeda. Konsulta-
cje, USG narządu ruchu, blokady, osocze bogato-
płytkowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOREK 18:00–19:00.
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. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 09:00–17:00.

Waldemar Pasich, specjalista chirurgii urazowej 
i ortopedycznej, specjalista medycyny sporto-
wej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad 
Bankiem Millenium). Wejście od podwórza. Pon. 
17-19, czw. 16-18. Rejestracja tel. 604 489 612.
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.
Kamil Zamarło lek. med., ortopeda. Konsultacje, 
USG narządu ruchu, blokady, osocze bogatopłyt-
kowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOREK 16:00–19:00.

Manfred Zappa dr n. med. specjalista II st. chi-
rurgii ortopedycznej. Leczenie schorzeń układu 
kostno-stawowego, leczenie: fala uderzeniowa, 
laser. Olkusz, ul. Piłsudskiego 18. Wt-pt. 14-17. 
Rejestracja godz.10-17. Tel.786 866 820.

CHoRoBY ZaKaŹnE 
Maria Izdebska lek. specjalista chorób zakaźnych 
diagnostyka i leczenie schorzeń wątroby  
Olkusz, kr. K. Wielkiego 64 pok.11 / I piętro.
Rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 10-18,  
sob. 10-13.

dermatolog
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.

Magdalena Sporek-Osołkowska lek. med., der-
matolog. 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.

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

DIEtEtYK
Dietetyk - skuteczne odchudzanie i dietoterapia 
w nadciśnieniu, cukrzycy i innych schorzeniach, 
przygotowanie żywieniowe do ciąży, konsultacje 
dla dzieci i młodzieży, mgr inż. Sonia Wojtal, 
Olkusz. ul. Sławkowska 5/6, tel.504 076 245,  
www.diet-fit.pl

Klaudia Parcz, mgr dietetyk - programy odchu-
dzające i regeneracyjne, diety specjalistyczne 
w jednostkach chorobowych, programy żywie-
niowe dla sportowców oraz żywienie kobiet 
planujących ciążę. Olkusz, ul. Nowa 13 tel.  
795 638 226, www.poradniametabo.pl

EnDoKRYnoloG
Dr n. med. Edyta Barczyk, Endokrynolog. Olkusz, 
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64, rejestracja- tel. 
32 645 44 70.

lek.med. Anna Wasyliszyn-Nowak specjalista 
chorób wewnętrznych , specjalista endokrynolog 
przyjmuje w pon. i śr. po wcześniejszej rej. tel: 
32-645-44-70, K. K. Wielkiego 64, Olkusz.

Dr n. med. Agnieszka Żak-Gołąb, endokrynolog. 
NEUROKARD, ul. Pocztowa 3, Bukowno, tel.  
668 127 238.

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.

gastroenterolog
Paweł Kajfosz lek. med., gastroenterolog, inter-
nista. Konsultacje gastrologiczne, konsultacje 
hepatologiczne. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja 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
Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wt., pt 17-19.  
Tel. 514 288 668 (po 15.).

Zuzanna Gierzyńska lek. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
SOBOTA 09:00–12:00.

Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
ŚRODA 14:00–16:00. 

Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.  
Ul. Nowa 13, pon. i czw. 17-18. Tel. dom.  
32 754 88 08, tel. 607 276 753, 695 942 182.

Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A, tel.  
602 790 022, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.

Kamila Węglarz, lek. med., specjalista ginekolog 
- położnik. Olkusz ul. Nowa 13, środa od 16.00, tel. 
698 647 375.

poradnia schorzeń sutka• 
Sebastian Mosiej lek. med.  Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej . Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa  
od 16.30 rejestracja tel. 32 754 34 64, 608 681 422. 
www.gal-med.com

Marek Szpringer, lek. med., specjalista gineko-
log – położnik.  Olkusz, Piłsudskiego 5,  
tel. 32 643 11 39, dom 32 643 38 46, 606 647 961. 
Pon., wt., pt. 15.30-17.30.

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

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

Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 
USG, DOPPLER. Rejestracja tel. 796 797 112, 
wt.16-18, pt.16-18.
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.
Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsul-
tacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG. Pt. od 
g.16. Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. 32 6454470, 
602 489 648. www.kardiolog-olkusz.pl
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.
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog. 
Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzol-
kusz.pl Rejestracja telefoniczna: 604 052 027.

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
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngo-
log. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”).  
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Śr. i pt. 17-19.
Lidia Liszczyk-Mania lek. med., laryngolog dzie-
cięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płukanie 
uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. SOBOTA 
09.00–13.00.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz,  
ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032, 
32 754 34 64 (po 15.). Pon., czw. 15-17.
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Kwalifikacje do operacji. Badania okre-
sowe. Centrum Medyczne, ul. kr. K. Wielkiego 64, 
pok. 15, pon. 16.30-19, śr. 16.30 -19, sob. 10-12, 
tel. 32 645 44 70.

logopeda
Beata Bryzik neurologopeda, pedagog, nauka 
czytania, terapia metodą Tomatisa i Warnkego 
Tel. 505130586. Gabinet edukacyjno-logope-
dyczny: Nauczę się mówić ul. Augustiańska 8 
Olkusz.
Gabinet Logopedyczny mgr Ewa Kania, pedagog, 
logopeda. Tel. 512 301 127.
Agnieszka Kowal, logopeda dyplomowany. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 29 (budynek byłego OPB), 
I piętro, pok. 21. Rejestracja tel. 606 262 291.
Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny ORATIO 
Anna Szotek  -  logopeda dyplomowany,  
specjalista neurologopeda-surdopedagog. 
Olkusz, ul. F. Chopina 2 Tel. 698679254.  
www.logopeda.olkusz.pl

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.
Studio Venus, dr n. med. Joanna Sułowicz, 
dermatolog, wenerolog, lekarz medycyny este-
tycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny este-
tycznej. Olkusz, Krakowskie Przedmieście 7, tel. 
501 310 050.
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów medy-
cyny estetycznej. Laser. Rejestracja tel. 530 88 16 
13. www.chirurgiaolkusz.pl

nefrolog
Paweł Koźmiński, dr n. med., spec. nefrolog. 
Leczenie chorób nerek, układu moczowego, 
nadciśnienia tętniczego. Olkusz, ul. Bucho- 
wieckiego 15A. Rejestracja od pon.-sob. 8-20.  
Tel. 32 645 49 02 / 04.
Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog, 
spec. chorób wewnętrznych. Leczenie chorób 
nerek, układu moczowego, nadciśnienia tętni-
czego. Olkusz Krakowskie Przedmieście 11/18. 
Rejestracja tel. 575 602 802

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

neUrolog
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. Tel. 603 166 862.
Elżbieta Kulka lek. med., neurolog. Konsultacje. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 10.00–13.00.
Lek. med. Maria Marciniak-Chmielewska.  
Gabinet Neurologiczny. Olkusz, ul. Nowowiejska 
11 (zielony dach), czynne: wt., śr., czw. 10-11, wt., 
czw. 16-17. Tel. 696 024 735, 32 643 09 25.
Renata Mędrek - Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Reje-
stracja telefoniczna: 501 760 436.
Przemysław Puz, dr n. med. specjalista neurolog. 
NEUROKARD, Bukowno, ul. Pocztowa 3. Rejestra-
cja telefoniczna: 668 127 238.
Przemysław Puz dr n. med., neurolog. Konsul-
tacje, badanie USG DOPPLER naczyń wewnątrz-
czaszkowych, badanie USG DOPPLER tętnic 
szyjnych i kręgowych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. WTOREK 
16.00–18.00. 

oKUlIsta
Magdalena Kuchno, lek. med. specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, komputerowe 
badanie wzroku i dobór soczewek, pomiar ciśnie-
nia 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.
Anita Lyssek-Boroń, dr n. med. specjalista 
chorób oczu. Olkusz, ul. Parkowa 9a, wt., czw. od 
16.30. Rejestracja tel. 606 790 500.
„OKO-TEST” Diagnostyka i chirurgia oka pod 
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty 
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. kr. K. Wiel-
kiego 28 (budynek Apteki). Rejestracja tel.  
32 643 25 85, godz. 9-16. www.okotest.pl
„VIS-OPTICA” Katarzyna Rataj-Pająk, lek. med. 
specjalista chorób oczu. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
( n a  p r ze c i w ko  s z p i ta l a ) .  Re j e s t ra c j a 
tel. 784 820 130, w przypadkach pilnych tel.  
508 177 970.

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

pedIatra
Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób 
dzieci, neonatolog. Diagnostyka i leczeni dzieci  
i noworodków, badania USG: głowy, jamy brzusz-
nej, stawów biodrowych. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
(budynek Vis-Optica) Rejestracja tel. 502 233 855.
Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63. Przy-
jęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. USG, EKG, 
HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 602 776 052.
Jarosław Szczurek, lek. med. Spec. chorób 
noworodków. USG stawów biodrowych, mózgu, 
jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego 
14 A, Rejestracja tel. 503 706 119.
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista 
medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921

psYCHIatRIa  
/ psYCHotERapIa
Anna Chmiest, psychiatra, psychoterapeuta 
Przyjmuje Olkusz, ul. Nowa 13, śr., czw., pt. 15-20. 
Wizyty domowe. Rejestracja tel. 519 343 030. 
www.psychiatra.olkusz.pl

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

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

Gabinet Psychoterapii Maria Suchodolska-Wój-
cicka. Konsultacje, diagnoza, psychoterapia psy-
chodynamiczna. Dzieci, młodzież, dorośli. Olkusz, 
ul. Krakowska 3. Tel. 693697592.

Agnieszka Szotek - psycholog, terapeuta - dzieci, 
dorośli. Diagnoza, terapia, rozwój. Tel. 795581519. 
Gabinety Psychologiczne Krakowska 3.

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

REHaBIlItaCja
Ilona Cudejko, NDT-BOBATH dla dzieci i doro-
słych, terapia manulana MCKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.

Elżbieta Curyło, mgr. Rehabilitacja dzieci  
i niemowląt, z dojazdem. Terapia neurorozwo-
jowa (NDT-BOBATH), wady postawy, masaż.  
Tel. 513 326 890. www.el-reha.pl

Dominika Dudek, mgr fizjoterapii, dziecięcy 
terapeuta NDT-Bobath. Olkusz, ul. Dworska  
19 a, www.reha-bobas.pl Tel.606626902.

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

Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Rehabilitacja w domu pacjenta.

Fizjoterapeuta mgr Anna Małecka-Włoch. 
Udary, wylewy, porażenia, niedowłady. SM, SLA, 
endoprotezy, stany po nowotworach, operacjach, 
wypadkach, masaż leczniczy kręgosłupa. Reha-
bilitacja w przychodni GAL-MED lub wizyty 
domowe. Tel. 505 503 249. www.an-medic.pl

reUmatolog
Ewa Starzyńska lek. med., reumatolog. Konsul-
tacje. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. ŚRODA 16.00–19.00.

staCja DIalIZ
Stacja Dializa w Olkuszu, ul Buchowieckiego 
15A. Zapewnia dializy dla pacjentów z Olkusza  
i okolic. Tel. 32 645 49 02.

stomatologIa
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzy-
ska 2. Tel. 32 643 32 12. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. 
od 10., sob. od 10.

Gabinet Stomatologiczny „CENTERDENT” 
Olkusz, ul. Kr. Kazimierza Wielkiego 14, tel. 32 
643 25 30, www.centerdent.pl

Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Śr.-czw. 15-20, wt. 8.30-14, pt. 8-13. Tel. 32 726 28 87.

Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon.-czw. 14-20, pt. 9-13 sob. 11-13. Tel.  
32 726 28 87.

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

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

Natalia Górnik lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt., pt. 15-20, czw. 9-14. Tel. 32 726 28 87.

Ewa Haberka, lek. dent. Olkusz, ul. Witosa 14. 
Telefon: 668 178 832.

Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz, 
ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.- czw. 10.00-17.00, pt. 
9.00-15.00, rejestracja w godzinach pracy gabi-
netu lub telefonicznie 32 643 27 37 wew. 37.

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.

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.

Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. 
Pon., śr., pt. 9-20, czw. 9-12. Tel. 606 305 405.

Z I M O W S C Y  S T O M AT O L O G I A  Ol ku sz ,  
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek - Piątek: 9 - 19, 
Sobota: 9 - 13. Tel. 32 754 25 18.

chirurgia stomatologiczna• 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicz-
nej Barbara Kucharzewska - Malik, specjalista 
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8-14, śr. i pt. 12-18. 
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom. 
601 805 027. Umowa z NFZ. 

Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka, 
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt. 
9.00-19.00, sob. 9.00-13.00. Rejestracja w gabi-
necie oraz  pod nr  te l .  606 64 44 54.  
www.kucharzewscy.pl 

Wt, śr., pt. 15-19 przyjmuje lek. stom. Grażyna 
Batko.
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OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

al. 1000-lecia 13
Tel. 32 758 12 46, 32 758 13 45 

Olkusz, gm. Olkusz,  
Bolesław, Bukowno, Klucze

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

Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:

DYŻURY
aptEK

o l K U s Z Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  
Starostwa Powiatowego w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

W PORZE 
NOCNEJ  

tj. od 2000 do 800

24-06-2016 piątek ul. Konopnickiej 4

25-06-2016 Sobota ul. piłsudskiego 22

26-06-2016 niedziela ul. mickiewicza 7

27-06-2016 poniedziałek al. 1000-lecia 16

28-06-2016 wtorek al. 1000-lecia 17

29-06-2016 Środa ul. legionów polskich 14

30-06-2016 czwartek ul. nullo 2

ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Prywatna Praktyka Stomatologiczna „Apolonia” 
dr n. med. Joanna Zappa-Gawłowska, spec. 
chirurgii stomatologicznej. Zabiegi również  
w sedacji wziewnej. Pn., śr., pt. 10-13 i 16-20. 
Olkusz, ul. Piłsudskiego 18. Tel. 32 647 07 40  
wew. 22.

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

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

Uroda
Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa laser LightSheer, 
fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezo-
terapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi 
dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 
60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.  
570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.pl

Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, kosmetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.  
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabra-
zja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.

Studio Urody „Milena” - depilacja laserowa, mezo-
terapia, kwas hialuronowy, mikrodermabrazja, 
peelingi, cellulologia, makijaże i inne... Olkusz, ul. 
Biema 5 b. Tel. 32 445 05 58 www.milena-uroda.pl

Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrnia-
jące twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielę-
gnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10.  
Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.pl
Studio Venus, depilacje laserowe, zabiegi pielę-
gnacyjne, zamykanie naczynek, zabiegi złuszcza-
jące. Czerwcowa promocja - Letnie Orzeźwienie 
-50%. Olkusz, ul. Krakowskie Przedmieście 7. Tel. 
501 310 050.

Urolog
Ewa Czapkowicz lek. med., urolog. Konsultacje, 
USG dróg moczowych, leczenie infekcji i nietrzy-
mania moczu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 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. Rej. 9.00-15.00. Tel. 32 643 30 19.

Usg
Leszek Albiniak – Indywidualna Praktyka Lekar-
ska doppler, USG: piersi, staw biodrowy niemow-
ląt, jamy brzusznej, tarczycy, przepływy nóg, 
szyja, staw kolanowy. Rej. pon.-sob. 8-20. Tel.  
32 645 26 09, 600 686 603. www.usgolkusz.pl

Janusz Izdebski, lek. med. Centrum Medyczne, 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 
(winda). Rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 
10-18, sob. 10-13.

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. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 09:00–
12:00. 

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. 

Pracownia USG. Artroskop Centrum Medyczne 
Bogdan Wziętek. USG Ortopedyczne: kolan, 
bioder, barków, kostek, mięśni, ścięgien, bioderek 
niemowląt, punkcje, iniekcje pod kontrolą USG, 
codziennie. Chrzanów, Wyszyńskiego 17A,  
rejestracja: 32 223 61 77 www.wzietek.p

poZostaŁE
NZOZ Pro Familia Olkusz ul. J. Kantego 28, świad-
czy usługi w zakresie: ginekologii, laryngologii, 
ortopedii, kardiologii, endokrynologii, urologii, 
onkologii, chirurgii naczyniowej, dermatologii, 
chirurgii, interny. Holter, Doppler, badania labo-
ratoryjne. Tel. 32 7543522, 793 346 033.


