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Będzie więcej 
pociągów do Katowic  

i Sędziszowa
� Więcej�na�stronie 3

olkusz
Jakub�Fita

Od grudnia bieżącego roku 
władze województwa małopolskiego 
planują zwiększenie ilości połączeń 
kolejowych przebiegających przez 
nasz powiat. Na razie Urząd Marszał-
kowski planuje wzrost kursów zaled-
wie o jedną parę pociągów na dobę. 
Samorządowcy i parlamentarzyści 
z terenu naszego powiatu zabiegają 
jednak o większą ilość kursów.

� strona 3

Czy w olkuskich podziemiach ratusza  
powstanie multimedialna trasa turystyczna? 
Gmina stara się o unijną dotację na ten cel.

� strona�2

„Kadencja na półmetku” – cykl wywiadów  
z naszymi wlodarzami rozpoczynamy rozmową  
z olkuskim burmistrzem.

� strona 6

Prokuratura Rejonowa w Olkuszu  
wszczęła kolejne śledztwo dotyczące  
olkuskiego szpitala.
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K O N D O L E N C J E

Kadencja na półmetku 
Wywiad z burmistrzem Olkusza

Półmetek kadencji to dobry czas na podsumowania samorządowych 
dokonań. O tym będziemy rozmawiać z włodarzami naszych gmin 
i powiatu olkuskiego. W pierwszym wywiadzie z serii „Kadencja na 
półmetku” o minionych dwóch latach na stanowisku burmistrza 
i planach na dwa kolejne opowiada olkuski włodarz Roman Piaśnik.

Wiola Woźniczko: Mijają dwa 
lata, od kiedy objął Pan urząd 
burmistrza. Jak Pan ocenia ten 
czas?

Roman Piaśnik: Myślę, że to 
mieszkańcy w pierwszej kolejności 
mogą dokonywać oceny efektów mojej 
pracy, bo to oni mnie wybrali i robię 
wszystko, żeby spełnić ich oczeki-
wania. Natomiast z mojej perspek-
tywy minione dwa lata to czas wielu 
wyzwań i trudnych decyzji. Kiedy 
objąłem zarządzanie naszą gminą, jej 
zadłużenie sięgało ponad 45 mln zł. 
Jednocześnie potrzeby mieszkańców 
i oczekiwania inwestycyjne były duże. 
Musiałem tak zaplanować finanse 
gminy, żeby spłacać zadłużenie, 
a jednocześnie realizować zadania 
inwestycyjne. Jedynym rozsądnym 
wyjściem było szukanie oszczędności 
w wydatkach bieżących i to mi się 
udało. Znacznie zracjonalizowaliśmy 
koszty administracyjne i szukamy 
oszczędności dosłownie wszędzie. 
Jest to duże wyzwanie, ale rosnąca 
lista zrealizowanych przez nas in-
westycji daje dużo satysfakcji – nie 
tylko mi, ale również moim współ-
pracownikom i przede wszystkim 
mieszkańcom. Nie zapominamy także 
o tym, aby systematycznie spłacać 
zaciągane w poprzednich kadencjach 
zobowiązania finansowe. Oczywiście 
przed nami jeszcze wiele do zrobienia, 
ale wiem na pewno, że obecny zespół 
sobie z tymi wyzwaniami poradzi. 

Priorytetami Pańskiego pro-
gramu wyborczego było stworzenie 
nowych miejsc pracy, przygoto-
wanie terenów pod nowe inwe-
stycje, sprowadzenie znaczących 
inwestorów, uwolnienie terenów 
pod indywidualne budownictwo 
mieszkaniowe. Jak na dziś wygląda 
realizacja tych obietnic? 

Rolą burmistrza jest wspieranie 
przedsiębiorców w prowadzeniu 
działalności, aby mogli się rozwijać 
i zatrudniać kolejne osoby. Każdego 
roku powstają nowe podmioty – 
mikro i średnie przedsiębiorstwa. 
Wprowadziliśmy wiele udogodnień dla 
firm, których celem jest zachęcenie do 
tworzenia nowych miejsc pracy. Ob-
niżyliśmy podatek od środków trans-
portu, powołałem Radę Gospodarczą. 

Dużo inwestujemy w infrastruk-
turę, co również podnosi atrakcyjność 
naszej gminy. Bardzo intensywnie 
poszukujemy kolejnych inwestorów 
w kraju i za granicą, którzy chcieli-
by rozpocząć działalność w ramach 
Olkuskiej Strefy Aktywności Gospo-
darczej. Równolegle przygotowujemy 
kolejne tereny w drugiej części strefy 
i z początkiem roku chcielibyśmy być 

gotowi do przetargów. Prowadzimy 
rozmowy z naszymi lokalnymi in-
westorami, ale również chcemy być 
zauważeni na zewnątrz, bo Olkusz 
ma wiele walorów, które są naszą siłą 
– lokalizacja między dwiema aglome-
racjami, dogodne skomunikowanie 
czy wreszcie kapitał ludzki.

Dla właścicieli nieruchomości 
istotną zmianą było zmniejszenie 
opłaty adiacenckiej z 30% do 10%. 
Na bieżąco pracujemy również nad 
aktualizacjami dokumentów plani-
stycznych gminy, aby spełnić ma-
rzenia wielu osób o własnym domu. 
Spośród uchwalonych już planów 
zagospodarowania przestrzennego 
wyróżniłbym plan dla Zedermana 
i Kogutka, w którym znacznie posze-
rzone zostały tereny przeznaczone 
pod budownictwo mieszkaniowe 
indywidualne. W trakcie opracowywa-
nia są kolejne projekty miejscowych 
planów zagospodarowania – Pazurek, 
Rabsztyn, Bogucin Mały, Podgrabie, 
Mazaniec – Kamyk, północna części 
Żurady przy ul. Krucza Góra.

Przystąpiliśmy również do spo-
rządzenia projektów zmian studium 
uwarunkowań, również z myślą 
o zagospodarowaniu terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe. Obejmą 
one Gorenice, Zawadę, Kosmolów, 
Wiśliczkę, Zadole Kosmolowskie, 
Zederman, Osiek, Zimnodół oraz 
Olkusz – m.in. teren tzw. „Górki” 
(pomiędzy al. 1000-lecia, ul. Jana 
Pawła II i drogą na Trzebinię). 

Co Pan uznaje za swój naj-
większy sukces na półmetku ka-
dencji? 

Myślę, że to mieszkańcy najlepiej 
mogliby odpowiedzieć na to pytanie. 
Nawiązując jednak do ostatnich wy-
darzeń, uważam, że sukcesem jest 
wypracowanie nowych zasad organi-
zacji komunikacji miejskiej w ramach 
ZKG „KM”. Osiągnięty kompromis 
przyniesie wymierne oszczędności 
w budżecie Gminy Olkusz, które 
będziemy mogli zagospodarować na 
inne cele. 

Jednym z priorytetów mojej ka-
dencji jest angażowanie mieszkańców 
w życie miasta i zachęcenie ich do 
współdecydowania w ważnych spra-

wach. Sukces kolejnych edycji budże-
tu obywatelskiego, działalność Rady 
Seniorów, Rady Młodzieżowej i Rady 
Gospodarczej są jednymi z przykła-
dów realizacji tego założenia.

Czego w tym czasie nie udało 
się zrealizować? 

W dalszym ciągu moim zmartwie-
niem są woda i ścieki. Jak Państwo 
doskonale wiedzą, apelowałem do 
zarządu Wodociągów o podjęcie 
działań oszczędnościowych oraz 
zobligowaliśmy przedsiębiorstwo do 
wcześniejszego niż zwykle przedsta-
wienia propozycji taryf na przyszły 
rok i prognozowanej wysokości dopłat 
przez poszczególne gminy. Droższa 
woda to nie tylko problem każdego 
z mieszkańców, ale również samo-
rządu. Po ostatniej komisji wiemy 
jedno: warto wymagać. Przyniosły 
efekt powtarzające się wielokrotnie 
naciski z mojej strony na to, aby kie-
rownictwo PWiK Sp. z o.o. wzrost cen 
maksymalnie ograniczyło. Dostawy 
wody i odbiory ścieków są już wystar-

czająco drogie i robię wszystko, aby 
nie były jeszcze droższe. Mieszkańcy 
narzekają nie tylko na ceny, ale także 
na nieprzyjemny zapach i smak wody 
spowodowane jej chlorowaniem. 
W obliczu tych zjawisk nie mogę 
pozostawać bierny.

W ciągu minionych prawie 
dwóch lat dokonał Pan zmian 
w polityce kadrowej urzędu. Czy 
przyniosły one oczekiwane re-
zultaty? 

Zdecydowanie tak. Stworzyłem 
zespół ludzi, którzy w moim odczuciu 
są ekspertami w swoich dziedzinach 
i zależy im na naszym mieście. Dobrze 
się wszyscy rozumiemy. Początki 
łatwe nie były, bo plan działania na 
najbliższe lata musieliśmy tworzyć 
od nowa, biorąc pod uwagę obecne 
finanse i potrzeby mieszkańców. 
Mam satysfakcję, bo dociera do 
mnie dużo pozytywnych komentarzy 
i olkuszanie zauważyli pokaźną ilość 
remontów i inwestycji, ciekawych 
wydarzeń, naszą dbałość o czystość 
w mieście. Zmiany kadrowe to nie 
tylko zmiana na stanowiskach kie-
rowniczych, ale również reorganizacja 

wydziałów i optymalizacja zatrudnie-
nia. W wyniku nieprzedłużania umów 
i przejść na emeryturę zatrudnienie 
w urzędzie zmniejszyło się o 24 osoby 
w stosunku do dnia, gdy obejmowa-
łem swój urząd – bez obniżenia jako-
ści usług, a z pozytywnym efektem dla 
budżetu. Rocznie daje to oszczędność 
na poziomie około 1,4 mln zł.

„Moim zdaniem zarządzanie 
miastem powinno mieć wymiar 
uniwersalny tzn. musi być zacho-
wana ciągłość realizacji zamierzeń 
rozwoju miasta, bez względu na 
to kto będzie sprawował władzę 
w kolejnych latach” - mówił Pan 
w kampanii wyborczej. Jaka jest 
zatem Pańska wizja rozwoju Olku-
sza? Jakie są Pana plany inwesty-
cyjne na kolejne dwa lata?

Chcę, żeby Olkusz był miastem, 
w którym mieszkańcy będą się czuć 
dobrze, będą tu chcieli wychowywać 
swoje dzieci, zakładać firmy, spędzać 
wolny czas. Wymaga to spójnej wizji 
rozwoju, wykorzystywania potencjału 

Gminy Olkusz zapoczątkowanego 
przez moich poprzedników oraz po-
dejmowania takich inicjatyw, które 
w kolejnych latach będą gwarantowa-
ły możliwość dalszego rozwoju.

Jesteśmy aktywni na polu po-
szukiwania funduszy zewnętrznych 
na realizację kolejnych wyzwań. 
Mimo spłacania kredytów realizujemy 
zadania inwestycyjne o różnym zasię-
gu oraz przygotowujemy niezbędne 
dokumentacje pod kolejne działania. 
Część zadań inwestycyjnych już 
teraz wpisanych jest do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Olkusz. 
Mniejsze zadania konsultuję z miesz-
kańcami, radnymi i sołtysami. 

Już teraz poszerzamy zasięg te-
renów przeznaczonych na zabudowę 
mieszkaniową, aplikujemy o środki 
na realizację dużego zadania inwe-
stycyjnego - rewitalizację dawnego 
starostwa, tworzymy niezbędną 
dokumentację dla zadań objętych 
wieloletnim programem rewitalizacji 
obszarów zdegradowanych, a w przy-
szłym roku chcemy udostępnić ko-
lejne tereny inwestycyjne w ramach 
Strefy Aktywności Gospodarczej. Są 
to działania wymagające wiele pracy, 
ale jestem przekonany, że zaowocują 
one w przyszłości.

Czy myśli Pan już o kolejnej 
kadencji?

W tej obecnej mam jeszcze dużo 
do zrobienia i wolę się skupić na tym, 
co zaplanowałem, niż myśleć wyłącz-
nie w kategoriach nadchodzących 
wyborów. Na tego typu kalkulacjach 
nie zyskują mieszkańcy. W ostatnim 
czasie nastała tendencja do oceny 
poszczególnych działań przez pryzmat 
nadchodzących wyborów. Unikam 
tego typu debaty publicznej, sku-
piając się na aktualnych potrzebach 
Gminy Olkusz i jej mieszkańców. 
Burmistrz powinien pracować każ-
dego dnia z myślą o mandacie, jaki 
już uzyskał od wyborców, bo z tego 
będzie rozliczany. 

WW: Dziękuję za rozmowę.
RP: Ja również serdecznie dzię-

kuję.

Podpalił auto 
teściowej

bukowno
Piotr�Kubiczek,�fot.�KPP�Olkusz

W nocy z 30 września na  
1 października po rodzinnej awan-
turze, do której w gminie Bukowno, 
33-letni mężczyzna podpalił sa-
mochód swojej teściowej. Pomimo 
szybkiej akcji gaśniczej auto do-
szczętnie spłonęło.

Teraz zgodnie z kodeksem 
karnym, za zniszczenie mienia pod-
palaczowi grozi nawet pięć lat więzie-
nia. Sprawą zajmie się sąd. 33-latek 
podłożył ogień pod skodę octavię 

po tym, jak pokłócił się z żoną i jej 
matką. Mężczyzna wybiegł z domu, 
oblał samochód benzyną i podpalił go. 
Spłonęła nie tylko skoda, ale również 
zaparkowana obok honda. Na miejscu 
zgłoszenia oprócz strażaków, pojawili 
się też policjanci, którzy odwieźli 
niepokornego zięcia do Izby Wytrzeź-
wień w Jaworznie. Miał blisko promil 
alkoholu w organizmie. - Podejrzany 
usłyszał już zarzuty z art. 288 §1 
kodeksu karnego tj. zniszczenia 
mienia i przyznał się do popełnionych 
przestępstw – informuje aspirant 
Katarzyna Matras, oficer prasowy 
olkuskiej komendy.

Anonimowa 
plantacja

rodaki
Piotr�Kubiczek,�fot.�KPP�Olkusz

W miniony weekend w Roda-
kach (gm. Klucze) zlikwidowano 
pokaźną plantację marihuany 
ukrytą na nieużytkach rolnych. 
Zabezpieczono 87 krzaków konopi 
indyjskich.

Zakazane rośliny były w różnej 
fazie wzrostu. Niektóre z nich miały 

ponad metr wysokości. Uprawa była 
dobrze ukryta na zakrzewionym i po-
rośniętym trawą nieużytku rolnym. 
Ocenia się, że z plantacji można było 
uzyskać około dwóch kilogramów 
gotowego suszu marihuany. Wartość 
takiego towaru na czarnym rynku 
wynosi około 60 tysięcy złotych. Trwa 
policyjne śledztwo, bowiem do dzisiaj 
nie wiadomo, kto jest właścicielem tej 
nielegalnej plantacji.
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Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Przypomnijmy, że w grudniu 
ubiegłego roku wszedł w życie nowy 
rozkład jazdy na linii nr 62 Katowice 
– Sędziszów – Kielce, który kolejny 
raz ograniczył ilość pociągów pasa-
żerskich kursujących na tej trasie. Od 
tego momentu w kierunku Katowic 
i Sędziszowa kursują zaledwie trzy 
pary pociągów na dobę.

Sytuacja ta spowodowała duże 
niezadowolenie ze strony mieszkań-
ców powiatów: olkuskiego i mie-
chowskiego, którzy wskazywali na 
niedostosowanie funkcjonującego 
rozkładu jazdy pociągów do ich 
potrzeb. Ograniczenie ilości kursów 
stanowi istotne utrudnienie dla mło-
dzieży i studentów dojeżdżających do 
olkuskich szkół ponadgimnazjalnych, 
wyższych uczelni Śląska i Zagłębia 
oraz osób dojeżdżających do pracy 
poza miejscem zamieszkania.

W sprawę zaangażowali się więc 
parlamentarzyści i samorządowcy. 
Specjalne rezolucje z apelem do władz 
wojewódzkich w tej sprawie przyjęły 
Rady Miejskie: Wolbromia, Olkusza 
i Bukowna. Powoli zaczynają pojawiać 
się pierwsze efekty tych działań.

- W celu poprawy dostępności 
transportowej powiatów: olkuskiego 
i miechowskiego planowane jest od 
dnia 11 grudnia 2016 r. wzbogacenie 
oferty przewozowej na linii Katowice-
Sędziszów do czterech par pociągów 
– możemy przeczytać w odpowiedzi 
na interpelację Radnego Sejmiku 
Małopolskiego Marcina Cockiewicza, 
który interweniował niedawno w tej 
sprawie.

Jak informuje Urząd Marszał-
kowski, województwo małopolskie 
podejmuje wspólne działania z or-
ganizatorami publicznego transpor-
tu zbiorowego na poszczególnych 
szczeblach samorządu terytorialnego 
w zakresie stworzenia kompleksowe-

go, zintegrowanego i odpowiadającego 
potrzebom mieszkańców systemu 
transportowego. Aktualnie prowadzo-
ne są rozmowy z samorządami lokal-
nymi, na terenie których przebiega 
linia nr 62, w sprawie dofinansowania 
tych połączeń.

- O podjęcie działań apelowali do 
mnie mieszkańcy niemal wszystkich 
gmin z powiatów olkuskiego i mie-
chowskiego. Sprawa nie jest prosta. 
Linia nie była i najprawdopodobniej 
nie będzie rentowna. Ale nie to jest 
najważniejsze. Niestety, przez sposób, 
w jaki konduktorzy rozliczali się 
z przewoźnikiem, do raportów tra-
fiała informacja potwierdzająca nikłe 
zainteresowanie połączeniem nr 62. 
W rzeczywistości w pociągu trudno 
było o miejsce siedzące. Konsekwen-
cją tego stanu rzeczy była pusta kasa 
z biletów, a kolejne pary pociągów 
usuwano z rozkładu jazdy. Taka 
sytuacja już się nie powtórzy. Razem 
z samorządowcami robimy wszystko, 
żeby zabezpieczyć środki na kolejną 
5 i 6 parę pociągów oraz wprowadzić 
system uszczelniający pobór opłat – 
tłumaczy posłanka Lidia Gądek.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników? Czy poprzez działa-
nia naszych lokalnych polityków 
jest możliwe przywrócenie więk-
szej ilości połączeń? – Zaprasza-
my do dyskusji na www.przeglad.
olkuski.pl

R E K L A M A

Olkusz stara się o unijne 
wsparcie na trasę pod rynkiem

olkusz
Wiola�Woźniczko,�fot.�Tomasz�Witecki

Czy w olkuskich podziemiach 
ratusza powstanie multimedialna 
trasa turystyczna? Gmina chce na 
ten cel pozyskać unijne dofinan-
sowanie. Wniosek został właśnie 
złożony. Magistrat czeka również 
na wyniki naboru do jednego 
z unijnych programów, z którego 
stara się pozyskać dotację na mo-
dernizację dawnego starostwa.

Archeologiczne badania ratusza 
rozpoczęto w 2011 roku, przy okazji 
rewitalizacji starówki. Odkryto bardzo 
dobrze zachowane mury piwnic ratu-
sza z fragmentami sklepień oraz mury 
wieży ciśnień. Gdy w magistracie 
zapadła decyzja o udostępnieniu 
w przyszłości podziemi dla zwie-
dzających, odgruzowano piwnice, 
zabezpieczono i częściowo zrekon-
struowano ich mury i sklepienia, 
a także wybudowano mur oporowy 
oraz płytę stropową zabezpieczającą 
zabytkową substancję.

Obecne działania to drugie podej-
ście magistratu do wykonania w pod-
ziemiach multimedialnej trasy przy 
pomocy środków zewnętrznych. Dwa 
lata temu gmina Olkusz znalazła się 
na pierwszym miejscu rezerwowym 
listy rankingowej projektów rywalizu-
jących o dofinansowanie z tzw. fun-
duszy norweskich. Koszty realizacji 
projektu zagospodarowania podziemi 
ratusza opiewały na blisko 7 mln zł. 
Dotacji nie udało się pozyskać.

Aktualny projekt, przygotowany 
przez Biuro ds. Koordynacji Fun-
duszy UE olkuskiego magistratu, 
przewiduje urządzenie w podziemiach 

ratusza nowoczesnej, multimedialnej 
trasy turystycznej, gdzie będą pre-
zentowane najcenniejsze znaleziska 
archeologiczne. Zwiedzający poznają 
historię miasta oraz samego ratusza. 
Jak informuje magistrat, w ramach 
projektu zostanie też poddanych 
konserwacji 277 najcenniejszych 
zabytków ruchomych, znalezionych 
podczas badań archeologicznych. 
- Bardzo nam zależy na stworzeniu 
obiektu, który będzie łączył historię 
naszego miasta z nowoczesnymi tech-
nologiami. Mam ogromną nadzieję, że 

środki zewnętrzne przyczynią się do 
sfinalizowania tego zadania i Olkusz 
zyska piękny i atrakcyjny turystycz-
nie obiekt – komentuje olkuski bur-
mistrz Roman Piaśnik.

Wniosek złożony do MRPO na 
lata 2014-2020 zakłada, że koszt 
powstania trasy wyniesie 4 mln 900 
tys. zł, z czego dofinansowanie mia-
łoby wynieść prawie 2 mln zł. Gdyby 
dotacja została przyznana, prace roz-
poczęłyby się latem przyszłego roku, 
a zakończyły w czerwcu 2019 roku.

Podziemia są udostępniane 
mieszkańcom i turystom podczas 
różnego rodzaju wydarzeń. - Szacu-

jemy, że rokrocznie podziemia ratu-
sza zwiedza około 2 000 osób. Są to 
uczestnicy akcji zwiedzania podziemi 
organizowanych przez Biuro Promocji 
i Informacji Publicznej przy okazji 
różnych wydarzeń (np. Dni Olkusza, 
Europejskich Dni Dziedzictwa), jak 
również grupy zorganizowane, które 
mają możliwość bezpłatnego zwie-
dzania podziemi z przewodnikiem po 
uzyskaniu wcześniejszej zgody bur-
mistrza. Oprowadzamy grupy szkolne 
oraz specjalistyczne i przewodnickie. 
Zainteresowanie podziemiami jest 

bardzo duże, dlatego staramy się 
odpowiadać pozytywnie na wszyst-
kie wnioski – opowiada Emilia Kot-
nis–Górka, kierownik Biura Promocji 
i Informacji Publicznej. Multimedial-
na trasa w podziemiach to niejedyna 
planowana przez magistrat historycz-
no-turystyczna inwestycja, na którą 
gmina chce pozyskać unijne dotacje. 
W lipcu złożono wniosek do MRPO 
na lata 2014 – 2020 na gruntowną 
modernizację zabytkowego budynku 
dawnego starostwa. Przypomnijmy, 
że całkowity koszt inwestycji wyniesie 
19 170 581,69 zł, a wnioskowana 
dotacja opiewa na 7 998 386,52 zł. 

Na parterze obiektu zaplanowano re-
staurację z pomieszczeniem bankieto-
wym. W pozostałych pomieszczeniach 
mają mieścić się lokale o charakterze 
komercyjnym oraz związane z ob-
sługą ruchu turystycznego (szatnie, 
sklepik z pamiątkami, toalety). Na 
poddaszu przewidziano pokoje go-
ścinne z łazienkami o podwyższonym 
standardzie oraz sala konferencyjna. 
W części obiektu prowadzona będzie 
działalność kulturalna. Swoją sie-
dzibę znajdą tam również Centrum 
Wspomagania Organizacji Pozarzą-

dowych, Centrum Wolontariatu, Cen-
trum Wspierania Aktywności Obywa-
telskiej. W koncepcji przewidziano 
przeszkloną windę, łączącą wszystkie 
kondygnacje od piwnic po poddasze. 
Budynek zostanie dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W części piwnic dawnego starostwa 
powstaną pomieszczenia muzealne. 
Zwiedzający mogliby poznać tam hi-
storię olkuskiego górnictwa oraz men-
nicy, która kiedyś mieściła się w tym 
budynku. Wszystko to z wykorzysta-
niem technik multimedialnych. 

Nabór nie został jeszcze roz-
strzygnięty.
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Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz, 

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 
229 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz 
w dniach od 07.10.2016r. do 28.10.2016r. wywieszony będzie wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat: 
- część działki nr 2115/37 o pow. 500 m2 położonej w Olkuszu przy 

ul. Pakuska z przeznaczeniem pod ogród przydomowy owocowo-
warzywny (na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków 
trwale związanych z gruntem oraz wszystkie nakłady poniesione 
na dzierżawionej nieruchomości nie podlegają zwrotowi). Stawka 
czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu 
z 17.05.2011 r. w wysokości – 60,00 zł rocznie do 31- go marca 
każdego roku z góry;

- część działki: nr 2689/48 o pow. 15 m2 położonej w Olkuszu przy 
ul. Korczaka z przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak”. Stawka 
czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu 
z 17.05.2011r. w wysokości – 18,45 zł brutto miesięcznie płatne do  
10–go każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 2896/5 o pow. 120 m2 położonej w Olkuszu przy  
ul. Parkowej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową oraz dojazd, 
dojście (Na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków 
trwale związanych z gruntem oraz wszystkie nakłady poniesione na 
dzierżawionej nieruchomości nie podlegają zwrotowi natomiast na 

część działki pod dojazd zezwala się utwardzić materiałami łatwo 
rozbieralnymi takimi jak kostka czy żwir). Stawka czynszu pod 
zieleń: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu 
z 17.05.2011r. w wysokości – 92,99 zł brutto.
Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry.
Stawka czynszu pod dojazd: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady 
Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości – 7,38 zł brutto. Termin 
wnoszenia opłat miesięcznie: do 10-go każdego miesiąca z góry; 

- część działki nr 178 o pow. 138 m2 położonej w Rabsztynie 
z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną (Na w/w terenie zabrania 
się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem 
oraz wszystkie nakłady poniesione na dzierżawionej nieruchomości 
nie podlegają zwrotowi). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr 
VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości – 
59,41 zł brutto. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego 
roku z góry.

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby 
zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winny w terminie 
wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę 
nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: 
oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania, 
proponowany okres dzierżawy oraz proponowaną stawkę czynszu 
z tytułu dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod 
numerem telefonu (32) 626-02-10.

Narodowy Dzień Sportu  
w Olkuszu

olkusz
Jakub�Fita

W minioną sobotę w całym 
kraju odbyły się pikniki sportowe 
organizowane w ramach Narodowe-
go Dnia Sportu. Była to już czwarta 
edycja tej imprezy. W tym roku 
po raz pierwszy do grona miast 
biorących udział w tej inicjatywie 
dołączył także Olkusz.

Inicjatorem Narodowego Dnia 
Sportu jest Fundacja „Zwalcz Nudę”. 
Piknik Sportowo - Rekreacyjny w ol-
kuskim Silver Parku zorganizowany 
został przez UMiG w Olkuszu oraz 
MOSiR. Ideą święta jest umożliwie-
nie wszystkim chętnym dostępu do 
nieodpłatnych, specjalnie przygoto-
wanych treningów w różnych dyscy-
plinach sportowych.

Wielkie święto sportu było świet-
ną okazją do potrenowania pod okiem 
instruktorów oraz do dobrej zabawy. 
Jak podkreślają organizatorzy akcji, 
wydarzenie to stanowi doskonały 
moment, aby wspólnie z innymi 
pasjonatami zacząć swoją przygodę 
ze sportem. 

W programie olkuskiej imprezy 
znalazło się m.in.: treningi fitness, 
salsy i zumby, nauka jazdy na rol-

kach, zajęcia freestyle football oraz 
capoeiry. Dla najmłodszych prze-
widziano animacje, gry i zabawy, 
Festiwal Gier Planszowych i specjalną 
edycję Rodzinnych Rozgrywek Sporto-
wych. Na zakończenie imprezy można 
było także wziąć udział we wspólnym 
marszu nordic walking. Piknikowi 
towarzyszyły Otwarty Turniej Bad-
mintona w II LO.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, 
że od 10 października br. rozpoczną się prace 
budowlane polegające na przebudowie ciągów 
pieszo-jezdnych w ul. Górniczej blok 32-32b.

W związku z powyższym należy spodziewać się utrudnień 
w ruchu w obrębie ulic Mickiewicza oraz Górniczej.
Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować 
uciążliwości dla kierowców.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz!

Pragnę poinformować, że głosowanie na zgłoszone przez 
mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz propozycje zadań do III edycji 
budżetu obywatelskiego odbędzie się w dniach 17-28 października br.

Głosowanie odbywać się będzie w 2 formach:
- internetowo, poprzez wypełnienie interaktywnej karty do 

głosowania,
- tradycyjnie, poprzez wypełnienie papierowej karty do 

głosowania w punktach do głosowania.
11 października 2016 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 

dokona wyboru zadań, które zostaną poddane pod głosowanie 
mieszkańców.

12 października 2016 roku o godzinie 16:00 w sali Konferencyjnej 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu odbędzie się losowanie numerów 
dla zadań, na które będą głosować mieszkańcy.

Na losowanie gorąco zapraszam wszystkich mieszkańców Miasta 
i Gminy Olkusz.

Za tydzień w Przeglądzie Olkuskim i na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy Olkusz  opublikowany zostanie wykaz zadań, 
na które będzie można głosować i lista punktów do głosowania.

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik
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Pogoda sprzyjała, 
ziemniaki obrodziły…

trzyciąż
Katarzyna�Barczyk

Mieszkańcy gminy Trzyciąż 
i licznie przybyli goście spotkali 
się w ostatnią niedzielę z okazji 
tradycyjnego „Święta Ziemniaka”. 
Obchodzone corocznie na początku 
października święto jest okazją 
do podsumowań kilku gminnych 
konkursów, promocji produkowa-
nych lokalnie ziemniaków i innych 
specjałów oraz wspólnej zabawy. 
Symbolicznym rarytasem imprezy 
były pieczone w popiele ziemniaki 
z wrześniowych zbiorów.

Na uczestników tegorocznego 
święta plonów czekało w centrum 
Trzyciąża wiele różnorodnych atrak-
cji. Najmłodsi mogli bawić się w weso-
łym miasteczku, a także uczestniczyć 
w konkursie rysunkowym z nagroda-
mi ufundowanymi przez Małopolską 
Izbę Rolniczą oraz Krajową Radę Izb 
Rolniczych, które przy okazji promo-
wały wyroby  z polskiego drobiu. Mi-
łośnicy koni mieli szansę przejechać 
się bryczką i zwiedzić stadninę koni 
arabskich EWEX-Arabians w Trzycią-
żu. Nad tłumami uczestników zabawy 
krążyły w różnych artystycznych 
układach paralotnie z napędem me-
chanicznym grupy lotniczej „Flying 
Dragons Regatta Team”. Było też 

mnóstwo kramów z zabawkami, pro-
duktami regionalnymi i smakołykami. 
Swoje produkty i trofea prezentowali 
pszczelarze z Wolbromia, mleczarnia 
ze Skały, Koło łowieckie „Sokół”. Nie 
zabrakło wystaw różnych odmian 
ziemniaków oraz maszyn rolniczych, 
ogrodniczych i traktorów.

Po oficjalnym otwarciu i powi-
taniu przybyłych gości przez wójta 
Trzyciąża Romana Żelaznego roz-
poczęły się prezentacje i występy, 
które przeplatały ogłaszanie wyników 
rywalizacji w różnych konkursach. 
Przed licznie zgromadzoną publiczno-
ścią wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca 
Wolbromiacy, kabaret „Dziura” z Pyr-
landii, czyli Wielkopolski, a gwiazdą 
wieczoru był zespół MIG. Na scenie 
zaprezentowali się też bracia Filip 
i Wiktor Szostek Sobalscy, którzy 
recytowali wiersz „Na straganie” oraz 
koła gospodyń wiejskich z terenu 
gminy Trzyciąż, które pokazywały 
zabawne scenki rodzajowe w ramach 
konkursu „A jak tam BHP na wsi…?” 
organizowanego pod patronem Kra-
kowskiego Oddziału KRUS.

Na świątecznej scenie rozstrzy-
gnięto konkurs na najpiękniejszy 
ogród w gminie Trzyciąż. W kategorii – 
gospodarstwo rolne miejsce pierwsze 
zajęła Iwona Żerdka z Jangrota, przed 
Janem Barankiem ze Ściborzyc i Se-
bastianem Kajcą z  Tarnawy. W ka-
tegorii ogród przydomowy wygrała 

Alfreda Żyła z Porąbki, wyprzedzając 
Urszulę i Piotra Delów z Trzyciąża 
oraz Mariannę i Józefa Papajów 
z Suchej, którzy zajęli trzecie miejsce. 
Jury w składzie: Jan Książek. Adam 
Łączny, Marian Kuś i Grażyna Janu-
szek przyznało też wyróżnienie dla 
Jolanty Bugaj z Tarnawy. 

Nagrodę odebrał także zwycięzca 
konkursu „Ziemniak rekordzista”. 
Adam Kowal – rolnik z Jangrota 
w tym roku wykopał największą 
bulwę ziemniaka. Tegoroczny ziem-
niak – olbrzym odmiany „Satina” 
ważył 1,935 kg i jak dotąd jest 
największym okazem w wieloletniej 
historii konkursu.  

Ważnym elementem „Święta 
Ziemniaka” jest promocja produktów 
regionalnych. Stoiska z lokalnymi 
przysmakami przygotowały koła 
gospodyń wiejskich i producenci 
żywności z terenu, gdzie działa LGD 
„Nad Białą Przemszą”. Specjalna 
komisja konkursowa oceniła i przy-
znała nagrody w 7 konkursie na 
najlepszy produkt lokalny organizo-
wany przez Stowarzyszenie LGD „Nad 
Białą Przemszą” i przyznało kolejne 
certyfikaty „Produkt Lokalny Nad 
Białą Przemszą”. Do wyróżnionych 
w latach ubiegłych już ponad 200. 
oryginalnych produktów dołączyły 
kolejne. Spośród 28 zgłoszonych 
do rywalizacji potraw i napitków za 
najlepsze uznano: nalewkę z aronii, 
którą przygotowały panie z KGW 
„Dworzaki” z Kwaśniowa Górnego 
(I miejce), makaroniki krakowskie – 
dzieło cukierni „Melba” z Krzeszowic 
(II miejsce), zacierka- mąka z grubego 
przemiału, zgłoszona przez KGW 
Klucze (III miejsce) oraz chleb świą-
teczny wypieczony przez piekarzy 
z PPHU Patrycja&Paweł (wyróżnienie), 
polewka  na ziemniaki z maślanki 
i chrzanu (wyróżnienie) i napój Babci 
Broni przygotowany przez panie 
z KGW w Kalisiu. 

XXX rajd szlakami walk 
żołnierzy Hardego

powiat
Katarzyna�Barczyk

Już po raz 30. szlakiem walk 
oddziału Hardego ruszył rajd or-
ganizowany przez olkuski oddział 
PTTK oraz Klub Historyczny im. 
Armii Krajowej w Olkuszu. W dwu-
dniowej, pasjonującej i pełnej 
przygód wędrówce 30. września 
i 1. października 2016 uczestni-
czyła młodzież ze szkół z powiatu 
olkuskiego.

Rajd Pieszy Szlakami Walk Od-
działu „Hardego” organizowany jest 
dla upamiętnienia historii działań 
wojennych na terenie powiatu ol-
kuskiego, a przede wszystkim walk 
oddziału Partyzanckiego „Surowiec”, 
dowodzonego przez Gerarda „Harde-
go” Woźnicę. Dodatkowo propagowa-
na jest tradycja pieszych wędrówek po 
naszej pięknej okolicy.

Uczniowie klas V i VI szkół pod-
stawowych oraz szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych pokonali trasę 
pełną niespodzianek utrzymanych 
w klimacie konspiracji wojennej, za-
pewnionych przez olkuski Klub Histo-
ryczny im. Armii Krajowej. W piątek 
30. września 11 rywalizujących 
drużyn wyruszyło z Chechła. Na star-
cie członkowie każdej z uczestniczą-
cych w rajdzie drużyn usłyszeli: „dziś 
jest 21. czerwca 1944 roku” i odtąd 
musieli wczuć się jak najlepiej w przy-
gotowany scenariusz. Przewidywał on, 
że jako oddział „spalony” na terenie 
Zagłębia Dąbrowskiego muszą, za-
chowując zasady konspiracji, dotrzeć 
do operującego w lasach powiatu 
olkuskiego partyzanckiego oddziału 
leśnego. Aby trafić do celu wszyst-
kie drużyny musiały prawidłowo 
zrozumieć wskazówki otrzymywane 
na kolejnych punktach kontrolnych 
oraz wykonać różne zadania (np. 
udzielić pomocy medycznej rannemu 
partyzantowi). Trasa wiodła przez 
Ryczówek, Ryczów, obok pomnika AK 

w Borach Kwaśniowskich, szlakiem 
Pustynnym, przez Zawadkę, aż do 
stacji turystycznej w Domaniewicach, 
gdzie piechurzy spędzili noc. W sobotę 
1. października uczestnicy rajdu 
kontynuowali wędrówkę zielonym 
szlakiem Jaskiniowców i czerwonym 
szlakiem Orlich Gniazd, aby dotrzeć 
do miejsca, gdzie stała niegdyś słynna 
gajówka Psiarskie - baza kwaterunko-
wa oddziału „Hardego”.

Dla grupy młodszej przygoto-
wano krótszą, jednodniową trasę, 
tak, by wszyscy uczestnicy mogli 
już wspólnie spotkać się w niedzielę 
przy pomniku partyzantów, gdzie 
odprawiona została msza święta 
polowa. Po niej nastąpiło ogłoszenie 
wyników poszczególnych grup biorą-
cych udział w rajdowej rywalizacji, 
rozdanie nagród i posiłek – tradycyjna 
wojskowa grochówka.

- Chcielibyśmy podkreślić, że 
każda z drużyn wykazała się bardzo 
dobrymi umiejętnościami partyzanc-
kimi, jak i wiedzą historyczną - gratu-
lacje dla opiekunów! – podsumował 
rywalizację drużyn rajdowych jeden 
z głównych organizatorów Michał 
Masłowski. Ostateczna klasyfikacja 
XXX Rajdu Szlakami Walk Żołnierzy 
Hardego Chechło - Psiarskie - 30.09 
- 01.10.2016. przedstawia się na-
stępująco:

1. Gimnazjum w Bydlinie – Gerard 
Woźnica „Hardy” 

2. IV LO w Olkuszu – Piotr Przemyski 
„Ares” 

3. IV LO w Olkuszu – Janusz Gro-
szewski „Koliber” 

4. SP Jaroszowiec – Gerard Woźnica 
„Hardy” 

5. IV LO w Olkuszu – Kazimierz Klu-
czewski „Pijok” 

6. Gimnazjum nr 3 – Jerzy Kostulski 
„Wrzos” 

7. Samodzielny Korpus Drużyn Strze-
leckich Stefan Piątek „Stal” 

8. Gimnazjum w Kluczach Stanisław 
Konieczniak „Zawilec” 

9. ZS nr 3 – Józef Lupa „Kukułka” 
10. IV LO w Olkuszu – Stefan Piątek 

„Stal” 
11. Gimnazjum nr 1 w Olkuszu - Piotr 

Przemyski „Ares”
Nagrody dla zwycięzców ufundo-

wali: Kancelaria Prezydenta RP An-
drzeja Dudy, Wicemarszałek Sejmu 
RP Ryszard Terlecki, Marszałek 
województwa Jacek Krupa, Posłanka 
na Sejm RP Agnieszka Ścigaj, OBEP 
IPN Kraków, Urząd Miasta i Gminy 
Olkusz oraz Muzeum Armii Krajowej 
w Krakowie.

Młodzieżowa piłka w najlepszym wydaniu
olkusz

Piotr�Kubiczek

8-letni piłkarze Wisły Kraków 
zostali zwycięzcami premierowej 
edycji Ogólnopolskiego Turnieju 
„MAX-TRANS CUP 2016”, jaki 
w miniony weekend odbył się na 
olkuskim stadionie. Do rywalizacji 
o prymat w imprezie jakiej do tej 
pory lokalne futbolowe środowisko 
jeszcze nie widziało, przystąpiło 
18 zespołów z najróżniejszych 
zakątków kraju.

Najdalej na Czarną Górę mieli 
młodzi zawodnicy Jagiellonii Biały-
stok i Jaguara Gdańsk. Przejechali 
oni całą Polskę, aby w sobotę wziąć 
udział w rozgrywkach fazy grupowej 
i poznać swoich rywali także podczas 
drugiego dnia boiskowych zmagań. 
Oprócz ekip z Podlasia i Pomorza na 
zaproszenie Słowika odpowiedziały 
drużyny ze stolicy – Varsovia oraz 
Escola Barcelona, z Wrocławia – 
Śląsk i Olympic, Zagłębie Lubin, 
Beniaminek Krosno, czy AP Sanok. 
Stawkę uczestników turnieju uzupeł-
nili najlepsi piłkarze z rocznika 2008 
z Małopolski i Śląska, w tym także 
gospodarz, czyli OKS trenujący pod 
okiem Macieja Mroza i spółki.

Pierwszego dnia rywalizacji 
wszystkie zespoły zagrały o przydział 
do trzech różnokolorowych grup. Do 

„Złotej” awansowali zwycięzcy oraz 
ekipy z drugich miejsc, do „Srebrnej” 
drużyny z miejsc 3 i 4, a do „Brązo-
wej” kluby z miejsc 5 i 6. Słowik nie 
miał łatwo. Na inaugurację przegrał 
0:4 z Jaguarem, później mimo pro-
wadzenia nie sprostał Rakowowi 
Częstochowa (3:4), więc starcie ze 
szkółką piłkarską słynnej Barcelony, 
olkuszanie traktowali już jako walkę 
o „życie”. Mimo że faworyzowana 
Escola wygrała 2:1, to jednak gospo-
darze pozostawili po sobie świetne 
wrażenie. Postawę „Słowików” do-
cenili także trenerzy z Warszawy 
i kibice, którzy licznie zebrali się, by 
podziwiać poczynania najmłodszych 
piłkarskich adeptów. Po trzeciej 
porażce przyszły dwa dużo lepsze 
wyniki. Olkuszanie zremisowali 3:3 
z Zagłębiem Lubin oraz 3:1 pokonali 
krakowski Progres. Ostatecznie OKS 
zajął w grupie A 5. miejsce i został 
przydzielony do „Brązowej” tabelki. 
Grupę z kompletem pięciu zwycięstw 
wygrała Escola, przed Rakowem 
i Jaguarem.

W grupie B także z maksymalną 
liczbą 15 punktów triumfował Śląsk 
Wrocław. Drugie miejsce – również 
premiowane awansem do „Złotej” 
drabinki zajął MUKP Silent z Dąbrowy 
Górniczej. Z grupy C natomiast awans 
do najlepszej szóstki wywalczyły Ja-
giellonia oraz późniejszy triumfator 
– Wisła Kraków.

Zgodnie z przewidywaniami dru-

giego dnia rywalizacji, najwięcej 
emocji towarzyszyło zmaganiom 
w stawce drużyn grających o miejsca 
1-6. Od całej reszty odstawał jedynie 
Raków, pozostałe ekipy prezentowały 
podobny, niezwykle wysoki poziom 
wyszkolenia. Już po czwartej kolejce 
było jasne, że nikt nie odbierze tytułu 
młodym krakowianom spod znaku 
„Białej Gwiazdy”. Wisła miała trzy 
punkty przewagi nad drugim Ślą-
skiem i zwycięstwo w bezpośrednim 
pojedynku z rówieśnikami z Wro-
cławia. Tym samym nawet końcowa 

porażka 0:1 z „Jagą” nie była w stanie 
zmącić świetnych humorów 8-letnich 
„Wiślaków”. Śląsk wygrał swój mecz 
3:1 z Dąbrową Górniczą, a Escola 
Varsovia zapewniła sobie 3. miejsce 
dzięki wygranej 2:0 nad Rakowem. - 
Kapitalny turniej, świetna organizacja 
i ogromna satysfakcja ze zwycięstwa 
w tak elitarnym gronie – cieszył się 
po odebraniu okazałego pucharu 
trener Wisły Sebastian Tłok. Obok 
blisko metrowego trofeum prezesa 
firmy MAX-TRANS Andrzeja Maksy-
mowicza, krakowianie otrzymali także 

voucher uprawniających ich do od-
bioru odzieży sportowej ufundowany 
przez patrona technicznego imprezy, 
firmę Pablo Sport Pawła Kondka. 
W ceremonii dekoracji wszystkich 
drużyn obok organizatorów, wzięli 
też udział przedstawiciele magistra-
tu na czele z wiceburmistrz Bożeną 
Krok oraz dyrektor MOSiR-u Dariusz 
Murawski.

- Gratuluję wszystkim zespołom 
dzielnej postawy na boisku i uzyska-
nych wyników. Wierzę, że jeszcze do 
nas wrócicie, a pobyt w Olkuszu bę-
dziecie miło wspominać – mówiła do 
uczestników turnieju wiceburmistrz 
Krok, będąc pod wrażeniem postawy 
małych piłkarzy.

Nikt z Czarnej Góry w niedzielę 
nie wyjechał z pustymi rękami. 

- Dziękuję wszystkim trenerom 
za przyjazd, otwartość i dobrą atmos-
ferę podczas całego turnieju. Słowa 
uznania kieruję do swoich podopiecz-
nych i ich rodzin - za zaangażowanie 
w turniej eliminacyjny i finałowy. Ta 
impreza to Nasz wspólny sukces – za-
znacza Maciej Mróz, opiekun Słowika, 
którego podopieczni ostatecznie zajęli 
5. miejsce w stawce drużyn grupy 
„Brązowej”.

Trudno się nie zgodzić z opinią 
olkuskiego szkoleniowca. To jest 
sukces przez duże „S” i kapitalna 
promocja miasta oraz klubu na skalę 
całego kraju. W 90 meczach turnieju 
finałowego padło łącznie 345 bramek, 

a po murawie stadionu biegało 
ponad 200 zawodników – kto wie, 
może następców Lewandowskiego, 
Krychowiaka, czy Pazdana. Oby tak 
właśnie było. 

Przez dwa dni rywalizacji, orga-
nizatorom pomagali wolontariusze 
z Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu.

Klasyfikacja końcowa  
Ogólnopolskiego Turnieju  
„MAX-TRANS CUP 2016”

Grupa ZŁOTA
1. Wisła Kraków
2. Śląsk Wrocław
3. Escola Barcelona Varsovia
4. Jagiellonia Białystok
5. MUKP Silent Dąbrowa Górnicza
6. Raków Częstochowa

Grupa SREBRNA
1. Beniaminek Krosno
2. Zagłębie Lubin
3. Olympic Wrocław
4. Varsovia
5. AP Sanok
6. Jaguar Gdańsk

Grupa BRĄZOWA
1. Górnik Zabrze
2. AP 21 Kraków
3. Skra Częstochowa
4. Cracovia
5. OKS Słowik Olkusz
6. AS Progres Kraków
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Olkuski szpital 
ponownie na celowniku 

prokuratury
olkusz

Jakub�Fita

Prokuratura Rejonowa w Ol-
kuszu wszczęła kolejne śledztwo 
dotyczące olkuskiego szpitala. 
Postępowanie rozpoczęto w związ-
ku z doniesieniem złożonym przez 
władze powiatu olkuskiego, będące-
go mniejszościowym udziałowcem 
spółki kierującej placówką.

Przypomnijmy, że kilka tygodni 
temu Zarząd Powiatu wystąpił do 
Prokuratury Rejonowej w Olkuszu 
z zawiadomieniem o uzasadnionym 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
przez członków Zarządu Nowego Szpi-
tala zobowiązanych do zajmowania 
się sprawami majątkowymi i działal-
nością gospodarczą Spółki.

Zdaniem władz Powiatu Zarząd 
Spółki dokonał nadużycia udzie-
lonych uprawnień przy zawarciu 
w 2013 roku umowy na usługi 
porządkowo-czystościowe z firmami 
sprzątającymi. Spółka Nowy Szpital 
przekazała wtedy zewnętrznemu 
podmiotowi zadania związane ze 
sprzątaniem, co skutkowało zwol-
nieniem pracowników sekcji higieny 
szpitalnej i skierowaniem przez nich 
pozwów do Sądu Pracy.

Przedmiotem śledztwa ma być 
także kwestia kary, jaką placówka 

musi zapłacić do ZUS. Kontrola 
w szpitalu wykazała, że Spółka 
w latach 2010 - 2012 nie odprowa-
dzała składek ubezpieczeniowych od 
pracowników, którzy mieli w olku-
skim szpitalu umowy o pracę i byli 
dodatkowo zatrudniani w oparciu 
o umowy cywilonoprawne w szpita-
lach w Świeciu i w Krośnie Odrzań-
skim, a mimo to wykonywali swoje 
obowiązki w Olkuszu. Należności 
Spółki Nowy Szpital w Olkuszu 
względem Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych wynoszą ponad 2 mln 
84 tys. zł.

- Nie popełniliśmy żadnego prze-
stępstwa. Można pytać raczej staro-
stwo o intencje, dlaczego to robi i jakie 
ma do tego podstawy. Powiat Olkuski 

jest przecież współwłaścicielem szpi-
tala, ma swojego przedstawiciela 
w radzie nadzorczej, otrzymuje odpo-
wiedzi na wszystkie pytania dotyczące 
działalności placówki i wszystkie 
dokumenty, o które występuje. Nie 
rozumiemy tej sytuacji – komentuje 
Marta Pióro, rzecznik prasowy Grupy 
Nowy Szpital.

Innego zdania są jednak władze 
Powiatu, które chcą, aby działalność 
szpitala została też ponownie zbadana 
przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zarząd 
Powiatu wystosował w tej sprawie 
prośbę o wsparcie do parlamentarzy-
stów z naszego powiatu: Lidii Gądek, 
Agnieszki Ścigaj i Jacka Osucha. Na 
tą chwilę nie wiadomo jednak czy 
poprą oni stanowisko olkuskiego 
starostwa i zawnioskują do NIK o ko-
lejną kontrolę.

- Obawiamy się, że takie sygnały 
mogą niepokoić pacjentów i podważać 
zaufanie do szpitala, chociaż wszyscy 
pracownicy, lekarze i pielęgniarki ota-
czają swoich pacjentów jak najlepszą 
opieką. Takie nieprawdziwe zarzuty 
są krzywdzące również dla pracow-
ników szpitala – dodaje Marta Pióro.

A jakie jest zdanie naszych Czy-
telników? Czy posłanki i poseł z na-
szego powiatu powinni zaangażować 
się w sprawę kontroli olkuskiego 
szpitala? – Zapraszamy do dyskusji 
na www.przeglad.olkuski.pl

kosmolów
Olgerd�Dziechciarz

Kosmałów, Kosmołów, Ko-
smolów – nazwa wsi przez wieku 
ulegała lekkim modyfikacjom. Jak 
tłumaczy językoznawca Kazimierz 
Rymut nazwa wsi może pochodzić 
od gwarowego słowa kosmal, które 
oznaczało młodzieńca między 17 
a 20 rokiem życia. Nazwa ta może 
też mieć pochodzenie odimienne. 
Być może właśnie imię Kosmal 
nosił jej pierwszy właściciel.

Osada istniała tu już przed 1315 
rokiem. Wzmianka o Kosmołowie 
pochodzi z 1324 r., kiedy to biskup 
Nanker wystawił przywilej lokacji wsi 
Biskupice wieśniakowi Świętosła-
wowi. Owe Biskupice, noszące dziś 
nazwę Jangrot, miały powstać w lesie 
graniczącym z Kosmołowem. 

W 1403 r. mamy tu poświad-
czone sołectwo. Długosz w „Liber 
Beneficjirum dioecesis Cracoviensis” 
(1470-80) wspomina, że w XV w. była 
to włość królewska.

W XVI wieku była tu karczma, 
a ludzie prócz pracy na roli zajmowali 
się również rękodziełem. Od XVII w. 
Kosmołów (dziś zwany Kosmolowem) 
należał do parafii w Przegini. Właści-
cielami wsi byli starostowie rabsztyń-
scy. W regestrze poborowym z 1629 
r. widnieje, że Walenty Motyl oddał 
pobór z tej wsi od 18 i 1/2 łanów i 2 
rzemieślników - w sumie 75 florenów 
i 2 grosze. 

W 1787 r. liczył 268 ludzi. Z roku 
1789 mamy jeszcze bardzie precyzyj-
ne informacje; ówczesny Kosmałów 
liczył 12 łanów i 1 i pół pręta, 57 
domów, zamieszkałych przez 298 
ludzi (156 mężczyzn i 142 kobiety). 
We wsi była wtedy karczma, i był też 
kowal. Około 1790 r. były tu 53 domy. 
W 1827 r. znajdowało się tu - jak to 
wówczas wyliczano 56 dymów, czyli 

gospodarstw, w których mieszkało 
395 ludzi. W 1883 r. liczba domów 
wzrosła do 76. W 1938 r. wieś miała 
2 km długości i 120 zagród.

Podczas września 1939 r. zginęło 
trzech mieszkańców Kosmolowa: Jan 
Czarnul, Stefan Filo i Franciszek 
Stach. 

W 1944 r. na polach Kosmołowa 
na rozkaz Niemców robotnicy kopali 
rowy przeciwczołgowe. W końcu 
1944 r. na stacjonujących w tutej-
szej szkole żołnierzy Luftwaffe (był 
tam posterunek celny, bo podczas 
okupacji Kosmolów wchodził w skład 
Generalnej Guberni) dokonali ataku 
partyzanci z oddziału „Babinicz”. 
Kilku Niemców zginęło lub zostało 
rannych.

W obozie w Auschwitz zginęli: 
pochodzący z Kosmolowa miesz-
kaniec Dąbrowy Górniczej, murarz 
Jan Stach i robotnik Franciszek 
Stach z Zadola Kosmolowskiego (obaj 
w 1943 r.) . S. Ząbczyński w swoim 
wykazie mieszkańców Ziemi Olku-
skiej poległych w II wojnie światowej 
wymienia jeszcze trzy ofiary z tej wsi: 
Wincentego Gałkę, Edward Hrabię 
i Franciszka Gałkę (ten ostatni – wg 
pracy „Mieszkańcy Ziemi Olkuskiej 
w hitlerowskich więzieniach i obozach 
koncentracyjnych” A. Cyry – zginął 
w 1942 r. w więzieniu „Radocha” 
w Sosnowcu). Wymienia też zamor-
dowanego w Dachau Stanisława 
Bigaja oraz mieszkańców wsi, którzy 
zginęli od kul gestapo: Jana Klicha, 
Jana Stojaka i Jana Swidę oraz 
mężczyznę o nieustalonej tożsamości 
Z robót w Niemczech nie wrócił Jan 
Chmiest. Żadnego z tych nazwisk 
nie potwierdza A. Cyra. Wymienia za 
to Alfreda Kwiecińskiego, ur. w 1927 
w Kosmolowie, który trafił do Au-
schwitz w 1943, potem przeniesiony 
do Natzweiler i Dachau, doczekał 
wyzwolenia w kwietniu 1945 r.

Po wojnie wybudowano tu szkołę 
podstawową (1953), powstała biblio-
teka, klub „Ruchu” i remiza strażacka 
OSP. 

Owca olkuska. W latach 60. 
w Kosmolowie, a także Zadolu, Ze-
dermanie i Sułoszowej naukowcy 
z Wyższej Szkoły Rolniczej w Krako-
wie prowadzili badania nad populacją 
owcy olkuskiej. Należąca do grupy 
polskich owiec długowełnistych owca 

olkuska, wywodzi się z rasy pomor-
skiej, którą to rasę hodowano przed 
wojną w okolicach Olkusza. Z czasem 
uszlachetniano ją krzyżując z owcami 
rasy holsztyńskiej i cechującą się 
dużą mlecznością rasą fryzyjską. Po 
wojnie kolejnym dawcą szlachetnych 
genów dla owcy olkuskiej była angiel-
ska rasa kent. Badania prowadzone 
m. in. w Kosmolowie wykazały, że 
rasa olkuska cechuje się dobrą 
mlecznością, wytrzymałością na 
klimat i dużą plennością, gdyż samica 

średnio rodzi dwa jagnięta. Niestety, 
obecnie hodowla owiec nie należy do 
zbyt popularnych, a już prawdziwą 
rzadkością są owce olkuskie.

Anegdota. W książce Jana Je-
rzego Karpińskiego „W Dolinie Orlich 
Gniazd” (Warszawa 1962) znajdu-
jemy taki fragment: „Potem minęli-
śmy maleńką wioskę o niechlubnej 
nazwie Kocmołuchy i dojechaliśmy 
do Olkusza”. Czyżby autor tych słów 
dociekł innego źródłosłowu nazwy 
Kosmolów? 

Marianna Klich z Kosmolowa. 

W sierpniu 2014 r. w kościele pa-
rafialnym M.B. Częstochowskiej 
odprawiona została uroczysta Msza 
Św. z okazji okrągłej rocznicy 100-
lecia urodzin Marianny Klich z domu 
Czarnota.

Zabytki. Jednym z kilku zabyt-
ków w tej wsi jest XVII-wieczny słup 
milowy zwieńczony krzyżem, który 
ostatnio odrestaurowano i postawio-
no w miejscu, gdzie przez kilka stuleci 
stał (kiedyś sąsiadował z karczmą). 
Ten kilkumetrowy postument wykuty 

został w zlepieńcu parczewskim. Od 
strony północnej widnieje na nim 
ledwo widoczny napis: „DOM, AN DM 
1642”. Ustawiony w odległości jednej 
mili polskiej od Rynku w Olkuszu (7 
km). Oznaczał trakt do Krakowa. 

W Kosmolowie stoi też bardzo 
stara kapliczka, na której wschod-
niej stronie zachowała się inskrypcja 
z 1799 r. Dalej czytamy: „NA CZEŚĆ 
I CHWAŁĘ BOGU WSZECHMOGĄ-
CEMU ABY NAS OD WSZELKIEGO 
GRZECHU I NIEBEZPIECZEŃSTWA 
ZACHOWAŁ I ŚMIERCIĄ SPRA-

WIEDLIWYCH ŻYCIE TO NĘDZNE 
ZAKOŃCZYĆ DOPOMÓGŁ DLA 
UCZCZENIA św. FLORY(A)NA MĘ-
CZENNIKA ABY NAS SWOJĄ PRZY-
CZYNĄ ZAWSZE STREGL PRZED 
BOGIEM I OD POŻARU OGNIA ZA-
CHOWAŁ I BRONIŁ TA KAPLICZKA 
POŚWIĘCONA JEST OD W.JMCi 
x. KAZIMIERZA STASZEWSKIEGO 
KANONIKA KOLLEGIATY WW. SS. 
PROBOSZCZA PRZEGIŃSKIEGO 
NAKŁADEM PRACOWITYCH JAKOBA 
CHMISTA WOYTA NATENCZAS 
SZCZEPANA MOTY (KI?) i CAŁEJ 
GROMADY WSI KOSMOŁOWA. 
R.P. 1799, DNIA 1 MAIA. ZA TYCH 
WSZYSTKICH WYŻEJ WSPOMNIA-
NYCH FUNDATORÓW .... Z WES-
TCHNIENIEM.... (część napisu mało 
nieczytelna). Nad kapliczką wznoszą 
się konary potężnej, około 100-letniej 
lipy.

W kościele parafialnym p. w. 
Matki Boskiej Częstochowskiej, 
wzniesionym w latach 1975-84, znaj-
duje się obraz patronki świątyni oraz 
zabytkowe drewniane rzeźby z ka-
pliczki. Parafia została tu erygowana 
11 maja 1977 r.(należy do dekanatu 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Sułoszowej). Pierwszym probosz-
czem był ks. Janusz Chwast. 

Krzyż polny przy zielonym szlaku 
doliną Racławki (z 1892 r., ale data 
na kamiennym postumencie częścio-
wo zatarta, być może 1889), dawno 
nie staurowana, z napisem: DOM, 
MATEUSZ MĄCZKA, FÓNDATOR 
...(większość napisu nieczytelna, 
opieram się na notatkach sprzed 
kilkunastu lat), 1889(?). Litera F 
wyryta odwrotnie, także autentyczny 
jest błąd ortograficzny. We wsi ostało 
się jeszcze kilka drewnianych chałup 
z przełomu XIX i XX w.

Kwatera wojskowa z I wojny 
światowej i cmentarz choleryczny. Na 
początku wsi stoi kamienna kolumna 
z krzyżem, nieco przypominająca tzw. 
Bożą Mękę (np. tę która jest w Osieku, 
obok kościoła), a także wcześniej opi-
sany słup milowy, ona również wyko-
nana jest ze zlepieńca parczewskiego. 

Kiedyś Boże Męki stawiano opodal 
cmentarzy. Tak jest i w Kosmolowie. 
Na prawo od tej kolumny jest stara 
studnia, a niemal naprzeciw ich 
obu, prowadzi w las ścieżka. Dojść 
nią można do cmentarza cholerycz-
nego, inaczej zwanego morowym, na 
którym chowano jeszcze przed drugą 
wojną mieszkańców Kosmolowa, ale 
nie tylko. Jerzy Pałosz w „Śmiercią 
Złączeni”, książce o cmentarzach 
wojennych z I wojny światowej, 
wspomina, że na tej właśnie nekro-
polii pochowano w połowie listopada 
1914 r. najmniej 21 zmarłych na 
cholerę żołnierzy austro-węgierskich. 
Opisywany tutaj obiekt jest zatem 
jednocześnie kwaterą wojenną.

Z Kosmolowa pochodzi malarz, 
pedagog i założyciel olkuskiej Ga-
lerii Biura Wystaw Artystycznych, 
Stanisław Stach. Ten znany artysta 
urodził się w 1954 roku w Olkuszu, 
ale dzieciństwo spędził w Kosmolowie, 
tam też chodził do szkoły podstawo-
wej. Studia zrobił na Akademii Sztuk 
Pięknych Wydział Grafiki w Krakowie 
1978-83 r. Dyplom w Pracowni Lito-
grafii prof. W. Kunza. Studiował ma-
larstwo w pracowni prof. J. Świder-
skiego, rysunek u prof. M. Kruczka, 
grafikę u prof. M. Wejmara, prof. A. 
Pietcha, prof. F. Bunscha. Uczestnik 
międzynarodowych plenerów ma-
larskich m.in. w: Grecji, Holandii, 
Słowenii, Gruzji.

W Kosmolowie w 1936 r. urodził 
się Marian Bigaj, który święcenia 
kapłańskie w 1968 r. otrzymał z rąk 
kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Wikariusz w wielu parafiach, m.in.: 
w Nadarzynie, Leśnej Polanie, Legio-
nowie, Łomiankach, Kutnie - parafia 
św. Wawrzyńca. Rektor, potem pro-
boszcz kościoła w Werdunie w pa-
rafii Tarczyn. Następnie rezydentem 
w parafii św. Franciszka z Asyżu na 
Okęciu. Od 1994 r. oddelegowany 
do pracy w ośrodku dla uzależnio-
nych w diecezji katowickiej. Umarł 
w 2013 roku. 

Kosmolów to duża wieś – w 2015 
r. liczyła 1037 mieszkańców.

Słowo  
o Kosmolowie

Szansa na duże 
pieniądze dla gminnego 

szkolnictwa
olkusz

Piotr�Kubiczek

1 673 000 zł – na taką kwotę 
opiewa wartość projektu „Rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów 
i nauczycieli w Gminie Olkusz”, 
jaki pracownicy magistratu złożyli 
w ostatnich dniach do Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego na lata 
2014-2020.

Wkład finansowy gminy w ten 
projekt wynosi 94 700 zł. Głównym 
założeniem ujętym w dokumen-
tach jest organizacja dodatkowych 
zajęć i wycieczek fakultatywnych dla 
uczniów, ale skorzystają na nim także 
nauczyciele, dla których przygotowa-
no różne formy dokształcenia. Polep-
szyć ma się również stan wyposażenia 
szkolnych pracowni lekcyjnych.

- Punktem wyjścia do opraco-
wania projektu była „Diagnoza zapo-
trzebowania w zakresie kompetencji 
kluczowych oraz właściwych postaw 
i umiejętności uczniów” przeprowa-
dzona w 11 szkołach podstawowych 
i gimnazjach na terenie miasta 
i gminy Olkusz przez Małopolskie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
– informuje Emilia Kotnis-Górka, 
kierownik Biura Promocji i Informacji 
Publicznej w UMiG Olkusz.

W oparciu o diagnozę obejmującą 
m.in. analizę zajęć dydaktyczno-wy-
równawczych i efektów kształcenia 
w zakresie przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych opracowano 
rzeczowy projekt, który został zgłoszo-
ny do poddziałania 10.1.3 Edukacja 
w szkołach prowadzących kształcenie 
ogólne Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskie-
go na lata 2014 - 2020.

Jeśli projekt złożony przez olku-
skich urzędników zyska akceptację 
i równoznaczne z nią dofinansowa-
nie, będzie realizowany od czerwca 
2017 roku.

- W ramach projektu we wszyst-
kich szkołach podstawowych i gimna-
zjach na terenie całej gminy, zajęcia 
rozwijające dla uczniów z zakresu 
nauk matematyczno-przyrodniczych 
będą organizowane w sposób bardziej 
praktyczny i atrakcyjny. Pojawią 
się zajęcia dodatkowe dla uczniów 
uzdolnionych tzw. kółka zaintere-
sowań oraz wycieczki edukacyjne. 
Planuje się także poszerzenie zakresu 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
o zajęcia z przedmiotów przyrodni-
czych - biologii, geografii i chemii 
oraz uruchomienie zajęć z fizyki 
i dodatkowych grup zajęć z mate-
matyki – przekonuje Bożena Krok, 
wiceburmistrz Olkusza.

Obecnie o zajęcia dodatkowe 

w szkołach jest niezwykle trudno. Na-
uczyciele za prowadzenie nadprogra-
mowych lekcji nie dostają wynagro-
dzenia. Pozostają w szkołach po go-
dzinach z własnej woli. Do ubiegłego 
roku każdy z pedagogów zobowiązany 
był do odrobienia w każdym tygodniu 
tzw. godzin karcianych, wynikających 
z 42. artykułu Karty Nauczyciela. 
W roku szkolnym 2016/2017 obo-
wiązku odbycia takich dodatkowych 
zajęć już nie ma, choć w większości 
placówek nadprogramowe lekcje 
wciąż się odbywają. Przykładem jest 
Gimnzajum nr 4 na os. Słowiki.

- Oczywiście przystąpiliśmy do 
projektu, który pomaga nie tylko 
młodzieży, ale także i nauczycielom. 
Teraz w naszej szkole systematycznie 
z własnej woli prowadzimy zajęcia 
dodatkowe, sama też to robię, choć 
nie dostajemy za to nic poza satys-
fakcją i podziękowaniami od uczniów. 
Ciężko tę wdzięczność przeliczyć na 
pieniądze – mówi Bożena Dłubis, 
dyrektor olkuskiej „Czwórki”. - Do-
datkowe środki płynące z projektu 
byłyby nieocenioną pomocą dla 
całego środowiska edukacyjnego. 
„Żywe” lekcje w terenie, szkolenia, 
czy chociażby tablice multimedialne 
mocno ułatwiłyby nam pracę – dodaje 
nauczycielka fizyki z długoletnim 
stażem.

Stara�drewniana�chałupa�w�Kosmolowie
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R E K L A M A

 WIEŚCI Z URZĘDÓW
W rubrycE PublIkujEmy WybrANE ArTykuŁy POchOdZącE ZE STrON urZędOWych POWIATu OlkuSkIEGO. rEdAkc jA PrZEGlądu OlkuSkIEGO NIE PObIErA OPŁAT ZA Ich PublIkAc ję.

W Starostwie zapłacisz 
telefonem

Służba Celna ostrzega!

„Podaj dalej... drugie życie 
odpadów”

Zapisy  
do biegu niepodległości!

powiat
SP�w�Olkuszu

W wyniku współpracy z Krajo-
wą Izbą Rozliczeniową S.A. (KIR) 
i Bankiem Pekao S.A. w Powiecie 
Olkuskim uruchomiona została 
usługa WebPOS Paybynet. Klienci 
naszego Urzędu, będący użytkow-
nikami aplikacji PeoPay, mogą 
szybko i wygodnie dokonywać 
płatności w trybie on-line, w tym 
samym miejscu, w którym złożyli 
wniosek, bez konieczności stania 
do okienka kasowego. Jako pierwsi 
z takiej funkcjonalności mogą sko-
rzystać osoby, załatwiający sprawy 
w Wydziale Geodezji, Kartografii 
i Katastru w naszym Powiecie.

WebPOS Paybynet to internetowy 
odpowiednik terminala płatniczego. 
Usługa umożliwia znaczne uproszcze-
nie realizowanego dotychczas procesu 
wnoszenia opłat. Urzędnik, który 
przyjmuje od klienta wniosek, po 

zalogowaniu się do systemu wpisuje 
kwotę opłaty administracyjnej i za-
twierdza płatność. Następnie, klient 
potwierdza transakcję za pomocą 
aplikacji PeoPay na swoim smartfonie.

Proces wnoszenia opłat jest 
prosty i intuicyjny. Co istotne, znacz-
nie zwiększa się komfort i wygodę 
klienta, który już nie musi przecho-
dzić do punktu kasowego, aby później 
wrócić z potwierdzeniem zapłaty. 
Dzięki WebPOS Paybynet i natych-
miastowemu potwierdzeniu realizacji 
płatności przez Interesanta, możemy 
od razu przystąpić do realizacji usługi 
administracyjnej, co ma znaczenie dla 
optymalizacji czasu pracy naszego 
urzędu.

Jedynymi wymogami formalnymi 
po stronie klientów urzędu jest:

- Posiadanie konta w Banku 
Pekao S.A.

- Zainstalowanie na własnym 
smartfonie darmowej aplikacji PeoPay 
– ze sklepów: GooglePlay lub App-
Store.

powiat
Służba�Celna

Służba Celna przestrzega przed 
nabywaniem wszelkich wyrobów 
zawierających alkohol pochodzą-
cych z niewiadomych źródeł.

W związku z zaistniałymi przy-
padkami zatrucia i śmierci po spo-
życiu podrobionego alkoholu, jakie 
miały miejsce w ostatnich dniach na 
terytorium Ukrainy, Służba Celna 
przestrzega przed nabywaniem wszel-
kich wyrobów zawierających alkohol, 
pochodzących z niewiadomych źródeł, 
szczególnie oferowanych do sprzedaży 
na miejskich bazarach i targowiskach 
oraz w innych miejscach niż legalne 
placówki handlowe.

Dotychczasowe ujawnienia 
Służby Celnej oraz innych służb, 

potwierdzają, że nielegalny alkohol 
sprzedawany jest głównie w bu-
telkach plastikowych (zwyczajowo 
wykorzystywanych, jako opakowania 
jednostkowe oleju spożywczego), ale 
i w butelkach szklanych po wódkach 
różnych marek polskich i zagranicz-
nych. Opakowania zwykle nie posia-
dają zabezpieczeń w postaci banderol 
akcyzowych. O zauważeniu prób 
sprzedaży takich wyrobów należy 
niezwłocznie poinformować najbliższy 
urząd celny, komisariat policji lub 
posterunek Straży Granicznej.

Telefon interwencyjny Służby 
Celnej: 800-060-000;  

e-mail:powiadom-clo@mofnet.gov.pl  
telefon: kom. 502 726 213,  

(12) 62 90 587

olkusz
MOK�Olkusz

W ramach akcji Sprzątanie 
Świata 2016 Roman Piaśnik - Bur-
mistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz 
olkuski Miejski Ośrodek Kultury 
zorganizowali konkurs plastyczny 
dla uczniów klas IV-VI szkół pod-
stawowych oraz gimnazjalistów.

Młodsi tworzyć będą w technice 
pasteli, zaś przed starszymi posta-
wione zostanie zadanie wykonania 
recyklingowej instalacji. Temat prac, 
wspólny dla obu grup, zdradziliśmy 
już w tytule. Zgłoszenia uczestników 
przyjmowane będą do 12.10.2016 r. 
Regulamin i karta zgłoszenia dostęp-
ne są na stronie internetowej:http://
mok.olkusz.pl/index.php/konkursy
/286-konkurs-sprzatanie-swiata 

klucze
Rafał�Jaworski/UG�Klucze

Ruszyły zapisy do XXII Mię-
dzynarodowego Biegu Ulicznego 
„Szlakiem Walk Legionistów” i III 
Zawodów Nordic Walking Bydlin 
– Krzywopłoty – Załęże.Wydarze-
nie, jak co roku, odbędzie się 11 
listopada.

Wszyscy pasjonaci biegów i mar-
szów nordic walking, którzy chcieliby 
na sportowo uczcić Narodowe Święto 
Niepodległości, mogą zgłaszać swój 
udział przez stronę: www.time4s.pl/
zapisy.html. Zapisy i wpłaty star-
towego do 7.10.2016 r. Organiza-
torami biegu są: GOK w Kluczach, 
Urząd Gminy Klucze, Stowarzyszenie 
OTWARCI w Bydlinie, LKS „Kłos” 
Olkusz, LKS „Legion” Bydlin.

Składanie powiadomień
powiat

Agencja�Rynku�Rolnego

Od piątku, 30 września br., 
w Oddziałach Terenowych Agencji 
Rynku Rolnego można złożyć po-
wiadomienie w ramach mechani-
zmu „Dalsze wsparcie kryzysowe 
producentów owoców i warzyw 
(Wow)”.

Organizacje producentów i pro-
ducenci indywidualni, którzy chcą 
uczestniczyć w tym mechanizmie 
mogą składać od dnia 30 września br. 
powiadomienia na formularzu udo-
stępnionym przez Agencję na stronie 
internetowej. Powiadomienia należy 
składać w Oddziale Terenowym 
Agencji Rynku Rolnego właściwym 
dla miejsca zamieszkania lub wysłać 
faxem albo e-mailem. W przypadku 
elektronicznego wysłania oryginał 

należy przesłać rejestrowaną prze-
syłką pocztową. Formularz powiado-
mienia oraz szczegółowe informacje 
znajdują się tutaj. „Dalsze wsparcie 
kryzysowe producentów owoców 
i warzyw (Wow)” to mechanizm reali-
zowany przez Agencję Rynku Rolnego 
dla producentów niektórych owoców 
i warzyw w związku z kontynuacją 
zakazu ich przywozu z UE do Rosji. 
Producenci indywidualni oraz organi-
zacje producentów otrzymają pomoc 
finansową za wycofanie z rynku wy-
branych owoców i warzyw w ramach 
bezpłatnej dystrybucji lub na inne 
przeznaczenie (np. paszę dla zwierząt 
lub spalanie w biogazowni w celach 
energetycznych). Pomoc wypłacana 
będzie do końca września 2017 r. 
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POLECAMY
7. października

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny 
studentów olkuskiego UTW - MOK 
Olkusz

08:50 - 10:00 Księga Dżungli - MOK 
Olkusz

10:10 - 11:30 Księga Dżungli - MOK 
Olkusz

11:40 - 13:00 Mały Książę - MOK 
Olkusz

15:30 - 19:00 Otwarcie Klubu Krecik - 
Klub „Krecik” os. Młodych

17:00 - 19:00 Poznajemy ojcowiznę 
- SP Klucze

17:00 - 19:00 Rekiny wojny (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

18:00 - 20:00 Wernisaż wystawy 
„Malarstwo Młodych” - Galeria BWA 
Olkusz, ul. Szpitalna

19:00 - 21:00 Koncert Teresy Werner - 
MOK Bukowno

19:00 - 21:00 Spektakl Boeing Boeing 
- DK Wolbrom

19:00 - 21:00 Spektakl Boeing Boeing 
- DK Wolbrom

19:00 - 21:00 Sługi Boże (2D Pl) - Kino 
„Zbyszek”

8. października
11:00 - 18:00 Hubertus Olkuski 2016 
- Rabsztyn

11:00 - 12:00 Zabawy z książką - Powia-
towa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Olkuszu

17:00 - 19:00 Dom - Instalacja 
Teatralna - MOK Olkusz

17:00 - 19:00 I liga piłki ręcznej: SPR 
Olkusz - Sambor Tczew - Hala MOSiR 
Olkusz, ul. Wiejska 1A

17:00 - 19:00 Rekiny wojny (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

17:45 - 20:15 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

18:00 - 19:30 Sekretne życie zwierza-
ków domowych (3D DUBBING) - Kino 
„Radość”

19:00 - 21:00 Sługi Boże (2D Pl) - Kino 
„Zbyszek”

20:30 - 03:00 Dyskoteka Retro - DK 
Wolbrom

20:30 - 23:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

9. października
10:00 - 16:00 Jesienna Wędrówka 
z Amonitem - Będkowice

10:00 - 13:00 Rodzinne Rozgrywki 
Sportowe - Runda I - Hala MOSiR 
Olkusz, ul. Wiejska 1A

11:00 - 12:00 Przygody Agatki i inne 
historie (2D Pl) - Kino „Zbyszek”

15:00 - 19:00 Olkuskie Matsuri 2016 
- Centrum Kultury w Olkuszu, ul. 
Szpitalna 32

16:00 - 18:00 Rekiny wojny (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

17:45 - 20:15 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

18:00 - 19:30 Sekretne życie zwierza-
ków domowych (3D DUBBING) - Kino 
„Radość”

18:00 - 20:00 Sługi Boże (2D Pl) - Kino 
„Zbyszek”

20:30 - 23:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

10. października
17:00 - 19:00 Rekiny wojny (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

19:00 - 21:00 Sługi Boże (2D Pl) - Kino 
„Zbyszek”

11. października
17:00 - 19:00 Rekiny wojny (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

17:45 - 20:15 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

18:00 - 19:30 Sekretne życie zwierza-
ków domowych (3D DUBBING) - Kino 
„Radość”

19:00 - 21:00 Sługi Boże (2D Pl) - Kino 
„Zbyszek”

20:30 - 23:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

12. października
10:00 - 14:00 Przyroda i zabytki w kra-
inie Białej Przemszy - Starostwo 
Powiatowe

17:45 - 20:15 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

18:00 - 19:30 Sekretne życie zwierza-
ków domowych (3D DUBBING) - Kino 
„Radość”

20:30 - 23:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

13. października
10:00 - 12:00 Ogólnopolskie Urodziny 
Książkowego Misia - Powiatowa i Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Olkuszu

17:00 - 19:00 Wykład w ramach Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku - MOK Olkusz

17:45 - 20:15 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

18:00 - 19:30 Sekretne życie zwierza-
ków domowych (3D DUBBING) - Kino 
„Radość”

20:30 - 23:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

14. października
15:30 - 18:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

17:00 - 19:00 Randka na weselu (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

17:00 - 20:00 Wernisaż wystawy 
ikon - Centrum Kultury w Olkuszu, ul. 
Szpitalna 32

18:00 - 20:15 Ostatnia Rodzina (2D 
Pl) - Kino „Radość”

18:00 - 20:00 Promocja książki „Krwawy 
medalion” - Galeria BWA Olkusz, ul. 
Szpitalna

19:00 - 21:00 Kamienne pięści (2D 
NAPISY) - Kino „Zbyszek”

20:30 - 23:00 Wołyń (2D Pl) - Kino 
„Radość”

Trzyciąż i Wolbrom wyznaczyły tereny  
do rewitalizacji

Wolbrom, trzyciąż
Katarzyna�Barczyk

Podczas wrześniowych sesji 
rad gmin Trzyciąż i Wolbrom zo-
stały przyjęte uchwały w sprawie 
wyznaczenia obszarów zdegra-
dowanych i obszarów rewitaliza-
cji. Na tej podstawie powstaną 
gminne programy rewitalizacji, 
ważne strategicznie dokumenty, 
w których określa się istniejące 
lokalnie problemy w zakresie zja-
wisk społecznych, gospodarczych, 
przestrzennych, technicznych 
oraz środowiskowych i wytycza 

sposoby ograniczania ich nega-
tywnych skutków. Dokumenty są 
potrzebne m. in. do aplikowania 
o środki unijne.

Zanim obydwie rady przyjęły 
uchwały ustalające obszary wymaga-
jące rewitalizacji, w gminach Trzyciąż 
i Wolbrom przeprowadzono na ten 
temat konsultacje społeczne. Dzięki 
udziałowi w projektach fachowców 
z różnych dziedzin, przedstawicieli 
wielu instytucji oraz osób zaangażo-
wanych społecznie zdiagnozowano 
i wskazano potrzeby oraz miejsca, 
gdzie skierowane będą w przyszłości 
działania, mające na celu wyrównania 
warunków życia mieszkańców po-
szczególnych miejscowości. W trakcie 
prac wskazano obszary występowania 
negatywnych zjawisk społecznych, 

rozpoznano występowanie zagrożeń 
w dziedzinie bezpieczeństwa, proble-
my lokalnej gospodarki i rynku pracy, 
dostępność do oświaty, wychowania, 
kultury, sportu i rekreacji. Wyzna-
czono także miejsca, gdzie zostały 
stwierdzone niedostatki w zakresie 
infrastruktury komunalnej i ochrony 
środowiska.

Uwzględniając różne postulaty 
i wnioski zaproponowane przez władze 
samorządowe oraz zgłoszone przez 
mieszkańców w obydwu gminach 
uzgodniono, gdzie występują  tzw. 
obszary zdegradowane, wymagające 
rewitalizacji, czyli rejony, w których 
koncentracja problemów jest naj-
większa. To właśnie w tych miejscach 
realizowane będą projekty.

W gminie  Trzyciąż za obszary 
potrzebujące większej uwagi i nakła-

dów inwestycyjnych uznano centrum  
Imbramowic oraz centrum Ściborzyc. 
Obszar wyznaczony do rewitalizacji 
obejmuje łącznie powierzchnię 81,22 
ha (tj. 0,84% powierzchni gminy) i jest 
zamieszkały przez 343 osoby (czyli 
4,84% populacji gminy Trzyciąż). 
Na tej samej sesji ustalono również 
zasady powoływania członków tzw. 
Komitetu Rewitalizacji Gminy Trzy-
ciąż, który będzie wspierał wójta 
w sprawach dotyczących opracowania 
i wdrażania „Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Trzyciąż na lata 2016-
2023”. W jego skład wejdzie od 8 do 
30 wybranych w ustalony uchwałą 
sposób mieszkańców gminy. Kaden-
cja pracującego społecznie komitetu 
upłynie z momentem zakończenia 
prac związanych z gminnym progra-
mem rewitalizacji.

Przygotowujący program rewita-
lizacji w gminie Wolbrom ustalili, że 
na konieczność poprawy warunków 
oczekują szczególnie rejony zaj-
mujące ok 8 % powierzchni gminy 
i zamieszkałe przez ok. 6% jej miesz-
kańców. Za jednostkę najbardziej 
zdegradowaną w kontekście społecz-
nym uznano miasto Wolbrom. W kon-
tekście funkcjonalno-przestrzennym, 
technicznym i gospodarczym – miasto 
Wolbrom i Podlesice II. W Wolbromiu 
w szczególności są to dwa obszary: 
centrum tzw. starego miasta oraz 
tereny po drugiej stronie torów, w tzw. 
nowym mieście: wokół basenu przy 
ul. Kamiennogórskiej, teren przy 
Domu Kultury, szkole średniej i in-
ternacie przy ul. Skalskiej, otoczenie 
Zespołu Szkół przy ul. Pod Lasem 
oraz teren wokół dawnego hotelu 

robotniczego przy ul. Łukasińskie-

go. Za teren zdegradowany uznano 

też sołectwo Podlesice II, ale w tej 

miejscowości nie wskazano obszaru 

rewitalizacji, głównie ze względu na 

charakter i układ miejscowości oraz 

brak infrastruktury wpisującej się 

w założenia rewitalizacji.

Wyznaczenie obszarów do rewi-

talizacji w obu gminach pokrywa się 

z planami inwestycyjnymi ich włoda-

rzy. Przyjęte stosownymi uchwałami 

dokumenty będą w przyszłości wy-

korzystane do przygotowania gmin-

nych programów rewitalizacji, a te 

z kolei sa wymagane przy ubieganiu 

się o unijne środki na planowane 

inwestycje i inne projekty mające 

na celu poprawę warunków życia 

mieszkańców.
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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:

R E K L A M A

Twoja reklama 
już od 

42,40 zł*
*cena netto

www.inwestlokum.pl

- biuro nieruchomości  
- pośrednictwo w zakresie 

kupna-sprzedaży,  
wynajmu: lokali,domów,  

magazynów, gruntów

Olkusz, ul. Kościuszki 30,  
Tel.791377551, 32 3071234.

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

p³acê najlepiej.  
Tel.(512)898278.

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

=Komis wielobran¿owy, 
naprawa radia CB, telewizory, 
matryce; rtv-agd, art. sateli-
tarne. Plac Targowy.  
Tel.(502)261113.

uSŁugI
=FIRma INTROLIgaTOR-
SKA "Jupiter" Olkusz, ul. 
Mickiewicza 19 (naprzeciwko 
„Victorii”). Tel.(32)6413433, 
(643)0987, (606)306841, 

oferuje: oprawy tradycyjne - 
twarde (du¿a iloœæ kolorów), 
bindowanie, termobindowanie, 
bigowanie, 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.

=Lombard Tomasz Kie³tyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne 
8-20, skup i sprzeda¿ z³ota, 
atrakcyjne ceny, super warunki. 
Tel.(512)777884.

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

OKOLIczNOœcIOWe

=WESELA- obs³uga muzyczna 
-DJ, prezenter- imprezy okolic-
znoœciowe- zawodowo. www.
pbmuzyka.pl Tel.(501)384356.

=ATELIER Olkusz, ¯uradzka 
1 zaprasza. Natychmiastowe 
zdjêcia do dokumentów (drobny 
retusz gratis, mo¿liwoœæ wyko-
nania w domu u klienta). 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, przyciemni-
anie. Bogucin Du¿y 100. Tel.
(32)6428656, (663)747609.

=AUTO SKUP GOTÓWKA, 
OSOBOWE I DOSTAWCZE, 
WSZYSTKIE MARKI I ROC-
ZNIKI, NAJLEPSZE CENY 
DOJAZD. TEL.(515)274430, 
(602)871305.

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

(793)001819.

=POmOc dROgOWa.  
Tel.(695)634005.

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

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

=Sprzedam Quada, na 
gwarancji, za pó³ ceny.  
Tel.(664)693622.

=Autoskup- ka¿de.  
Tel.(799)940745.

NIeRuchOmOœcI
LOKaLe uŻyTKOWe

=Lokal do wynajêcia przy  
ul. K. K. Wielkiego, wejœcie od 
ulicy. Tel.(519)192879.

PRACA
=Przyjmê do biura spedytora 
na transport miêdzynarodowy, 
znajomoœæ j.angielskiego, 
równie¿ do przyuczenia.  
Tel.(509)020901.

=Umyjê okna.  
Tel.(698)994735.

=Przyjmê do pracy kierowcê 
z kat. C, operatora koparko-
³adowarki, pracowników 
budowlanych. Tel.(604)292970.

=Pracuj jako Opiekun/ka osób 
starszych w Niemczech i Anglii. 
Organizujemy kursy jêzykowe 
i szkolenia przedwyjazdowe. 
Oferujemy wysokie zarobki. 
Promedica 24, Kraków ul. Basz-
towa 3. Tel.(506)289107.

=Zatrudniê na stanowisko 
spedytora w transporcie 
miêdzynarodowym, kierunek 
Polska- W³ochy, ze znajomoœci¹ 
j.angielskiego. Tel.(602)490992.

PRACA
=Zatrudniê do zbierania 
orzechów leszczyny.  
Tel.(664)693622.
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ZDROWIE i URODA
alergolog
bezbolesne testy alergiczne, odczulanie alergii, 
test obciążeń organizmu. ALERGO-MED  
ul. kr. k. Wielkiego 28 (2 piętro) Olkusz. Tel.  
511 998 966.

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. czwartek 15.30 - 18.00.  
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 Zastawnik, 
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. 
uSG tarczycy. Przyjmuje w pon. i śr. po wcześniej-
szej 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. rej. tel. 
530 414 770, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.

A. Zmaczyński dr, specjalista ginekolog. konsulta-
cje ginekologiczne, endokrynologiczne, diagnostyka 
prenatalna, uSG płodu. NZOZ Pro Familia j. kantego 
28, Olkusz, rej. 32 754 35 22, 793 346 033.

poradnia schorzeń sutka• 
Sebastian Mosiej lek. med.  Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej . Olkusz, ul. Sławkowska 4. czwartek 
15.30 - 18.00. rejestracja tel. 32 754 34 64,  
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. Poniedziałek od 
15.30.

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.

LoogoMOWA - Pracownia logopedyczna 
mgr Katarzyna Knopik – logopeda metody kra-
kowskiej. Gabinet mobilny (dojazd do pacjenta). 
kontakt: 510 871 776  www.loogomowa.pl

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. 

Marlena Grzebinoga. masaże lecznicze oraz 
relaksacyjne. dojazd do pacjenta. Tel. 506377778.

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

mEDYCYna spoRtowa
Barbara Banyś, lekarz sportowy, specjalista 
neurologii i rehabilitacji medycznej  – kwalifika-
cja do uprawiania sportu do 23 r.ż, Olkusz ul. k. 
k. Wielkiego 64, tel. 570 120 117, 32 645 44 70.

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
Barbara Banyś, specjalista neurologii, specjalista 
rehabilitacji medycznej, lekarz sportowy – kON-
SulTAcjE: Olkusz ul. k. k. Wielkiego 64, wtorki 
godz:16-18, tel. 570 120 117, 32 645 44 70. 

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 17.00–19.00.

Lek. med. Maria Marciniak-Chmielewska.  
Gabinet Neurologiczny. Olkusz, ul. Nowowiejska 11 
(zielony dach), czynne: wt., śr., czw. 10-11, wt., czw. 
16-17. rejestracja tel. 696 024 735.

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
Diagnostyka i chirurgia oka „OKO-TEST” 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

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.

„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
Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista chorób 
dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, Olkusz, ul. 
Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 32 643 08 89.

Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób 
dzieci, neonatolog. diagnostyka i leczeni dzieci  
i noworodków, badania uSG: głowy, jamy brzusz-
nej, stawów biodrowych. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
(budynek Vis-Optica) rejestracja tel. 502 233 855.

Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63. Przy-
jęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. uSG, EkG, 
hOlTEr. rejestracja telefoniczna: 602 776 052.

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 Psychologiczny Joanna Paprocka. dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wolbrom, 
rynek 19 (I piętro). rejestracja tel. 510 120 408.

Gabinet Psychoterapii Maria Suchodolska-Wój-
cicka. konsultacje, diagnoza, psychoterapia. 
dzieci, młodzież, dorośli, rodziny. Olkusz, ul. kra-
kowska 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.

Centrum Rehabilitacji VITAL+MED (jerzmano-
wice). kompleksowa rehabilitacja dzieci i doro-
słych. Terapia metodą m.in. NdT- bobath.  
mc kenzie, PNF. masaże, krioterapia, Fala ude-
rzeniowa, laser wysokoenergetyczny. Tel. 500 478 
004, www. evitalmed.pl

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

Janusz Kocjan, mgr fizjoterapii, w trakcie  
doktoratu (dr n.med). rehabilitacja dzieci  
i dorosłych. Ortopedyczna. Neurologiczna.  
leczenie bólu. mckenzie. Terapia manualna. 
Olkusz, k.k.Wielkiego 54A. Tel. 885628627  
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan

Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NdT-bAbATh dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Olkusz, ul. k. k. Wielkiego 63, II piętro 
(medesto).

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

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Profesjo-
nalna fizjoterapia, masaż leczniczy i relaksacyjny. 
W i zy t y  d o m o we .  Te l . :  5 0 8  4 5 1  9 2 4 .  
www.fizjoterapia.olkusz.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.

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. 
Tel. 668 178 832.
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ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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.
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz ul. 
broniewskiego 8A (nowy adres gabinetu). reje-
stracja telefoniczna: 602 276 667.
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 przyj-
muje lek. stom. Grażyna batko.

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 poczeka-
niu. Olkusz, ul. mickiewicza 12 (dawniej Szpitalna 
5). Tel. 32 754 41 23. Pn.-pt. 9-17, sobota 9-12.

terapIe
Terapie biorezonansem bIcOm 2000: bólu krę-
gosłupa i stawów, reumatyzmu, nerwic, depresji, 
tarczycy, terapie antynikotynowe, antyalkoho-

lowe, odchudzające. ALERGO-MED Olkusz, ul. kr. 
k. Wielkiego 28 (2 piętro), tel. 511 998 966.

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, ko smetyczna, 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

ALERGO-MED Instytut Zdrowia, Urody i Pięk-
nego Ciała. depilacja laserowa najlepszym 
laserem diodowym na rynku med beauty w 
technologii light Sheer, odchudzanie i modelo-
wanie sylwetki: kuma Shape 3 (najnowocześniej-
sza endermologia na rynku 3w1), kriolipoliza, 
mezoterapia igłowa, karboksyterapia, opalanie 
natryskowe SunFX, manicure i pedicure żelowy 
oraz hybrydowy, makijaże, mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny, sonoforeza, lipoliza iniek-
cyjna, Nici (PdO, screw, barb 4d, haczykowe), 
powiększanie ust. Wszystkie urządzenia z certy-
fikatem medycznym cE. k.k.Wielkiego 28 (Przy-
chodnia obok Skarbka 1 pietro) 32-300 Olkusz, 
tel. 511998966 www.alergo-med.pl
Studio Venus, depilacja laserowa, carboxytera-
pia, lipodermologia, zamykanie naczynek, zabiegi 
pielęgnacyjne i złuszczające. Olkusz, ul. krakow-
skie 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

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. 

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

07-10-2016 Piątek ul. Orzeszkowej 22

08-10-2016 Sobota al. 1000-lecia 2B

09-10-2016 Niedziela ul. Nullo 2

10-10-2016 Poniedziałek ul. K. K. Wielkiego 28

11-10-2016 Wtorek ul. K. K. Wielkiego 60

12-10-2016 Środa ul. Buchowieckiego 15 a

13-10-2016 czwartek ul. K. K. Wielkiego 64 B
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ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

powiat
www.1000dni.pl

Zbliża się pierwszy dzień ka-
lendarzowej jesieni. W deszczowe 
i chłodne dni organizm dziecka 
potrzebuje więcej pokarmów bo-
gatych w witaminy i składniki od-
żywcze, które wzmocnią jego układ 
odpornościowy, odpowiedzialny za 
skuteczną obronę przed infekcjami 
i przeziębieniem. Odpowiednia 
i różnorodna dieta pomoże uniknąć 
wielu jesiennych chorób. Warto 
wiedzieć, jak zaplanować jesienne 
menu, by wesprzeć odporność 
dziecka. 

1000 pierwszych dni życia to 
czas, który ma fundamentalne zna-
czenie dla prawidłowego rozwoju 
dziecka oraz jego zdrowia. Już po 
narodzinach, w okresie karmienia 
piersią i rozszerzania diety nie-
mowlęcia, kształtuje się jego układ 
odpornościowy – chroniący organizm 
przed wirusami. Mleko mamy ma 
wyjątkowy wpływ na tworzenie się 
odporności u dziecka, dlatego ważne 
jest, abyś karmiła dziecko wyłącznie 
piersią przez 6 pierwszych miesięcy 
jego życia. Naturalne karmienie 
wzmacnia odporność, gdyż razem 
z pokarmem dostarczane są składniki 
wspomagające rozwój i dojrzewanie 

układu immunologicznego młodego 
organizmu.

Rozszerzanie diety
Nie wcześniej niż po ukończeniu 

17. tygodnia życia dziecka, ale nie 
później niż w 26. tygodniu przychodzi 
odpowiedni moment na rozszerzanie 
diety dziecka , ponieważ samo mleko 
przestaje dostarczać wystarczają-
cą ilość m.in. witamin, białek czy 
żelaza. Nowe produkty w jadłospisie 
wpływają na prawidłowy rozwój dziec-
ka, dają potrzebną energię, oprócz 
tego wzmacniają odporność. Nadal 
w organizmie niemowlęcia dojrzewa 
układ pokarmowy, programuje się 
metabolizm, a wczesne doświadczenia 
dziecka z nowymi pokarmami mają 
wpływ na jego preferencje i wybory 
żywieniowe w dorosłym życiu. Pra-
widłowa dieta powinna być zatem 
dostosowana do potrzeb niedojrzałego 
organizmu. Aby mieć pewność, że 
podajesz dziecku najlepsze produkty, 
pamiętaj o ważnych zasadach:

• Wybieraj produkty bezpieczne 
i sprawdzone, pochodzące z pew-
nych źródeł spełniających rygory-
styczne normy jakości. 

• Produkty dostosowane do potrzeb 
wrażliwych organizmów małych 
dzieci z oznaczeniem wieku na 
opakowaniu – musi się na nich 
znajdować informacja, od którego 

miesiąca życia można podać je 
dziecku. 

• Do zaspokajania pragnienia dziec-
ka wybieraj wyłącznie wodę – nie 
sugeruj się, że napój jest wzbo-
gacony w witaminę C lub inne 
mikroelementy, to tylko chwyt 
marketingowy dla słodzonych, 
niezdrowych napojów.

Odporność w produktach
Jesienna dieta powinna być 

różnorodna i składać się z produk-
tów zawierających cenne witaminy 

i składniki mineralne wzmacniające 
odporność Twojego dziecka:

• Warzywa – Brokuły i szpinak 
bogate są w wapń. Marchewka, 
pomidor i dynia zawierają większe 
ilości B-karotenu czyli, prowitami-
ny A, która wzmacnia odporność. 
Zielone warzywa liściaste są 
źródłem żelaza odpowiedzialnego 
za działanie układu nerwowego 
i mechanizmów immunologicz-
nych. Buraki wzmacniają orga-
nizm i odporność, ponadto są 
dobrym źródłem kwasu foliowego, 
niezbędnego szczególnie w czasie 

ciąży. Cukinia zawiera potas 
i żelazo, jest łagodna w smaku 
i nie odkładają się w niej metale 
ciężkie, dlatego szczególnie pole-
cana jest małym dzieciom.

• Owoce – Jabłka w swoim składzie 
posiadają potas i witaminy C, 
które wspierają układ odporno-
ściowy w walce z wirusami. Grusz-
ki zawierają błonnik pokarmowy 
oraz jod, który pozytywnie wpływa 
na funkcjonowanie tarczycy. 
Śliwki regulują trawienie i popra-
wiają apetyt, zawierają sporo wi-
taminy E oraz witamin z grupy B.

• Mięso – jest ono wartościowym 
źródłem kwasu arachidonowego, 
jednego z kwasów tłuszczowych 
potrzebnych do rozwoju układu 
odpornościowego. Najlepszym 
mięsem dla niemowląt jest chude 
mięso, czyli indyk i kurczak.

• Ryby – zawierają wielonienasyco-
ne kwasy tłuszczowe, w tym DHA, 
który jest niezbędnym składni-
kiem do prawidłowego rozwoju 
mózgu oraz układu odpornościo-
wego. Podawaj swojemu dziecku 
przede wszystkim: śledzia, łoso-
sia, szproty i halibuta.

• Jaja – mogą być wprowadzane 
jednocześnie z produktami uzu-
pełniającymi. Żółtko jaja kurzego 
jest źródłem witamin z grupy B 
i żelaza .

Zdrowe witaminy
W pierwszym roku życia dziecka 

nawet najlepiej zbilansowana dieta 

może nie zaspokoić zapotrzebowania 

na wszystkie elementy odżywcze 

potrzebne do prawidłowej ochrony 

przed infekcjami. Witaminy, które 

są potrzebne do utrzymania zdrowia 

dziecka:

• Witamina D – jej właściwości mają 

bardzo duże znaczenie w metabo-

lizmie wapnia i fosforu, ale także 

korzystnie wpływa na ogólną od-

porność organizmu. Znajduje się 

w kiełkach słonecznika, produk-

tach mlecznych, jednak z uwagi 

na zapotrzebowanie organizmu, 

należy ją suplementować.

• Witamina K –  jest niezbędna do 

prawidłowego krzepnięcie krwi. 

Jej braki, szczególnie u nowo-

rodków i niemowląt, mogą powo-

dować groźne dla zdrowia i życia 

dziecka krwotoki.

O tym, jak wspierać odporność 

dziecka dowiesz się na stronie eduka-

cyjnego programu „1000 pierwszych 

dni dla zdrowia”.

Jak wzmocnić odporność dziecka jesienią?


