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Starosta: reforma 
oświaty? Jesteśmy 

przygotowani
� Więcej�na�stronie 3

powiat
Wiola�Woźniczko

Niedawno pisaliśmy o wstępnych 
propozycjach reorganizacji sieci szkół 
podstawowych w gminie Olkusz. 
Wszystko to w związku z planowaną 
reformą oświaty, polegającą na po-
wrocie do ośmioklasowych podstawó-
wek i wygaszaniu gimnazjów. Zmiany 
dotyczą także szkół ponadgimnazjal-
nych. Władze powiatu olkuskiego 
zapewniają, że są przygotowane do 
ministerialnych planów.
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K O N D O L E N C J E

Szymon Skalski 
– król freestylowych magików

olkusz
Piotr�Kubiczek

To było niezwykłe starcie 
najlepszych futbolowych magików 
w Polsce. W wypełnionej po brzegi 
hali olkuskiego MOSiR-u tytuł 
Mistrza Polski zdobył pochodzą-
cy z Zarzecza Szymon Skalski. 
W drodze po krajowy czempionat 
„Szymo” jednogłośnie pokonał 
wszystkich rywali.

Tej imprezy nie trzeba było spe-
cjalnie zapowiadać. Obroniłaby się 
sama – atrakcyjnością, pasją oraz 
atmosferą. Sobotnie popołudnie 
przy Wiejskiej upłynęło pod znakiem 
wielkiego widowiska, zakończonego 
dla miejscowych fanów happy endem. 
Wszystko przez główną postać wie-
czoru – Szymona Skalskiego, który 
po krótkiej nieobecności powrócił na 
szczyt krajowego freestylu.

Wszyscy spodziewali się dużej 
publiczności, ale raczej mało kto 
zakładał, że w olkuskiej hali mogą po-
jawić się takie tłumy. Zainteresowanie 
docenili wszyscy, na czele z prezesem 
Polskiej Federacji Freestyle Football. - 
Niesamowite zawody na kosmicznym 
poziomie i z fantastyczną publicz-
nością. Na takie turnieje czeka się 
czasem długie lata – mówił Tomasz 
Lebiocki.

- Popieram, to było coś niesamo-
witego. Publika dodała mi skrzydeł 
i mimo że czułem się trochę zmęczo-

ny, to jednak udało mi się sięgnąć 
po mistrzowski tytuł, który dedykuję 
mojej rodzinie – mówi Szymon Skal-
ski, od soboty nowy Mistrz Polski 
w swojej dyscyplinie.

Od samego początku „Szymo” 
wydawał się być poza zasięgiem kon-
kurencji. Do zawodów przygotowywał 
się bardzo długo i w pięknym stylu za-
pewniał sobie promocję do kolejnych 
rund. W pierwszej bitwie pokonał 
Konrada Dybasia. - Z obu stron nie 
wyglądało to dobrze. Konrad popełnił 

jednak więcej błędów i dzięki temu 
awansowałem – przyznaje skromnie 
Skalski. Dużą niespodzianką było na-
tomiast odpadnięcie już po pierwszym 
pojedynku obrońcy tytułu sprzed 
roku Jaromira Poprawy, który okazał 
się słabszy od Roberta Guzika. - Ja-
romir miał duże ciśnienie na obronę 
złota, widać, że nie wytrzymał presji 
– dodaje Tomasz Lebiocki.

W pozostałych konfrontacjach 
wygrywali faworyci. Podobnie było 
w ćwierćfinałach. Po nich w rywaliza-
cji o złoto Mistrzostw Polski pozostało 
już tylko czterech zawodników. Obok 
Skalskiego Dawid „Zegan” Biegun, 
Dawid Ziomek oraz Stanisław Ko-
ścielny. Drabinka tak sparowała 
freestylerów, że publiczność świad-
kami przedwczesnego finału była 
o rundę wcześniej. „Szymo” zmierzył 
się z mocnym „Staszkiem”, a „Zegan” 
stanął naprzeciwko „Ziomka”. Zdecy-
dowanie lepiej zaprezentował się duet 
Skalski – Kościelny, choć i w tym 
przypadku sędziowie wątpliwości nie 
mieli – jednogłośnym werdyktem do 
wielkiego finału wszedł 26-latek z Za-
rzecza. Jego rywalem w decydującej 
batalii był Biegun, natomiast kwestię 
trzeciego miejsca między sobą mieli 
rozstrzygnąć Ziomek z Kościelnym.

W pojedynku o najniższy stopień 
podium triumfował Ziomek, w kon-
frontacji o złoto Skalski. W zgod-
nej opinii sędziów i obserwatorów 

zwycięzca bezdyskusyjnie zasłużył 
na tytuł, choć i konkurentom nie 
można odmówić wysokiej dyspozycji. - 
Bardzo się cieszę, że mogliśmy gościć 
u siebie elitę polskiego freestylu. To 
był piękny wieczór, wierzę, że jeszcze 
wiele takich przed nami – zaznaczył 
Dariusz Murawski, dyrektor MO-
SiR-u.

- Gratulacje dla Szymona, wszyst-
kich jego konkurentów i oczywiście 
dla Was, za organizację tej imprezy. 
Powrót po kilku latach do Olkusza 
wypadł znakomicie. Ze swojej strony 
obiecuję, że freestyle football zawita 
do Srebrnego Miasta jeszcze nie raz, 
nawet podczas zawodów wyższej rangi 
– kończy prezes Lebiocki.

Gdy już wyłoniono nowego/
starego mistrza przyszedł czas na 
gratulacje i pamiątkowe zdjęcia. 
W trakcie zmagań freestylerów orga-
nizatorzy przygotowali też konkursy 
dla najmłodszych widzów. Dzieci 
miały okazję poznać swoich idoli 
przed południem w ramach Akade-
mii Freestyle Football prowadzonej 
przez głównych bohaterów sobotniego 
wieczoru.

Organizatorami imprezy byli: 
Polska Federacja Freestyle Football, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Olkuszu oraz Gmina Olkusz.

Robiąc zakupy, 
pomyśl o innych
olkusz

Wiola�Woźniczko

W najbliższy weekend, od 25 
do 27 listopada, w olkuskich mar-
ketach odbędzie się Świąteczna 
Zbiórka Żywności. Akcję po raz 
kolejny organizuje Stowarzyszenie 
„Res Sacra Miser” we współpracy 
z krakowskim Bankiem Żywności.

Zainteresowani udziałem w zbiór-
ce mogą przekazać część swoich 
zakupów wolontariuszom, którzy 
będą dyżurować przy specjalnie 
oznakowanych koszach. Tradycyjnie 
z zebranej żywności przygotowane 
zostaną paczki świąteczne dla osób 
potrzebujących z powiatu olkuskie-
go. Najbardziej potrzebne produkty 

spożywcze to: konserwy, mleko, olej, 
słodycze.

- Z roku na rok zainteresowanie 
akcją jest coraz większe. Cieszymy 
się, że nie brakuje ludzi o wielkich 
sercach, którzy dostrzegają potrzeby 
drugiego człowieka. Czekamy na Was 
w 14 sklepach: Biedronkach, Lidlu, 
Leviatanie, PSS Społem, Stokrotce, 
Delikatesach przy ul. Bylicy i al. Ty-
siąclecia – zachęca Janina Lenarczyk, 
koordynatorka Centrum Wolontaria-
tu w Olkuszu.

Podobnie jak w poprzednich 
akcjach, także i teraz w sklepach dy-
żurować będą członkowie wszystkich 
Szkolnych Klubów Wolontariackich, 
czyli uczniowie olkuskich szkół po-
nadgimnazjalnych: I LO, II LO, IV LO, 
ZS nr 1, ZS nr 3 i ZS nr 4.

Utrzymali 
stawki

trzyciąż
Katarzyna�Barczyk

Rada Gminy Trzyciąż przyję-
ła zaproponowane przez Spółkę 
Wodociągi i Kanalizacja z Trzy-
ciąża stawki taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na swoim 
terenie. Wyraziła także zgodę 
na dopłatę za korzystanie przez 
mieszkańców z kanalizacji z bu-
dżetu gminy.

Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grud-
nia 2018 roku cena wody i ścieków 
obowiązująca lokalnych odbiorców 
nie zmieni się. Podobnie jak było to 
w roku ubiegłym odbiorcy z grupy 
W1, czyli indywidualni mieszkańcy 
rozliczani na podstawie wskazań 
wodomierza głównego za 1 m sześć. 
zapłacą 3,24 zł netto, czyli 3,50 zł 
brutto. Do tej kwoty trzeba doliczyć 
stawkę opłaty abonamentowej, która 
wynosi 11,02 zł brutto za miesiąc.

Odbiorcy usług zbiorowego za-
opatrzenia w wodę rozliczani na 
podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody ko-
rzystający z taryfy W2 za 1 m sześć. 
wody zapłacą podobnie jak miesz-

kańcy rozliczani wg wodomierza, ale 
ich abonamentowa opłata miesięczna 
będzie jak dotąd nieco niższa i wynie-
sie 10,13 zł brutto.

Gospodarstwa domowe korzysta-
jące z usług zbiorowego odprowadza-
nia ścieków oraz pozostali odbiorcy 
usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków zapłacą jednakową stawkę 
za odbiór nieczystości płynnych, 
która od nowego roku wyniesie 5,93 
zł brutto za 1 m sześć.

Stawka opłaty za przyłączenie do 
urządzeń wodociągowych, podobnie 
jak opłata za przyłącze kanalizacyjne 
wyniesie 216 zł za przyłącze. Za przy-
łączenie do urządzeń wodno-kanali-
zacyjnych trzeba będzie natomiast 
zapłacić 413,96 zł brutto.

Na tej samej, listopadowej sesji 
Rady Gminy radni podjęli decyzję 
o utrzymaniu dopłaty dla odbiorców 
usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Trzyciąż 
w Grupie OS1 – Gospodarstwa 
domowe korzystające z usług zbioro-
wego odprowadzania ścieków, w wy-
sokości 1, 25 + 8%VAT do każdego 
m sześć. odebranych ścieków. Tym 
samym indywidualny odbiorca zapła-
ci realnie za 1 m sześć ścieków 4,58 zł 
brutto (4,24 zł netto + 8% VAT).
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Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Według założeń reformy powrócą 
czteroletnie licea ogólnokształcące 
oraz pięcioletnie technika. Zasadnicze 
szkoły zawodowe zostaną przekształ-
cone w trzyletnie szkoły branżowe 
I stopnia, do których rekrutacja 
będzie prowadzona od roku szkol-
nego 2017/2018. Od 1 września 
2020 roku mają zostać uruchomione 
szkoły branżowe II stopnia, w których 
uczniowie będą mogli przystąpić do 
egzaminu maturalnego. W oświato-
wych planach przewidziano również 
trzyletnie szkoły specjalne przy-
sposabiające do pracy oraz szkoły 
policealne.

Starosta olkuski nie martwi się 
zapowiadanymi zmianami w oświacie 
twierdząc, że powiat jest doskonale 
przygotowany do planowanej reformy 
edukacji. - Nie zamierzamy likwi-
dować żadnej ze szkół. Wręcz prze-
ciwnie, zastanawiamy się nad uru-
chomieniem nowych, atrakcyjnych 
kierunków kształcenia. Gdybyśmy 
w ostatnich kilku latach nie zracjo-
nalizowali sieci szkół oraz zatrudnie-
nia w sferze administracji i obsługi 

oświaty, dziś na pewno mielibyśmy 
spory problem. Poza tym powiat od 
dwóch lat inwestuje w poprawę infra-
struktury szkolnej. W ubiegłym roku 
na ten cel wydaliśmy 1 mln złotych, 
w tym roku będzie to kwota około 
900 tys. złotych – twierdzi starosta 
Paweł Piasny.

Szef powiatu dostrzega jednak 
pewne zagrożenia dotyczące oświato-
wych zmian. Jednym z nich jest wy-
sokość subwencji w kolejnych latach 
(czy pozostanie na dotychczasowym 
poziomie, czy też będzie niższa). - Ko-
lejne wątpliwości dotyczą stanowiska 
gminy Olkusz. Jeśli władze gminy 
uruchomią szkołę podstawową w bu-
dynku po Gimnazjum nr 3, będzie 
się to działo kosztem bardzo dobrze 
prosperującego Liceum Ogólnokształ-
cącego nr 4. Na co dzień korzystamy 
bowiem z części pomieszczeń gim-
nazjum, a po ulokowaniu pod tym 
adresem pełnej szkoły podstawowej 
musielibyśmy ograniczyć nabór  – 
dodaje Paweł Piasny. 

Gdy tylko poznamy szczegóły 
powiatowych planów, dotyczących 
m. in. otwarcia nowych kierunków, 
poinformujemy o tym na naszych 
łamach.

Krakowskie Dukaty trafiły 
do naszych przedsiębiorców

kraków
Wiola�Woźniczko,�fot.�IPH�w�Krakowie

Sze fowie  czterech  f i rm 
z terenu powiatu olkuskiego zostali 
uhonorowani prestiżowymi nagro-
dami przyznawanymi małopolskim 
przedsiębiorcom i samorządow-
com. Krakowskie Dukaty wręczono 
podczas gali 166-lecia krakowskiej 
Izby Przemysłowo – Handlowej, 
która odbyła się w Małopolskim 
Ogrodzie Sztuki.

Krakowski Dukat to nagroda 
przyznawana od 1991 roku (z ini-
cjatywy gazety „Czas Krakowski”) 
przedsiębiorcom wywodzącym się ze 
środowisk gospodarczych wojewódz-
twa krakowskiego za znaczące osią-
gnięcia w działalności gospodarczej 
w okresie transformacji ustrojowej. 
W tym okresie patronat nad nagrodą, 
obok „Czasu Krakowskiego”, objęła 
IPH w Krakowie. Od 1998 roku Izba 
Przemysłowo-Handlowa stała się je-
dynym fundatorem nagrody, która ma 
charakter promocyjny i przyznawana 
jest nie przedsiębiorstwu lecz osobie, 
która je założyła lub nim zarządza. 
Nagroda wyróżnia i honoruje osoby 
m. in. za osiągnięte wyniki ekono-
miczne czy inwencję.

Dukaty przyznawane są w czte-
rech kategoriach: samorządowy 
kreator przedsiębiorczości (do której 
kandydatów rekomenduje Marsza-
łek Województwa Małopolskiego 
spośród starostów, burmistrzów 
i wójtów małopolskich), właściciel 
firmy (mikro, małej, średniej, dużej), 
menedżer firmy oraz kreator przed-

siębiorczości.
Cała pula nagród dla najlepszych 

menedżerów powędrowała w ręce 
prezesów firm z powiatu olkuskiego: 
Alfreda Szylki (Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.) 
Huberta Kardasza (INTERMAG Sp. 
z o. o.), Piotra Pięty (Fabryka Taśm 
Transporterowych Wolbrom SA) oraz 
Daniela Więzika (Traditional Polish 
Style Sp. z o. o.).

Nasi przedsiębiorcy zostali re-
komendowani przez krakowską Izbę 
oraz jej olkuski oddział. -Niesamo-
wicie cieszy fakt, że firmy z powiatu 
olkuskiego są tak pozytywnie odbie-
rane w coraz szerszych gremiach. 
Nagrody to nie tylko docenienie 
umiejętności menedżerskich właści-
cieli bądź zarządców przedsiębiorstw. 
To również podkreślenie, że te firmy 
rozwijają się, tworzą nowe miejsca 
pracy, przyczyniają się do rozwoju 
regionu. Znaczenie Olkusza oraz 
Wolbromia na gospodarczej mapie 
Małopolski jest istotne, zaś uznanie 

tego faktu w tak doniosły sposób 
to dla nas spory sukces. Kapituła 
konkursu bardzo skrupulatnie ana-
lizuje osiągnięcia nominowanych 
przedsiębiorców, zarówno w aspekcie 
rozwoju zarządzanych przez nich firm 
jak również wpływu na otoczenie. 
Konkurencja jest ogromna, a kry-
teria wyboru bardzo merytoryczne. 
Tym bardziej cieszy fakt, że nagrody 
powędrowały w ręce olkuskich oraz 

wolbromskich menedżerów. Jest to 
niewątpliwie doskonała promocja 
nie tylko dla przedsiębiorców ale też 
dla naszego powiatu. W minionych 
latach nagradzani byli min. Andrzej 
Wiśniowski (właściciel WIŚNIOWSKI 
Sp.zo.o.), Ryszard Florek (właściciel 
firmy Fakro), Kazimierz Pazgan 
(właściciel Grupy Konspol), Kajetan 
D`obyrn – Prezes Zarządu Kopalni 
Soli WIELICZKA S.A), Janusz Filipiak 
(Prezes Zarządu Comarch S.A.). Tym 
bardziej przekazuję ogromne gratu-
lacje dla nagrodzonych menedżerów. 
Znaleźć się w tak doborowym towa-

rzystwie to wielki sukces - komentuje 
Emil Kocjan, dyrektor olkuskiego 
oddziału Izby.

Nagrodę w kategorii samorzą-
dowy kreator przedsiębiorczości 
otrzymał burmistrz Bochni Stefan 
Kolawiński. Z kolei za kreatora przed-
siębiorczości uznano burmistrza Kry-
nicy – Zdrój Dariusza Reśko. Dukaty 
dla najlepszych właścicieli firm przy-
znano: Iwonie Starek (Vistar Sp z o. 

o.), Józefowi Szwiecowi (WitosPol), 
Bożenie Zarywskiej (Przedsiębiorstwo 
Odzieżowe Bożena i Zbigniew Zaryw-
scy), Michałowi Czekajowi (Dragon 
Poland Sp. z o. o.). 

Specjalne wyróżnienia - Złote 
Dukaty (przyznawane osobom, które 
już wcześniej otrzymały Krakowskiego 
Dukata i nieprzerwanie, minimum 
15 lat zarządzają tą samą firmą, 
rozwijając ją i utrzymując jej wysoką 
pozycję na rynku) otrzymali: Jerzy 
Gas (SAG Sp. z o. o.), Wiesław Nowak 
(ZUE SA), Józef Serafin (PPU Fares 
Sp. z o. o.).
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Burmistrz  
miasta Bukowno

na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 
2015r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) informuje o podjęciu 
przez Radę Miejską w Bukownie uchwały nr XXXIV/227/2016 
z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta 
Bukowno na lata 2016-2023.
Informacje dotyczące prac nad sporządzeniem Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Miasta Bukowno na lata 2016-2023 
dostępne są na stronie internetowej Miasta www.bukowno.pl 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rewitalizacja.

inFormaCJa
Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniach 
25.11.2016 r. – 15.12.2016 r. na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Bukownie wywieszony będzie wykaz 
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w najem, 
stanowiącej część działki nr 160/25, obręb ewidencyjny  
Bukowno Miasto.

O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY BOLESŁAW

Stosownie do art. 6 i 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm) Wójt Gminy  
Bolesław ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczą-
cych projektu uchwały Rady Gminy Bolesław w sprawie zasad wyzna-
czenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 2 grudnia 
2016r. do 2 stycznia 2017r. 
Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z orga- 
nami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przepro-
wadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo- 
doradczą Wójta Gminy, w sprawach dotyczących przygotowania  
i przeprowadzenia oceny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy  
Bolesław na lata 2016 -2026. 
Wszelkie informacje na temat konsultacji dostępne są na stronie  
internetowej: www.gminaboleslaw.pl oraz na stronie BIP Gminy  
Bolesław.

Starostwo Powiatowe w Olkuszu 
informuje o zmianie numerów rachunków 

bankowych od dnia 21.11.2016 r.
l Wpłaty wieczyste użytkowanie, zarząd, przekształcenie i dzierżawa 
gruntów Skarbu Państwa i Powiatu, opłaty komunikacyjne, prawo jazdy, 
świadectwo kwalifikacyjne, dziennik budowy, karta parkingowa, karta 
wędkarska:

Bank PKO BP  58 1020 2528 0000 0102 0453 1000
l Opłata za korzystanie z zasobu geodezyjnego:

Bank PKO BP  30 1020 2528 0000 0302 0453 1018
W przypadku wątpliwości oraz pytań o wysokości opłaty prosimy  
o kontakt telefoniczny – 32 647 87 90.

Starosta Olkuski 
/-/ Paweł Piasny

Wpadł na 
gorącym uczynku

olkusz
Piotr�Kubiczek

Przez miesiąc właściciele skle-
pów spożywczych i cukierni w cen-
trum miasta zgłaszali włamania 
z kradzieżą. W końcu udało się 
ująć sprawcę, który już wcześniej 
z tytułu tych samych przestępstw 
siedział w więzieniu.

Do zatrzymania 38-letniego męż-
czyzny doszło w nocy z 16 na 17 
listopada. Sprawca wpadł w ręce po-
licjantów podczas włamywania się do 
jednego z budynków. Miał przy sobie 
dłuto, za pomocą którego wchodził 
do interesujących go pomieszczeń. 
Włamywaczowi udowodniono włama-
nia do siedmiu sklepów, skąd zawsze 
ginęły pieniądze oraz żywność.

- Mężczyzna zarzucanych mu 

czynów dopuścił się w warunkach 
powrotu do przestępstwa, bowiem 
38-latek odbywał w przeszłości kilka 
wyroków pozbawienia wolności za 
podobne czyny. Zakład karny opuścił 
w połowie października tego roku – 
informuje Katarzyna Matras, oficer 
prasowy olkuskiej komendy.

Tak więc sprawca włamań nie na-
cieszył się długo wolnością. Wkrótce 
znowu stanie przed wymiarem spra-
wiedliwości. W piątek 18 listopada 
złodziej usłyszał już siedem zarzutów. 
Przyznał się do wszystkich zarzuca-
nych mu czynów i dobrowolnie poddał 
się karze.

- Prokurator wobec zatrzymanego 
zastosował dozór policyjny. Sprawa 
ma charakter rozwojowy. Funkcjona-
riusze ustalają, czy mężczyzna mógł 
mieć na koncie więcej takich prze-
stępstw – dodaje asp. Matras.

Zignorował 
czerwone światło
olkusz

Piotr�Kubiczek,�fot.�KPP�Olkusz

W minioną sobotę na skrzy-
żowaniu DK 94 z obwodnicą Ol-
kusza doszło do zderzenia dwóch 
samochodów osobowych. Kierowca 
volkswagena passata wjechał na 
skrzyżowanie na czerwonym świe-
tle i uderzył w jadącego w stronę 
Krakowa fiata ideę.

Wszystko wskazuje na to, że 
w tym przypadku zawinił 21-letni 
mieszkaniec Podlipia kierujący pas-
satem, przejeżdżając przez skrzyżo-
wanie od strony ul. Zagaje. Najpraw-

dopodobniej zignorował czerwone 
światło, czego skutkiem było zderze-
nie z prawidłowo jadącym fiatem, za 
kierownicą którego siedziała 44-letnia 
kobieta z Ożarowic. Oboje kierowcy 
z ogólnymi obrażeniami ciała zostali 
przewiezieni do olkuskiego szpitala. 
Ich życiu nie zagraża niebezpieczeń-
stwo.

Na miejsce zdarzenia przyjechał 
technik kryminalistyki. Zabezpieczył 
ślady, zrobił zdjęcia i sporządził sto-
sowny szkic sytuacyjny. Trwa policyj-
ne dochodzenie w sprawie.

Krótki film z momentem zde-
rzenia obu pojazdów dostępny jest 
TUTAJ. Autor nagrania: Robert 
Kurbiel.

sucha
Piotr�Kubiczek,�fot.�KPP�Olkusz

W sobotę w pobliżu Suchej (gm. 
Trzyciąż) kierująca renault trafic 
straciła panowanie nad pojazdem, 
dachowała i zatrzymała się w przy-
drożnym rowie. Samochodem 
podróżowało siedem osób.

Do wypadku doszło w sobotę 19 
listopada w godzinach popołudnio-
wych. Siedząca za kierownicą renault 
24-letnia kobieta, na łuku drogi woje-
wódzkiej 794 wypadła z jezdni. Zda-

rzenie wyglądało bardzo groźnie, tym 
bardziej, że w samochodzie znajdował 
się komplet pasażerów. Na szczęście 
z siedmiu osób ucierpiały tylko dwie. 
Jedną z kobiet przewieziono do 
Nowego Szpitala w Olkuszu. Ranną 
16-latkę do krakowskiego szpitala 
dziecięcego śmigłowcem zabrało Lot-
nicze Pogotowie Ratunkowe.

Kierująca traficiem była trzeźwa. 
Ruch na tym odcinku drogi przez 
kilka godzin odbywał się wahadłowo. 
Trwa dokładnie wyjaśnianie przyczyn 
wypadku.

Wypadła z drogi  
i dachowała
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Lekcja sprawności  
pod okiem mistrzów

warszawa
Piotr�Kubiczek

Prawie pięć tysięcy osób wzięło 
udział w środowej „Największej 
Lekcji WF’u” jaka odbyła się na 
warszawskim Torwarze. W bicie 
rekordu Guinessa w ilości zawod-
ników jednocześnie grających 
w piłkę ręczną swój mocny wkład 
mieli młodzi olkuszanie, którzy do 
stolicy pojechali w sile 86 osób.

Jak zwykle w jedyną tego rodzaju 
lekcję wychowania fizycznego Funda-
cja Akademia Sportu mocno zaanga-
żowała uczniów z całej Polski. W ubie-
głym roku w gdańskiej Ergo Arenie 
w bliźniaczej imprezie udział wzięło 
ponad trzy tysiące kilku i kilkuna-
stoletnich sportowców. Tym razem 
chętnych do treningu szczypiorniaka 
było jeszcze więcej. - Mieliśmy prawie 
pięć tysięcy zgłoszeń z całego kraju. 
Naszym zadaniem jest pobudzenie 
u dzieci świadomości, że warto upra-
wiać sport. Obecność wśród dzieci 
ich idoli, możliwość rozmowy z nimi 
i zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć, 
to dodatkowy bodziec do systematycz-
nej pracy na halowych parkietach, 
boiskach, czy lekkoatletycznych 
bieżniach – przekonuje Artur Siód-
miak, były reprezentant Polski w piłce 
ręcznej, a teraz współtwórca Fundacji 

Akademia Sportu.
W czasie środowej wielkiej lekcji 

wf-u, uczestnicy wyjątkowych zajęć 
zostali podzieleni na kilkanaście grup 
trenujących w obwodach stacyjnych. 
Dzięki takiemu systemowi treningu 
każdy z uczestników mógł spróbować 
swoich sił w wielu konkurencjach 
i sprawdzić się w rozmaitych zada-
niach. Nad prawidłowym przebiegiem 
lekcji czuwali trenerzy oraz wolon-
tariusze.

Pierwszy gwizdek rozpoczynający 
akcję zabrzmiał chwilę po godz. 9 
rano. W południe nastąpiło oficjalne 
otwarcie imprezy, a uczniowie z przy-
gotowanych boisk zeszli dopiero przed 
godz. 17. To była bardzo aktywna 
środa, której jak zwykle przy takiej 
okazji towarzyszyły spore emocje. 
Także te związane z możliwością 
zdobycia autografów od wybitnych 
sportowców. Tradycyjnie Artura Siód-
miaka wsparli bowiem jego przyjaciele 
z różnych dyscyplin. Piłkę ręczną 
reprezentował Mariusz Jurasik, 
siatkówkę Paweł Zagumny i Andrzej 
Wrona, był także kulomiot Tomasz 
Majewski, czy skacząca o tyczce 
Monika Pyrek.

- Świetna reklama nie tylko 
samej piłki ręcznej, ale przede wszyst-
kim zajęć wychowania fizycznego. 
Tyle osób w jednym miejscu u boku 
wielkich sportowców robi wrażenie. 
Cieszymy się, że mogliśmy wziąć 

udział w tym wydarzeniu, a dzieciaki 
tak chętnie odpowiedziały na nasze 
zaproszenie – zaznacza Marcin Kubi-
czek, prezes SPR-u Olkusz, w którym 
od kilkunastu miesięcy z powodze-
niem działa „Akademia Siódmiaka” 
zrzeszająca dzieci ze szkół podsta-
wowych, propagująca zdrowy tryb 
życia i ukierunkowana na zajęcia ze 
szczypiorniaka.

To właśnie członkowie olkuskiej 
Akademii, której patronuje Artur 
Siódmiak oraz uczniowie szkół pod-
stawowych z całego miasta pod opieką 
rodziców i szkoleniowców wczesnym 
rankiem autokarem wyjechali do 
stolicy. W sumie 86 osób, a w tym 
wolontariusze z IV LO, a także działa-
cze, trenerzy i zawodniczki I-ligowego 
SPR-u. Zdecydowaną większość sta-
nowiły jednak dzieciaki – 65 osób.

- Nie mogło być jednak inaczej 
skoro ta „Największa Lekcja WF’u” 
dedykowana jest właśnie najmłod-
szym uczniom. Wszyscy spisali się 
na medal, a wspomnienia z wyjazdu 
i spotkania z utytułowanymi spor-
towcami pozostaną na długi czas 
– relacjonuje prosto z Warszawy 
Katarzyna Polak. - Mamy nadzieję na 
udział w podobnych akcjach także w 
następnych latach – dodaje wicepre-
zes SPR-u.

Dla uściślenia, rekord Guinessa 
został pobity. Brawo Polska! Brawo 
Olkusz!

Czy dojedziemy 
pociągiem na Mazury?

olkusz
Jakub�Fita

Problem połączeń kolejowych 
biegnących przez Olkusz od lat 
spędza sen z powiek lokalnym 
politykom. Brak środków finan-
sowanych i mała rentowność linii 
sprawiają, że tętniący niegdyś 
życiem dworzec kolejowy świeci 
dziś pustkami. Z takim stanem 
rzeczy nie zgadza się poseł Jacek 
Osuch. Jego najnowszą propo-
zycją jest uruchomienie pociągu 
kursującego z południa Polski na 
Mazury.

Jacek Osuch wielokrotnie for-
mułował już pisma dotyczące kwestii 
związanych z transportem kolejowym. 
Kilka miesięcy temu interpelował 
w sprawie utworzenia wakacyjnego 
połączenia kolejowego kursującego 
nad morze. W sezonie letnim pociągi 
miałyby jeździć z Gliwic, przez Olkusz, 
aż do Kołobrzegu. 

Teraz poseł chciałby połączyć 
południową Polskę z Mazurami. 
Postanowił więc interweniować w tej 
sprawie w ministerstwie infrastruktu-
ry. Zdaniem posła utworzenie takiej 
linii stanowiłoby dogodną alternatywę 
dla mieszkańców naszego regionu 
udających się na wakacje w sezonie 

letnim. W obecnym rozkładzie jazdy 
pokonanie takiej trasy pociągiem 
zajmuje od 8 do 16 godzin i wiąże się 
z koniecznością przesiadek.

- Od kilku lat na mapie połączeń 
kolejowych w Polsce brakuje dogod-
nego połączenia kolejowego łączą-
cego Polskę południową z niezwykle 
atrakcyjnym i uczęszczanym przez 
dziesiątki tysięcy Polaków rejonem 
Mazur. Co roku tysiące mieszkańców 
Małopolski, Śląska, województwa 
świętokrzyskiego i Polski centralnej 
udaje się na urlop w ten urokliwy za-
kątek naszego kraju – pisze w swojej 
interpelacji.

Takie bezpośrednie połączenie 
funkcjonuje już z powodzeniem na 
trasie Wrocław – Białystok. Poseł 
Osuch proponuje więc, aby od 
maja do września przyszłego roku 
- w ramach pilotażu - uruchomić 
pociąg kursujący z Katowic przez 
Kielce, Warszawę, Giżycko, aż po 
Białystok. Na początku miałyby on 
jeździć tylko w weekendy.

Jak wynika z odpowiedzi udzie-
lonej przez ministerstwo, spółka PKP 
Intercity S.A. przeanalizuje możliwość 
uruchomienia pociągu łączącego 
Kraków lub Katowice z Giżyckiem. 
Urzędnicy podkreślają jednak, że 
wdrożenie nowego połączenia wymaga 
zapewnienia na ten cel dodatkowego 
dofinansowania z budżetu państwa 

w celu zrekompensowania różnicy po-
między kosztami kursowania pociągu 
i przychodami ze sprzedaży biletów.

Głównym czynnikiem mającym 
bowiem wpływ na zakres oferty 
przewozowej są możliwości budżetu 
państwa, tj. wielkość dotacji, jaka 
zostanie przeznaczona w ustawie bu-
dżetowej na dany rok na finansowanie 
przewozów kolejowych.

Przypomnijmy, że jeszcze kilka 
lat temu PKP Intercity uruchomiła 
połączenie TLK relacji Gliwice - 
Katowice - Olkusz - Włoszczowa 
- Warszawa/Białystok. Pociąg TLK 
Augustyn Kordecki umożliwiał dojazd 
do stolicy w godzinach przedpołu-
dniowych. Kurs powrotny z War-
szawy przewidziany był na godziny 
popołudniowe. 

Połączenie było alternatywą dla 
drogich ekspresów i jednocześnie 
zapewniało ono dojazd do Warszawy 
w konkurencyjnym czasie wobec 
innych form transportu publicznego. 
W grudniu 2009 roku pociąg kursu-
jący między Gliwicami a Warszawą 
Wschodnią został jednak zlikwidowa-
ny, gdyż okazał się być nierentowny.

A jakie jest Wasze zdanie? Czy 
tym razem takie połączenie kolejowe 
znalazłoby zainteresowanie wśród 
podróżnych i mogłoby być rentow-
ne? Zapraszamy do dyskusji na  
www.przeglad.olkuski.pl
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Kadencja na półmetku 
Wywiad z wójtem Romanem Żelaznym

Katarzyna Barczyk: Panie 
wójcie, czy kontynuowanie polityki 
przez trzy kolejne kadencje sprzyja 
rozwojowi gminy, ułatwia pracę 
jej włodarzowi, nie przyczyniając 
się jednocześnie do popadania 
w rutynę?

Roman Żelazny: Nasza gmina 
postrzegana jest jako gmina rolnicza 
o skromnych dochodach, dlatego 
wszystkie szerokie plany, które chcia-
łoby się realizować muszą być dosto-
sowane do możliwości finansowych 
i realiów jakie dyktuje nam życie. 
Mamy jednak ambicje by dorównywać 
najlepszym, dlatego bardzo ważne 
jest w naszym przypadku planowanie 
długofalowe oraz sięganie po wszelkie 
możliwe do pozyskania środki ze-
wnętrzne. Stąd właśnie priorytetem 
są dla nas zadania, na które w danym 
momencie możemy uzyskać jak naj-
większe wsparcie – oczywiście nie 
sięgamy po wszystko co jest dostępne, 
kierując nasze zabiegi na realizację 
planów i marzeń zabezpieczających 
realne potrzeby mieszkańców naszej 
gminy. Do poszczególnych zadań pod-
chodzimy bardzo poważnie, starając 
się poszukiwać i pozyskiwać sku-
tecznie dostępną pomoc finansową, 
umiejętnie łącząc ją z zasobami jakimi 
dysponujemy we własnym zakresie. 
Dzięki takiej polityce udało się nam 
zrealizować już wiele, wydawać by 
się mogło zbyt ambitnych, wręcz 
nieosiągalnych zamierzeń. Kolejne, 
zdobywane przez lata doświadczenia 
pozwalają nam unikać błędów i uła-
twiają sięganie po nowe wyzwania. 
O rutynie, czy osiadaniu na laurach 
nie ma mowy.

KB: Co zatem udało się zrobić 
w ciągu ostatnich dwóch lat?

RŻ: Do naszych najważniejszych 
potrzeb należą obecnie: poprawa 
jakości dróg, zabezpieczenie dostaw 
dobrej jakości wody dla mieszkańców 
i budowa nowych nitek kanalizacji 
w kolejnych sołectwach. Są to zadania 
kosztowne i raczej nierealne do samo-
dzielnego sfinansowania przez gminę 
w krótkim czasie. Dlatego, jak to jest 
w naszym zwyczaju od lat, zabiega-
my o dodatkowe środki zewnętrzne, 
a także jesteśmy otwarci na współ-
pracę z innymi podmiotami, w tym 
z innymi szczeblami samorządu tery-
torialnego. Na tej zasadzie np. chętnie 
przystaliśmy w ubiegłym roku na 

propozycję Starostwa i dołożyliśmy 
swój wkład w dofinansowany z rezer-
wy celowej budżetu państwa remont 
drogi powiatowej z Tarnawy do Im-
bramowic, a także drogę w sołectwie 
Porąbka. Również w 2015 roku, dzięki 
środkom z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. 
schetynówek udało się nam wyre-
montować drogę gminną w Zagóro-
wej. Skorzystaliśmy także z dotacji 
na modernizację dróg dojazdowych 
do pól ze środków dysponowanych 
przez Marszałka Województwa Ma-
łopolskiego – tylko w roku bieżącym 
dzięki tej pomocy zmodernizowaliśmy 
cztery odcinki dróg dojazdowych do 
pól w Ściborzycach, Jangrocie, Ma-
łyszycach oraz w Zadrożu. Ostatnio 
udało się nam też zakończyć poważ-
ną inwestycję, jaką była budowa 
alternatywnej nitki wodociągu, która 
zabezpieczy dostawy dobrej jakości 

wody dla mieszkańców w sytuacjach 
związanych z występowaniem suszy 
hydrologicznej i zagrożeniami powo-
dziowymi na terenie naszej gminy. 
Nowy wodociąg będzie gwarantował 
zaopatrzenie w wodę dla Jangrota, 
Michałówki, Zadroża, Milonek, Trzy-
ciąża, Zagórowej i Tarnawy. Dzięki 
pozyskanym środkom remontowali-
śmy kolejne remizy strażackie i inne 
budynki gminne, a także realizowali-
śmy wiele mniejszych przedsięwzięć. 
Rozpoczęliśmy prace nad nowelizacją 
Miejscowego Studium Zagospoda-
rowania Przestrzennego, powstaje 
Gminny Program Rewitalizacji na lata 
2016-23, które wyznaczą kierunki 
dalszego rozwoju naszej gminy.

KB: Co ma pan zamiar zrobić 
jeszcze w ciągu kolejnych dwóch 
lat obecnej kadencji?

RŻ: Najważniejszym i najpo-

ważniejszym wyzwaniem jest dla 
nas obecnie skuteczne ubieganie się 
o pomoc w sfinansowaniu oszacowa-
nej wstępnie na ok. 5 mln. zł budowy 
kanalizacji w Glanowie, na którą 
kompletujemy dokumentację. Aby 
uzmysłowić czytelnikom jak wielkie 
jest to dla nas wyzwanie powiem, że 
tegoroczne dochody budżetu gminy 
Trzyciąż to trochę ponad 22 mln zł, 
a wydatki bieżące (utrzymanie szkół, 
administracji, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, oświetlenie ulicz-
ne, utrzymanie dróg, itd.) – 21 mln 
700 tys. zł. Jasno z tego widać, że 
na inwestycje z własnych dochodów 
możemy wydać każdego roku kwotę 
ok. 1 miliona zł.… Wniosek o dofi-
nansowanie tego zadania z funduszy 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich zostanie złożony w najbliższych 
dniach, a potem z niecierpliwością 
będziemy czekali na rozstrzygnięcie. 

Chcemy także kontynuować prace 
dotyczące zagospodarowania chętnie 
odwiedzanego przez pielgrzymów i tu-
rystów centrum Imbramowic – część 
planów została już wykonana, powstał 
parking przy sanktuarium, ale mamy 
koncepcję, aby prowadzić tam kolejne 
inwestycje i w efekcie stworzyć w tym 
pięknym miejscu funkcjonalną, przy-
jazną przestrzeń dla mieszkańców 
i gości. Liczymy także, na pozytywne 
rozstrzygnięcie w sprawie wniosku 
Powiatu Olkuskiego na remont drogi 
Trzyciąż - Troks, do którego chcemy 
się dołożyć w oczekiwanej przez Sta-
rostwo wysokości. Planujemy także 
termomodernizację dwóch budynków 
szkolnych w Suchej i Zadrożu - zło-
żony przez nas wniosek o dofinan-
sowanie tych inwestycji z funduszy 
unijnych poprzez Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Małopol-
skiego jest obecnie oceniany. W dal-

szej kolejności przymierzamy się do 
sięgnięcia po dotację z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska na 
termomodernizację kolejnej naszej 
szkoły w Jangrocie. Chcielibyśmy 
także znaleźć sposób finansowania 
budowy drugiej alternatywnej nitki 
wodociągu – tym razem w północnej 
części gminy – dla Suchej, Podchybia 
i Porąbki, na którą gmina ma już 
pozwolenie na budowę, a także plano-
wać i projektować dalszą rozbudowę 
kanalizacji w kolejnych sołectwach. 

Z troską rozglądamy się też za 
dobrym sposobem zagospodarowa-
nia budynku po byłej szkole średniej 
w Trzyciążu, który gmina otrzymała 
w zarząd od Powiatu Olkuskiego 
na 20 lat – pojawił się nawet, na 
razie bliżej niesprecyzowany, ale 
wyglądający racjonalnie i zdający się 
zaspokajać realne potrzeby pomysł 
utworzenia tam domu opieki społecz-
nej. Gdyby pojawił się jakiś konkretny 
inwestor, będziemy gotowi wspierać 
go w realizacji takiego zamierzenia.

Naszym (i innych samorządów) 
przeciwnikiem w sprawnym reali-
zowaniu zamierzeń, jeżeli chodzi 
o nabory wniosków o dofinansowanie 
zadań są przeciągające się procedury 
– najpierw w ogłaszaniu konkursów, 
potem w ocenie złożonych projektów. 
W czasie niecierpliwego oczekiwania, 
na które nie mamy wpływu, gro-
madzimy środki na wkład własny, 
przygotowujemy projekty i niezbędną 
dokumentację. Zamierzeń i planów 
mamy wiele, a zespół urzędników 
- fachowców, którymi kieruję spraw-
nie radzi sobie z wyzwaniami. Pracę 
usprawnia także dobra współpraca 
z Radą Gminy. 

Gmina Trzyciąż, choć sama nie 
dysponuje prawem własności do 
atrakcyjnych terenów inwestycyj-
nych – te są w dyspozycji lokalnych 
właścicieli prywatnych - jest otwarta 
na inwestorów i zawsze będzie im 
sprzyjać. Mamy takie przekonanie, że 
- jeżeli już ktoś zdecydował się podjąć 
na naszym terenie działalność gospo-
darczą - na pewno tego nie żałuje, 
a zatem - zapraszamy do naszej gminy 
kolejnych przedsiębiorców.

KB: Pozostaje mi więc tylko 
życzyć powodzenia w realizacji 
kolejnych zamierzeń. Dziękuję za 
rozmowę.

RŻ: Dziękuję.

Gmina Trzyciąż, zamiesz-
kała obecnie przez 7077 
mieszkańców dysponuje 
budżetem najmniejszym ze 
wszystkich gmin powiatu ol-
kuskiego. Poważne inwesty-
cje i rozwój trzeba więc pla-
nować tu długoterminowo 
i z rozwagą. W tej sytuacji 
okolicznością sprzyjającą 
długofalowemu rozwojowi 
wydaje się być kontynuacja 
sprawowania władzy już 10 
rok przez wójta Romana 
Żelaznego. Zapytaliśmy 
go jak ocenia swoje do-
tychczasowe osiągnięcia na 
półmetku obecnie trwającej 
kadencji.

Nowe trybuny

Łobzów
Katarzyna�Barczyk

Do końca listopada tego roku 
boisko sportowe w Łobzowie (gm. 
Wolbrom), którego gospodarzem 
jest A-klasowy klub piłkarski 
Olimpia Łobzów ma zostać zmo-
dernizowane i wyposażone w nowe 
trybuny z siedziskami dla kibiców. 
Urzędnicy z wolbromskiego magi-
stratu, który finansuje inwesty-
cję, wybrali niedawno dostawcę 
nowych urządzeń.

Modernizowane systematycznie 
w ciągu ostatnich lat boisko nieopo-
dal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Łobzowie, służące lokalnym pił-
karzom do treningów i rozgrywek 
ligowych dotychczas nie dysponowało 
trybunami dla publiczności. Jeszcze 
w tym roku się to zmieni. Burmistrz 
Adam Zielnik zdecydował, że obiekt 
zostanie wyposażony w dwurzędową, 
montowaną na stałe trybunę ze 126 
plastikowymi miejscami siedzącymi.

W odpowiedzi na zapytanie ofer-

towe gminy w sprawie tego zakupu 
wpłynęło 5 propozycji cenowych. 
Najlepszą ofertę złożyła Firma AVA 
SEATS Sp. z Łodygowic, która do-
starczy i zamontuje 36 metrową 
trybunę za kwotę 25.817,70 zł brutto. 
Gmina zabezpieczyła w budżecie na 
realizację tego zamówienia 28.516,32 
zł brutto.

O dostosowanie boiska, którego 
gospodarzem jest od ponad dwóch lat 
Klub Sportowy Olimpia Łobzów, do 
wymogów licencyjnych Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej lokalni działacze 
i zawodnicy zabiegali od lat. Prace nad 
poprawą stanu murawy, montażem 
ogrodzenia oraz budową zaplecza 
sportowego dla klubu rozpoczęły się 
jeszcze w kadencji Jana Łaksy, a zin-
tensyfikował je pochodzący z Łobzowa 
Adam Zielnik. Lokalni kibice są za-
dowoleni z osiągnięć swojej drużyny, 
twierdząc, że  w tym sezonie spisuje 
się nieźle – ostatnio wygrała już 4 
mecz z rzędu i obecnie zajmuje 6 
lokatę w olkuskiej A - klasie. Nowe 
trybuny przyjmą z radością - wiadomo 
- komfort kibicowania się poprawi.
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 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.

Być wdzięcznym za bezcenną pomoc Złote Gody w Kluczach
powiat

SP�w�Olkuszu

Od poniedziałku 14 do piątku 
18 listopada trwały Dni Honoro-
wego Krwiodawstwa PCK. Zarząd 
Rejonowy Polski Polskiego Czer-
wonego Krzyża w Olkuszu świę-
tował korzystając z gościnności 
Starostwa Powiatowego w Olkuszu. 
Podczas uroczystego zakończenia 
obchodów z krwiodawcami spotkał 
się wicestarosta Jan Orkisz.

Miejscem pięknej uroczystości 
była Sala Rady Powiatu. Spotka-
niu przewodniczyli prezes Zarządu 
Rejonowego PCK w Olkuszu Fran-
ciszek Płonka oraz jego zastępca do 
spraw honorowego dawstwa krwi 
Andrzej Smucz. Gośćmi spotkania 
byli Wicestarosta Powiatu Olkuskiego 
Jan Orkisz, Wiceburmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz Bożena Krok oraz 
przedstawiciele lokalnego biznesu. 
Wicestarosta Jan Orkisz odczytał 
okolicznościowy adres, wystosowany 
przez Starostę Pawła Piasnego. Czy-
tamy tam między innymi: „Oddając 

krew, pomagają Państwo ratować 
ludzkie życie. Takiego daru nie da się 
wycenić, bo dowolnie wysoka cena 
byłaby nieskończenie zbyt niska. 
Można jedynie być wdzięcznym za 
Państwa bezcenną pomoc, której 
każdy z nas może dziś lub jutro po-
trzebować”.

Spotkanie było okazją do wręcze-
nia odznaczeń osobom zasłużonym 
dla sprawy krwiodawstwa. I tak od-
znaką IV stopnia PCK udekorowano 
prezes Społem PSS w Olkuszu Gra-
żynę Kulig oraz kierowniczkę OSiW 
w Trzebini Annę Kraj-Dym. Ponadto 
klubowe odznaczenia Klubu PCK 
przy Zakładach Górniczo-Hutniczych 
w Bolesławiu wręczono prezesowi 
ZR PCK w Olkuszu Franciszkowi 
Płonce oraz panom Andrzejowi Mać-
kowskiemu i Józefowi Darłakowi. 
Ponadto wszyscy uhonorowaniu 
otrzymali okolicznościowe wydawnic-
two – książkę „W służbie bliźniemu. 
Album 90-lecia PCK”. Dalszą część 
spotkania wypełniła dyskusja o sy-
tuacji krwiodawców w Polsce i o pro-
blemach, z jakimi borykają się na co 
dzień kluby PCK. Mordalski

klucze
Rafał�Jaworski/UG�Klucze

Trzydzieści par obchodzących 
w tym roku Złote Gody zostało zapro-
szonych przez Wójta Gminy Klucze 
i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
na uroczyste spotkanie, podczas któ-
rego Jubilaci otrzymali prezydenckie 
Medale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie, upominki i listy gratulacyjne. 
Uroczystość jubileuszowa 50-lecia 
małżeństwa odbyła się w piątek 18 
listopada w sali bankietowej w „La-
wendowym Dworku” w Kluczach. 
Życzenia Jubilatom składali: Wójt 
Gminy Klucze Norbert Bień, Przewod-
niczący Rady Gminy Klucze Bogusław 
Paś i Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Barbara Kocjan.

Jubileusz małżeński  
- Złote Gody - świętowali:

Danuta i Henryk Adamik z Ry-
czówka; Jadwiga i Stanisław Banyś 
z Jaroszowca; Stanisława i Marian 
Banyś z Golczowic; Lucja i Roman 
Barczyk z Cieślina; Halina i Adam 
Bogaccy z Klucz; Zofia i Henryk 
Draba z Klucz (p. Henryk Draba 
zmarł 29.09.2016); Wanda i Włady-
sław Gbyl z Klucz; Danuta i Zdzisław 
Gil z Kolbarku; Otylia i Ryszard Gil 
z Kolbarku; Zdzisława i Stanisław 
Grzanka z Cieślina; Krystyna i Jerzy 
Kisieccy z Jaroszowca; Krystyna 
i Tadeusz Kocjan z Klucz; Janina 
i Roman Kryska z Jaroszowca; An-
tonina i Józef Kulawik z Bydlina (p. 
Józef Kulawik zmarł 10.11.2016); 

Jadwiga i Stanisław Łaksa z Klucz; 
Zofia i Stanisław Madej z Kwaśniowa 
Górnego; Teodozja i Stefan Majcher-
kiewicz z Klucz; Halina i Bolesław 
Makarewicz z Klucz; Lucja i Stanisław 
Maroszek z Klucz; Halina i Krzysztof 
Miłowiccy z Klucz; Janina i Józef 
Mitka z Klucz; Cecylia i Mieczysław 
Mól z Cieślina; Maria i Kazimierz 
Noga z Bogucina Dużego; Danuta 
i Zenon Rębelscy z Golczowic; Bar-
bara i Jan Salamon –z Klucz; Rozalia 
i Władysław Sierka z Chechła; Janina 
i Jan Smętek z Kwaśniowa Górnego; 
Lucja i Marian Smętek z Kwaśniowa 
Dolnego; Feliksa i Jerzy Zimniak 
z Rodak; Krystyna i Stanisław Zub 
z Kwaśniowa Dolnego

Wyróżnienie dla Olkusza  
za Europejskie Dni Dziedzictwa

olkusz
UMiG�Olkusz

Urząd Miasta i Gminy w Olku-
szu znalazł się w gronie wyróżnio-
nych organizatorów tegorocznej, 
24. edycji Europejskich Dni Dzie-
dzictwa, czyli akcji prowadzonej 
przez Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa.

Uroczysta Gala, podczas której 
wręczano wyróżnienia odbyła się 21 
listopada br. w Operze Wrocławskiej. 
Reprezentująca Urząd Miasta i Gminy 
w Olkuszu Emilia Kotnis-Górka, 
kierownik Biura Promocji i Informacji 
Publicznej UMiG, odebrała wyróżnie-
nie z rąk prof. Małgorzaty Rozbickiej, 
dyrektorki Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa. 

Tegoroczne Europejskie Dni 
Dziedzictwa przebiegały pod hasłem 
„Gdzie duch spotyka się z przestrze-
nią – świątynie, arcydzieła, pomniki”. 
W ramach akcji, w połowie września, 
w 431 miejscowościach w całym kraju 
odbyło się 1626 wydarzeń, w których 
uczestniczyło blisko 300 tysięcy 
zwiedzających. Spośród wszystkich 
wydarzeń, dyrekcja NID wybrała kil-
kadziesiąt najciekawszych wydarzeń 
w całym kraju, których organizatorzy 
zostali uhonorowani specjalnym wy-
różnieniem.

Przypomnijmy, że w Olkuszu 
ponad pół tysiąca osób wzięło udział 
w akcji „Skarby Bazyliki św. An-
drzeja”, jaka odbyła się 17 września 
w ramach Europejskich Dni Dziedzic-

twa. Największym zainteresowaniem 
cieszyło się bezpłatne zwiedzanie 
podziemi olkuskiego ratusza pod 
rynkiem, po których oprowadzali 
przewodnicy z Olkuskiej Grupy Tu-
rystycznej „Amonit” oraz pracownik 
Punktu Informacji Turystycznej w Ol-
kuszu Jacek Sypień, który koordyno-
wał akcję. Wśród zwiedzających pod-
ziemia, poza mieszkańcami miasta, 
byli także turyści z Krakowa i Śląska, 
którzy specjalnie przyjechali w tym 
celu do Olkusza. Sporym zaintereso-
waniem cieszyło się także zwiedzanie 
olkuskiej Bazyliki Mniejszej pw. św. 
Andrzeja Apostoła, po której oprowa-
dzali przewodnicy z OGT „Amonit”. 
Wiele osób skorzystało z możliwości 
zaopatrzenia się w bezpłatne foldery, 
ulotki i mapy w mobilnym Punkcie 
Informacji Turystycznej, jaki przez 
cały dzień działał na rynku. Tam też 

można było wziąć udział w quizie 
o historii Olkusza i w grze miejskiej 
zorganizowanej w formie questu. 
Najmłodsi mogli wziąć udział w za-
jęciach plastycznych, prowadzonych 
przez pracowników olkuskiego MOK, 
w ramach których dzieci mogły 
malować witraże oraz afrykańskie 
maski. Ważnym punktem imprezy 
było otwarcie plenerowej wystawy 
fotograficznej „Olkusz znany i nie-
znany” członków Olkuskiego Klubu 
Miłośników Fotografii.

Tego dnia, w ramach akcji 
„Muzea za złotówkę” można było 
zwiedzać Muzeum Regionalne PTTK, 
Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olku-
skiej, Kolekcję Minerałów Ziemi Olku-

skiej i Skamieniałości Jury Krakow-
sko – Częstochowskiej oraz Galerię 
Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw 
Artystycznych w Olkuszu. Finałem 
pełnego atrakcji dnia był wieczorny 
koncert muzyki organowej Macieja 
Semli w olkuskiej Bazylice.

- To wyróżnienie jest nagrodą nie 
tylko dla nas, ale także dla naszych 
partnerów, którzy odpowiedzieli 
na zaproszenie do wzięcia udziału 
w projekcie i dali z siebie wszystko, 
aby mieszkańcy i przyjezdni mogli 
poprzez różne aktywności poznać 
nasze miasto, jego ciekawą historię 
i dziedzictwo kulturowe – mówi 
Emilia Kotnis-Górka, kierownik 
Biura Promocji i Informacji Publicznej 
w Olkuszu.

Organizatorem akcji „Skarby 
Bazyliki św. Andrzeja” było Biuro Pro-
mocji i Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy Olkusz, a współor-
ganizatorami Parafia św. Andrzeja 
Apostoła w Olkuszu, Miejski Ośrodek 
Kultury w Olkuszu, Olkuska Grupa 
Turystyczna „Amonit”, Polskie Towa-
rzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
oddział w Olkuszu, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Olkuszu oraz Galeria 
Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw 
Artystycznych w Olkuszu.

Europejskie Dni Dziedzictwa 
to wspólna inicjatywa Rady Europy 
i Unii Europejskiej, która ma na 
celu promowanie zabytków. W tym 
największym w Europie wydarzeniu 
promującym dziedzictwo kulturowe 
uczestniczą wszystkie państwa człon-
kowskie Rady Europy. W Małopolsce, 
w tegorocznej edycji EDD, w 55 miej-
scowościach odbyło się 161 wydarzeń. 
Wyróżnienia otrzymało pięciu organi-
zatorów, w tym olkuski magistrat.

Nasze miasto, już po raz drugi 
brało udział w Europejskich Dniach 
Dziedzictwa. W ubiegłym roku ol-
kuski MOK zorganizował w ramach 
EDD akcję „Dni otwarte w Chacie 
Kocjana”. Zgodnie z decyzją Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
hasło przewodnie przyszłorocznej, 
25. edycji EDD w Polsce brzmi: „Kra-
jobraz dziedzictwa – dziedzictwo kra-
jobrazu”. W olkuskim magistracie już 
rozpoczęły się przygotowania progra-
mu imprez, jakie będą się odbywały 
w ramach tego wydarzenia.

Dzień Kultury Brytyjskiej…  
nie tylko na poważnie

17 listopada w IV LO w Ol-
kuszu odbył się Dzień Kultury 
Brytyjskiej. Projekt opracowali 
i zrealizowali nauczyciele języka 
angielskiego. Wyrósł on z poszu-
kiwań nowych form zachęcania do 
nauki języków obcych.

Dzień rozpoczął się od wykła-
du pani dr. Anny Drzazgi z Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Gór-
niczej, która wygłosiła wykład na 
temat: „Królestwo Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej, jakie jest napraw-
dę? Czego nie wiemy?”. Po porcji 

wiedzy teoretycznej przyszła kolej 
na naukę w formie łatwej, przyjem-
nej i… smacznej. Odbył się między 
innymi konkurs na najlepsze prze-
branie. Wzięli w nim udział uczniowie 
z klas pierwszych i drugich, których 
zadaniem było jak najlepiej wcielić 
się w wylosowaną wcześniej postać 
z kultury i historii Wielkiej Brytanii. 
Wszyscy biorący udział w konkursie 
byli gorąco oklaskiwani przez swoich 
kolegów, a jury najbardziej spodobał 
się uczeń klasy 1d, który świetnie na-
śladował Freddiego Mercury. 

Na korytarzach spotkać można 
było wielu tegorocznych maturzystów 
przebranych w angielskie mundur-
ki szkolne. Prezentowali się w nich 
wspaniale. Klasy pierwsze przygo-
towały degustację tradycyjnych bry-

tyjskich potraw (np. tosty z dżemem 
pomarańczowym czy herbatę z mle-
kiem). Podczas przerw śródlekcyj-
nych można było posłuchać muzyki 
takich zespołów jak The Beatles, 
Queen czy Pink Floyd. Uczniowie 
wzięli udział w quizie na temat historii 
i kultury Zjednoczonego Królestwa 
przeprowadzonym w języku angiel-
skim. Zwyciężył Dominik Grabowski 
z klasy 2a.

Wydarzenie cieszyło się ogrom-
nym zainteresowaniem. Niektórzy 
uczniowie starszych klas mówili z ża-
lem: „Dlaczego takiego święta nie 
było wcześniej w naszym liceum?” 
Te słowa będą dla nauczycieli języka 
angielskiego mobilizacją do stworze-
nia z Dnia Kultury Brytyjskiej imprezy 
cyklicznej.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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„Dbam o środowisko”

olkusz
PSSE�w�Olkuszu

W dniu 23 listopada 2016 roku 
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Olkuszu odbyła 
się konferencja pod hasłem „Dbam 
o środowisko” poświęcona ekolo-
gii, ochronie środowiska naturalne-
go oraz umiejętności korzystania 
z dobrodziejstw natury. 

W konferencji udział wzięli 
uczniowie klas I-III szkół podstawo-
wych z terenu powiatu olkuskiego, 
którzy jednocześnie byli uczestnika-
mi VI edycji powiatowego konkursu 
plastycznego „Jesień w lesie, grzyby 
niesie”. Uczniowie aktywnie włączyli 
się w zajęcia edukacyjne prowadzone 
przez Panią Inspektor Agatę Knapik. 
Prezentacja multimedialna „Las i jego 
goście” wzbudziła duże zaintereso-
wanie wśród odbiorców. Ciekawostki 
dotyczące wyjątkowej flory lasów 
w powiecie olkuskim przedstawił 

Prezes Stowarzyszenia „Szansa Białej 
Przemszy” Józef Niewdana.

Uroczyste podsumowanie VI 
edycji konkursu plastycznego roz-
począł Małopolski Państwowy Wo-
jewódzki Inspektor Sanitarny Jaro-
sław Foremny, składając gratulacje 
wszystkim artystom, ich rodzicom 
i opiekunom. W tym roku na konkurs 
wpłynęło 88 prac z 19 placówek na-
uczania i wychowania z terenu powia-
tu olkuskiego. Komisja konkursowa 
przyznała 6 wyróżnień, 23 nagrody 
w 4 kategoriach tematycznych oraz 2 
nagrody Grand Prix. Grand Prix Wójta 
Gminy Klucze zdobyła Julia Pasich 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Wolbromiu – Szkoła Podstawo-
wa Nr 1 i Grand Prix Wójta Gminy 
Bolesław dla Soni Borek z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Bydlinie. 
Gratulujemy!

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Olkuszu dziękuje za 
udział w konferencji liderom w za-
kresie promowania przedsięwzięć 

proekologicznych z terenu naszego 
powiatu: Prezesowi ZGH BOLESŁAW 
S.A. Bogusławowi Ochabowi, Pre-
zesowi PWiK Sp. z o. o. w Olkuszu 
Alfredowi Szylko, Nadleśniczemu 
Nadleśnictwa Olkusz Marcinowi 
Polakowi, Prezesowi Stowarzyszenia 
„Szansa Białej Przemszy” Józefowi 
Niewdanie, Naczelnikowi Wydziału 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi UMiG 
w Olkuszu Łukaszowi Rychlewskie-
mu. Wyjątkowe podziękowania kie-
ruje do Wójta Gminy Klucze i Wójta 
Gminy Bolesław, którzy tegoroczną 
edycję konkursu objęli Honorowym 
Patronatem. 

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Olkuszu najserdeczniej 
dziękuje wszystkim młodym arty-
stom, ich rodzicom i opiekunom za 
trud włożony w przygotowanie prac 
konkursowych, a także uczniom klasy 
I Szkoły Podstawowej w Bolesławiu 
oraz ich wychowawcom za udział 
w konferencji. Dziękujemy!

„Ratoń” 2016 
rozstrzygnięty

olkusz
Agnieszka�Zub

W sobotę poznaliśmy laure-
atów XII Ogólnopolskiego Kon-
kursu Poetyckiego im. Kazimierza 
Ratonia. Wręczenie nagród odbyło 
się w Galerii Sztuki Współczesnej 
BWA w Olkuszu. Zwycięzcą te-
gorocznej edycji imprezy został 
Paweł Podlipniak z Radomia.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
im. K. Ratonia należy do wydarzeń, 
które obok Pleneru Malarskiego 
„Srebrne Miasto” i Olkuskich Zadu-
szek Jazzowych są najważniejszymi 
imprezami organizowanymi przez 
olkuskie BWA. Pomysłodawcami 
konkursu, którego pierwsza edycja 
odbyła się w roku 2005, byli trzej 
olkuscy poeci: Olgerd Dziechciarz, 
Łukasz Jarosz i Sławomir Elsner. 

Tradycją konkursów jest rozpo-
czynanie każdego finału od przedsta-
wienia sylwetki ich patrona - poety 
Kazimierza Ratonia. W tym roku 
przypomniał o nim Bogdan Dworak, 
pisarz, publicysta i animator życia 
kulturalnego Zawiercia, ale przede 
wszystkim człowiek, który znał Ra-
tonia osobiście w czasach, gdy ten 
mieszkał w Warszawie. O życiu jed-
nego z najbardziej znanych polskich 
poetów wyklętych opowiedziała też 
Magdalena Boczkowska, literaturo-
znawca, autorka wydanej w formie 
książki pracy doktorskiej o Ratoniu, 
a także redaktorka tomu zawierające-
go wspomnienia, notatki oraz artyku-
ły prasowe poety (o samym Ratoniu 
piszemy w innym miejscu).

Tegorocznemu jury, podobnie jak 
w latach poprzednich, przewodniczyła 
Magdalena Rabizo-Birek, krytyk lite-
racki i redaktor naczelna kwartalnika 
„Fraza”. Obok niej w komisji zasiedli 
Sylwia Miłkowska z Fundacji Wisła-

wy Szymborskiej oraz poeta, autor 
scenariuszy filmowych i  redaktor  
magazynu „Helikopter” Krzysztof 
Śliwka. Zanim ogłoszono werdykt 
każdy z członków komisji konkurso-
wej przedstawił swoje spostrzeżenia 
i refleksje na temat poziomu tegorocz-
nej edycji konkursu, który okazał się 
bardzo wyrównany. Członkowie jury 
nie ukrywali, że podczas pierwszego 
etapu wyłaniania kandydatów do 
nagrody i wyróżnień zdania były 
podzielone. 

Po lekturze 90.  nadesłanych 
i spełniających wymogi konkurso-
we zestawów wierszy, decyzją jury 
z 19.11.2016 roku:

I miejsce otrzymał Paweł Podlip-
niak (Radom), II miejsce - Mariusz 
Ropczyński (Nowy Sącz),

III miejsce - Radosław Lach 
(Kobylniki).

Jury postanowiło uhonorować 
również trzy osoby wyróżnieniami: 

Joannę Fligiel (Bielsko-Biała), Mar-
cina Królikowskiego (Warszawa) 
i Agnieszkę Cebo  (Kraków; ur. 
w Olkuszu).

Zwyczajowo jury wskazało też 
osoby nominowane do nagród i wy-
różnień. Znaleźli się wśród nich: 
Grzegorz Wołoszyn (Stalowa Wola), 
Ewa Włodarska (Tykocin), Maciej 
Filipek  (Dęblin)  oraz Dominik Piotr 
Żyburtowicz (Bonin). 

Po odczytaniu werdyktu, zgodnie 
z tradycją, nagrodzeni i wyróżnieni 
poeci odczytali po kilka wierszy, które 
nadesłali na konkurs.

I jeszcze słów parę o laureacie 
I nagrody tegorocznego konkursu. 
Paweł Podlipniak (ur.1968), z wy-
kształcenia bizantynista, obecnie wy-
konuje zawód nauczyciela języka an-
gielskiego i dziennikarza. Debiutował 
w roku 2010 tomikiem pt. „Aubade 
triste”. Jest laureatem ponad 80 naj-
ważniejszych konkursów poetyckich, 
publikuje m.in. w „Toposie”, „Arte-

riach” i „Szafie”. Do tej pory wydał 
trzy tomiki poezji. W przyszłym roku, 
zgodnie z regulaminem niniejszego 
konkursu, ukaże się wydany nakła-
dem GSW BWA oraz kwartalnika 
„Fraza” kolejny zbiór jego wierszy. 
Warto w tym miejscu dodać, że przy 
okazji tegorocznego finału odbyła się 
promocja tomiku wierszy „Sto par 
bytów” ubiegłorocznej laureatki kon-
kursu Marty Tomczyk-Maryon.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
im. Kazimierza Ratonia jest bez wąt-
pienia imprezą  prestiżową i liczącą 
się wśród  literackich konkursów 
w całej Polsce. Przez lata wzięło w nim 
udział wielu poetów, którzy dzisiaj są 
znani i doceniani nie tylko w kraju, 
ale również poza jego granicami. 
Wobec powyższego dziwi fakt, że na 
finał konkursu o takiej randze, kon-
kursu promującego ziemię olkuską  
na arenie ogólnopolskiej i nie tylko, 
nie przychodzi nikt z lokalnych władz. 

Czy do przyszłego roku coś się w tej 
kwestii zmieni, czas pokaże.

Na razie wydaje się, że ignoran-
cja w sprawach kultury jest przy-
padłością, która dotyczy nie tylko 
naszych władz. Dla przykładu – jak 
podkreśliła w swoim wystąpieniu 
o Ratoniu Magdalena Boczkowska 
– władze Sosnowca nie są zaintere-
sowane pomocą w utrzymaniu grobu 
Kazimierza Ratonia, który przecież 
z Sosnowca pochodził. Obecnie grób 
poety znajdujący się na Komunal-
nym Cmentarzu Północnym w Wólce 
Węglowej (dzielnica Warszawy) jest 
zapomniany i niszczeje.

Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA serdecznie dziękuje mecena-
som i sponsorom tegorocznej edycji 
konkursu: Stowarzyszeniu Literacko-
Artystycznemu „Fraza” z Rzeszowa, 
Wydawnictwu Oficyna 21 z Warszawy 
oraz firmie cateringowej Artur Sokół 
z Olkusza.

Zajęcia prowadzone w języku an-
gielskim przez wolontariuszy z Mace-
donii, Kenii, Indii, Meksyku, Filipin 
oraz Turcji, ciekawe prezentacje do-
tyczące kultury Filipin, Indii i Turcji, 
blok zajęć uczących autoprezentacji, 
warsztaty z prowadzenia pracy 
w grupach i motywowania innych 
do kreatywnego współdziałania, 
joga, konkurs „Mission Impossible”, 
to tylko część programu szkolenia 
„Euroweek – Szkoła Liderów”. 

W dniach 14 – 18 listopada mło-
dzież klas drugich II LO w Olkuszu 
realizująca program rozszerzony 
z języka angielskiego uczestniczyła 
w pięciodniowym pobycie w Długo-
polu Zdrój w ośrodku „Aleksander”.

 W ciągu 5 dni mieliśmy moż-
liwość zdobyć doświadczenie, nie 
tylko w codziennym posługiwaniu 
się językiem angielskim. Z pewnością 
zapamiętamy na długo zajęcia jogi, 
wycieczkę do Bystrzycy Kłodzkiej, 
muzeum zapałek oraz wiele kre-
atywnych zabaw ze wspaniałymi 

opiekunami z krajów całego świata. 
Prowadzone zajęcia miały na celu 
zwrócić naszą uwagę na problemy 
społeczne oraz różnice kulturowe. 
Mieliśmy także możliwość przenieść 
się na chwilę w rodzinne strony 
naszych tutorów, poznać ich kul-
turę, tradycję, regionalne potrawy, 
a nawet odśpiewać hymny narodowe. 
Ekipa „Dwójki” świetnie prezento-
wała się podczas wielu aktywności. 
Razem wystąpiliśmy na talent show. 
Wszyscy byli pod wrażeniem naszej 
kreatywności. Może się wydawać, 
że największym wyzwaniem było 
ciągłe porozumiewanie się w obcym 
języku, a tak naprawdę to współpraca 
i przygotowywanie wspólnych wy-
stępów jak np. talent show w ciągu 
niecałej godziny było wyzwaniem. 
Są w życiu wartości, które ceni się 
ponad wszystko. Przez ten tydzień 
poznaliśmy szereg inspirujących 
osób, które z chęcią dzieliły się 
z nami tym, co mają najlepszego, 
tym czego sami kiedyś doświadczy-

li. Znajomości jakie nawiązaliśmy 
z pewnością przetrwają dłużej niż 
czas Euroweeku. Oprócz integracji 
z uczniami innych szkół zacieśni-
liśmy więzi klasowe. Podniesienie 
kompetencji, albo przynajmniej 
zdobycie pewności w posługiwaniu 
się językiem angielskim to tylko 
część tego co zyskaliśmy. Odbyliśmy 
prawdziwą lekcję życia, znajomości 
jakie zawarliśmy zainspirowały nas 
do dalszych działań, podróży oraz 
poznawania samego siebie.

Tak podsumowały tegoroczny 
Euroweek uczennice naszej szkoły 
Monika Szromnik i Paulina Am-
brozik.

Dla pełnego obrazu należy dodać, 
że uczniowie II Liceum Ogólno-
kształcącego w Olkuszu biorą udział 
w obozach „Euroweek – Szkoła Lide-
rów” już od kilku lat i corocznie oceny 
uczestników są bardzo wysokie. Już 
dziś zapraszamy na podobny wyjazd 
w 2017 roku.

Przygoda z Euroweekiem  
w II LO

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

R E K L A M A

Już 9 grudnia 2016 r.
dodatek tematyczny

„Idą Święta” 
Zapraszamy do promocji Państwa firmy

Olkusz, ul. Żuradzka 15, tel. 32 754 44 77
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Lecz oto żyjesz jeszcze udając 
życie – o Kazimierzu Ratoniu, pa-
tronie najważniejszego olkuskiego 
konkursu poetyckiego.

Lecz oto żyjesz jeszcze udając życie
bełkotliwe strugi modlitw i prze-
kleństw
pozostawiasz za umęczonym ciałem
(*** Lecz oto żyjesz jeszcze…)

W sobotę, w Galerii Literackiej 
przy Galerii Sztuki Współczesnej 
Biura Wystaw Artystycznych w Olku-
szu odbył się finał XII Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza 
Ratonia. W tym cenionym i prestiżo-
wym konkursie brało wielu znanych 
dziś poetów, a sama impreza promuje 
nasze miasto w polskim środowisku 
literackim. Dziś słów kilka o patronie 
konkursu; kim jest, czy raczej kim był 
Kazimierz Ratoń?

Najpierw czas i miejsce. Początek 
lat 90-tych, osiedle akademickie, 
katowicka Ligota, w tle akademiki 
o numerach 1,2,3 i okazała Siódemka 
(te o cyfrach 4,5 i 6 zapewne zostały 
skreślone na etapie planowania). 
Najbardziej nowoczesna była Sió-
demka, gdzie pokoje miały własne 
łazienki, nie trzeba się było plątać 
po korytarzach w poszukiwaniu wol-
nego prysznica. Przy akademikach 
była stołówka i przychodnia, sklep 
spożywczy i dwa bary piwne. Tak 
wyglądało moje królestwo, w którym 
jednak prawdziwym panem i władcą 
był kierownik osiedla. Miłościwy 
to był król, bo jakoś specjalnie nie 
karcił, a do tego dość nietypowy, gdyż 
kochał chłopców, jąkał się i kulał. Do-
rabiałem sobie w tym królestwie, jako 
prosty ogrodnik, bo z samego stypen-
dium studenckiego brakowało mi na 
hulaszczy tryb życia. Praca nie była 
ciężka, bo czym się może zajmować 
ogrodnik na osiedlu akademickim? 
Rano, po obudzeniu, łapałem za 
taczkę i pędziłem z nią pod okno biura 
kierownika, żeby mógł mnie widzieć 
na posterunku pracy. Kółko w taczce 
skrzypiało, więc nawet jeśli kierownik 
mnie nie dostrzegł, to bez wątpienia 
musiał mnie słyszeć. Taczka opatrzo-
na była w wymalowany granatową 
farbą napis „Blue thunder” (Błękitny 
grom – słynny śmigłowiec szturmowy) 
i udekorowana kolorowymi tasiem-
kami, które łopotały figlarnie na 
wietrze. Z tyłu umieściłem znalezioną 
przy drodze tablicę rejestracyjną na 
bydgoskich numerach: BGA 8677, 
ale może na końcu była jedynka, już 
nie pamiętam. Taczka wyglądała na 
tyle poważnie, że kiedyś jednej dziew-
czynie – wołali na nią Lula – wmówi-
łem, że mam na taczkę prawo jazdy 
(- Prawo jazdy na taczkę? – dziwiła się 
Lula; – Tak, kategorii T – ja na to bez 
mrugnięcia okiem; – Faktycznie, jest 
taka kategoria – skonstatowała Lula). 

Kiedyś oto szef wezwał mnie z taczką 
do siebie, pokazał stertę papierzysk 
i powiedział: – Wywieź to na śmieci. 
Król kazał, sługa polecenie wykonał. 
Ale nie do końca…

Zerknąłem do tych papierzysk, to 
było kilkadziesiąt numerów „Twórczo-
ści” i „Poezji”, z lat 70- i 80-tych. Za-
miast więc na śmieci zawiozłem pisma 
do siebie, na Trójkę, do pokoju 237. 
Czasem, między studenckimi popija-
wami i kuciem do egzaminów, mając 
odrobinę wolnego czasu, czytałem te 
czasopism. To wśród nich był spe-
cjalny, monograficzny numer „Poezji” 
poświęcony pewnemu pechowemu 
poecie (nr 1 z 1984 r.). Poeta, wedle 
tego, co o nim wtedy przeczytałem, 
nie był klasycznym autorem, jakich 
znałem z lekcji literatury w Liceum 
Ogólnokształcącym nr 1 w Olkuszu. 
Takich jak on raczej nie zapraszano 
na wieczorki poetyckie, bo miłośnicy 
poezji w kontakcie z tego typu twórca-
mi i podobną poetyką mogliby wpaść 
w panikę i ewakuować się oknami. 
Wystarczyłoby, żeby wieczorek zacząć 
od wiersza z takimi frazami:

„Z gnijącego mózgu cieknie nie-
ustannie ropa/ W gęstych strugach 
wzdłuż ciała rozmnażają się robaki/ 
wchodzą w serce i dolne części ciała/ 
wysysają krew i tłuszcz pokrywający 
kości/ okropne bezlitosne robaki 
gryzą genitalia/ biegną do zaciśnię-
tego gardła i oczu…”

(*** z gnijącego mózgu cieknie 
nieustannie ropa)

Tak więc niejako na śmietniku, 
w jego – powiedzielibyśmy: natural-
nym biotopie – poznałem turpistycz-
ną do szpiku kości poezję Kazimierza 
Ratonia. To był poeta, który: „nie 
udawał” – jak powie po latach o Ra-
toniu Bogdan Dworak. Był związany 
z tzw. pokoleniem Współczesności; oj, 
bardzo mu się od tej współczesności 
oberwało! Z artykułów o nim, za-
mieszczonych w ocalonej przed śmiet-
nikiem „Poezji”, dowiedziałem się, że 
Ratoń był uciążliwy w bezpośrednim 
obejściu. Chory, zaniedbany alkoho-
lik – prawdopodobnie nie był kimś, 
kogo chciałoby się poznać osobiście. 
Odstręczający frazami, które przywo-
dzą na myśl wywleczone z człowieka 
wnętrzności, jednocześnie potrafił być 
pociągający, bo jako ogromnie wraż-
liwy poeta, umiał czarować i takimi 
strofami:

„Samotność wasza pomiędzy 
górami/ Gdzie ni zwierzę ni pstrąg 
nie skryją się pod sępów skrzydłami/ 
Gdzie śniegi i lody wieczne uciskają 
serce/ A burze nieustannie budują 
swe twierdze”

(*** Samotność wasza pomiędzy 
górami)

Pod koniec życia, śmiertelnie 
chory Ratoń zaglądnął do redakcji 
„Poezji” i podarował Janowi Brud-
nickiemu kilka swoich notatników. 
Brudnicki – na szczęście nie zrobił 
tego, co zrobiłaby większość redak-
torów poetyckich – nie wyrzucił tych 
brudnych, zagryzmolonych częściowo 
nieczytelnym pismem zeszytów do 
kosza. Dzięki temu ocalały wiersze, 
które są niezwykle intensywnym 
świadectwem umierania poety. To 
bodaj najbardziej osobista, najbar-
dziej szczera w polskiej poezji rela-
cja z podróży na tamtą stronę. Za 
życia poety ukazały się dwa tomiki 

(„Pieśni północne”, Warszawa 1974 
i „Gdziekolwiek pójdę”, Warszawa 
1976). Ratoń do pewnego czasu 
sporo drukował (m.in. w „Kultu-
rze”, „Poezji”, „Kierunkach”, „Za 
i Przeciw”, „Literaturze”, „Więzi”) 
i dostawał nawet nagrody, w tym 
m.in. nagrodę polskiego PEN Clubu 
im. Roberta Gravesa (poety, ale także 
prozaika, autora m.in. „Ja Klaudiusz” 
i „Klaudiusz i Mesalina”). Jednak jak 
na laureata tak ważnych wyróżnień li-
terackich, skończył odseparowany od 
środowiska literackiego i wykluczony 
z jego pamięci. W ostatnich latach 
życia nie odsunęło się od niego tylko 
towarzystwo meneli z najgorszych 
warszawskich melin.

*
Zimno, sypie drobny śnieg, siedzi 

sobie człowiek w ciepłym pomiesz-
czeniu. Jak mu ciut zawieje po ner-
kach to podkręci gaz, albo dosypie 
do podajnika ekogroszku. Zima na 
przełomie 1982 i 83 roku, to jeszcze 
czasy stanu wojennego, butów na 

kartki i powoływania setek działaczy 
„Solidarności” na tzw. „ćwiczenia 
wojskowe”.

Ratoń od dziecka nie miał szczę-
ścia i cierpiał – najpierw przyplątała 
się gruźlica kości. To przez nią kulał. 
Potem doszła gruźlica mózgu, najgor-
sza z odmian gruźlic poza płucnych, 
nieleczona lub późno wykryta powo-
duje nieodwracalne uszkodzenia psy-
chiczne. Może też z człowieka zrobić 
szaleńca. Nie lubimy degeneratów. 
A niech sobie będą poetami, rzeźbia-
rzami, malarzami, ale jeśli śmierdzą, 
jeśli nas brzydzą, to nie chcemy mieć 
z nimi nic do czynienia. Kazimierz 
Ratoń była takim przypadkiem. Do 
tego popadł w alkoholizm. Nie był 
Grochowiakiem, więc nie stać go 
było na „lepsze” trunki, jak wódka 
czy piwo, pił więc denaturat, wodę 
brzozową czy spirytus salicylowy. Za-
pijał tymi świństwami lekarstwa, co 
pewnie w ostatecznym rozrachunku 
go wykończyło. Zawierciański literat 
Bogdan Dworak, który mieszkał 
ponad dwie dekady w Warszawie 
i znał Ratonia osobiście, mówi, że 
zmarnowane życie tego poety (i wielu 
innych mu podobnych, że wspo-
mnimy np. Józefa Gielo) to wina 
systemu. Warszawa w PRL-u była 
miastem zamkniętym, żeby się w niej 
zameldować, trzeba było się w niej 
urodzić, mieć mieszkanie, ewentual-
nie zawrzeć związek małżeński z kimś 
w stolicy zameldowanym. Ratoń 

pochodził w Sosnowca. Jako młody 
poeta wyjechał do Warszawy. Mimo 
sukcesów literackich, nie mógł zdobyć 
pracy, bo nie miał meldunku. A nawet 
jak miał jakąś pracę, to szybko ją 
tracił (np. szefował pewnej bibliotece 
fabrycznej, ale wyleciał z roboty, bo 
zakupił partię dzieł filozoficznych, 
których robotnicy – ku jego zdumie-
niu - nie chcieli czytać). Z kobietami 
ponoć też mu nie wychodziło, więc 
odpadała możliwość „wżenienia” się 
w warszawski meldunek. Kiedy doszła 
do tego choroba, a potem alkoholizm, 
nic już nie mogło go uratować.

Osobna sprawa jak pomóc 
komuś, kto odrzuca wszelką pomoc?! 
Czy da się pomagać „na siłę”? Miał 
bowiem Ratoń dumę, nawet już 
bardzo wycofany, ciężko chory, 
wynędzniały, nie chciał jałmużny; 
pieniądze pożyczał i starał się je od-
dawać. Próbował się też leczyć z alko-
holizmu (kilkakrotnie miał wszywany 
esperal). Zaliczył kilkumiesięczny 
pobyt w zakładzie psychiatrycznym 

w Tworkach. Za swoje bezlitosne 
wiersze zapłacił ogromną cenę. Czy 
jednak pisałby takie utwory, gdyby 
był zdrowy i miał zameldowanie np. 
za Żelazną Bramą, a do tego etacik 
w „Twórczości” lub „Poezji”?! Wtedy 
bez wątpienia nie byłoby takiego 
Ratonia, jakiego cenimy. A cenimy, 
bo jest w nich coś pociągającego, jest 
egzotyka miejsca gdzieś na kresach 
nocy. Chcemy czytać takie wiersze, 
bo te tragedie, to piekło na ziemi, nie 
dotyczy nas. Jesteśmy bezpieczni. 
To jak oglądanie krwawych zmagań 
w filmach akcji, albo horrorach. I to 
jest bardzo ludzkie, niestety, napawać 
się cudzym nieszczęściem. Zdrowy, 
dobrze odżywiony, wracający do 
swego gabinetu po dyżurze w gazecie 
redaktor miesięcznika kulturalne-
go Kazimierz Ratoń nie napisałby 
takich strof:

„Kto widział lancet kto pieścił 
jego ostrze/ i wkładał w nabrzmiały 
spragniony brzuch/ kto ssał jego 
zimno kto dręczył nim mózg/ i wpusz-
czał w krwiobieg głęboko aż do stóp/ 
kto ciął nim oczy kto rozpruwał 
twarz/ i chował przed litością w fu-
terale płuc”

(*** Opuścić siebie opuścić)
Umarł w jakiejś nędznej klitce, 

którą przydzieliła mu – jako bez-
domnemu – opieka społeczna. Umarł 
w całkowitej samotności i w prze-
świadczeniu, że nikomu na nim nie 
zależało. Dobre wspomnienie miał 

tylko o ojcu, adwokacie, o który 
mówił, że to „jedyny człowiek, który 
mnie lubił”. Ale ojciec zmarł na gruź-
licę, gdy Ratoń miał 9 lat. Z matką nie 
miał dobrych relacji. Z wiekiem zaczął 
się odsuwać od ludzi i w ogóle od 
świata. Światu to nie przeszkadzało. 
Nawet więcej, świat zapewne też był 
zadowolony, że Ratoń się alienuje.

Wolę psie skowyty/ one coś przy-
najmniej wyrażają/ Wolę ryk zarzyna-
nej świni/ mówi on o bólu i śmierci/ 
Wasze usta są nieme/ Niech zapanuje 
rozum natury 

(*** Zamknijcie usta)
Na początku 2005 roku wraz 

z młodymi podówczas poetami: Łuka-
szem Jaroszem i Sławkiem Elsnerem, 
siedzieliśmy w olkuskiej restauracji 
Gwarek. Rozmawialiśmy o możliwości 
zorganizowania w Olkuszu ogólno-
polskiego konkursu poetyckiego. 
Od jakiegoś czasu przy Galerii Biura 
Wystaw Artystycznych organizowane 
były spotkania poetyckie, ale to się 
nam wydawało trochę mało. Mieliśmy 

nadzieję, że konkurs stanie się wyda-
rzeniem kulturalnym, które rozrusza 
nieco skostniały światek poetycki 
Srebrnego Miasta. Stanisław Stach, 
kierownik BWA, dał nam zielone świa-
tło, pozostała sprawa patrona. Już nie 
wiem kto zaproponował Ratonia, ja, 
Sławek, czy Łukasz, w każdym bądź 
razie padło nazwisko „wyklętego” 
poety. Wszyscy znaliśmy jego wier-
sze i meandry życia autora „Pieśni 
północnych”. Pomyśleliśmy wtedy, że 
ten konkurs, to będzie jakaś skromna 
forma zadośćuczynienia dla Ratonia, 
od którego – poza paroma wyjątkami 
– odsunęło się środowisko literackie. 
Z tego co wiadomo, nie chciało z nim 
mieć nic wspólnego nawet rodzinne 
miasto – Sosnowiec. Dziś, z perspek-
tywy dwunastu lat i tyluż edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Poetyckiego 
im. Kazimierza Ratonia, uważam, 
że to był bardzo dobry wybór. Co do 
Ratonia, to – mam takie przekonanie 
– nieco nam się udało rozpowszech-
nić o nim pamięć, tym bardziej, 
że szybko nawiązaliśmy kontakt 
z kwartalnikiem „Fraza”, wydawanym 
przez literaturoznawców związanych 
z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz 
z Oficyną 21, wydawcą tomu liryk ze-
branych Ratonia, pod redakcją Jana 
Brudnickiego. Odnoszę wrażenie, że 
Kazimierz Ratoń jest „gdzieś tam na 
górze”, tam, gdzie jest miejsce dla 
wszystkich poetów i wspiera nas, 
i nam sekunduje. Wielu z laureatów 

i jurorów konkursu twierdzi, że poezja 
Ratonia jest im bliska i szczycą się, że 
brali udział w konkursie Jego imienia. 
Wystarczy pogrzebać w biografiach 
młodych polskich pisarzy, by się 
przekonać jak wielu z nich brało przez 
te lata udział w olkuskim konkursie 
i jak sobie ten udział cenią.

*
Kazimierz Ratoń umierał kilka 

razy. Wiadomo, że już w 1979 r. otarł 
się o śmierć, gdyż pił alkohol, choć 
miał wszyty esperal. Wtedy uratował 
go jedyny w miarę trzeźwy uczestnik 
popijawy. Umarł prawdopodobnie 7 
stycznia 1983. Ale zwłoki znaleziono 
dopiero tydzień później. W obdukcji 
lekarz napisał, iż zgon nastąpił około 
tygodnia wstecz. Znamienne, że 
zwłoki odkryto dopiero po tylu dniach. 
Po prostu nikt go nie szukał. Kloszar-
dzi umierają w podłych miejscach 
i bez towarzystwa.

Wiem, co robiłem 7 stycznia 
1983 roku; to był mój dzień, obści-
skiwałem się z najbliższymi i dosta-
wałem prezenty, bo tak się składa, 
że akurat tego samego dnia, kiedy 
w pewnej warszawskiej norze do-
konywał żywota nieszczęsny poeta, 
obchodziłem 15 urodziny.

Trzyma pysk w wiadrze pomyj/ 
I to nazywa szczęściem

(***Oto jest człowiek szczęśliwy)
Pochówek Ratoniowi zapewniła 

opieka społeczna. Wiadomo, nie 
trafił na Powązki. Pogrzeb odbył się 
w Wólce Węglowej pod Warszawą. 
Było kilka nekrologów, m.in. w „Życiu 
Literackim”. I zapadło milczenie nad 
Ratoniem. Z roku na rok jednak 
to milczenie przerywane było przez 
tych, którzy pamiętali o Ratoniu; 
pojawił się ów monograficzny numer 
„Poezji”, który kazano mi wywieźć 
na śmieci, potem tomik „Pieśni oca-
lone” wydany w Warszawie w 1992 
r., następnie plik wierszy w II tomie 
antologii „Legendarni tragiczni” 
Jana Marksa, wreszcie tom „Poezje” 
z Oficyny 21 (w 2002 r.), internetowa 
strona o nim http://www.k.raton.
webpark.pl/ i olkuski konkurs. Pięć 
lat temu ukazała się biografia poety 
autorstwa Magdaleny Boczkowskiej 
(„W centrum literatury, na margine-
sie życia. O twórczości Kazimierza 
Ratonia”), a w 2012 tom jego notatek 
i sentencji, zatytułowany: „Dziennik. 
Proza. Teksty krytyczne” (oprac. i po-
słowie Magdalena Boczkowska. Wstęp 
Jan Zdzisław Brudnicki. Wydawca: 
Instytut Mikołowski). Z sumy tych 
działań zrodziła się głównie wśród 
młodych poetów – chyba się nie mylę 
– swego rodzaju moda na Ratonia. 
Jak to mówią: lepiej późno, nić wcale! 
Dziś Kazimierz Ratoń ma nawet hasło 
w Wikipedii, w którym znalazło się 
zdanie: „Jeden z najbardziej znanych 
polskich poetów wyklętych”. Może 
jednak czas klątwy już minął?

Kiedy dusza moja zgaśnie jak 
gasną ogniska/ I z ciała popiół zo-
stanie i ziemia/ Przybądźcie krewni, 
bracia i wrogowie/ Przybądźcie by 
milczeć z pustymi rękami

(*** Kiedy dusza moja zgaśnie jak 
gasną ogniska)

Wszystkie cytaty z wierszy Ka-
zimierza Ratonia pochodzą z tomu 
Kazimierz Ratoń, „Poezje”, opracował 
Jan Z. Brudnicki, Oficyna 21, War-
szawa 2002.

„Lecz oto 
żyjesz jeszcze 
udając życie”

Plener im. ks. Dubiela – zakończony
olkusz

Agniszka�Zub

W Centrum Kultury MOK przy 
ul. Szpitalnej w Olkuszu odbył się 
wernisaż wystawy V Integracyjnego 
Pleneru Malarskiego im. ks. Marci-
na Dubiela – Cieślin 2016. Klima-
tycznym występem muzycznym 
umilili wieczór bieszczadzcy arty-
ści Angela Gaber i Piotr Oklek.

Tegoroczny plener był częścią 
realizowanego przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego „Klucz” 
z Kolbarku projektu „Plener otwar-
tych uczuć”. Zakładał on integrację 
i aktywizację społeczną 55 osób nie-
pełnosprawnych z terenu powiatów: 
chrzanowskiego, olkuskiego i proszo-

wickiego poprzez ich udział w warsz-
tatach artystyczno-malarskich. Na 
uroczystym wernisażu, będącym pod-
sumowaniem i jednocześnie finałem 
trwającego kilka miesięcy projektu, 
można było obejrzeć prace powstałe 
podczas sierpniowego pleneru i zwią-
zanych z nim warsztatów.

Przybyłych na wernisaż gości 
przywitała dyrektor olkuskiego 
MOK-u Beata Soboń, a następnie 
głos zabrał Wiesław Pietras, prezes 
Stowarzyszenia „Klucz”, a jednocze-
śnie pomysłodawca i koordynator pro-
jektu. - Od samego początku, od kiedy 
Stowarzyszenie „Klucz” powstało, 
jednym z najważniejszych jego celów 
stało się wsparcie, integracja  i ak-
tywizacja osób niepełnosprawnych 
zarówno społecznie, jak i zawodowo. 
Bardzo dziękuję tym wszystkim, 
którzy swoim zaangażowaniem po-

mogli nam zorganizować wszystkie 
zajęcia, wszystkie działania, które 
były zaplanowane – powiedział Wie-
sław Pietras.

Tegoroczny plener był kontynu-
acją corocznej imprezy poświęconej 
pamięci księdza Marcina Dubiela 

(1900-1986), artysty malarza, rzeź-
biarza i proboszcza parafii Cieślin 
w latach 1959-1977. Ksiądz Dubiel 
tworzył obrazy o tematyce religij-
nej, nawiązujące często do II wojny 
światowej, a także pejzaże i obrazy 
ukazujące pracę na roli. Część z nich 

można zobaczyć w cieślińskim koście-
le (u bram kościoła znajdują się też 
rzeźby jego autorstwa) oraz w Muzeum 
Archidiecezjalnym w Lublinie. Dzieła 
rzeźbiarskie artysty można też podzi-
wiać w Porębie Dzierżnej. Od pięciu 
już lat, dzięki podobnym imprezom, 
postać ks. Dubiela kojarzy się również 
z plenerem jego imienia.

- Plenery to spotkania ludzi z róż-
nych stron świata. Każdy z artystów 
maluje inaczej, posługuje się inną 
techniką. Te prace są różne, ale to 
ścieranie się odmienności jest dla 
plenerów ogromnie ważne - mówił 
z kolei artysta malarz, współorga-
nizator i komisarz pleneru Mariusz 
Połeć. - Bardzo się cieszę, że tak 
liczne grono artystów odpowiedziało 
na moje zaproszenie. W tegorocznej 
imprezie wzięli udział: Beata Będkow-
ska, Ewa Bogucka Pudlis, Miroslav 

Capovčák, Joanna Gałecka, Barbara 
Hubert, Samvel Paremuzyan, Artur 
Przebindowski, Ján Šoltés, Sylwester 
Stabryła, Renata Szyszlak, Bogdan 
Warowny oraz Mariusz Połeć. To 
pod ich kierunkiem przez kilka dni 
sierpnia 10 osób niepełnosprawnych 
poznawało podstawy różnorodnych 
technik malarsko-plastycznych, roz-
wijając swoje zdolności artystyczne. 
W kolejnych miesiącach w trzech 
wspomnianych powiatach 45 osób 
niepełnosprawnych wzięło udział 
w warsztatach edukacyjnych, pod-
czas których poznawali oni techniki  
malarstwa olejnego, malowania na 
szkle, rysunku, malowania ceramiki. 

Już 9 grudnia 2016 r.
dodatek tematyczny

„Idą Święta” 
Zapraszamy do promocji Państwa firmy

Olkusz, ul. Żuradzka 15, tel. 32 754 44 77
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KALENDARIUM
25 listopada
=13:00 - 15:00 Spotkanie z Kajetanem Rajskim - 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu
=15:00 - 18:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
- Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Klub „Przyjaźń” 
ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
15:00 - 17:00 Teatr Niepełnosprawnych - Klub „Przy-
jaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=16:00 - 18:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla 
dzieci - Klub „Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 
2, os. Słowiki
=17:00 - 19:00 Teatr Seniora w integracji z młodzieżą 
- Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=17:00 - 18:40 Trolle (2D DUBBING) - Kino 
„Zbyszek” Olkusz
=18:00 - 19:30 Warsztaty z capoeiry - DK „Hutnik” 
Jaroszowiec
=18:30 - 19:30 Trening interwałowy - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=19:00 - 21:30 Kiedy kota nie ma... - DK Wolbrom
=19:00 - 21:15 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Zbyszek” Olkusz

26 listopada
=10:00 - 13:00 Wycieczka Nordic Walking na 
Rabsztyn - Rabsztyn
=15:30 - 17:45 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom
=16:00 - 19:00 Turniej Charytatywny „Wywalczyć 
lepsze dnia dla Julii Michoń” - Hala MOSiR Olkusz, 
ul. Wiejska 1A
=17:00 - 18:40 Trolle (2D DUBBING) - Kino 
„Zbyszek” Olkusz
=18:00 - 20:00 Doktor Strange (3D DUBBING) - 
Kino „Radość” Wolbrom
=19:00 - 21:15 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Zbyszek” Olkusz
=20:00 - 02:00 Dyskoteka Andrzejkowa - DK Wolbrom
=20:15 - 22:30 Przełęcz ocalonych (2D NAPISY) 
- Kino „Radość” Wolbrom

27 listopada
=10:00 - 15:00 Otwarty turniej Triobasketu - Hala 
MOSiR Olkusz, ul. Wiejska 1A
=13:15 - 15:15 Doktor Strange (3D DUBBING) - 
Kino „Radość” Wolbrom
=15:30 - 17:45 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom
=16:00 - 20:00 Kino MOK Bukowno - MOK 
Bukowno
=16:15 - 22:00 Wyjazd do Opery Śląskiej w Byto-
miu - Bytom
=17:00 - 18:40 Trolle (2D DUBBING) - Kino 
„Zbyszek” Olkusz
=18:00 - 20:00 Doktor Strange (3D DUBBING) - 
Kino „Radość” Wolbrom
=19:00 - 21:15 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Zbyszek” Olkusz
=20:15 - 22:30 Przełęcz ocalonych (2D NAPISY) 
- Kino „Radość” Wolbrom

28 listopada
=10:00 - 12:00 Wykład redaktora Michała Fajbu-
siewicza - MOK Olkusz
=15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Klub „Przyjaźń” 
ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=16:00 - 17:00 Język niemiecki dla Seniora - Klub 
„Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy - 
Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=16:30 - 17:30 Pomoc w odrabianiu lekcji - Klub 
„Krecik” ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
=16:30 - 18:00 Zajęcia wokalno-aktorskie - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=17:00 - 18:00 Lektorium codzienna pomoc 
w nauce - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
=17:00 - 19:00 Podróże przy kawie - Klub „Przy-
jaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=17:00 - 18:40 Trolle (2D DUBBING) - Kino 
„Zbyszek” Olkusz
=17:00 - 18:00 Zajęcia dla dzieci z tańca nowo-
czesnego - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
=17:15 - 18:15 Zajęcia komputerowe dla począt-
kujących - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
=17:45 - 18:45 Plastyka dla dzieci - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=19:00 - 21:15 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Zbyszek” Olkusz
=20:30 - 21:30 Zumba - Klub „Kubuś” ul. Batalio-
nów Chłopskich 2, os. Słowiki

29 listopad
=08:00 - 17:00 Międzypokoleniowy Kącik Kom-
puterowy - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
=10:00 - 13:00 Muzeum jest cool - Centrum Kultury 
w Olkuszu, ul. Szpitalna 32
=13:30 - 15:45 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom
=14:00 - 18:00 Wspólne Śpiewanie - Klub „Przy-
jaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=15:00 - 18:00 Lektorium codzienna pomoc 
w nauce - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
=15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Klub „Przyjaźń” 
ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=15:30 - 17:00 Klub matki i dziecka - Klub „Krecik” 
ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
=15:30 - 16:30 Koło podróżnicze - Klub „Krecik” 
ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
=16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy - 
Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=16:20 - 17:15 Zdrowy kręgosłup - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=16:45 - 20:00 Język angielski - Klub „Kubuś” ul. 
Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=17:00 - 18:00 Klub Magicznej Nitki - Klub „Przy-
jaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=17:00 - 19:00 Szachy dla Seniorów - Klub „Przy-
jaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska

=17:00 - 18:40 Trolle (2D DUBBING) - Kino 
„Zbyszek” Olkusz
=17:00 - 20:00 Zajęcia krawieckie - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=17:15 - 18:30 Muzyczna uczta - Klub „Kubuś” ul. 
Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=18:00 - 20:00 Doktor Strange (3D DUBBING) - 
Kino „Radość” Wolbrom
=18:30 - 19:30 Trening interwałowy - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=19:00 - 21:15 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Zbyszek” Olkusz
=20:15 - 22:30 Przełęcz ocalonych (2D NAPISY) 
- Kino „Radość” Wolbrom

30 listopada
=10:00 - 13:00 Targi Wolontariatu - MOK Olkusz
=15:00 - 18:00 Lektorium codzienna pomoc 
w nauce - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
=15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Klub „Przyjaźń” 
ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=15:00 - 19:00 Wspólne Śpiewanie - Klub „Przy-
jaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=15:30 - 17:45 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom
=16:00 - 17:00 Joga dla Seniorów - Klub „Przyjaźń” 
ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=16:00 - 16:40 Język rosyjski dla dzieci - Klub 
„Krecik” ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
=16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy - 
Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=16:30 - 17:30 Pomoc w odrabianiu lekcji - Klub 
„Krecik” ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
=16:30 - 18:00 Zajęcia wokalno-aktorskie - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=17:00 - 17:40 Język rosyjski dla dorosłych - Klub 
„Krecik” ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
=17:00 - 20:00 Zajęcia krawieckie - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=18:00 - 19:30 Akademia Malucha - Dwór w Bole-
sławiu, ul. Główna
=18:00 - 20:00 Doktor Strange (3D DUBBING) - 
Kino „Radość” Wolbrom
=18:00 - 20:00 Wieczór Katarzynkowo-Andrzej-
kowy - DK „Hutnik” Jaroszowiec
=20:15 - 22:30 Przełęcz ocalonych (2D NAPISY) 
- Kino „Radość” Wolbrom

1 grudnia
=14:30 - 16:00 Akademia Malucha - Dwór w Bole-
sławiu, ul. Główna
=15:30 - 17:45 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom
=18:00 - 20:00 Doktor Strange (3D DUBBING) - 
Kino „Radość” Wolbrom
=20:15 - 22:30 Przełęcz ocalonych (2D NAPISY) 
- Kino „Radość” Wolbrom
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32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 15, 
tel./fax 32 754 44 77, 504 178 786
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Wydawca: „AB MEDIA” Sp. z o.o., 
32-500 Chrzanów, ul. Sienkiewicza 11.
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Redaktorzy:
Wiola Woźniczko wiola.wozniczko@przeglad.olkuski.pl
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OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

al. 1000-lecia 13
Tel. 41 240 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
=Sprzedam ceg³ê silikatow¹ 
bia³¹ - 250x120x65, ok. 8000 
szt., cena - 60 gr./szt. (do nego-
cjacji). Tel.(796)177027.

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

Tel.(512)898278.

=Sprzedam opony zimowe 
13x155 Barum. Tel.(502)031734.

uSługi
=FiRmA iNTROLigATORSKA 
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 19 (naprzeciwko „Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (du¿a iloœæ 
kolorów), bindowanie, termo-
bindowanie, 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, elektyczne itp.  
Tel.(512)373245.

eLeKTROTechNiczNe

=Naprawa telewizorów.  
Tel.(535)871074.

FiNANSOWO - PRAWNe

=chwilówki oraz zastaw.  
Tel.(796)435370.
=Darmowa porada prawna, 
pon. godz. 12-13. Kancela-
ria Lex Novum Olkusz, ul. 
Biema 5b. Tel.(513)761029, 
(530)369200.
=Po¿yczki i odd³u¿anie 
(zaleg³y czynsz, komornik, 
dowolny cel).  
Tel.(600)796726.

Lombard Tomasz Kie³tyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne 

8-20, skup i sprzeda¿ z³ota, 
atrakcyjne ceny, super warunki. 

Tel.(512)777884.
Kancelaria Prawno-Finansowa 

Sudlex, ul. Augustiañska 8, 
Olkusz. 

Œwiadczymy us³ugi doradztwa 
prawnego, w szczególnoœci: 

-przygotowujemy opinie prawne 
z gwarantowan¹ cen¹ 39 z³, 

-sporz¹dzamy pisma procesowe 
i urzêdowe, 

-pomagamy w otwarciu 
dzia³alnoœci gospodarczej, 
-oferujemy sta³¹ obs³ugê 
prawn¹ przedsiêbiorców,
-tworzymy regulaminy dla 

sklepów internetowych oraz 
dokumentacjê wymagan¹ 
przez GIODO. Kontakt: Tel.

(607)426076, olkusz@sudlex.pl

OKOLiczNOœciOWe

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

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

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, serwis. Bogu-
cin Du¿y 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.
=AUTO SKUP GOTÓWKA, 
OSOBOWE I DOSTAWCZE, 
WSZYSTKIE MARKI I ROCZ-
NIKI, NAJLEPSZE CENY 
DOJAZD. TEL.(515)274430, 
(602)871305.
Autoskup, osobowe, dostawcze. 

Tel.(531)666333.
=Autoskup - ka¿de.  
Tel.(799)940745.
Autoskup- kupiê ka¿d¹ markê, 
tanie i drogie, gotówka od rêki, 

p³acê najlepiej.  
Tel.(793)001819.

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

NieRuchOmOŚci

DziA³Ki i gRuNTy

=Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 
o pow. 14,03 ar. Zalesie Golczo-
wickie. Tel.(665)660000.

LOKALe uŻyTKOWe

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

PRAcA
=Pracuj jako Opiekun/ka osób 
starszych w Niemczech i Anglii. 
Organizujemy kursy jêzykowe 
i szkolenia przedwyjazdowe. 
Oferujemy wysokie zarobki. 
Promedica24, Kraków ul. 
Basztowa 3. Kontakt:  
Tel.(506)289107.

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

=Umyjê okna.  
Tel.(698)994735.

=Przyjmê kierowcê na trans-
port miêdzynarodowy, C+E, na 
ch³odnie, wyjazdy tygodniowe. 
Tel.(784)980707.

=40 lat, wyksza³cenie wy¿sze 
ekonomiczne, szukam pracy. 
Tel.(693)651057.

=Cieœla, murarz szuka pracy. 
Tel.(661)874382.

RóŻNe
=Stoisko nr 3 poleca: d¿insy 
ocieplane polarem, sztruksy, 
zimowe kurtki, nietypowe rozm. 
polscy prod. Zapraszamy, Tar-
gowisko, ul. S³awkowska, wt, 
pt, sob do 14.00. 
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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.
Ilona Hill-Wiśnicka lek. med. chirurg dziecięcy. 
USG stawów biodrowych, przepukliny, wnętro-
stwo, stulejka, NZOZ Pro Familia j. Kantego 28 
Olkusz, rej. 32 754 35 22, 793 346 033.

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 ortopeda trauma-
tolog, specjalista medycyny sportowej, USG 
narządu ruchu. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28. 
Pon. 16:30-19, 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-stawowo-mięśniowego falą uderzeniową. 
Olkusz, ul. j. Piłsudskiego 18. Pon.-pt. 15-18. 
Rejestracja godz.12-18. 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. po wcześniejszej 
rej. tel: 32 645 44 70, K. K. Wielkiego 64, Olkusz.
Dr n. med. Agnieszka Żak-Gołąb, endokrynolog. 
NEUROKARd, ul. Pocztowa 3, bukowno, tel.  
668 127 238.
Agnieszka Żak-Gołąb dr n. med., endokrynolog, 
internista. Konsultacje, USG tarczycy. Przyjmuje: 
centrum medyczne „INTER-mEd”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV 
WTOREK 15:30–18:00.

gastroenterolog
Paweł Kajfosz lek. med., gastroenterolog, inter-
nista. Konsultacje gastrologiczne, konsultacje 
hepatologiczne. Przyjmuje: centrum medyczne 
„INTER-mEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. SObOTA 09.00–12.00.

GImnastYKa KoREKCYjna
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKANKA 
mgr Ryszard majewski, Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Tel. 664 159 510 www.skakanka.net

GInEKoloG
Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wt., pt 17-19.  
Tel. 514 288 668 (po 15.).
Zuzanna Gierzyńska lek. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: centrum medyczne „INTER-mEd”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
SObOTA 09:00–12:00.
K. Jakubiec – Wiśniewska lek., ginekolog. NZOZ 
Pro Familia, ul.  j. Kantego 28, Olkusz, rejestracja  
32 754 35 22, 793 346 033.
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.
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.

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

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.
Magdalena Miczko, dr kardiolog, kompleksowe 
leczenie schorzeń układu krążenia. NZOZ Pro 
Familia j. Kantego 28 Olkusz, rej. 32 754 35 22, 
793 346 033.
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.
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. 

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. Szeroka diagnostyka oka (OcT, USG, 
foropter), wieloletnie doświadczenie w chirurgii 
zaćmy, jaskry, siatkówki. Olkusz, ul. Parkowa 9a, 
wt., czw. od 16:30. Rejestracja tel. 606 790 500.
„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.

onKoloG
Tomasz Muszalski, specjalista onkologii klinicz-
nej. Przyjmuje w poniedziałki od godz. 16.30. 
NZOZ Profamilia, Olkusz, ul. jana Kantego 28. Tel. 
32 754 35 22.

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. Psychoterapia, konsultacje (dzieci, dorośli). 
ul. Krakowska 3, Olkusz. Tel. 693 697 592.
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. 
Wizyty domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjote-
rapia.olkusz.pl

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.
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.
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ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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.

terapIe natUralne
Studio Venus, Katarzyna Strojna bioenergotera-
peuta. masaże, terapie naturalne, refleksotera-
pia, klawiterapia. Świecowanie, konchowanie, 
masaż dźwiękiem mis tybetańskich. Olkusz, 
Krakowskie Przedmieście 7. Tel. 501 310 050.

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

Janusz Izdebski, lek. med. centrum medyczne, 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 
(winda). Rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 
10-18, sob. 10-13.
Elżbieta Papuga-Szela lek. med., immunolog 
kliniczny, internista. Konsultacje, USG tarczycy, 
USG jamy brzusznej, USG węzłów chłonnych, 
badanie USG dOPPLER naczyń szyi, badanie USG 
dOPPLER żył i tętnic kończyn. Przyjmuje: centrum 
medyczne „INTER-mEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIąTEK 09:00–
12:00. 
Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn. 
14.30-17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia 
„Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok „Skarbka”). 
Godz. 15.30-18, tel. dom. 32 643 38 46,  
600 249 359. 

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

25-11-2016 Piątek Al. 1000-lecia 16

26-11-2016 Sobota ul. Rabsztyńska 2

27-11-2016 Niedziela ul. Legionów Polskich 14

28-11-2016 Poniedziałek ul. Orzeszkowej 22

29-11-2016 Wtorek ul. K. K. Wielkiego 28

30-11-2016 Środa ul. K. K. Wielkiego 60

01-12-2016 czwartek ul. K. K. Wielkiego 64 B


