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Olkusz spowity 
smogiem

olkusz
Jakub Fita

Na przestrzeni kilku ostatnich 
dni stacje pomiarowe w wielu 
polskich miastach wykazały kil-
kukrotne przekroczenie norm 
stężenia w powietrzu szkodliwych 
substancji. Problem smogu do-
tknął także Olkusz. Dopuszczalny 
poziom zanieczyszczeń w naszym 
mieście został przekroczony niemal 
czterokrotnie.
� Więcej�na�stronie 2
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Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Jak informuje Główny Inspekto-
rat Ochrony Środowiska za wysokie 
stężenia zanieczyszczeń powietrza od-
powiedzialne są niekorzystne warunki 
atmosferyczne, czyli niska temperatu-
ra oraz brak wiatru i opadów, które w 
połączeniu ze wzmożoną aktywnością 
pieców grzewczych powodują efekt 
smogu. Dodatkowym emitentem 
szkodliwych spalin są także samo-
chody wyposażone w przestarzałe i 
zużyte jednostki napędowe.

Z problemem zanieczyszczenia 
powietrza boryka się wiele polskich 
miast. Financial Times, brytyjski 
dziennik o międzynarodowym zasię-
gu, opublikował niedawno zestawie-
nie 50 najbardziej zanieczyszczonych 
miast Europy. Aż 33 z nich znajduje 
się na terenie naszego kraju. Prym 
wśród nich wiedzie leżąca zaledwie 25 
km od Olkusza Skała. W sylwestrową 
noc poziom szkodliwych substancji 
w powietrzu przekroczył tam unijne 
limity niemal 20-krotnie.

W Olkuszu nie jest jeszcze tak 
źle, aczkolwiek zbyt wielu powodów do 
dumy mieć nie możemy. Maksymalny 
bezpieczny poziom pyłu zawieszone-
go PM10 wynosi 50 mikrogramów 
na metr sześcienny. W dniach 7 i 8 
styczna czujniki stacji monitorującej 
przy ul. Francesco Nullo wskazywały 
187 jednostek szkodliwych substan-
cji na metr sześcienny. Było to tzw. 
stężenie średniodobowe. W najgor-
szym momencie przez kilka godzin 

stężenie przekraczało 300 µg/m3, 
czyli ponad 6 razy więcej niż dopusz-
czalna norma.

W związku z tym na stronie in-
ternetowej Starostwa Powiatowego 
w Olkuszu pojawił się komunikat 
z ostrzeżeniem dotyczącym prze-
kroczenia dopuszczalnego poziomu 
zanieczyszczeń. Jak wynika z jego 
treści, osobami szczególnie podatny-
mi na ten czynnik są: dzieci i młodzież 
poniżej 25 roku życia, osoby starsze i 
w podeszłym wieku, osoby z zaburze-
niami funkcjonowania układu odde-
chowego, chorzy na astmę, choroby 
alergiczne skóry i oczu, osoby z za-
burzeniami funkcjonowania układu 
krwionośnego, osoby zawodowo 
narażone na działanie pyłów i innych 
zanieczyszczeń oraz osoby palące 
papierosy i bierni palacze.

Wiele samorządów próbuje we 
własnym zakresie niwelować ne-
gatywne skutki smogu. Jedni, tak 
jak władze Warszawy czy Krakowa, 
wprowadzają dzień darmowej ko-
munikacji publicznej. Inni, tak jak 
Prezydent Rybnika, podejmują de-
cyzje o zawieszeniu zajęć lekcyjnych 
w szkołach. Na dzień dzisiejszy nie 
mamy informacji, aby władze naszego 
miasta zamierzały w tej kwestii podjąć 
dodatkowe działania. 

O rozwoju sytuacji będziemy 
informować naszych Czytelników 
na bieżąco. Tymczasem zaprasza-
my do dyskusji na www.przeglad.
olkuski.pl

Odszedł ks. Piotr Pisarczyk
olkusz

Piotr�Kubiczek,�Fot.�diecezja.sosnowiec.pl

Nie żyje ksiądz Piotr Pisarczyk, 
kapłan, który od końca sierpnia 
2016 roku pełnił posługę w parafii 
pw. św. Maksymiliana Kolbe w Ol-
kuszu. Miał 34 lata.

- Z wielkim bólem i żalem przeka-
zujemy wszystkim tę smutną informa-
cję. W dniu 4 stycznia 2017 r. odszedł 
do Pana ks. Piotr Pisarczyk wikariusz 
parafii pw. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego w Olkuszu. Kapłan bardzo 
młody, znany z wielkiej gorliwości 
i zaangażowania w służbie Bogu i lu-
dziom, szczególnie młodym. Ks. Piotr 
przegrał walkę z chorobą natury psy-
chicznej. Stanął przed obliczem Pana. 
Odszedł niespodziewanie do Domu 
Ojca. Często, szczególnie w ostatnim 
czasie, podczas Światowych Dni Mło-
dzieży zjednoczeni byliśmy w radości, 
którą ks. Piotr razem z młodzieżą nam 
dawał czy to w Sosnowcu czy w Jerz-
manowicach – to część komunikatu 
jaki w ubiegłą środę po południu 

pojawił się na stronie internetowej 
diecezji sosnowieckiej.

Ks. Piotr Pisarczyk w parafii 
pw. św. Maksymiliana Kolbe pełnił 
posługę od niespełna pół roku. Był 
katechetą w II Liceum Ogólnokształ-
cącym, a także opiekunem grupy mło-
dzieżowej, scholi dziecięcej i młodzie-
żowej, Koła Różańcowego rodziców 
oraz kandydatów do bierzmowania. 
Do Olkusza został skierowany z So-
snowca, gdzie pracował w parafii pw. 
św. Joachima. 

Pogrzeb kapłana odbył się w po-
niedziałek 9 stycznia w parafii pw. 
Maksymiliana Kolbe. Rozpoczął się 
różańcem w intencji duchownego. 
Mszy świętej przewodniczył biskup 
Grzegorz Kaszak. Zgodnie z wolą 
zmarłego, jego ciało zostało pocho-
wane na cmentarzu w rodzinnym 
Jaworznie-Szczakowej. W ostatniej 
drodze duchownego udział wzięły 
setki wiernych z najróżniejszych stron 
Polski oraz kilkudziesięciu księży.

Szkolne konsultacje rozpoczęte
olkusz

Wiola�Woźniczko

Burmistrz Roman Piaśnik 
ogłosił rozpoczęcie konsultacji 
społecznych na temat nowej sieci 
szkół, związanej z reformą oświa-
ty. Konsultacje, w których mogą 
uczestniczyć wszyscy mieszkańcy 
miasta i gminy Olkusz, potrwają od 
9. do 22. stycznia.

Przypomnijmy, że zgodnie z pod-
pisaną  przez prezydenta ustawą 
o oświacie, od 1 września 2017 roku 
zmienia się struktura szkolnictwa. 
Szkoły podstawowe będą ośmiokla-
sowe, a do gimnazjów nie będzie już 
prowadzona rekrutacja.

Do 17 lutego 2017 roku samorzą-
dy muszą przekazać do Kuratorium 
Oświaty projekty uchwały o sieci 

szkół podstawowych ponadpodsta-
wowych i specjalnych. Do 11 marca 
2017 roku Kuratorium Oświaty ma 
wydać opinie w sprawie sieci szkół. 
Organy prowadzące szkoły muszą 
podjąć stosowne uchwały do 31 
marca 2017 roku.

Zainteresowani zmianami mogą 
zgłaszać swoje uwagi i sugestie wy-
pełniając ankietę dostępną na stronie 
internetowej i w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, a także w sekretariacie 
Urzędu Miasta i Gminy w Olku-
szu. Wypełnione ankiety można 
przesłać pocztą elektroniczną na 
adres: szkoly@umig.olkusz.pl, prze-
słać pocztą tradycyjną na adres:  
Urząd Miasta i Gminy, Rynek 1, 
32-300 Olkusz albo wrzucić do urny 
znajdującej się w magistracie. 

Na stronie internetowej urzędu 
opublikowano również projekt nowej 

sieci szkół. Zgodnie z propozycją 
wszystkie szkoły podstawowe funk-
cjonujące na terenie miasta i gminy 
(SP nr 1 przy ul. J. Kantego 5, SP nr 
2 przy ul. Kochanowskiego 2, SP nr 
3 przy ul. Kpt. Hardego 11 a, SP nr 4 
przy ul. F. Nullo 36, SP nr 5 przy ul. 
Cegielnianej 24, SP nr 6 przy ul. Dłu-
giej 67, SP nr 9 przy ul. Kosynierów 
14, SP nr 10 przy ul. Żeromskiego 1, 
SP w Braciejówce, SP w Gorenicach, 
SP w Kosmolowie, SP w Osieku, SP 
w Sienicznie, SP w Zawadzie, SP w Ze-
dermanie) miałyby zostać przekształ-
cone w ośmioletnie podstawówki. 
Gmina nie planuje zmiany obwodów 
sieci szkół.

Według założeń reformy oświaty, 
od nowego roku szkolnego nie będzie 
prowadzony nabór do gimnazjów. 
Szkoły te mogą być wygaszane lub 
włączane w strukturę szkoły pod-
stawowej. Propozycje władz Olkusz 

dotyczące czterech gimnazjów są 
następujące:

Gimnazjum nr 1 przy ul. Ko-• 
chanowskiego 2 - wygaszenie 
(pozostaje Zespół Szkolno – Przed-
szkolno - Integracyjny) z dniem 31 
sierpnia 2019
Gimnazjum nr 2 przy ul. Żerom-• 
skiego - wygaszenie lub włączenie 
do SP 10 z dniem 31 sierpnia 
2019
Gimnazjum nr 3 przy ul. J. Kor-• 
czaka 7 - wygaszenie z dniem 31 
sierpnia 2019
Gimnazjum nr 4 przy ul. Kosynie-• 
rów 14 - włączenie do SP 9 wraz 
z przekazaniem budynku z dniem 
1 września 2019.

Wyniki ankiet mają zostać opu-
blikowane nie później niż w ciągu 
14 dni od końcowego terminu ich 
składania.

Ruszyła druga 
edycja BO 
Bukowna!

bukowno
Wiola�Woźniczko

Od środy, 11 stycznia miesz-
kańcy Bukowna mogą zgłaszać 
swoje pomysły do drugiej edycji 
Budżetu Obywatelskiego. Magistrat 
czeka na wnioski do 17. lutego. 
Wzorem ubiegłego roku, każdy 
uprawniony bukowianin może 
złożyć dwie propozycje.

220 tys. złotych to łączna kwota 
BO 2017. Na zadania ogólnomiej-
skie, czyli realizowane w więcej niż 
jednym okręgu, zapisano 70 tys. 
złotych. Z kolei na zadania okręgowe 
przeznaczono łącznie 143 tys. zło-
tych. Kwota ta została podzielona na 
sześć okręgów, na podstawie danych 
z ewidencji ludności dotyczących 
liczby mieszkańców zameldowanych 
w poszczególnych okręgach na pobyt 
stały według stanu na dzień 31 grud-
nia 2016 roku:

okręg nr 1 Podlesie (ul. Ogrodowa • 
i ul. Olkuska) - 10 980,00 zł

okręg nr 2 Bór z Przeniem (ulice: • 
Przeń, Sierszecka, Topolowa, 
Wiejska) - 12 430,00 zł

okręg nr 3 Centrum Południe • 
(ulice: 1 Maja, Borowska, Bukowa, 
Cicha, Długa, Kościuszki, Ignace-
go Krasickiego, Krótka, Księdza 
Zelka, Młyńska, Reymonta, Spa-
cerowa, Polis, Podpolis, Miarki, 
Mostowa, Parkowa, Pocztowa, 
Skwer, Słoneczna, Słowackiego, 
Wodna) - 26 380,00 zł

okręg nr 4 Centrum Północ (ulice: • 
Brzozowa, Cynkowa, Gospodar-
cza, Górnicza, Grabowa, Gwar-
ków, Hutnicza, Jodłowa, Kolejo-
wa, Leśna, Lipowa, Mickiewicza, 
Niepodległości, Nowa, Olchowa, 
Poprzeczna, Powstańców Ślą-
skich, Przemysłowa, Sienkiewicza, 
Składowa, Sosnowa, Starczynow-
ska, Szkolna, Szybowa, Tłukien-
ka, Urzędowa, Wiśniowa, Wojska 
Polskiego, Wygiełza, Wyzwolenia, 
Zwycięstwa) - 56 010,00 zł

okręg nr 5 Wodąca (ulice: Gra-• 
niczna, Wodąca, Zielona) - 14 
470,00 zł

okręg nr 6 Stare Bukowno z Przy-• 
miarkami (ulice: Międzygórze, 
Przymiarki, Puza, Sławkowska, 
Wapienna) - 22 730,00 zł.

7 tys. złotych ma kosztować or-
ganizacja i promocja BO.

Każdy bukowianin, który ukoń-
czył 16 lat może zgłosić dwie propozy-
cje: jedną dotyczącą okręgu, w którym 
mieszka, a drugą ogólnomiejską. 
Każdy z pomysłów musi poprzeć co 
najmniej dziesięcioro mieszkańców. 
Wartość jednego zadania ogólnomiej-
skiego może wynieść od 5 tys. złotych 
do 70 tys. złotych, a w przypadku 
zadań okręgowych od 2 tys. złotych 
do 30 tys. złotych.

Propozycje można zgłaszać od 
11 stycznia do 17 lutego poprzez 
formularz zgłoszeniowy (dostępny 
na portalu www.bukowno.pl/budze-
tobywatelski) drogą elektroniczną 
lub dostarczając formularz do Biura 
Podawczego Urzędu Miejskiego w Bu-
kownie w godzinach pracy urzędu. 

Specjalnie powołana komisja 
zweryfikuje wszystkie złożone propo-
zycje pod względem formalnym oraz 
merytorycznym do 17 marca.

Wiadomo już, że głosowanie od-
będzie się od 20 marca do 31 marca. 
Dopuszczono dwie formy głosowa-
nia: pisemną (karty do głosowania 
będą dostępne w Biurze Podawczym 
urzędu w godzinach jego pracy oraz 
elektroniczną (za pośrednictwem 
portalu www.bukowno.pl/budzeto-
bywatelski do 31 marca do godziny 
24.00. Każdy mieszkaniec powyżej 
16. roku życia może oddać jeden głos 
na zadanie ogólnomiejskie i jeden na 
zadanie okręgowe (z okręgu, w którym 
mieszka). Wyniki zostaną opubliko-
wane najpóźniej do 28 kwietnia 2017 
roku na portalu www.bukowno.pl/
budzetobywatelski.

Wszelkie pytania na temat BO 
można kierować na adres kontakt@
um.bukowno.pl lub dzwonić pod nr: 
32/ 6261 847. Informacje udzielane 
są również w Urzędzie Miejskim w Bu-
kownie przy ul. Kolejowej 16 (Referat 
Organizacyjno-Administracyjny od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00 – 15.00).
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n Piętnaście milionów spłaconych kredytów
Największym wyzwaniem tej kadencji jest obsługa ogromnego zadłu-
żenia odziedziczonego po wcześniejszych kadencjach. Zadłużenie po-
wiatu sięgało 40 milionów złotych, dzisiaj wynosi 25 milionów, a plan 
na koniec kadencji to 12 milionów.

W ostatnich dwóch latach na spłatę zadłużenia i odsetek z budżetu 
powiatu wydaliśmy ponad 15 milionów złotych. Ta ogromna kwota 
to nasze pieniądze! Pieniądze, które niestety nie poszły na inwesty-
cje. Wielu z ironią zapyta - co to jest 15 milionów? 
Zgodzę się, że nie każdy jest w stanie objąć wyobraźnią, co za tę kwo-
tę można zrobić, kupić, wybudować. Pozwólcie, że przedstawię ob-
razowo co za pieniądze oddane bankom w ostatnich dwóch latach 
powiat olkuski mógł zrobić:

Przy dotychczasowym modelu współpracy z gminami oraz urzę-	
dem wojewódzkim można było gruntownie przebudować /podbu-
dowa, nowa nawierzchnia, regulacja wód opadowych, chodniki/ 
ponad 30 km dróg powiatowych.  W przypadku gminy Olkusz no-
wymi drogami cieszyliby się mieszkańcy Troksa i Braciejówki, Żura-
dy, Osieka, Olewina, Zawady, Podlesia, czy Pazurka. W gminie Wol-
brom mogłyby to  m.in. być Kąpiołki, Dłużec, Gołaczewy, Chełm, 
itp. Tak samo w pozostałych gminach naszego powiatu.
Wybudowalibyśmy przy jednej z naszych szkół 	 kryty basen z praw-
dziwego zdarzenia i zostałoby jeszcze na centrum odnowy biolo-
gicznej, itp.
Moglibyśmy wybudować 	 kilka pełnowymiarowych sal gimna-
stycznych.
Za te pieniądze gruntownie 	 wyremontowalibyśmy wszystkie na-
sze szkoły oraz budynki urzędu i jeszcze zostałoby parę złotych.

Piętnaście milionów, to co najmniej 	 dwadzieścia nowych w pełni 
wyposażonych średnich samochodów strażackich.
To także 	 dwieście pięćdziesiąt nowych radiowozów policyjnych

Powyższych przykładów mógłbym tutaj przywołać dziesiątki, ale nie 
o to chodzi. Chcę tylko przedstawić skalę spłaconego kredytu w ostat-
nich dwóch latach.

n Szesnaście milionów na inwestycje
Dwa lata obecnej kadencji to nie tylko spłata zadłużenia. W tym cza-
sie na inwestycje, remonty, programy wydaliśmy ponad 16 milionów 
złotych. Te pieniądze m.in. zostały wydane:

W zakresie infrastruktury drogowej, to m.in. - przebudowa dro-	
gi w Witeradowie; przebudowa drogi w Kąpielach, Miechówce 
i Porębie; remonty dróg w ramach tzw. “powodziówek”;  budowa 
chodników i utwardzanie poboczy. W sumie wydano na ten cel 
niemal 12 milionów złotych.
Zakupy sprzętu i wyposażenia do Zarządu Drogowego - traktor, sa-	
mochody brygadowe, kosiarki, pług, zamiatarkę, przyczepy, zbiorniki 
na paliwo, itp. Na ten cel wydano niemal siedemset tysięcy złotych.
Szkoły - po latach zaniechań i braku nakładów remontowych ambit-	
nie założyliśmy, że nasze szkoły średnie muszą odzyskać swój blask 
i być atrakcyjnym miejscem nauczania dla młodzieży nie tylko z na-
szego powiatu. W ostatnich dwóch latach na ten cel przeznaczyli-
śmy ponad dwa miliony złotych. Pieniądze te zostały wydane na 
remonty w szkołach, wyposażenie sal lekcyjnych, monitoring, czy 
wreszcie ambitny plan jakim jest wybudowanie przy każdej naszej 
szkole nowoczesnego, wielofunkcyjnego boiska.
DPS - wydaliśmy ponad 	 300 tysięcy na modernizację, remont i do-
stosowanie do przepisów ppoż. tej placówki.
Starostwo Powiatowe - rozpoczęliśmy długo oczekiwany remont 	
samego budynku jak i jego najbliższego otoczenia, wymieniamy 
na bieżąco instalacje, niemal wszystkie stanowiska zostały wy-
posażone w nowe komputery, zracjonalizowaliśmy zakupy mate-
riałów biurowych, wymieniliśmy posiadany tabor samochodowy, 
zakupiliśmy nowe serwery i dziesiątki innych spraw; ponadto od 
kilku tygodni działa nowy Wydział Komunikacji, a to wszystko dla 
usprawnienia pracy i obsługi naszych mieszkańców. 

n Inne, jednak nie mniej ważne
W tym czasie podjęliśmy wiele decyzji, które dzisiaj i w najbliższej 
przyszłości przyniosą wymierne efekty.

Zracjonalizowaliśmy sieć szkół średnich. Powodem tego nie była 	
chęć ograniczenia oferty edukacyjnej, a dostosowanie się do demo-
grafii, która przez najbliższych dziesięć lat będzie nieubłagana. Pro-
szę sobie wyobrazić, że jeszcze kilka lat temu chętnych do klas pierw-
szych było średnio 1 500 uczniów, dzisiaj to niewiele ponad 1000 
uczniów, a już za chwilę liczba ta  spadnie poniżej 1000 uczniów. Nie 
było innego wyjścia, jak odważnie zmierzyć się z tym problemem.
Po likwidacji szkół pozostały niezagospodarowane nieruchomości. 	
Najłatwiej i najprościej byłoby ten majątek sprzedać, jednak nie 
poszliśmy tą drogą. Przyjęliśmy zasadę, że nie będziemy wyprze-
dawać naszego majątku. Nie pozostawiliśmy tych budynków i nie-
ruchomości na pastwę losu, by niszczały i zostały zdewastowane. 
Wszystkie zostały zagospodarowane i dalej będą służyć naszym 
mieszkańcom, choć w innej formule.
Powołaliśmy do funkcjonowania wspólne centrum obsługi księ-	
gowej dla wszystkich placówek oświatowych. Referat ten działa 
w budynku Starostwa. 
Powołaliśmy do funkcjonowania wspólną obsługę księgową dla 	
placówek pomocy społecznej, które działa w strukturze PCPR.
Zleciliśmy prowadzenie ŚDS podmiotowi zewnętrznemu.	
Zlikwidowaliśmy OTUDiM w Jeżówce i użyczamy budynek Burmi-	
strzowi Wolbromia pod DPS, wypełniając obietnicę złożoną miesz-
kańcom tego sołectwa.
Wprowadziliśmy jako jedni z pierwszych możliwość płatności kartą 	
i telefonem.
Udostępniliśmy darmową usługę SISMS informującą o zagrożeniach.	
Udostępniliśmy darmowy plac postojowy w centrum Olkusza, koło 	
“Ekonomika”.
Byliśmy inicjatorem podpisania porozumienia na opracowanie 	
koncepcji połączenia DK94 z A4.
Pomogliśmy powołać największe LGD w Małopolsce.	
Wynegocjowaliśmy dla olkuskiego szpitala kwotę niemal 8 milio-	
nów ze środków europejskich na remonty i inwestycje.
Dzięki współpracy i porozumieniu na posiedzeniach Subregionu 	
Małopolski Zachodniej, zarówno powiat jak i nasze gminy uzyskują 
to, po co jedziemy.

Sięgamy po środki europejskie w ramach RPO na lata 2014-2020 	
i jak dotychczas ugrywamy wszystko o co aplikujemy.
I wiele, wiele innych działań i inicjatyw.	

n Jakie plany na ten rok?
Kontynuacja spłaty zadłużenia. Planujemy spłacić 6,5 miliona kre-1. 
dytów + odsetki.  W sumie na obsługę zadłużenia wydamy ponad 
7 milionów złotych.
Planujemy gruntownie przebudować drogi w Bukownie /ul. 1 2. 
maja/ i odcinek Cieślin - Kwaśniów. Na ten cel zarezerwowaliśmy 
niemal 8,5 miliona złotych.
Będziemy wdrażać program zwiększenia dostępności do cyfrowe-3. 
go zasobu geodezyjnego, na który pozyskaliśmy 6 milionów zło-
tych i będzie realizowany przez kilka lat. W 2017 roku wydamy na 
ten cel 1,7 mln złotych.
Planujemy pozyskać wielomilionowe dofinansowanie na komplek-4. 
sową termomodernizację kilku naszych szkół. Uzyskanie dofinan-
sowania skutkować będzie wydaniem na ten cel 1,4 miliona zło-
tych w tym roku.
Ponadto wydamy na nasze szkoły 5. ponad milion złotych, będzie to 
kontynuacja podjętych działań remontowych oraz budowa dwóch 
wielofunkcyjnych boisk szkolnych.
Zabezpieczyliśmy środki na przygotowanie projektów na gruntow-6. 
ną przebudowę dróg w Bolesławiu, Osieku i Gołaczewach, a w pla-
nach kolejne projekty.
Kontynuujemy remont budynku Starostwa, w tym roku zaplano-7. 
wany jest remont II piętra i niskiego parteru.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z założonym planem, to w tym roku 8. 
powinniśmy dodatkowo:

Wyremontować kilka kilometrów dróg w ramach tzw. powo-	
dziówek, już złożone są wnioski na remont dróg w pierwszym 
rzucie:

Zederman - Zadolea) 
Osiek -Witeradówb) 
Zawada - Racławicec) 
Kąpiołkid) 
Dłużece) 

w kolejnym rzucie będą to drogi w Tarnawie i w Krzywopłotach 
oraz kilka mniejszych odcinków dróg

Zakupić kilka znaczących pozycji sprzętu dla Zarządu Drogo-	
wego, idealnym byłoby nabycie w tym roku:

dwóch koparko ładowareka) 
dwóch traktorów o dużej mocyb) 
samochodów brygadowychc) 
opracowania projektu budowy hali magazynowo garażo-d) 
wej z przeznaczeniem na przechowywanie soli drogowej 
w jednej części, a w drugiej sprzętu i pojazdów by nie 
niszczały

Oczekujemy na wyniki rozstrzygnięcia programu budowy dróg 	
w ramach RPO i być może zabrać się za przebudowę długo 
oczekiwanej inwestycji na szlaku Troks - Trzyciąż.
Odłożyć trochę pieniędzy na spłatę kredytu w 2018 roku.	

I wiele, wiele innych mniej ważnych, aczkolwiek istotnych spraw.

W tym miejscu składam podziękowanie dla całego Zarządu Powiatu, 
wszystkim radnym obecnej kadencji Rady Powiatu oraz pracownikom 
Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych. Gdyby nie po-
moc, zaangażowanie i wiara w to, że nasz wysiłek i praca ma sens, nie 
byłoby wyżej wymienionych efektów tej pracy i sukcesów. 
Dziękuję jeszcze raz.

Szanowni Państwo,

20 stycznia będzie dokładnie dwa lata jak objąłem ster 
zarządzania powiatem olkuskim. Wobec powyższego czuję 
się w obowiązku przedstawić Państwu sprawozdanie za 
ten okres. Poniżej przywołam najważniejsze sprawy oraz 
w zarysie przedstawię plany na najbliższy czas.

Niemal wszyscy zgadzamy się, że ostatnie kadencje nie 
były szczęśliwe dla naszego powiatu. Dramatyczny wzrost 
zadłużenia, przerost zatrudnienia, nietrafione inwestycje, 
ogromne koszty funkcjonowania to główne przyczyny, które 
spowodowały, że Powiat Olkuski niemal zbankrutował. 
Nasza sytuacja finansowa była beznadziejna, jedna z naj-
gorszych w całej Polsce. Stąd decyzja u schyłku poprzedniej 
kadencji, by wprowadzić program oszczędnościowy, który 
pozwoli wyjść na prostą naszemu powiatowi. Ostatnie lata 
to czas poszukiwania oszczędności, czas podejmowania 
trudnych i emocjonalnych decyzji, czas wytężonej pracy. 

Dzięki determinacji i wsparciu dużej części radnych dzisiaj 
mogę zaprezentować efekty tej pracy i efekty podejmo-
wanych decyzji.

Szanowni Państwo,

jak sami widzicie jest co robić i jest dla kogo robić. Powyż-
sze sprawozdanie zawiera najważniejsze sprawy, urząd 
każdego dnia podejmuje dziesiątki decyzji. Pracujemy co-
raz wydajniej, by nie utrudniać nadmiernie życia naszym 
mieszkańcom. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przed nami 
jeszcze wiele do zrobienia. Jesteśmy otwarci na wszelkie 
sugestie i rady. Już teraz zachęcam Państwa do udzielania 
nam wskazówek jak poprawić funkcjonowanie naszego 
urzędu, by stał się jeszcze bardziej przyjazny dla naszych 
mieszkańców.

Z poważaniem 

Paweł Piasny
Starosta Olkuski
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach  
od 13.01.2017 r. do 03.02.2017 r. wywieszony będzie 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- działka nr ew. gr. 350/50 w Zawadzie w celu umieszczenia w niej 
urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny nN,

- działka nr ew. gr. 3657/10  w Olkuszu w celu umieszczenia w niej 
urządzeń infrastruktury technicznej:  przyłącz elektroenergetyczny nN,

- działka nr ew. gr. 1777/30 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej 
urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz ciepłowniczy,

- działki nr ew. gr. 2120/1 oraz 2120/6  w Olkuszu w celu umieszczenia  
w nich urządzeń infrastruktury technicznej: gazociąg wraz z przyłą-
czami gazu.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo - Inwesty-
cyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu  
32 626-01-58.

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO KIEROWNICZE  

URZĘDNICZE

NACZELNIK WYDZIAŁU  
DROGOWO - INWESTYCYJNEGO 

pełny etat

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

INFORMACJA
Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że 
w dniach 13.01.2017 r. – 02.02.2017 r. na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bukownie wywieszony 
będzie wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do 
oddania w najem, stanowiącej część działki nr 69/9, obręb 
ewidencyjny Bukowno Miasto.

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY BOLESŁAW

Na podstawie art. 17pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z póz. zm.), art. 39 oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z póz. zm.) oraz Uchwały 
Nr XIX/167/2016 Rady Gminy Bolesław z dnia 24 maja 2016  roku w sprawie 
przystąpienia do częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Bolesław dla Obszaru Nr 4 Krążek, Podlipie i Międzygórze,

z a w i a d a m i a m
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Bolesław dla Obszaru Nr 4 Krążek, Podlipie i Międzygórze wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 20.01.2017r. do 
20.02.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław  
w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zago-
spodarowania przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko) od-
będzie się 06.02.2017r. o godzinie 1500 w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny w wersji elektronicznej 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: www.gminaboleslaw.pl
Zgodnie z art. 18 ust.1ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany  planu  wyłożonego 
do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie 
w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 06.03.2017 roku z podaniem nazwiska, imienia, 
nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nie-
ruchomości, której dotyczy uwaga. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia 
uwag jest Wójt Gminy Bolesław.
Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się 
z dokumentacją projektu zmiany planu, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS. 
Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, informuję o możliwości składania uwag  i wniosków do progno-
zy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez ko-
nieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:  
boleslaw@gminaboleslaw.pl w terminie jw.

Wójt 
/-/ Krzysztof Dudziński

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Olewin – Zagaje wraz z prognozą oddziaływania  

na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu 
Uchwały Nr  XXI/327/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olewin – Zagaje, obejmującego obszar, którego 
granice określone zostały na załączniku graficznym do ww. Uchwały. Ww. uchwała wraz załącznikiem graficznym 
została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce: Rada/
Uchwały/2016. Załącznik graficzny wraz  z granicami obszaru objętego uchwałą dołączony jest również do 
ogłoszenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków, przy pok. 219 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu.
Granice planu przebiegają od strony zachodniej wzdłuż granicy terenów kolejowych, od strony północnej 
i wschodniej wzdłuż projektowanej obwodnicy miasta, a od strony południowej wzdłuż drogi krajowej nr 94, 
dalej dróg gminnych (ul. Jaworowej i ul. Granicznej).
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać 
na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres email: poczta@umig.olkusz.pl,  w terminie do dnia 3 lutego 2017 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olewin – Zagaje wraz z  prognozą 
oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, w godzinach pracy urzędu. 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania. Uwagi i wnioski 
do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,1) 
ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, 2) 
Rynek 1, 32-300 Olkusz,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: poczta@umig.olkusz.pl, z podaniem 3) 
nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga i wniosek dotyczy, w terminie do dnia 3 lutego 2017 r. Organem właściwym do rozpatrywania uwag 
i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz
Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej  

i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza z późn. zm.  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: 
Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr  
XXI/325/2016 z dnia 27 września 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy 
przemysłowej Olkusza z późn. zm., obejmującego obszary, których granice określone zostały na załączniku 
graficznym do ww. Uchwały. Ww. uchwała wraz załącznikiem graficznym została zamieszczona w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce: Rada/Uchwały/2016. Załącznik graficzny 
wraz  z granicami obszarów objętych uchwałą dołączony jest również do ogłoszenia zamieszczonego na tablicy 
ogłoszeń Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków, przy pok. 219 w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu. 
Granica zmiany planu obejmuje 7 obszarów:
1) obszar położony po północnej stronie ul. Stary Olkusz,
2) obszar Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wspólnej,
3) obszar Strefy Aktywności Gospodarczej po wschodniej stronie ul. Wspólnej,
4) obszar Silver Parku wraz z terenem po północno - zachodniej stronie ul. Spółdzielczej,
5) obszar ograniczony ul. Głowackiego, ul. Pułaskiego, ul. Jana Sobieskiego i ul. 20-tu Straconych,
6) obszar obejmujący część terenu w rejonie ul. 20-tu Straconych oraz część terenu położonego pomiędzy 

ul. 20-tu Straconych, od południa projektowaną drogą zbiorczą, a od wschodu ul. Rabsztyńską,
7) obszar położony pomiędzy ul. Zieloną i ul. Wapienną, od wschodu ograniczony istniejącą zabudową.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy 
składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres email: poczta@umig.olkusz.pl, w terminie do dnia 3 lutego 
2017 r.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz.
Jednocześnie, na podstawie art.39 ust.1, art.46 pkt 1, art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu 
do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy Przemysłowej Olkusza z późn. zm.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania. Uwagi i wnioski 
do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,•	
ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy  •	
w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: poczta@umig.olkusz.pl z podaniem •	
nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy,  przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga i wniosek dotyczy, w terminie do dnia 3 lutego 2017r.  Organem właściwym do rozpatrywania uwag 
i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz
Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza
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Kiedy znikną  
„strefy zamieszania”?

olkusz
Jakub Fita

Kilka tygodni temu poruszali-
śmy na naszych łamach problem 
mandatów, jakie coraz częściej 
otrzymują mieszkańcy olkuskich 
osiedli. Główną przyczyną zaist-
niałej sytuacji jest funkcjonowanie 
tzw. „stref zamieszkania”. Posta-
nowiliśmy sprawdzić, jak długo 
olkuszanie będą jeszcze musieli 
płacić kary za parkowanie pod 
swoim blokiem?

Przypomnijmy, że jednym z po-
wodów wzmożonych kontroli Policji 
jest uruchomienie Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mapa 

Zagrożeń to narzędzie internetowe, 
za pomocą którego obywatele mogą 
dzielić się spostrzeżeniami dotyczący-
mi wszelkich zagrożeń występujących 
w ich sąsiedztwie. 

Większość informacji, jakie 
spływają do Powiatowej Komendy 
Policji dotyczy jednak parkowania 
w obrębie tzw. „stref zamieszkania”. 
Strefy te stanowią obszar, na którym 
uprzywilejowaną pozycję posiadają 
piesi a kierowcy muszą liczyć się 
z szeregiem ograniczeń i nakazów. 
Mogą np. pozostawiać swoje pojazdy 
tylko i wyłącznie w wyznaczonych do 
tego miejscach. Problem w tym, że 
na drogach w obrębie osiedli, gdzie 
występują „strefy”, nie ma odpowied-
nich oznakowań, które umożliwiałyby 
mieszkańcom parkowanie aut zgod-
nie z przepisami. 

W związku z tym faktem są 
oni poniekąd zmuszeni do łamania 
prawa, aby móc zostawić samochód 
pod swoim domem. Efektem tego są 
liczne mandaty oraz punkty karne, 
wystawiane przez patrole Policji. 
W obliczu zaistniałej sytuacji olku-
ski magistrat rozpoczął działania 
zmierzające do zmiany organizacji 
ruchu.

Pierwszym z jej etapów są kon-
sultacje społeczne, w ramach których 
mieszkańcy mogą wypowiedzieć się 
w kwestii likwidacji bądź też pozosta-
wienia „stref”. Na stronie internetowej 
Gminy Olkusz do 15 stycznia 2017 r. 
mieszkańcy mają możliwość wyrazić 
swoją opinię w tej sprawie za pomocą 
ankiety. 

Dodatkowo utworzone zostały 
cztery punkty stacjonarne: w Gimna-
zjum Nr 4, w filii Biblioteki przy ul. 
Konopnickiej, w filii Biblioteki przy 
ul. Legionów Polskich oraz w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Olkuszu, gdzie 
każdy mieszkaniec może wypełnić 
ankietę w formie papierowej. 

Gmina Olkusz wystąpiła także 
do Zarządów Osiedli oraz Spółdzielni 
Mieszkaniowych o zajęcie stanowi-
ska w kwestii „stref zamieszkania”. 
– Naszym zdaniem strefy powinny 

być jak najszybciej zlikwi-
dowane – komentuje krótko 
Artur Rosołek, Przewodni-
czący Zarządu Osiedla Paku-
ska. Więcej wątpliwości mają 
jednak członkowie Zarządu 
Osiedla Młodych. 

– Podstawowym proble-
mem naszego osiedla jest 
fizyczny brak parkingów. Sza-
cujemy, że aby zaspokoić po-

trzeby mieszkańców, należałoby zbu-
dować tutaj między 500 a 600 nowych 
miejsc parkingowych. Wtedy nikt nie 
musiałby już zostawiać samochodu 
na trawniku. Problem oznakowania 
jest więc dla nas kwestią wtórną i nie 
chcemy podejmować decyzji w tej 
sprawie w imieniu 9 tysięcy osób. 
Dlatego postanowiliśmy zorganizować 
zebranie z mieszkańcami 19 stycznia 
– tłumaczy Jan Durański, Przewod-
niczący Zarządu.

Jak deklarują przedstawicie-
le magistratu, po zebraniu opinii 
mieszkańców, Zarządów Osiedli oraz 
Spółdzielni Mieszkaniowych zostaną 
podjęte kolejne działania w celu 
zmniejszenia uciążliwości komunika-
cyjnych na olkuskich osiedlach. 

Zastrzegają jednak, że w przy-
padku podjęcia decyzji o likwidacji 
stref zamieszkania, cały proces będzie 
musiał przejść drogę formalno-praw-
ną. Konieczne będzie więc wykonanie 
nowych projektów docelowej orga-
nizacji ruchu wraz z uzyskaniem 
niezbędnych uzgodnień i opinii.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? 
– Zapraszamy do dyskusji na  
www.przeglad.olkuski.pl

Ranking szkół 
„Perspektyw”

powiat
Piotr�Kubiczek

Jak zawsze w styczniu, portal 
perspektywy.pl na swoich łamach 
opublikował coroczny ranking 
szkół ponadgimnazjalnych. Jeśli 
chodzi o placówki edukacyjne z po-
wiatu olkuskiego, dotychczasowi li-
derzy zostali na swoich miejscach. 
Wśród ogólniaków najwyżej sklasy-
fikowane zostało I Liceum Ogólno-
kształcące im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Olkuszu, natomiast 
prym wśród techników wiedzie 
Technikum nr 1 w Zespole Szkół Nr 
1 im. Stanisława Staszica.

Nad ustaleniem kryteriów Ogól-
nopolskiego Rankingu Szkół Ponad-
gimnazjalnych Perspektywy 2017 
czuwała Kapituła, w której pracowali: 
przewodniczący komitetów głównych 
olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy 
okręgowych komisji egzaminacyjnych 
oraz członkowie Komisji ds. Kształ-
cenia Konferencji Rektorów Akade-
mickich Szkół Polskich. Na jej czele 
stanął prof. Jan Łaszczyk.

Wśród Liceów Ogólnokształcą-
cych triumfowało XIII LO w Szczeci-
nie. W Małopolsce już po raz kolejny 
najlepsze okazało się natomiast V 
Liceum Ogólnokształcące im. A. 
Witkowskiego w Krakowie. Dodat-
kowo zostało ono sklasyfikowane na 
6. miejscu w kraju. W porównaniu 
do ubiegłorocznego zestawienia 
o jedną lokatę wyżej w hierarchii 
awansowało I LO w Olkuszu, które 
w najnowszym rankingu znalazło się 
na 15. pozycji w województwie i 194. 
miejscu w Polsce. Ten wynik zapewnił 
placówce z ul. Polnej tytuł „Srebrnej 

Szkoły 2017”. Drugie w powiecie jest 
IV Liceum Ogólnokształcące im. K. 
K. Baczyńskiego. Tym razem IV LO 
uplasowało się na 57. miejscu. Nie 
zmieniła się też kolejność w „pele-
tonie pościgowym”. Status trzeciej 
siły w powiecie utrzymało II Liceum 
Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej 
(87. miejsce w rankingu), a w pierw-
szej setce województwa nie zabrakło 
też Liceum Ogólnokształcącego im. R. 
Traugutta w Wolbromiu (95. lokata).

Trzech przedstawicieli powiatu 
znalazło się także w tegorocznym 
rankingu techników. Najwyższy 
współczynnik uzyskało Technikum 
nr 1 w ZS Nr 1 im. S. Staszica, 
które w porównaniu do ubiegło-
rocznego zestawienia awansowało 
o trzy pozycje - z 72. na 69 miejsce. 
Dziesięć oczek niżej znajduje się 
Technikum nr 3 w ZS Nr 3 im. An-
toniego Kocjana, a na 90. pozycji 
umiejscowiono Technikum Agro-
biznesu działające w wolbromskim 
Zespole Szkół. Wojewódzki plebiscyt 
w tej kategorii wygrało Technikum 
Łączności nr 14 z Krakowa, które 
w krajowym rankingu jest drugie.

19. już w historii ranking Per-
spektyw został przygotowany w opar-
ciu o wyniki egzaminów maturalnych 
na poziomie obowiązkowym i rozsze-
rzonym, sukcesy szkół w olimpiadach 
przedmiotowych, a w przypadku 
techników uwzględniono również 
wyniki egzaminów zawodowych. 
Kapituła przygotowała w tym roku 
również cztery podrankingi szkół: dwa 
z kryterium maturalnym, ranking 
olimpijski i zawodowy oraz rankingi 
wojewódzkie. Pełna klasyfikacja szkół 
dostępna jest na stronie internetowej 
perspektywy.pl

O G Ł O S Z N I E  P Ł A T N E
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Trzej Królowie w powiecie olkuskim
powiat

Ewa�Barczyk,�Wiola�Woźniczko,� 
Agnieszka�Zub,�Rafał�Jaworski

6. stycznia ulicami wielu miej-
scowości w całym kraju przemasze-
rowały Orszaki Trzech Króli. Nie 
inaczej było w powiecie olkuskim, 
gdzie mieszkańcy uczestniczyli 
w barwnych korowodach w Bolesła-
wiu, Bukownie, Kluczach, Olkuszu 
i Wolbromiu.

BOLESŁAW
Orszak Trzech Króli w gminie Bo-

lesław rozpoczął się przy staropolskim 
dworku w Krzykawce. Uczestnicy 
obejrzeli świąteczne przedstawienie 
w wykonaniu grupy teatralnej Bez 
Kurtyny, która działa w bolesław-
skim Centrum Kultury, a następnie 
barwny pochód przeszedł do kościoła 
w Małobądzu, gdzie odbył się koncert 
kolęd w wykonaniu Chóru Kantare 
oraz kapeli Góral Power. Impreza 
zakończyła się góralską biesiadą przy 
ognisku.

Organizatorami tegorocznego 
Orszaku byli: Wójt i Rada Gminy 
Bolesław, Centrum Kultury im. M. 
Płonowskiej w Bolesławiu, Parafia 
Polsko-Katolicka w Krzykawie-Ma-
łobądzu, sołtysi Krzykawki i Ujkowa 
Nowego oraz KGW Krzykawka. Te-
goroczny Orszak Trzech Króli był 
trzecim zorganizowanym w gminie 
Bolesław.

BUKOWNO
W Bukownie Orszak Trzech Króli 

wyruszył z trzech różnych miejsc.
Orszak czerwony rozpoczął się pod 
Miejskim Przedszkolem, a na jego 
czele stanął burmistrz Mirosław Gaj-
dziszewski, orszak zielony wyruszył 
z placu przed Miejskim Ośrodkiem 
Kultury (w roli króla wystąpił prze-
wodniczący Rady Miejskiej Edmund 
Gmitruk), orszak niebieski miał swój 
początek pod Przedszkolem Sióstr 
Prezentek, a na jego czele stanął 
Robert Skowron. W roli Marii wystą-
piła Ola Duda, a w rolę Józefa wcielił 
się Kajtek Wróblewski. Nie zabrakło 
również Heroda, aniołów, diabłów 
i pastuszków. Wszystkie orszaki 

połączyły się na ul. 1 Maja i stamtąd 
wyruszyły na mszę świętą do tutej-
szego kościoła. Po drodze uczestnicy 
pochodu byli świadkami spotkania 
trzech króli z Herodem, a także walki 
dobra ze złem, którą stoczyli anioł 
z szatanem.

Organizatorem imprezy był bu-
kowieński MOK oraz Parafia Rzym-
skokatlicka pw. św. Andrzeja Boboli. 
Tegoroczny Orszak Trzech Króli był 
czwartym zorganizowanym w Bu-
kownie.

OLKUSZ
W Olkuszu obchody Święta 

Trzech Króli rozpoczęły się od mszy 
św. w trzech kościołach: pw. św. 
Andrzeja Apostoła, pw. św. Maksy-

miliana Kolbego oraz pw. Dobrego 
Pasterza. Po nabożeństwach miesz-
kańcy wyruszyli na plac dworcowy 
PKS, gdzie odbyła się pierwsza część 
uroczystości. Następnie barwny 
orszak przemaszerował z dworca 
na rynek na wspólne kolędowanie. 
W uroczystościach uczestniczyli: 
biskup ordynariusz Grzegorz Kaszak, 
burmistrz Roman Piaśnik oraz księża 
z olkuskich parafii.Organizatorem był 
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu oraz 
parafie: pw. św. Andrzeja Apostoła, 
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego, 
pw. Dobrego Pasterza.

WOLBROM
Wolbromianie chyba trochę prze-

straszyli się piątkowego siarczystego 

mrozu, który sprawił, że w punktach 
startowych tegorocznego Orsza-
ku Trzech Króli pojawiło się mniej 
uczestników niż w roku ubiegłym. 
Śmiałkowie, którzy mimo wszystko 
zdecydowali się wyruszyć trzema 
symbolicznymi trasami, bardzo 
szybko pokonali wyznaczony dystans 
i chętnie schronili się w ciepłym bu-
dynku kościoła św. Katarzyny, gdzie 
dalej, już nieśpiesznie kontynuowano 
świętowanie. Przed zaplanowaną jako 
kulminacja uroczystości świąteczną 
sumą, wierni mogli podziwiać aktor-
skie talenty najmłodszych – uczniów 
wolbromskiej Szkoły Podstawowej 
nr 1, którzy zaprezentowali piękne 
przedstawienie jasełkowe. Historię 

Bożego Narodzenia pokazali – jak 
przystało na okoliczności celebrowa-
nego święta - z perspektywy wędrują-
cych do Betlejem z trzech stron świata 
mędrców, którzy zaufali przepowiedni 
i wiedzeni światłem osobliwej gwiazdy 
podążyli w daleką, niebezpieczną 
drogę w poszukiwaniu Nowonarodzo-
nego Władcy.

KLUCZE
Korowód, choć skromny w licz-

bie, to jednak barwny w oprawie, 
przeszedł 6 stycznia ulicami Klucz, 
aby przypomnieć o przypadającym 
w tamtym dniu święcie zwanym po-
pularnie Świętem Trzech Króli.

Do wzięcia udziału w Orszaku 
Trzech Króli zachęcała Grupa Inicja-
tywna złożona z mieszkańców Klucz. 
Na pomysł zorganizowania Orszaku 
wpadli na parę dni przez świętem 
Objawienia Pańskiego, zatem była 
to akcja spontaniczna. Niemniej 
pierwszy krok został postawiony i jest 
szansa, że w przyszłym roku ulicami 
Klucz przejdzie większy, zarejestrowa-
ny Orszak – inicjatywy takie wspiera 
Fundacja Orszak Trzech Króli, która 
dostarcza niezbędnej wiedzy i pomocy 
organizatorom tych największych 
jasełek na świecie i zabezpiecza m.in. 
papierowe korony dla uczestników 
pochodu. 

Jak informuje fundacja, Orszak 
Trzech Króli w tym roku zorganizowa-
no w ponad pół tysiąca miejscowości 
w całej Polsce!

Nowoczesne auta dla OSP

powiat
Wiola�Woźniczko,�fot.�UMWM

Dwie Ochotnicze Straże Po-
żarne z powiatu olkuskiego, Stare 
Bukowno i Bydlin otrzymają no-
woczesne samochody. To efekt 
projektu „Bezpieczna Małopolska 
– samochody strażackie”, dofinan-
sowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego.

Wicemarszałek Małopolski Woj-
ciech Kozak przekazał samorzą-
dowcom stosowne umowy na sprzęt 
o wartości ponad 23 mln złotych. 
W skali województwa nowe wozy 
trafią do 34 jednostek OSP. Unijne 
dofinansowanie wyniesie ponad 11 
mln złotych, pozostałe środki pokryją 
gminy.

- Ochotnicze straże pożarne to 
nieocenione wsparcie dla zawodo-
wych służb ratowniczych. Często 
to właśnie strażacy są pierwsi na 
miejscu zdarzenia czy wypadku. Nie 
zapominajmy też o tym, jak ofiarnie 
nieśli pomoc naszym mieszkańcom 
podczas ostatnich powodzi. Dlatego 
Zarząd Województwa Małopolskiego 
od lat wspiera OSP – pomagamy 
remontować remizy, dofinansowuje-
my zakup specjalistycznego sprzętu 
i umundurowania. Teraz czas na 
zakup wozów strażackich – mówił 
podczas przekazania umów wice-
marszałek Wojciech Kozak. Komisja 
konkursowa brała pod uwagę m. in. 
średnią liczbę interwencji w latach 
2012-2014, liczbę ratowników z od-
powiednimi uprawnieniami, po-
siadany sprzęt, a także dotychczas 
otrzymaną pomoc.

Jak informują władze wojewódz-
twa, wszystkie samochody o napędzie 
4x4 są przystosowane do akcji ratow-
niczych: mogą jednorazowo przewieźć 
ok. 3 ton wody lub 300 litrów środka 
pianotwórczego do gaszenia pożarów, 
są również wyposażone w najpotrzeb-
niejszy sprzęt (m. in. autopompy, 
ledowe maszty oświetleniowe, wycią-
garki o sile 8 ton, a także zestaw do 
łączności radiowej). Auta wyposażono 
w silniki spełniające wyśrubowane 
normy czystości spalin EURO VI. 

Poza autami strażacy dostaną też 
detektory pozwalające na wykrycie 
kilku rodzajów gazów.

Umowy na nowoczesny sprzęt 
odebrali w Urzędzie Marszałkow-
skim: wójt gminy Klucze Norbert 
Bień oraz wiceburmistrz Bukowna 
Józef Paluch.

Złote Gody w Trzyciążu
trzyciąż

Ewa�Barczyk

Brali ślub w roku 1966. 11 
stycznia 2017 r., ci, którym udało 
się wspólnie dotrwać, świętowali 
piękny jubileusz - 50. rocznicę 
zawarcia związku małżeńskiego. 
Z tej okazji w Urzędzie Gminy 
w Trzyciążu odbyła się uroczy-
stość, podczas której wójt Roman 
Żelazny wraz z przewodniczącym 
Rady Gminy Lucjanem Gajdą 
udekorowali pary Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 
przyznane przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę.

Wieloletni związek to bardzo 
wiele wspólnych dni, rozwiązywanie 
problemów, przeżywanie smutków 

i kryzysów, ale też niezapomniane 
chwile radości i szczęścia. Jubileuszu 
Złotych Godów, czyli 50-rocznicy 
pożycia małżeńskiego udaje się dożyć 
wspólnie stosunkowo niewielu parom. 
Oficjalne życzenia i gratulacje z tej 
okazji w tym roku przyjmowało 16 par 
zamieszkałych na terenie gminy Trzy-
ciąż, które pobrały się w ciągu całego 
roku milenijnego. Wśród jubilatów 
znalazła się także para - państwo 
Sabina i Zygmunt Żakowie z Glano-
wa, ze stażem małżeńskim dłuższym 
jeszcze o 10 lat. 

W imieniu własnym oraz miesz-
kańców całej gminy ciepłe słowa 
i gratulacje skierowali do przybyłych 
na uroczystość par  przedstawiciele 
władz samorządowych oraz urzędnicy, 
życząc przemiłym jubilatom jeszcze 
wielu lat w zdrowiu i miłości bliskich.

W gronie par małżeńskich ob-
chodzących swój złoty jubileusz 
znaleźli się Państwo: Zofia i Benedykt 
Bałazowie z Imbramowic, Lucyna 
i Józef Borówkowie z Zagórowej, 
Alicja i Adam Bugajowie Jangrota, 
Łucja i Stanisław Gądkowie z Suchej, 
Janina i Stefan Grysakowie z Trzycią-
ża, Janina i Władysław Kowalowie 
z Jangrota, Leokadia i Mirosław 
Kowalscy z Zadroża, Urszula i Piotr 
Orczykowie z Imbramowic, Teresa 
i Ludwik Piegowie z Zadroża, Janina 
i Franciszek Pierwołowie z Jangrota, 
Janina i Stanisław Sareccy z Jan-
grota, Zofia i Stanisław Sygułowie 
z Trzyciąża, Alina i Jan Tabakowie 
z Imbramowic, Stanisława i Czesław 
Tomaszewscy z Trzyciąża, Krystyna 
i Piotr Woszczkowie z Zadroża, Danuta 
i Mirosław Żelaźni z Zadroża.
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§ 1
Regulamin określa szczegółowe zasady funk-
cjonowania Gminnego Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Olkuszu, 
zwanym dalej GPSZOK.

§ 2
GPSZOK w Olkuszu prowadzony jest przez 
Firmę Karolinex – Recykling Karolina Kocyba,  
ul. Składowa 2a w Olkuszu. Dane kontaktowe 
GPSZOK: 32- 300 Olkusz ul. 1000 lecia nr 15 d, 
tel. 536 780 120

§ 3
Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych przyjmowane są nieodpłatnie 
segregowane odpady komunalne dostarczane 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
na terenie Miasta i Gminy Olkusz,
Przed przekazaniem odpadów do GPSZOK 
właściciele nieruchomości powinni przedstawić do-
kument potwierdzający miejsce zamieszkania lub 
zameldowania, np. dowód osobisty, prawo jazdy, 
paszport umowa najmu lokalu itp lub potwierdzenie 
opłacenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za poprzedni kwartał. 

§ 4
Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych 
do GPSZOK:

papier i tektura,• 
tworzywa sztuczne, • 
opakowania wielomateriałowe,• 
szkło,• 
metale,• 
opakowania ulegające biodegradacji i odpady • 
zielone,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,• 
wielkogabaryty (w tym odpady budowlano-• 
remontowe typu: drzwi, okna, armatura łazien-
kowa, ceramika sanitarna itp.),
odpady budowlano-remontowe - gruz budowla-• 
ny z samodzielnie przeprowadzanych drobnych 
remontów w ilości do 1 Mg/mieszkańca na rok,
zużyte baterie i akumulatory,• 
zużyte opony,• 
tekstylia,• 
przeterminowane leki,• 
inne drobne odpady niebezpieczne wydzielone • 
ze strumienia odpadów komunalnych (np. środki 
ochrony roślin, zużyte termometry rtęciowe). 

Szczegółowy wykaz rodzajów wraz z kodami odpa-
dów przyjmowanych w Punkcie zawiera załącznik 
nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 5
Odpady mogą być dostarczane do Punktu po-
jazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie 
przekraczającej 3,5 tony.

§ 6
Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony 
pracownik GPSZOK, po sprawdzeniu zgodności 
dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie 
przyjmowanych odpadów. Odpady zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego winny 
być przekazane do GPSZOK w całości – nie 
rozebrane.

§ 7
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych czynny jest:
- w poniedziałek w godzinach 8 -18
- we wtorek w godzinach 10 - 18
- w środę w godzinach 8 -18
- w czwartek w godzinach 10 - 18
- w piątek w godzinach 10 – 18
- w sobotę w godzinach 8 - 16

§ 8
Odpady dostarczane do GPSZOK nie mogą być 
zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania po 
substancjach niebezpiecznych płynnych ( farby, 
lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, 
oleje itp.) winny być nieuszkodzone.

§ 9
Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się 
na formularzu przyjęcia odpadów , stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Formu-
larz zawiera dane przekazującego odpady (imię 
i nazwisko , nazwę Zarządcy ), adres zamieszkania 
lub siedziby oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, 
kod i wagę odpadu.

§ 10
W  GPSZOK prowadzona jest w formie elektro-
nicznej i papierowej ewidencja
mieszkańców/właścicieli nieruchomości przekazu-
jących odpady do Punktu.

§ 11
Na teren GPSZOK nie będą przyjmowane zmie-
szane odpady komunalne oraz 
odpady inne niż wymienione w § 4 i załączniku nr 
1 niniejszego Regulaminu.

§ 12
Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom 
posiadającym zezwolenie właściwego organu, na 
prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów. 

§ 13
Prowadzący PSZOK w Olkuszu prowadzi ewiden-
cję odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 
grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21)
oraz przepisami rozporządzenia Ministra Środowi-
ska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

§ 14
Korzystający z GPSZOK zobowiązani są do 
bezwzględnego przestrzegania niniejszego 
Regulaminu.

§ 15
Niniejszy regulamin obwiązuje od dnia 10.01.2017 
roku. 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu Gminnego Punktu Selektyw-

nego Zbierania Odpadów w Olkuszu 

Prowadzący GPSZOK zobowiązuje się do 
przyjmowania w Punkcie odpadów o kodach 
wymienionych poniżej: 
1) 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
2) 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
3) 15 01 03 Opakowania z drewna
4) 15 01 04 Opakowania z metali
5) 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
6) 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
7) 15 01 07 Opakowania ze szkła
8) 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
9) 15 01 10* Opakowania zawierające 

pozostałości substancji niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony 
roślin I i II klasy toksyczności - bardzo 
toksyczne i toksyczne)

10) 15 01 11* Opakowania z metali zawierające 
niebezpieczne porowate elementy 
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 
azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 
ciśnieniowym

11) 16 01 03 Zużyte opony
12) 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i remontów

13) 17 01 02 Gruz ceglany
14) 17 01 03 Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia
15) 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne 
niż wymienione w 17 01 06 

16) 17 01 08 Usunięte tynki, tapety, okleiny,
17) 17 02 01 Drewno
18) 17 02 02 Szkło
19) 17 02 03 Tworzywa sztuczne
20) 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż 17 03 01
21) 17 03 80 Odpadowa papa
22) 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
23) 17 04 02 Aluminium
24) 17 04 03 Ołów
25) 17 04 04 Cynk
26) 17 04 05 Żelazo i stal
27) 17 04 06 Cyna
28) 17 04 07 Mieszaniny metali
29) 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
30) 17 05 08 tłuczeń torowy / kruszywo / inne niż 

wymieniony w 17 05 07
31) 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż  

17 06 01 i 17 06 03
32) 17 08 02 Materiały konstrukcyjne 

zawierające gips inne niż wymienione  
w 17 08 01

33) 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż wymienione 
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

34) 20 01 01 Papier i tektura
35) 20 01 02 Szkło
36) 20 01 10 Odzież
37) 20 01 11 Tekstylia
38) 20 01 13* Rozpuszczalniki
39) 20 01 14* Kwasy
40) 20 01 15* Alkalia
41) 20 01 17* Odczynniki fotograficzne
42) 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne 
np. herbicydy, insektycydy)

43) 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć

44) 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
45) 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
46) 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25

47) 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, 
kleje, lepiszcze i żywice zawierające 
substancje niebezpieczne

48) 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, 
kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 
w 20 01 27

49) 20 01 29* Detergenty zawierające 
substancje niebezpieczne

50) 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione 
w 20 01 29

51) 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
52) 20 01 32 Leki inne niż wymienione  

w 20 01 31
53) 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie 

z bateriami i akumulatorami wymienionymi 
w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03  
oraz niesortowane baterie i akumulatory 
zawierające te baterie 

54) 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w 20 01 33

55) 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż wymienione  
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki

56) 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż wymienione  
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

57) 20 01 37* Drewno zawierające substancje 
niebezpieczne

58) 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
59) 20 01 39 Tworzywa sztuczne
60) 20 01 40 Metale
61) 20 01 41 Odpady z czyszczenia kominów  

/w tym zmiotki wentylacyjne/
62) 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż 

wymienione w 20 01 19
63) 20 01 99 Inne nie wymienione frakcje 

zbierane selektywnie 
64) 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
65) 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
66) 20 02 03 Inne odpady nieulegające 

bidegradacji
67) 20 03 02 Odpady z targowisk 
68) 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
69) 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
71) 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione 

w innych podgrupach – popiół odpadowy 
styropian

REGULAMIN GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO  
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLKUSZU

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olkuszu
ul. 1000-lecia 15d (wjazd od strony Składowej - za torami)

XI Koncert 
Charytatywny

olkusz
Jakub Fita

Charytatywne koncerty orga-
nizowane przez Stowarzyszenie 
„Wszyscy dla Wszystkich” na stałe 
wpisały się w kalendarz wydarzeń 
organizowanych w naszym mieście. 
W tym roku odbędzie się jedenasta 
edycja tej imprezy. Tradycyjnie już 
środki zebrane w jej trakcie zosta-
ną przeznaczone na rehabilitację 
dzieci i młodzieży.

Coroczne koncerty organizowa-
ne przez Stowarzyszenie na rzecz 
oświaty, kultury i pomocy społecznej 
”Wszyscy dla Wszystkich” mają na 
celu zbiórkę funduszy na pomoc po-
trzebującym. Już 21 stycznia, o godzi-
nie 17:00 w olkuskim MOK-u przed-
stawiony zostanie całoroczny dorobek 
dwóch projektów wspieranych przez 
olkuskiego burmistrza i wojewodę 

małopolskiego. Mowa tutaj o pro-
jekcie „Centrum seniora w integracji 
z młodzieżą” oraz „Teatr z Udziałem 
Osób Niepełnosprawnych”. 

W ramach koncertu zaprezen-
towane zostaną dwa spektakle. 
Pierwszym z nich będzie „Takie życie”, 
w którym wezmą udział  członkowie 
grupy Teatru Seniora. Drugi spek-
takl nosi tytuł „Książę szuka żony”. 
Wystąpią w nim młodzi podopieczni 
projektu „Teatr Niepełnosprawnych”. 
Za reżyserię, muzykę, projekty kostiu-
mów i scenografii odpowiedzialny jest 
Przemysław Kania współpracy z Olgą 
Śladowską.

W części muzycznej imprezy wy-
stąpi grupa instrumentalno-wokalna 
pod kierunkiem Franciszka Dudka 
oraz dziecięca grupa tańca nowo-
czesnego pod kierunkiem Elżbiety 
Kajdy-Piegzik. 

Serdecznie zapraszamy do udzia-
łu w imprezie!

Kliknij na:  www.przeglad.olkuski.pl
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Ziemia Olkuska zapisała piękną 
kartę w powstaniu styczniowym, 
zrywie niepodległościowym, któ-
rego obchodzić wnet będziemy 
154 rocznicę. Na naszym terenie 
miało miejsce kilkadziesiąt bitew 
i potyczek wojsk powstańczych 
z wojskami rosyjskimi. Już w po-
czątkach lutego 1863 r. opuściły 
Olkusz wojska rosyjskie, wraz 
z nimi z miasta wyjechał naczelnik 
tutejszego okręgu książę Aleksan-
der Szachowski.

W Olkuskie zaś wkroczyły wojska 
powstańcze płk. Apolinarego Kurow-
skiego (1818-1878). Oddziały Kurow-
skiego poszły na zachód, pod Sosno-
wiec, gdzie zdobyły kasę rządową z 90 
tys. rubli, wyzwalając po drodze Sław-
ków i Dąbrowę. Do samego Olkusza 
weszły oddziały dowodzone przez kpt. 
Teodora Cieszkowskiego. Powstań-
ców przywitano bardzo serdecznie, 
zaraz też ogłoszono dekret Rządu 
Narodowego o wybuchu powstania. 
Komisarzem wojennym powiatu 
został Andrzej Trawiński. W połowie 
lutego liczące 2 tys. żołnierzy oddziały 
Kurowskiego przeszły pod Ojców. 
Zastępca naczelnika wojskowego 
woj. krakowskiego Kurowski miano-
wał Ignacego Dobrskiego (1827-65) 
naczelnikiem powiatu olkuskiego. 
Dobrski przed powstaniem był nad-
leśniczym u Wincentego Krasińskiego 
w Złotym Potoku (północ ówczesnego 
obwodu olkuskiego). Ten zubożały 
ziemianin miał doświadczenie żołnier-
skie, brał bowiem udział w powstaniu 
poznańskim (1848 r.), i to wtedy 
poznał się z Apolinarym Kurowskim. 
Dobrski organizował obóz ochotników 

powstańczych w Ojcowie, przy czym 
historycy podkreślają, że funkcji 
komendanta placu z braku zdolności 
Dobrski nie sprostał. Dobrski nie brał 
udziału w wyprawie Kurowskiego na 
Miechów, wyprawie, dodajmy, za-
kończonej kompletną klapą; winą za 
nią historycy obarczają Kurowskiego. 
Mając ok. 200 źle wyekwipowa-
nych i do tego w większości chorych 
partyzantów naczelnik poszedł do 
Olkusza. Tu powitano go 18 lutego 
jak prawdziwego bohatera - hucznie. 
Gdy jednak doszły Dobrskiego słuchy 
o klęsce miechowskiej, wycofał się 
z miasta na północ, trasą przez Wol-
brom poszedł w kieleckie, by w końcu 
w ogóle porzucić swój oddział, któ-
rego dowództwo przejął rosyjski 
oficer, który już przed wypadem na 
Sosnowiec przeszedł do powstania 
Nikiforow (później rozstrzelany przez 
insurekcjonistów za rzekomą zdradę). 
W tym samym czasie, lub krótko 
po wejściu do Olkusza Dobrskiego, 
pojawił się tu z oddziałem Władysław 
Jabłonowski (1841-1894), szlachcic 
z podlaskiej linii rodu, używającej 
herbu Prus. Podczas bytności we 
Włoszech - dokąd wyjechał po jakichś 
problemach z policją na Uniwersy-
tecie Kijowskim - poznał Ludwika 
Mierosławskiego. W czasie powstania 
Jabłonowski używał pseudonimu 
Nestor Wężyk. W początkowej fazie 
insurekcji zbierał podatki i broń na 
Podlasiu, gdzie wysłali go zwolennicy 
Mierosławskiego. Potem był m.in. 
naczelnikiem wojennym powiatu 
węgrowskiego i okręgu sokołowskie-
go. W bitwie pod Węgrowem (3 II 
1863) dowodząc atakiem kosynierów 
- został ranny. Z niewiadomych dziś 
przyczyn nie zdążył z pomocą oddzia-

łom Rogińskiego i Lewandowskiego, 
które starły się 7 lutego z Moskalami 
pod Siemiatyczami. Historiografia 
winę za przegraną zrzuca właśnie na 
Jabłonowskiego. Potem nagle zjawił 
się w Krakowskiem, zastępując przez 
pewien czas rannego T. Cieszkowskie-
go. Mając połączyć się z Kurowskim 
dotarł właśnie do Olkusza, gdzie 
usłyszał o klęsce Kurowskiego pod 
Miechowem. Jego oddział wpadł 
w panikę, czemu Jabłonowski nie 
zapobiegł, sam uciekając przez Śląsk 
do Galicji. Aresztowany przez Au-
striaków zdołał im zbiec z więzienia, 
jeszcze jakiś czas prowadził tajne 
zajęcia wojskowe. Potem zdecydował 
się podjąć studia medyczne w Krako-
wie, które zakończył w ekspresowym 
tempie, co nie mogło nie mieć wpływu 
na poziom jego wykształcenia. Mimo 
to okazał się lepszym lekarzem niż 
żołnierzem. W obawie przed areszto-
waniem wyjechał w końcu do Turcji, 
gdzie trafił jako lekarz wojskowy do 
garnizonu w Bagdadzie. Przenoszony 
z jednej placówki do drugiej prze-
mierzył całe państwo Tureckie (m.in. 
Armenia, Hercegowina, Albania). 
Podczas tych wojaży zbierał rośliny 
do wielkiego zielnika. W Albanii za-
służył się w likwidacji epidemii cho-
lery (1880), a nad Tygrysem dżumy 
(1884 r.). Zmarł w Bułgarii, w 1894 r. 
Sporo publikował z zakresu botaniki 
i archeologii. Zbiory etnograficzne 
i archeologiczne po Jabłonowskim 
znajdują się w Krakowie i Wiedniu. 
Za zasługi w walkach z zarazami 
uzyskał liczne odznaczenia tureckie 
i austriackie.

W rejonie Ojcowa, Pieskowej 
Skały operowały m. in. oddziały 
Mariana Langiewicza, żuawi śmierci 
francuskiego podoficera Franciszka 
Rochebruna (żuawi byli w gronie 
atakujących Miechów). Tymczasem 
20 lutego do Olkusza wrócili Rosjanie. 
W kwietniu przez granicę przedarł 
się 300 osobowy oddział Anasta-
zego Mossakowskiego. Największe 
powstańcze wydarzenia na ziemi 
olkuskiej, to m.in. obóz w Ojcowie 
oraz bitwy pod Pieskową Skałą i pod 
Krzykawką, o której za chwilę. Wal-
czyli w Olkuskiem tej miary żołnierze 
co wspomniani Apolinary Kurowski, 
Marian Langiewicz, Franciszek Ro-
chebrun, a także Stefan Malczewski, 
Józef Miniewski, Antoni Jeziorański. 
To właśnie Miniewski dowodził 600 
osobowym oddziałem, w którego 
składzie była „Legia Cudzoziemska”. 
Oddział brał udział w zwycięskiej 
bitwie pod Podlesiem (4 maja 1863 
r.) i dzień później w słynnej, choć 
przegranej bitwie pod Krzykawką, 
którą stoczył z 7 Witebskim Puł-
kiem Piechoty. W jej trakcie poległ 
bohaterski Włoch, towarzysz broni 
Garibaldiego, płk. Francesco Nullo. 
Pochowano go na Starym Cmentarzu 
w Olkuszu. Wśród zmarłych był też 
inny Włoch z oddziału Nullo: porucz-
nik Elia Marchetti, który ranny 5 
maja oddał ducha w dwa dni później 
w Chrzanowie, gdzie z niebywałym 
trudem i poświęceniem dostarczyli go 
frontowi towarzysze. Ośmiu Włochów 
dostało się po bitwie do niewoli. Wraz 
z kilkoma Francuzami i Rosjanami 
wszyscy oni trafili na Sybir, co w rozu-
mieniu carskich sędziów musiało być 
wielkodusznością, skoro wcześniej 
skazani byli na śmierć.

Francesco Nullo (1826 -1863). 
Urodzony w podalpejskim Bergamo. 
Już w 1848 r., roku Wiosny Ludów 
było mu dane walczyć w okupowanym 
przez Austriaków Mediolanie, wtedy 
też poznał Adama Mickiewicza, który 
tworzył we Włoszech liczący 150 
ochotników polski legion. Za zasługi 
wojenne otrzymał Nullo stopień cho-
rążego. W roku 1849, gdy lud rzymski 
ogłosił republikę, na „Wieczne miasto” 
ciągnęli od północy Austriacy, a od 
południa wojska Królestwa Neapolu. 
Rzymu broniły oddziały Mazziniego 
i Legion Polski. Nullo, wówczas do-
wódca Lansjerów Śmierci wykazał się 
niezwykłą odwagą. Także tamte czasy 

to początek jego znajomości z Maria-
nem Langiewiczem. Gdy republika 
upadła wrócił do Bergamo. W 1860 
należał do owego ”Tysiąca czerwo-
nych koszul” (200 z nich poprowadził 
Nullo z rodzinnego Bergamo), który 
to oddział towarzyszył słynnemu 
Garibaldiemu, wodzowi walczącemu 
o zjednoczenie Włoch, w wyprawie 
na Sycylię. Wsławił się wówczas 
samotną konną szarżą na barykadę 
w Palermo. Rok później towarzyszył 
Garibaldiemu w jego marszu na Rzym 
(„Rzym, albo śmierć”). Dostał się do 
niewoli, wypuszczony zeń powrócił do 
domu. W walkach o zjednoczenie wło-
skiego państwa dosłużył się stopnia 
pułkownika. W 1863 r., na wieść, że 
w Polsce wybuchło powstanie, oraz 
słysząc o sukcesach Langiewicza 
w Miechowskiem, postanowił ruszyć 
na pomoc, gdyż: „Dotychczas Polska 
nie słyszała nic więcej prócz plato-

nicznego nawoływania do męstwa 
i oznak sympatii, których nie szczędzi 
jej Środkowa Europa. Powinniśmy 
uczynić teraz coś ponadto więcej, 
ponieważ Polacy nie ograniczyli się 
w prawieniu nam pięknych słówek, 
lecz przybywając tu odważnie stawiali 
na szali życie swoje” (fragm. odezwy 
F. Nullo). Punkt zborny dla ochotni-
ków z Włoch był w Krakowie. Termin 
zbiórki wyznaczono na 1 maja 1863 
r. Nie wszystkim Włochom udało się 
dostać do Krakowa, gdyż Austriacy 
pamiętający bitwy pod Magentą i Sol-
ferino wielu Włochów zatrzymali, by 
ich odesłać z powrotem do Italii. Nullo 
jakoś zdołał zmylić czujność Austria-
ków, dla niepoznaki zgolił nawet swe 
słynne sięgające uszu wąsy, o czym 
zdają się zapominać malarze oddający 
na płótnie ostatnie chwile pułkowni-
ka. Z częścią ochotników włoskich (16 
ludzi) stworzył Legion Cudzoziemski 
i połączył go z oddziałem płk Józefa 
Miniewskiego. Od Rządu Narodo-
wego obaj otrzymali mianowania na 
generałów, choć później Miniewski 
powrócił do stopnia pułkownika (tytuł 
generalski dla Nullo potwierdziła 
Komisja Weryfikacyjna Weteranów 
w 1919 r.). Nullo nie mógł dowodzić 
tym oddziałem, bo nie znał języka 
polskiego. W skład owego Legionu 
oprócz Włochów wchodziło jeszcze 7 
Francuzów, 8 Polaków i 1 Inflantczyk. 
Liczący ok. 500-600 ludzi oddział 
powstańczy opuścił Kraków 2 maja. 
Dzień później, maszerując lasami, 

przekroczyli granicę kongresówki 
w okolicach Podlesia (k. Bolesła-
wia). 4 maja miała miejsce potyczka 
w Podlesiu, w której Moskale stracili 
10 żołnierzy. Dzień później stoczono 
tragiczną dla powstańców bitwę pod 
Krzykawką... Książę Szachowski 
napisał w raporcie wysłanym do War-
szawy: „Banda złożona z 600 ludzi, 
która weszła w granice Królestwa 
Polskiego od strony Krakowa została 
rozbita dnia 28 kwietnia (5 maja) 
w okolicach Sławkowa, w krzykaw-
skich lasach”. Wiemy, jak wyglądały 
ostatnie chwile „naczelnika bandy” - 
jak nazwano Nulla w owym raporcie. 
Włoch chciał poderwać żołnierzy do 
ataku. Krzyknął tylko „Naprzód na 
bagnety” (na tym zwrocie zresztą 
kończyła się jego znajomość polskiej 
mowy) i wtedy kula trafiła w nogę 
dosiadanego przezeń konia, druga 
dosięgła jego serca. Nullo zginął. 

Ponoć Kozacy w jakimś dzikim szale 
cięli jego ciało szablami. W końcu 
jednak Rosjanie, doceniając męstwo 
pułkownika, zgodzili się na wojsko-
wy pogrzeb z wszystkimi honorami 
na olkuskim cmentarzu, a kondukt 
poprzedzał oddział rosyjskiej konni-
cy. Mieszkańcom zabroniono jednak 
udziału w uroczystościach, nakazując 
nawet, aby drzwi domów przy ulicach, 
którymi szedł kondukt żałobny, były 
zamknięte. Garibaldi śmierć przyja-
ciela skomentował takimi słowami: 
„Któż mógł go powstrzymać?! Rwał się 
do Polski, aby krwią naszą zapłacić 
za tę krew, jaką Polacy przelewali 
na wszystkich polach Europy nie-
wdzięcznej, okrutnej i samolubnej, 
która ich opuściła”. Pamiętali o niej 
tylko nieliczni: wspomniani: Nullo, 
Rochebrun, a także Węgier Otto Es-
terhazy, paryski filozof i literat Emille 
Andreoli, Ukraińcy Andriej Potiebnia 
i Mitrofan Podhaluzin, jeszcze kilku 
Włochów jak Marchetti, Carolli. Do-
dajmy, że Francesco Nullo pozostawił 
po sobie pamiętniki, które na polski 
przełożył ksiądz Franiszek Kacz. 

Pułk i szwadron olkuski. Warto 
też przypomnieć, że w stworzonym 
przez dyktatora Romualda Traugutta, 
a sformowanym przez gen. Józefa 
Hauke - Bosaka II Korpusie była 
dywizja krakowska, a w niej pułk 
olkuski, w którego składzie znajdował 
się np. szwadron olkuski dowodzony 
przez jakiś czas przez Kozaka polskie-
go pochodzenia rotmistrza Uragana 

(Mitrofana Podhaluzina vel Popowa). 
Człowiek ów wsławił się bohater-
stwem m.in. w czasie największej 
bitwy powstania styczniowego, pod 
Żyrzynem, w której samych jeńców 
wzięto do niewoli 150, zdobyto dwie 
armaty i 200 tys. rubli. Podhaluzin 
wsławił się tym, że udawał ze swymi 
żołnierzami Kozaka, i to tak dobrze, 
że wielu Rosjan udało mu się wziąć do 
niewoli. Brał też udział w nieudanym 
zdobywaniu Opatowa (21 lutego 1864 
r.). Dla Podhaluzina udział w powsta-
niu po polskiej stronie zakończył się 
przed plutonem egzekucyjnym w fosie 
Aleksandrowskiej Cytadeli. Był bodaj 
ostatnim rozstrzelanym powstań-
cem, zginął bowiem 4 grudnia 1866 
r., dwa lata po faktycznym upadku 
powstania.

Nawet dociekliwi badacze dziejów 
powstania na ziemi olkuskiej nie 
zanotowali udziału w nim Jana Ku-
barego, słynnego później podróżnika, 
jednego z największych badaczy wysp 
na Pacyfiku. A tymczasem Kubary 
był przez pewien czas pomocnikiem 
wojskowego naczelnika powiatu olku-
skiego, konkretnie Zygmunta Chmie-
leńskiego. Nie wspomina się też, że 
na ziemi olkuskiej bił się Jarosław 
Grottger (1840-1918), młodszy brat 
słynnego malarza i rysownika, Artura. 
Jarosław walczył jako rotmistrz pod 
dowództwem A. Mossakowskiego, 
Oxińskiego, Matuszewicza, Słupskie-
go i E. Taczanowskiego. Trafił potem 
na Sybir, skąd wrócił dzięki amnestii 
i środkom, które jego brat Artur uzy-
skał ze sprzedaży m.in. wstępnego 
kartonu do słynnego cyklu „Wojna”. 

Naczelnicy powstańczy. W tym 
miejscu warto wspomnieć o wszyst-
kich naczelnikach, bo dotąd wymie-
niliśmy tylko Andrzeja Trawińskiego 
(pełnił obowiązki od lutego) i Ignacego 
Dobrskiego, który sprawował tę 
funkcję też w początkowym okresie 
powstania. Zygmunt Chmieleński, 
który tak dzielnie poczynał sobie na 
północy Obwodu Olkuskiego (bitwy 
pod Potokiem Złotym, Janowem, 
Szczekocinami) był naczelnikiem 
wojskowym powiatu olkuskiego od 
sierpnia 1863 r., kiedy to zastąpił 
ziemianina z Tąpkowic Wiktora Gra-
biańskiego, gdyż tenże wpadł w ręce 
Rosjan podczas bitwy pod Szklarami. 
Co ciekawe ów Grabiański to bodaj 
jedyny spośród powstańców na ziemi 
olkuskiej, który brał jeszcze udział 
w zrywie 1830-31 roku (w 1 p. Kra-
kusów przeszedł całą kampanię aż po 
przejście do Prus, a za udział w bitwie 
pod Kałuszynem dostał Krzyż Virtuti 
Militari), potem walczył w 1848 r. 
w Krakowie, a rok później na Wę-
grzech. Funkcję naczelnika cywilnego 
pełnił od marca 1863 r. Wincenty Sie-
mieński, którego w sierpniu zastąpił 
Bolesław Anc z Jędrzejowa, uważany 
za „czerwonego”. Zwłaszcza Chmie-
leńskiego i Anca „chwalą” history-
cy za „doprowadzenie do dalszego 
umocnienia organizacji powstańczej 
w powiecie” (R. Szwed). Rząd Na-
rodowy wyznaczył też organizatora 
powiatowego, którym wyznaczono 
olkuskiego aptekarza Kreczmara, 
a jego pomocnikiem Alberta Otto 
Esterhazego, Węgra z pochodzenia. 
Organizowali oni policję i żandarme-
rię powstańczą. O ile o pierwszym 
niemal nic nie wiemy, to o owym 
Węgrze mamy nieco informacji. Wia-
domo, że pochodził właśnie „z tych” 
arystokratów Esterhazych i walczył 
już w powstaniu węgierskim w 1848 
r. Bił się też w kampanii włoskiej, 
biorąc udział w wyprawie Garibaldie-
go. Jakiś czas mieszkał we Włoszech, 
potem w Anglii (w Londynie), skąd 
dopiero trafił do Krakowa, gdzie 
wyznaczono mu wspomnianą funk-
cję przy organizatorze powiatowym 
w Olkuszu. To on sformował oddział 
(trzy kompanie piechoty i kilkadzie-
siąt osób jazdy), z którym Zygmunt 
Chmieleński operował na północy 
Obwodu Olkuskiego. Zginął śmiercią 
bohatera, po zaciętej walce, ugodzony 
kulą w skroń, broniąc z podległym mu 
oddziałem lasku na lewym skrzydle 
wojsk powstańczych w bitwie pod 
Mełchowem (30 IX); pochowano go 
w Lelowie. Jego fotografię miał Justyn 
Sokulski, autor notki o Esterhazym 
zamieszczonej w PSB.

Powstanie styczniowe  
na Ziemi Olkuskiej

Car Aleksander II Romanow.

O G Ł O S Z N I E  P Ł A T N E
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KALENDARIUM

=13 stycznia
17:00 Kubo i dwie struny (2D DUBBING)
19:00 Paterson (2D NAPISY)
=14 stycznia
17:00 Kubo i dwie struny (2D DUBBING)
19:00 Paterson (2D NAPISY)
=14 stycznia
17:00 Kubo i dwie struny (2D DUBBING)
19:00 Paterson (2D NAPISY)
=16 stycznia
17:00 Kubo i dwie struny (2D DUBBING) 
19:00 Paterson (2D NAPISY) 
=17 stycznia
17:00 Kubo i dwie struny (2D DUBBING) 
19:00 Paterson (2D NAPISY) 
=20 stycznia
20:30 Assassin’s Creed (3D NAPISY) 

=15 stycznia
12:00 Królowa Śniegu 3 (3D DUBBING)
18:00 Siedem minut po północy (2D NAPISY)
20:00 Ukryte piękno (2D NAPISY)
=17 stycznia
16:30 Królowa Śniegu 3 (3D DUBBING) 
18:00 Siedem minut po północy (2D NAPISY) 
20:00 Ukryte piękno (2D NAPISY) 
=18 stycznia
14:30 Królowa Śniegu 3 (3D DUBBING) 
18:00 Siedem minut po północy (2D NAPISY) 
20:00 Ukryte piękno (2D NAPISY) 
=19 stycznia
16:30 Królowa Śniegu 3 (3D DUBBING) 
18:00 Siedem minut po północy (2D NAPISY) 
20:00 Ukryte piękno (2D NAPISY) 
=20 stycznia
15:30 Po prostu przyjaźń (2D Pl) 
18:00 Assassin’s Creed (3D NAPISY) 
20:15 Po prostu przyjaźń (2D Pl) 

=13 stycznia
15:30 1/8 finałów MP Juniorek w piłce ręcznej: SPR 
Rzeszów - MOSM Tychy 
18:00 1/8 finałów MP Juniorek w piłce ręcznej: SPR 
Olkusz - SPR Rzeszów
=14 stycznia
08:30 Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar 
Srebrnego Miasta - eliminacje I
13:00 SPR Olkusz. Liga piłki ręcznej: Dzieci
16:30 1/8 finałów MP Juniorek w piłce ręcznej: SPR 
Olkusz - MOSM Tychy
20:00 III liga siatkówki: Kłos Olkusz - Hutnik Kraków 
=15 stycznia
10:00 SPR Olkusz. Liga Juniorek Młodszych: SPR - PM Tarnów
15:00 Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar 
Srebrnego Miasta - eliminacje II

=20 stycznia
09:30 Powiatowa Licealiada - koszykówka chłopców 
=21 stycznia
08:30 Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar 
Srebrnego Miasta - eliminacje III 
=22 stycznia
08:30 Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar 
Srebrnego Miasta - FINAŁ 
15:00 SPR Olkusz. Liga piłki ręcznej: Młodziczki 
18:30 Olkuska Liga Oldbojów Futsal 2016/2017 

=15 stycznia
15:00 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Olkuszu 
16:30 „Sylwester na Bis” - wyjazd do Teatru Rozrywki 
w Chorzowie  / Chorzów
=16 stycznia
09:00 - 10:15 „Musical o Kocie w butach przy wesołych 
nutach” - spektakl Teatru Moich Marzeń 
10:30 - 11:45 „Musical o Kocie w butach przy wesołych 
nutach” - spektakl Teatru Moich Marzeń 
=17 stycznia
09:00 - 10:15 „Musical o Kocie w butach przy wesołych 
nutach” - spektakl Teatru Moich Marzeń 
10:30 - 11:45 „Musical o Kocie w butach przy wesołych 
nutach” - spektakl Teatru Moich Marzeń 
=18 stycznia
09:00 - 10:15 „Musical o Kocie w butach przy wesołych 
nutach” - spektakl Teatru Moich Marzeń 
10:30 - 11:45 „Musical o Kocie w butach przy wesołych 
nutach” - spektakl Teatru Moich Marzeń 
17:00 Gdzie mieszka Sztuka? - Cykl twórczych spotkań 
dla dzieci 
=19 stycznia
17:00 Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
=20 stycznia
08:30 - 13:00 Spektakle teatralne dla dzieci 
17:00 Gala wręczenia nagród i wyróżnień Cordis Nobilis 
=21 stycznia
17:00 Koncert Charytatywny Stowarzyszenia Wszyscy dla 
Wszystkich 

=15 stycznia
15:00 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Bolesławiu
=16 stycznia
Akademia Aktywnego Seniora 
16:30 Kurs kroju i szycia - pierwsze spotkanie 
=19 stycznia
17:00 Rodzinne popołudnie z kolędą 
=20 stycznia
17:00 Wernisaż wystawy malarstwa Ewy Dychtoń i Iwony 
Skupińskiej pt. „Dworskie malowanie” 

=13 stycznia
17:00 Kolęda Cię Uzdrowi! Musical kolędowo-pastorałko-
wy Studia Efendi Clue i Sekcji Wokalnej MOK

=15 stycznia
14:00 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Bukownie
=19 stycznia
17:00 Otwarcie wystawy Ireny Kiełtyki „...zatrzymane 
w czasie”

=22 stycznia
16:00 Kabaret Skeczów Męczących
19:00 Kabaret Skeczów Męczących

=14 stycznia
10:00 - 11:00 Rozumiem, co czytam dla kl. II i III
11:00 - 12:00 Bajkowe soboty dla rodziny
12:30 - 13:30 Rozumiem, co czytam dla kl. IV-VI
=17 stycznia
17:00 Ilkusiana - spotkanie promujące wydanie 15. 
numeru półrocznika
=19 stycznia
10:00 - 15:00 Warsztaty komputerowe dla seniorów
=21 stycznia
10:00 - 11:30 Uniwersytet Juniora - wykład

=13 stycznia
18:00 Spotkanie z Krzysztofem Lisowskim - Galeria BWA 
Olkusz, ul. Szpitaln
=20 stycznia
17:00 Spotkanie z pisarką Magdą Majcher - Galeria BWA 
Olkusz, ul. Szpitalna

=16 stycznia
16:30 Zajęcia wokalno-aktorskie 
20:30 Zumba 
=17 stycznia
16:45 Język angielski 
17:00 Zajęcia krawieckie 
17:15 Muzyczna uczta 
=18 stycznia
16:30 Zajęcia wokalno-aktorskie 
17:00 Zajęcia krawieckie 
=19 stycznia
16:00 Korepetycje z matematyki 
16:15 Plastyka dla dzieci 
19:30 Latin Dance 

=Do 23 stycznia w Klubie Krecik trwają zapisy na 
zajęcia:
- Język rosyjski - grupa dla dzieci (od 7 roku życia), doro-
śli: grupa B zaawansowana, grupa A początkowa)
- Język angielski [grupy dla dzieci (6 - 8 lat); (9 - 13 lat), 
dorośli grupa początkowa oraz grupa zaawansowana]

- Kuchnia Kresowa oraz wschodnia 
- Klub Kresowy: różnice kulturowe 
- Kącik Kolekcjonera, czyli spotkania dla miłośników 
znaczków, monet, medali etc.
- Zumba 
- Tai chi 
- Klub Matki i Dziecka 
- Spotkania backpackersów, czyli jak i gdzie podróżować 
za grosze
- Spotkanie koła robótek ręcznych na drutach 
- Zajęcia plastyczno-artystyczne: Malowanie na szkle 
- Odrabianie lekcji 

- Zajęcia plastyczne dla dzieci

=16 stycznia
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik Samopomocy, 
Salonik Prasowy, Klubowa Kawiarenka, Kącik Wędrującej 
Książki. 
16:00 Język niemiecki dla Seniora 
17:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
17:00 Zajęcia dla dzieci z tańca nowoczesnego w wieku 
od 7-10 lat 
17:15 Zajęcia komputerowe dla początkujących 
=17 stycznia
14:00 Wspólne Śpiewanie 
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik Samopomocy, 
Salonik Prasowy, Klubowa Kawiarenka, Kącik Wędrującej 
Książki. 
16:00 Międzypokoleniowy Kącik Komputerowy dla 
zaawansowanych 
16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
17:00 - 18:00 Klub Magicznej Nitki 
17:00 Spotkanie grupy teatralnej Lęgowisko 
17:00 Szachy dla Seniorów 
=18 stycznia
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik Samopomocy, 
Salonik Prasowy, Klubowa Kawiarenka, Kącik Wędrującej 
Książki. 
15:00 Wspólne Śpiewanie 
16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
=19 stycznia
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik Samopomocy, 
Salonik Prasowy, Klubowa Kawiarenka, Kącik Wędrującej 
Książki. 
16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
=20 stycznia
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik Samopomocy, 
Salonik Prasowy, Klubowa Kawiarenka, Kącik Wędrującej 
Książki. 

=13 stycznia
GEPA LOGISTICS Super Rally - Bukowno
=14 stycznia
GEPA LOGISTICS Super Rally - Bukowno
=15 stycznia
GEPA LOGISTICS Super Rally - Bukowno

powiat
Piotr�Kubiczek

W najbliższą niedzielę już po raz 
25. na całym świecie zagra Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy 
Jurka Owsiaka. Przez cały dzień 
na ulicach będzie można spotkać 
wolontariuszy z puszkami, którzy 
za wsparcie akcji nagradzać będą 
charakterystycznymi czerwonymi 
serduszkami. Pieniądze zebrane 
podczas tegorocznej akcji zostaną 
przeznaczone na ratowanie życia 
i zdrowia dzieci oraz seniorów.

Wzorem poprzednich lat dwa 
największe sztaby w powiecie olku-
skim zlokalizowane będą w Olkuszu 
i Bukownie. Tam oprócz porannych 
odpraw wolontariuszy, przygotowano 
również atrakcyjne, popołudniowe 
bloki artystyczne.

BUKOWNO
To właśnie w Bukownie w sali 

widowiskowej Miejskiego Ośrodka 

Kultury 25. Finał WOŚP ruszy naj-
wcześniej. Początek zaplanowano na 
godz. 14.00. W programie znajdą się 
występy Miejskiego Przedszkola w Bu-
kownie: grupy „Gumisie”, „Skrzaty”, 
„Rybki”, „Kreciki”, 
„ K w i a t u s z k i ” , 
„Kaczuszk i ” , 
„Biedronki” , 
a także przed-
stawicieli sekcji 
wokalnej MOK 
występującymi 
w duetach z ama-
torami Koncertu 
Polskiej Piosenki. Dla 
widowni zatańczą rów-
nież członkowie Szkoły Tańca 
Marengo, a na scenie pojawią się też 
uczniowie Zespołów Szkół nr 1 i 2 
wraz z nauczycielami. Na godz. 16.00 
zaplanowano wjazd tortu WOŚP 
Sztabu Bukowno. Trzeba wiedzieć, 
że to już 17. edycja Orkiestry, kiedy 
to miejscowa drużyna prowadzona 
przez Annę Strzelczyk zbiera fun-
dusze na wsparcie polskiej służby 
zdrowia. Ponadto w każdej wolnej 

chwili, przeprowa-
dzane będą licytacje 
przedmiotów od dar-

czyńców i gadżetów 
WOŚP. Od 14.00 do 

18.00 w czytelni Biblio-
teki Miejskiej prowadzona 

będzie również rejestracja 
potencjalnych dawców komórek 

macierzystych.
Wieczorny blok atrakcji roz-

pocznie Sandra Sobczyk, z sekcji 
Fitness & Dance. Następnie koncert 
da Orkiestra Dęta ZGH „Bolesław”. 
Instrumentaliści poprowadzą również 
wszystkich uczestników jubileuszo-
wego finału pod Urząd Miejski, skąd 
punktualnie o 20.00 posłane zostanie 
„Światełko do nieba”.

OLKUSZ
Jubileuszowe granie na scenie 

sali widowiskowej MOK o godz. 
15.00 rozpocznie Ognisko Muzyczne 
„Żaczek”. Godzinę później koncerto-
wać będzie zespół „Guitarstep”, a na-
stępnie popis swoich umiejętności 
dadzą młodzi skrzypkowie ze Szkoły 
Suzuki. Następni w kolejce po występ 
przed publicznością są podopieczni 
Doroty Stachowicz-Mączki z Ogniska 
Muzycznego „DodiArt”, a po nich 
zaprezentuje się dobrze znany olku-
skiej widowni zespół wokalny MOK. 
Przed pokazem sztucznych ogni nie 
lada gratka czeka na miłośników 
rockowych brzmień, bowiem ze swoim 
repertuarem przed mikrofonami 

staną członkowie formacji „Unchan-
ted” i „Hurrockaine”. Po tradycyjnym 
„Światełku do nieba” koncertową 
stronę 25. Finału WOŚP zakończy 
zespół „Wotum”.

Dodatkowo od godz. 15.00 widzo-
wie będą mogli skorzystać z atrakcji 
przygotowanych przez grupę teatralną 
Glutaminian Sodu. W planach pokazy 
kuglarskie oraz malowanie buziek. 
Oczywiście nie zabraknie też licytacji 
atrakcyjnych gadżetów. - Serdecznie 
zapraszamy! Co roku możemy na Was 
liczyć i wszyscy jesteśmy przekonani, 
że i tym razem wspólnymi siłami 
uda nam się dołożyć sporą cegiełkę 
do wspólnego dobra – mówi Beata 
Soboń, dyrektor olkuskiego MOK-u.

Największa na świecie Orkiestra 
zagra również w innych częściach 
powiatu. W Bolesławiu jej start za-
planowano na 15.00. W tamtejszym 
Dworze gwiazdą wieczoru będzie 
Piotr Herdzina. Ponadto wystąpią: 
uczniowie ze szkół w Krzykawie i Bo-
lesławiu, miejscowe przedszkolaki, 
a także formacje zrzeszone w Cen-

trum Kultury tj. „kropka PL”, „Psotki” 
i „La Cultura”. Pokaz medyczny oraz 
pierwszą pomoc zapewnią strażacy 
ochotnicy z Lasek.

Dwie godziny później ruszy kon-
certowa strona WOŚP w Kluczach. 
Na scenie „Papiernika” zaprezentują 
się uczniowie z tamtejszej szkoły 
podstawowej, zespół „Rodaczanie” 
oraz „Merkaba” z wokalistką Olgą 
Sierką i pięcioma wszechstronnymi 
muzykami. Dla dzieci przygotowano 
malowanie buziek, modelowanie 
balonów oraz wielkie bańki mydlane, 
a na wszystkich czekać będą kramiki 
z różnościami i pysznościami.

Wolbrom już kilka lat temu zre-
zygnował z organizacji zbiórki pienię-
dzy u siebie, a w Jangrocie co prawda 
na ulice wyjdą wolontariusze, ale 
tegorocznej akcji nie będą towarzy-
szyć żadne dodatkowe atrakcje. Czy 
uda się pobić rekord z poprzedniego 
roku, kiedy to w całym powiecie na 
rzecz Fundacji Jurka Owsiaka udało 
się zebrać ponad 153 tysiące złotych? 
Przekonamy się niebawem.

Jubileuszowy 
Finał WOŚP
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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:

www.inwestlokum.pl

- biuro nieruchomości  
- pośrednictwo w zakresie 

kupna-sprzedaży,  
wynajmu: lokali,domów,  

magazynów, gruntów

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

Już po raz siódmy ucznio-
wie II LO w Olkuszu mieli 
okazję uczestniczyć w pro-
jekcie „Enter Your Future” 
organizowanym przez Mię-
dzynarodowe Stowarzy-
szanie Studentów Nauk 
Ekonomicznych i Handlo-
wych - organizację obecną 
w 107 krajach świata, liczącą  
50 000 członków, która 
jest największą organizacją 
pozarządową prowadzoną 
przez studentów.

Studenci pracujący w ramach 
organizacji, poprzez sieć wymian 
międzynarodowych trafiają do 
różnych krajów świata, zdoby-
wając w ten sposób doświad-
czenie zawodowe i kulturowe, 
a prowadzone przez nich zajęcia 
stają się płaszczyzną wymiany 
niezwykłych doświadczeń kul-
turowych. W tym roku przybyli 
Josh z Malezji oraz Nima z Iranu. 

Przez dwa grudniowe tygodnie 
prowadzili oni warsztaty kul-
turowo-językowe przybliżając 
uczniom historię, geografię oraz 
zwyczaje swoich krajów. Pod-
czas tegorocznych warsztatów 
udało nam się również porów-
nać systemy edukacyjne Polski, 

Malezji i Iranu. Spotkania były 
prowadzone w języku angiel-
skim, co stanowiło doskonałą 
okazję sprawdzenia umiejętności 
językowych. Uczniowie mieli 
także możliwość uczestniczenia 
w popołudniowych spotkaniach 
czy wycieczkach po okolicy wraz 
ze smakowaniem polskiej kuchni, 
a więc lekcje nie były jedyną 
okazją do kontaktów i ćwiczenia 
języków obcych. Warto przy-
pomnieć, że w ciągu sześciu lat 
współpracy II LO z wolontariu-
szami, w szkole pojawili się stu-
denci między innymi z Kanady, 
Stanów Zjednoczonych, Nowej 
Zelandii, Brazylii, Chin, Meksy-
ku, Gruzji, Sri Lanki, Indonezji 
czy Wietnamu. Spotkania te 
zawsze cieszą się olbrzymim po-
wodzeniem i wszyscy oczekujemy 
na kolejne.

Niezwykli goście w II LO 
w Olkuszu

ARTYKUŁ SPONSOROWANYO G Ł O S Z N I A  P Ł A T N E

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

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

Tel.(512)898278.

uSługi

=FiRmA iNTROLigATORSKA 
"Jupiter"

Olkusz, ul. Mickiewicza 19 
(naprzeciwko „Victorii”).  
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (du¿a iloœæ 
kolorów), bindowanie, 
termobindowanie, bigowanie, 
z³ocenie metod¹ termodruku.

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

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

Tel.(793)001819.

eLeKTROTechNiczNe

=Naprawa telewizorów.  
Tel.(535)871074.

FiNANSOWO - PRAWNe

=chwilówki oraz zastaw. 
Tel.(796)435370.

Lombard Tomasz Kie³tyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4,  

czynne 8-20, skup i sprzeda¿ 
z³ota, atrakcyjne ceny, super 
warunki. Tel.(512)777884.

Kancelaria Prawno-Finansowa 
Sudlex, ul. Augustiañska 8, 

Olkusz.

Œwiadczymy us³ugi doradztwa 
prawnego, w szczególnoœci: 

-przygotowujemy opinie 
prawne z gwarantowan¹  

cen¹ 39 z³, 

-sporz¹dzamy pisma proce-
sowe 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

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

OKOLiczNOœciOWe

=ATELIER Olkusz, ¯uradzka 
1 zaprasza. Natychmia-
stowe zdjêcia do dokumen-
tów (drobny retusz gratis, 
mo¿liwoœæ wykonania w domu 
u klienta). Tel.(600)057912.

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

mOTORyzAcjA
=OLeje, FiLTRy, AKce-
SORiA i PROFeSjONALNe 
NARzêDziA SAmOchODOWe
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz, ul. 
Sikorka 21. Tel.(32)6450660, 
czynne: 8-19.

=AuTO-SzyBy: markowe 
szyby samochodowe, 
sprzeda¿, monta¿, naprawa, 
serwis. Bogucin Du¿y 
100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.

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

Autoskup, osobowe,  
dostawcze.  

Tel.(531)666333.

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

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

Tel.(793)001819.

=POmOc DROgOWA.  
Tel.(695)634005.

NieRuchOmOŚci

LOKALe uŻyTKOWe

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

PRAcA

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

=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.
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ZDROWIE i URODA
CHIRURG
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.

Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgi i  ogólnej .  Wt.  17.00 –  19.00.  
Tel. 604 410 240.

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

Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
O l ku s z ,  u l .  S ł a w ko w s ka  4 .  C zwa r te k  
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 733 96 79.  
www.gal-med.com

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.

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

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

CHIRURG oRtopEDa
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.

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.

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.

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.

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.

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

Magdalena Sporek-Osołkowska lek. med., 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.

Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermatolog. 
(lecznie dorosłych i dzieci) Olkusz, ul. Bylicy 1  
p. 11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75.  
Pn., śr. 16.00-18.00.

DIaBEtoloG
Diabetolog, diagnozowanie i leczenie cukrzycy. 
NZOZ Pro Familia J. Kantego 28, 32-300 Olkusz. 
Tel 32 754 35 22, 793 346 033.

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
Agnieszka Żak-Gołąb dr n. med. , 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.

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

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
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.  
Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 17-18. Tel.  
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.

Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wt., pt 17-19.  
Tel. 514 288 668 (po 15.).

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. 

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.

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.

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
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.
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.

Kardiolog/Kardiochirurg oferują swoje usługi w 
NZOZ Pro-Familia w zakresie leczenia i kwalifika-
cji do zabiegów. NZOZ Pro Familia J.Kantego 28 
tel. 32 754 35 22, 793 346 033.
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog. 
Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzol-
kusz.pl Rejestracja telefoniczna: 604 052 027.
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
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.
Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista 
kardiolog. Diagnostyka i  leczenie nadciśnienia 
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń 
rytmu serca. EKG, Echo serca, Holter EKG, Holter 
ciśnieniowy. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28  
(I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.

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

laRYnGoloG
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista 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.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz,  
ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032, 
32 754 34 64 (po 15.). Pon., czw. 15-17.
Lidia Liszczyk-Mania lek. med., laryngolog 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.
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.

loGopEDa
Agnieszka Kowal, logopeda dyplomowany. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 29 (budynek byłego OPB), 
I piętro, pok. 21. Rejestracja tel. 606 262 291.
Beata Bryzik neurologopeda, pedagog, nauka 
czytania, terapia metodą Tomatisa i Warnkego 
Tel. 505130586. Gabinet edukacyjno-logope-
dyczny: Nauczę się mówić ul. Augustiańska 8 
Olkusz.
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.
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
Studio Venus, Joanna Sułowicz dr n. med., 
dermatolog, wenerolog, lekarz medycyny este-
tycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny este-
tycznej. Olkusz, Krakowskie Przedmieście 7,  
Tel. 501 310 050.

nEfRoloG
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
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.

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

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

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

Maria Marciniak-Chmielewska lek. med. .  
Gabinet Neurologiczny. Olkusz, ul. Nowowiejska 11. 
Rejestracja telefoniczna codziennie w godz. 10.00-
18.00. Tel. 696 024 735.

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. 

Renata Mędrek - Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Reje-
stracja telefoniczna: 501 760 436.

oKUlIsta
Anita Lyssek – Boroń, dr n. med. specjalista 
chorób oczu. Szeroka diagnostyka oka (OCT, USG, 
foropter), wieloletnie doświadczenie w chirurgii 
zaćmy, jaskry, siatkówki. Olkusz, ul. Parkowa 9a, 
wt., czw. od 16:30. Rejestracja tel. 606 790 500.

Diagnostyka i chirurgia oka „OKO-TEST” pod 
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty 
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. 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.

„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
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista 
medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921.

Jarosław Szczurek, lek. med. Spec. chorób 
noworodków. USG stawów biodrowych, mózgu, 
jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, ul. Piłsudskiego 
14 A, Rejestracja tel. 503 706 119.

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

Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób 
dzieci, neonatolog. Diagnostyka i leczeni dzieci  
i noworodków, badania USG: głowy, jamy 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.

psYCHIatRIa  
/ psYCHotERapIa
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.

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 Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wolbrom, 
Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 408.
Gabinet Psychoterapeutyczny - Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 
www.olkuszpsycholog.pl

Gabinet Psychoterapii Maria Suchodolska-Wój-
cicka. Psychoterapia, konsultacje (dzieci, dorośli). 
ul. Krakowska 3, Olkusz oraz Rynek 19, Wolbrom. 
Tel. 693 697 592.
Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra,  
psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 28. 
Czw.: 15-20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 89. 
Kraków, ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, czw. 8-13,  
pt. 15-20. www.opoczynska-morasiewicz.pl

REHaBIlItaCja
C e n t r u m  M e d y c z n o - R e h a b i l i t a c y j n e  
Marlibo-Medica w Olkuszu. Tel.: 32 6261731  
w w w . m a r l i b o - m e d i c a . p l  
Specjalistyczna Rehabilitacja dorosłych, dzieci i 
niemowląt. Nowoczesny sprzęt medyczny.
Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów.
Terapia manualna, suche igłowanie, NDT-Bobath, 
PNF, McKenzie, FDM, kinesiotaping, masaż, 
kinezyterapia, fala uderzeniowa, krioterapia 
ciekłym azotem, sonda laserowa, ultradźwięki 
skojarzone, TENS, ID, JF, vacuum, pole magne-
tyczne, bioptron i inne. 
Gabinety: ortopedyczne, neurochirurgiczny, 
neurologiczny, internistyczno-kardiologiczny, 
neonatologiczny, pediatryczny, pulmonologiczny 
dla dzieci i dorosłych. Wykonujemy m. in.: USG, 
ECHO, Holter, EKG, Test wysiłkowy, blokady, 
punkcje, PRP, kwas hialuronowy, zastrzyki, kwa-
lifikacje do zabiegów chirurgicznych.
Ponadto: dietetyk, neurologopeda, psycholog, 
szkoła rodzenia, fizjo-fitness, zumba, trening 
funkcjonalny.

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

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

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

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

Janusz Kocjan, mgr fizjoterapii, w trakcie dok-
toratu (dr n.med). Rehabilitacja dzieci i doro-
słych. Ortopedyczna. Neurologiczna. Sportowa. 
Po zabiegach operacyjnych. Leczenie bólu. 
McKenz ie .  Terapia  Manualna.  Olkusz ,  
ul. K. K. Wielkiego 54A. Te. 885 628 627.  
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan

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 
(Zatrudnimy pielęgniarki). Zapewnia dializy dla 
pacjentów z Olkusza i okolic. Tel. 32 645 49 02.

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

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.

Izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog.  
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśminowa 
4. Tel. dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524. 
Pon.-pt. 9-12 i 15-19.

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

Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, 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.

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.

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

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia 
stomatologiczna. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, 
wt. 8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.

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

Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz ul. 
Broniewskiego 8A (nowy adres gabinetu). Reje-
stracja telefoniczna: 602 276 667.

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

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 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
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.
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
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrnia-
jące twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielę-
gnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10.  
Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.pl
Studio Urody „Milena” - depilacja laserowa, 
mezoterapia, kwas hialuronowy, mikroderma-
brazja,  peel ingi ,  cel lulologia,  makijaże  
i inne... Olkusz, ul. Biema 5 b. Tel. 32 445 05 58  
www.milena-uroda.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, diagnostyka USG i leczenie. Rej. 9.00-
15.00. Tel. 32 643 30 19.

UsG
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.

Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn. 
14.30-17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia 

„Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok „Skarbka”). 
Godz. 15.30-18, tel. dom. 32 643 38 46,  
600 249 359. 

Elżbieta Papuga-Szela lek. med., immunolog 
kliniczny, internista. Konsultacje, USG tarczycy, 
USG jamy brzusznej, USG węzłów chłonnych, 
badanie USG DOPPLER naczyń szyi, badanie USG 
DOPPLER żył i tętnic kończyn. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rej. tel. 32 479 10 00. Piątek 09:00–12:00. 

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

poZostałE
NZOZ Pro Familia J. Kantego 28, 32-300 Olkusz, 
tel. 32 754 35 22, 793 346 033. Oferuje usługi 
w zakresie: holter ciśnieniowy, spirometria, 
iniekcje, badania laboratoryjne, EKG wysiłkowe, 
EKG, USG, badania genetyczne.

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

13-01-2017 Piątek ul. K. K. Wielkiego 14

14-01-2017 Sobota ul. Buchowieckiego 15A

15-01-2017 Niedziela ul. Konopnickiej 4

16-01-2017 Poniedziałek ul. mickiewicza 7

17-01-2017 Wtorek ul. Skwer 6

18-01-2017 Środa ul. K. K. Wielkiego 24

19-01-2017 czwartek ul. Rabsztyńska 2


