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Drzewa rosnące przy drogach powinny  
być odpowiednio przycinane. Czy wszyscy 
pamiętają o tym obowiązku?
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Dwie szkoły z powiatu olkuskiego walczą 
o „Podwórko Talentów Nivea”. O wygranej 
zdecydują internauci.
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Jubileuszowe Dni Bukowna już za nami!  
To był naprawdę mocny wstęp do tegorocznych 
wakacji. 
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Pożar  
w „Bidzie”

� Więcej�na�stronie 3

bolesław
Wiola�Woźniczko,�fot.�PSP�Olkusz

Do groźnego pożaru doszło wczo-
raj w Karczmie „Bida” w Bolesławiu. 
Palił się dach lokalu. Akcja gaśnicza 
trwała wiele godzin. Na szczęście nikt 
nie ucierpiał.

Olkuska straż pożarna dostała 
zgłoszenie tuż po godz. 15.00. Na 
miejscu pracowało ponad 30 zastę-
pów Państwowej i Ochotniczej Straży 
Pożarnej z powiatu olkuskiego i około 
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O G Ł O S Z E N I E  U M i G  O L K U S Z

Czesław Żak nie jest już prezesem Olkuskie-
go Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. 
z o.o. Od 23 czerwca na stanowisku tym zastąpiła 
go Ewa Burakowska. Zmienił się również skład 
Rady Nadzorczej spółki, w której Zenona Fiuka 
zastąpił Rafał Solecki.

- Każdy podmiot wydatkujący środki publiczne 
musi być odpowiednio zarządzany oraz kontrolo-
wany. W ubiegłych latach rozpoczęty został proces 
restrukturyzacji spółki. Nowe brzmienie otrzymał 
statut olkuskiego TBS-u, zmieniły się też osoby 
odpowiedzialne za spółkę. Liczę na nową jakość 
pracy. Ważne jest, że Pani Ewa Burakowska i Pan 
Rafał Solecki są osobami niezależnymi politycznie, 
a biorąc pod uwagę ich doświadczenie zawodowe 
oraz wykształcenie – świetnie nadają się do powie-
rzonych im nowych obowiązków – komentuje bur-
mistrz Roman Piaśnik.

Ewa Burakowska ukończyła studia wyższe 
uzyskując tytuł magistra na Wydziale Zarządzania 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Zawodowo 
zajmuje się finansami. Zdobyte doświadczenie po-
zwoliło jej z powodzeniem prowadzić własną dzia-
łalność gospodarczą z zakresu doradztwa finanso-
wego. Wcześniej zajmowała m.in. kierownicze 
stanowiska w krakowskim oraz olkuskim oddziale 
PKO BP SA. W zakresie usług finansowych od-
powiedzialna była również za bezpośredni kontakt 
z klientem indywidualnym oraz z przedsiębiorca-
mi. Stanowisko prezesa zarządu OTBS Sp. z o.o. 
objęła 23 czerwca tego roku. W wyniku wprowa-
dzenia – zaproponowanych przez burmistrza Ro-
mana Piaśnika – zmian w statucie spółki, zarząd 
spółki jest jednoosobowy.

- Serdecznie dziękuję za tę szansę i okazane mi 
zaufanie. Jest to dla mnie duże wyróżnienie i nowe 
wyzwanie w mojej karierze zawodowej. Jestem 
przekonana, że doświadczenie zdobyte w instytu-
cjach bankowych i w prowadzeniu własnej dzia-
łalności pozwoli mi na efektywną realizację powie-
rzonych zadań – mówi Ewa Burakowska, nowa 
prezes TBS w Olkuszu.

Zmienił się również skład Rady Nadzorczej 
OTBS Sp. z o.o. Uzyskany przez Rafała Solec-
kiego w maju tego roku tytuł doktora nauk ekono-
micznych pozwolił mu w dniu 21 czerwca 2017 r. 
objąć funkcję członka Rady Nadzorczej. Rafał So-
lecki od blisko 10 lat związany jest z Małopolskim 
Centrum Przedsiębiorczości, którego jest dyrekto-
rem. Odpowiada m.in. za nadzór nad działalnością 
całej jednostki budżetowej oraz realizację części 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla MŚP i instytucji otoczenia biznesu.

OTBS Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowe-
go, w której od 2003 roku 100% udziałów posia-
da Gmina Olkusz. Od tego czasu OTBS Sp. z o.o. 
samodzielnie zrealizowało następujące inwestycje: 
budynek wielorodzinny przy ul. Legionów Polskich 
10a, adaptację budynku byłego „Hotelu Olkusz”, 
budynek wielorodzinny przy ul. Armii Krajowej 
34, budynek wielorodzinny przy ul. Armii Krajowej 
32, budynek wielorodzinny przy ul. Osieckiej 12.

Łącznie na zasób mieszkaniowy OTBS Sp. 
z o.o. składa się 237 mieszkań. Towarzystwo jest 
również właścicielem pawilonu handlowego przy 
al. Tysiąclecia 2b w Olkuszu oraz lokali użytko-
wych na parterze bloku przy ul. Armii Krajowej  
34 i 32. UMIG Olkusz

Nowe kierownictwo  
TBS w Olkuszu

P O D Z I Ę K O W A N I E

W wakacje  
za złotówkę

powiat
Wiola�Woźniczko

Wzorem ubiegłych lat, w okre-
sie wakacyjnym uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów mogą 
skorzystać z promocyjnych bile-
tów jednorazowych na przejazdy 
miejską komunikacją.

Związek Komunalny Gmin „Ko-
munikacja Międzygminna” w Ol-
kuszu zdecydował, że od 1 lipca 
do 31 sierpnia 2017 roku cena 

biletu jednorazowego za prze-
jazd na danej linii komunikacyj-
nej będzie wynosić złotówkę. Pod-
stawą do skorzystania ze zniżki 
jest ważna legitymacja szkolna.

Drogowo – boiskowych 
remontów ciąg dalszy

olkusz
Wiola�Woźniczko

Wkrótce rozpoczną się kolejne 
drogowe remonty w gminie Olkusz. 
W ubiegłym tygodniu w magistracie 
podpisano umowy z wykonawcami 
na modernizacje pięciu traktów. 
Na rozstrzygnięcie przetargów 
czeka dziewięć kolejnych zadań. 
Wiadomo również, kto w tym roku 
zmodernizuje trzy sportowe boiska 
na terenie gminy.

Konsorcjum olkuskich firm: 
Zakład Projektowania i Wykonawstwa 
Robót Drogowych mgr inż. Władysław 
Janik oraz Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno Handlowo Usługowe LINK zajmą 
się budową drogi na „Michałówkę” 
w Zawadzie (14 212,85 złotych brutto, 
10 lat gwarancji) oraz remontem drogi 
dojazdowej do pól w Gorenicach na 
działce nr 1482 (18 346,99 złotych 

brutto, 10 lat gwarancji). Budowę 
ul. Rataja w Olkusz wykona Zakład 
Remontowo – Budowlany BUDOMAT 
Mariusz Szyszka z Dąbrowy Górniczej 
(173 049,39 złotych brutto, 8 lat gwa-
rancji). Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych w Olkuszu Sp. z o.o. wygrało 
przetarg na przebudowę ul. Dworskiej 
w Niesułowicach (96 207,07 złotych 
brutto, 5 lat gwarancji.), a P.P.H.U. 
BUD-RYS Łukasz Bazior z Miechowa 
na budowę drogi gminnej w Goreni-
cach na działce nr 1507 (50 331,75 
złotych brutto, 6 lat gwarancji).

W gminie otwarto już oferty 
przetargowe na dziewięć kolejnych 
drogowych inwestycji. Chodzi o prze-
budowę drogi gminnej na działce 
682/2 w Olewinie, pierwszy etap 
przebudowy ul. Przemysłowej w Ol-
kuszu, utwardzenie terenu przy ulicy 
Miłej w Olkuszu, modernizację ul. 
Stary Gościniec w Niesułowicach, 
przebudowę drogi na działce nr 1202 
w Kosmolowie, wykonanie nakładki 

asfaltowej na drodze gminnej na 
Podgrabiu, pierwszy etap przebudowy 
ulicy Nullo w Olkuszu, budowę dróg 
transportu rolnego oraz przebudowę 
ul. Wozowej w Niesułowicach.

Najbliższe tygodnie upłyną rów-
nież pod znakiem remontów obiektów 
sportowych. W Żuradzie zostanie do-
kończone małe boisko piłkarskie. In-
westycję za 77 133,77 złotych brutto 
(przy 6-letnim okresie gwarancji) 
zrealizuje katowicka firma Greensport 
Anna Straszewska. Renowację boiska 
do gry w piłkę siatkową przy Szkole 
Podstawowej nr 9 w Olkuszu wykona 
Polifun Garden s.c. R. Cichopek, J. 
Stefańska z Katowic (42 016,80 zło-
tych brutto, 5 lat gwarancji). Trzecią 
inwestycją, modernizację boiska do 
piłki nożnej przy Szkole Podstawowej 
nr 9 w Olkuszu zajmie się F.H.U. 
Rotoprofi Jolanta Łopata z Rabki 
Zdroju (99 800,14 złotych brutto, 6 
lat gwarancji).

Kto wyremontuje ul. Parcówka?
olkusz

Wiola�Woźniczko

Mieszkańcy ul. Parcówka poło-
żonej w centrum Olkusza kolejny 
rok czekają na asfalt. Trudno 
uwierzyć, że to już blisko 30 lat. 
W tegorocznym miejskim budże-
cie są środki na remont, ale tym 
ma zająć się inwestor planowanej 
w pobliżu galerii.

- Ostatnie prace na naszej ulicy 
wykonane kilka tygodni temu polega-
ły na zasypaniu dziur żwirem. Ledwo 
powiał wiatr i wszystko wywiało na 
nasze ogródki i domy. Zresztą jak 

nie wywieje, to wypłucze, bo łatwo 
sobie wyobrazić, jak droga wygląda 
po deszczu. Tak jest cały czas, bie-
żące łatanie dziur nie ma żadnego 
sensu na dłuższą metę – opowiadają 
mieszkańcy.

Trzy lata temu gmina wykona-
ła tam kanalizację deszczową, rok 
później pojawiło się uliczne oświe-
tlenie. Kolejnym etapem powinna 
być asfaltowa nawierzchnia, jednak 
inwestycja ciągle jest przesuwana 
w czasie. W lutym ubiegłego roku 
gmina zapewniała, że w 2017 roku 
zostanie wykonana nawierzchnia 
jezdni z betonu asfaltowego i kostki 
brukowej na podbudowie kamiennej 
wraz z zabudową chodników i krawęż-

ników drogowych. Wszystkie prace 
miały zostać wykonane jednoetapo-
wo, ponieważ środki w kwocie 50 tys. 
złotych z 2016 roku przeniesiono na 
2017 rok. W tegorocznym budżecie 
na modernizację ul. Parcówka jest 
zapisane łącznie 170 tys. złotych.

Mogłoby się zatem wydawać, że 
wyczekiwany od lat remont wresz-
cie stanie się faktem i ulica będzie 
spełniać standardy na miarę XXI 
wieku. Tymczasem pojawiło się inne 
rozwiązanie.

Władze miasta w pełni zgadzają 
się z mieszkańcami, że ul. Parcówka 
wymaga kompleksowego remontu. 
Gmina dysponuje dokumentacją pro-
jektową wraz z wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi. Jak 

informuje magistrat, remont wykona 
inwestor Centrum Handlowego Quick 
Park, który ma powstać nieopodal, 
przy ul. Sławkowskiej o drodze kra-
jowej 94. - W następstwie prowadzo-
nych negocjacji, w dniu 03.04.2017 
roku Gmina Olkusz zawarła umowę 
partnerską z inwestorem niniejszej 
inwestycji, która obliguje go m. in. do 
wykonania całościowego remontu ul. 
Parcówka w oparciu o ww. dokumen-
tację projektową – informuje w piśmie 
do mieszkańców wiceburmistrz Jo-
lanta Motyczyńska. Na razie gmina 
wykonała doraźne prace remontowe 
na ul. Parcówka. Nie wiadomo jesz-
cze, kiedy dokładnie rozpocznie się 
gruntowna modernizacja.

Oceny z opóźnieniem
klucze

Wiola�Woźniczko

W gminie Klucze trwają oceny 
energetyczne związane z wymianą 
urządzeń grzewczych, dofinanso-
waną z unijnych funduszy. Władze 
gminy proszą mieszkańców o cier-
pliwość, gdyż wykonanie ocen 
może się przedłużyć.

Gminy: Klucze, Bukowno i Bo-
lesław wspólnie starają się o dotację 
na wymianę pieców. Liderem dwóch 
projektów jest pierwszy z wymienio-
nych samorządów, dwie pozostałe 
to partnerzy. Koszt złożonych wnio-
sków to ok. 5 mln 700 tys. złotych 
złotych, z czego ok. 85 proc. stanowić 
będzie dotacja ze środków unijnych. 
W projekcie biorą udział mieszkańcy, 
których budynki spełniają standardy 
energochłonności (do 150 kWh/m2/
rok w budynkach jednorodzinnych 
lub 135 kWh/m2/rok w wieloro-
dzinnych), która będzie oceniana 
na podstawie oceny energetycznej 

budynku. W przypadku niespełnienia 
wymogów energochłonności przez bu-
dynek przygotowana ocena zawierać 
będzie wskazówki dotyczące zakresu 
jego termomodernizacji. Prace w tym 
zakresie mieszkańcy będą przeprowa-
dzać w ramach środków własnych.

- Wszyscy mieszkańcy, u których 
ma odbyć się ocena, zostali poinfor-
mowani o tym telefonicznie. Niestety, 
z niezależnych od nas przyczyn wy-
konanie ocen może się przedłużyć. 
Proszę pamiętać, że oceny są wyko-
nywane przez niezależną od Gminy 
Klucze firmę NDE Sp. z o.o Niezależni 
Doradcy Energetyczni, która wykonu-
je je na zlecenie Urzędu Marszałkow-
skiego. Zgodnie z umową, przedstawi-
ciele tej firmy samodzielnie umawiają 
się na wizyty w Państwa domach, 
określając harmonogram i częstotli-
wość ich wykonywania, dlatego pro-
simy o cierpliwość i przepraszamy za 
ewentualne niedogodności – apelują 
do mieszkańców władze gminy.

Zgodnie z projektem u zain-
teresowanych mieszkańców, po 
spełnieniu wymogów, w miejscu 

przestarzałych urządzeń grzewczych 
pojawią się nowoczesne źródła ciepła 
zasilane gazem i biomasą. Założono 
także wymianę starych urządzeń 
grzewczych na nowoczesne jednostki 
zasilane paliwami stałymi, a także 
częściowo na instalacje OZE (Od-
nawialne Źródła Energii). Wytyczne 
programowe zakładają dofinansowa-
nie do każdego z pieców w wysokości 
350 zł/kW mocy urządzenia, ale nie 
więcej niż 8 tys. złotych oraz wsparcie 
wymiany instalacji niezbędnej do jego 
prawidłowego funkcjonowania.

Kluczewski urząd przypomina, 
że wszelkie prace w zakresie zakupu 
nowego kotła czy prac instalacyj-
nych mogą być wykonane dopiero 
po podpisaniu umowy o dofinanso-
wanie z Gminą Klucze. Wcześniej 
jednak wniosek gminy musi zostać 
pozytywnie oceniony przez Urząd 
Marszałkowski. - Prace nie muszą 
być wykonane do końca tego roku, 
gdyż projekt jest rozłożony na trzy 
lata i będą Państwo mieli możliwość 
zaplanowania prac w tym okresie – 
informuje urząd.
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120 strażaków. Do pomocy przybyły 
też wozy PSP z Krakowa. -Pomagała 
nam również 30-osobowa grupa kade-
tów ze Szkoły Aspirantów w Krakowie 
– mówi st. kpt. Grzegorz Szczepara, 
zastępca dowódcy Jednostki Ratow-
niczo – Gaśniczej w Olkuszu.

Pożar, jaki wybuchł w „Bidzie” 
strażacy nazywają ukrytym. - Był on 
trudny do zlokalizowania i ugaszenia, 
ponieważ rozwijał się w przestrzeni 
pomiędzy podbitką a drewnianym 
gontem, gdzie znajdowały się również 

warstwy desek, papy i wełny mine-
ralnej stanowiącej izolację. Łącznie 
spaliło się około 450 mkw. dachu, 
którego całkowita powierzchnia to 
około 1500 mkw. Na dzień dzisiejszy 
nie podajemy przyczyny pożaru, jest 
to trudne do ustalenia. Po oszacowa-
niu strat wiadomo, że spaleniu uległo 
mienie o wartości około 400 tys. 
złotych – dodaje st. kpt. Szczepara. 
Żadnej z 24 osób obecnych w lokalu 
w trakcie wybuchu pożaru nic się 
nie stało.

Akcja strażaków zakończyły się 
tuż przed północą. Decyzją komen-
danta do rana nad pogorzeliskiem 
czuwali strażacy – ochotnicy z OSP 
Bolesław.

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  
ZMIESZANYCH  Z TERENU MIASTA I GMINY OLKUSZ  

Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2017r.
REJON LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ

GORENICE, ZAWADA, PAZUREK, RABSZTYN, CZARNY LAS, PODLESIE, 
OLKUSZ - UL. BUCHOWIECKIEGO, KORCZAKA, K. K. WIELKIEGO, 
ŁUKASIŃSKIEGO, MINKIEWICZA, NA SKARPIE, NOWA, NULLO, OLEWIŃSKA, 
PAKUSKA, PARTYZANTÓW, POLNA, SKALSKA, SKŁADOWA, SŁOWACKIEGO, 
ŚWIĘTOKRZYSKA, ZAGAJE.

10, 24 7, 21 4, 18

OSIEK,SIENICZNO, ZIMNODÓŁ, ŻURADA, NIESUŁOWICE 3, 17, 
31 14, 28 11, 25

KOSMOLÓW, OLEWIN, WIŚLICZKA, ZADOLE KOSMOLOWSKIE. 11, 25 8, 22 5, 19

OLKUSZ -  UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE, CEGIELNIANA, 
JAŚMINOWA, KASZTANOWA, KLONOWA, LIPOWA, MAKOWA, MALINOWA, 
NIEPODLEGŁOŚCI, OGRODOWA, PARCZE, RÓŻANA, RZEMIEŚLNICZA, 
STORCZYKOWA, WAPIENNA, WIŚNIOWA,TOPOLOWA.

4,18 1,11,29 12, 26

OLKUSZ - UL. 29 LISTOPADA, AL. 1000-LECIA, ARMII KRAJOWEJ, ASMYKA, 
BIEMA, BOCZNA, BRONIEWSKIEGO, BUDOWLANYCH, DĄBROWSKIEGO, 
DWORSKA, GÓRNICZA, GWARECKA, HARCERSKA, HUTNICZA, KANTEGO, 
KOCJANA, KOLEJOWA, KOLOROWA, KOPALNIANA, KOŚCIUSZKI, KPT. 
HARDEGO, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, KRÓTKA, KRUSZCOWA, LEŚNA, 
METALOWA, MICKIEWICZA, OKRZEI,  OŁOWIANA, PARCÓWKA, PARKOWA, 
PIASKOWA, PIŁSUDSKIEGO, PŁONOWSKIEJ, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 
SKARBNIKA, SKWER, SKŁODOWSKIEJ, SŁAWKOWSKA, STASZICA, 
SZKOLNA, SZYBIKOWA, WITERADOWSKA, ŻURADZKA.

12, 26 9, 23 6, 20

WITERADÓW, BOGUCIN MAŁY, OLKUSZ - UL. ASTRÓW, CHOPINA, 
DYGASIŃSKIEGO, JANA PAWŁA II, JESIONOWA, JURAJSKA, KOPERNIKA, 
KWIATOWA, NAŁKOWSKIEJ, PODGRABIE, POLNE WZGÓRZE, RABSZTYŃSKA, 
RYDLA, SIENKIEWICZA, SKALISTA, SOSNOWA, SPACEROWA, WIDOKOWA, 
ZAMKOWA, ZIELONA.

5, 19 2, 16, 30 13, 27

BRACIEJÓWKA, TROKS,  OLKUSZ -UL.  PIĘKNA,SŁONECZNA, 
SIKORKA,UROCZA. 13, 27 10, 24 7, 21

OLKUSZ - UL. JASNA, MIŁA, NOWOWIEJSKA, WIEJSKA, POMORSKA, 
GWARKÓW, STARY OLKUSZ, PONIKOWSKA, DŁUGA, BIAŁA, ZACISZE, 
H.KOŁŁĄTAJA, MIESZKA I

14, 28 11, 25 8, 22

KOGUTEK, ZEDERMAN, OLKUSZ -  UL.  20-TU STRACONYCH, 
CZARNOGÓRSKA, GŁOWACKIEGO, KAMYK, KRUCZA GÓRA, MAZANIEC, 
MAZANIEC BOCZNA, PUŁASKIEGO, SOBIESKIEGO.

7, 21 4, 18 1, 15, 29

KOLONIA ZIMKÓWKA, OLKUSZ - UL. AUGUSTIAŃSKA, BÓŻNICZA, 
FLORIAŃSKA, GĘSIA, KOLBERGA, KRAKOWSKA, RYNEK, SZPITALNA, 
WITOSA, WYSZYŃSKIEGO

6, 20 3, 17, 31 14, 28

REJON LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ

OSIEK
SEGREGACJA 
+ BIODEGRA-

DOWALNE
3, 17, 

31 14, 28 11, 25

GORENICE, ZIMNODÓŁ
SEGREGACJA 
+ BIODEGRA-

DOWALNE
4, 18 1, 12, 29 12,26

SIENICZNO,ZIMNODÓŁ: NR 167, 167A, 167B, 167E, 168, 169, 169A, 
169B, 170, 171, 171A, 173, 174, ZADOLE KOSMOLOWSKIE, KOSMO-
LÓW, WIŚLICZKA

SEGREGACJA 
+ BIODEGRA-

DOWALNE
5, 19 2, 16, 30 13,27

BRACIEJÓWKA, TROKS, BOGUCIN MAŁY, OLEWIN, KOLONIA  
ZIMKÓWKA, OLKUSZ UL. PODGRABIE, POLNE WZGÓRZE, SKALI-
STA, SPACEROWA, WIDOKOWA, ZAMKOWA,JURAJSKA

SEGREGACJA 
+ BIODEGRA-

DOWALNE
6, 20 3, 17, 31 14,28

WITERADÓW,OLKUSZ: KRUCZA GÓRA, KAMYK, MAZANIEC, MAZA-
NIEC BOCZNA, CZARNOGÓRSKA, ŻURADZKA

SEGREGACJA 
+ BIODEGRA-

DOWALNE
7, 21 4, 18 1,15,29

OLKUSZ: JANA PAWŁA II, CHOPINA,RYDLA, PŁONOWSKIEJ, HAR-
DEGO, BIEMA, SOSNOWA, NAŁKOWSKIEJ, ARMII KRAJOWEJ, ZA-
GAJE, NOWOWIEJSKA, WITOSA, GŁOWACKIEGO, SOBIESKIEGO, 
PUŁASKIEGO, AL. 1000-LECIA

SEGREGACJA 
+ BIODEGRA-

DOWALNE
10,24 7, 21 4,18

OLKUSZ: MIŁA, JASNA, WIEJSKA, PAKUSKA, WYSZYŃSKIEGO, WI-
ŚNIOWA, KOPERNIKA, DYGASIŃSKIEGO, SIKORKA, RABSZTYNSKA-
,PIĘKNA,SŁONECZNA, UROCZA, KOLBERGA, BUCHOWIECKIEGO, 

SEGREGACJA 
+ BIODEGRA-

DOWALNE
11,25 8, 22 5,19

OLKUSZ: KORCZAKA, K.K. WIELKIEGO, PARTYZANTÓW, POLNA, 
SKŁADOWA, OLEWIŃSKA, MINKIEWICZA, NULLO, ŁUKASIŃSKIE-
GO, SKALSKA, SŁOWACKIEGO, NA SKARPIE, ŚWIĘTOKRZYSKA, 
KOŚCIUSZKI, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, DĄBROWSKIEGO, 
SZPITALNA, AUGUSTIAŃSKA, BÓŻNICZA, FLORIAŃSKA, GĘSIA, 
KRAKOWSKA, RYNEK, SZKOLNA, STASZICA, GÓRNICZA, MIC-
KIEWICZA, KANTEGO, SŁAWKOWSKA, PARCÓWKA, PIASKOWA,  
BUDOWLANYCH, METALOWA, HUTNICZA, KOLOROWA, NOWA

SEGREGACJA 
+ BIODEGRA-

DOWALNE
12,26 9, 23 6, 20

OLKUSZ: POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, KRUSZCOWA, OŁOWIANA, 
GWARECKA, KOPALNIANA, HARCERSKA, SKARBNIKA, SZYBIKO-
WA, PIŁSUDSKIEGO, PARKOWA, KOCJANA, BRONIEWSKIEGO, 
BOCZNA, KRÓTKA, SKWER, DWORSKA, LEŚNA, SKŁODOWSKIEJ, 
ASNYKA, KOLEJOWA, OKRZEI, 29 LISTOPADA, WITERADOWSKA

SEGREGACJA 
+ BIODEGRA-

DOWALNE
13,27 10, 24 7,21

OLKUSZ: KLONOWA, 20-TU STRACONYCH, OGRODOWA, TOPO-
LOWA, KASZTANOWA, LIPOWA, JAŚMINOWA, NIEPODLEGŁOŚCI, 
STORCZYKOWA, RÓŻANA, MALINOWA, SIENKIEWICZA, JESIO-
NOWA, BOH. WESTERPLATTE, KWIATOWA, ZIELONA, ASTRÓW,  
CEGIELNIANA, RZEMIEŚLNICZA, WAPIENNA, PARCZE, MAKOWA

SEGREGACJA 
+ BIODEGRA-

DOWALNE
14,28 11, 25 8,22

ŻURADA, NIESUŁOWICE, KOGUTEK, ZEDERMAN, ZAWADA
SEGREGACJA 12,26 9,23 6,20
BIODEGRADO-

WALNE 13,27 10,24 7,21

PAZUREK, RABSZTYN, CZARNY LAS, PODLESIE, OLKUSZ UL. PO-
MORSKA, GWARKÓW, STARY OLKUSZ, PONIKOWSKA, DŁUGA, BIA-
ŁA, ZACISZE, H. KOŁŁĄTAJA, MIESZKA I

SEGREGACJA 13,27 10,24 7,21

BIODEGRADO-
WALNE 6,20 3, 17, 31 14,28

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
Z TERENU MIASTA I GMINY OLKUSZ  

Z NIERUCHOMOŚCI jEdNOROdZINNEj 2017r.

Biuro Obsługi Klienta
Olkusz, ul. Floriańska 2/25
tel. 32 241-00-81

Pomóż wygrać 
„Podwórko 

Nivea”!

powiat
Wiola�Woźniczko

Dwie szkoły z powiatu ol-
kuskiego walczą o „Podwórko 
Talentów Nivea”. O wygranej 
zdecydują internauci. Place zabaw 
powstaną w dwudziestu miejscach, 
które uzyskają największą liczbę 
głosów.

Placówki biorące udział w kon-
kursie to Szkoła Podstawowa im. 
Tadeusza Kościuszki w Chechle oraz 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marcina 
Bylicy w Olkuszu. Głosować można 
codziennie tutaj:

na SP w Chechle https://podworko.• 
nivea.pl/lokalizacja/292-klucze
na SP nr 5 w Olkuszu https://podwor-• 

ko.nivea.pl/lokalizacja/379-olkusz
Nowoczesne place zabaw po-

wstaną do końca tego roku. Każdy 
z nich będzie się składać z trzech 
stref. W pierwszej, „dla naukowców” 
zaplanowano planetarium, rowerek, 
naukową piaskownicę, zegar sło-
neczny. W strefie „dla sportowców” 
przewidziano siedem atrakcyjnych 
urządzeń: kubik do wspinaczki, 
urządzenie do balansowania, huś-
tawkę bocianie gniazdo, trampolinę 
oraz gry: twister, skok w dal, kapsle. 
Artystyczna część „Podwórka Talen-
tów” to tablice muzyczne z bębnami, 
teatrzyk oraz tuba do rozmawiania 
dla sześciu osób.

Głosowanie trwa do 31 lipca. 
Zachęcamy do aktywnego udziału 
w konkursie Nivea!

Geodezja jak 
nowa

powiat
Wiola�Woźniczko

Dobiegł końca kolejny etap 
remontu olkuskiego Starostwa 
Powiatowego. Od niedawna Wydział 
Geodezji, Kartografii i Katastru 
mieści się w odnowionych wnę-
trzach dawnego Wydziału Komu-
nikacji.

Pomieszczenia zostały gruntow-
nie odświeżone. Nie tylko pomalowa-
no ściany i sufity, ale także zakupiono 
nowe meble i oświetlenie. - Dużo miej-
sca, jasno, przejrzyście – tak to teraz 
wygląda. Ta zmiana była konieczna 
biorąc pod uwagę dotychczasowe 
warunki lokalowe wydziału, który 
jest mocno oblegany przez petentów. 
Zmieniamy się dla Was! - komentuje 
starosta olkuski Paweł Piasny.

Przypomnijmy, że prace w bu-
dynku rozpoczęto dwa lata temu od 
remontu klatek schodowych. W ubie-
głym roku, na parterze i pierwszym 
pietrze wymieniono drzwi do wydzia-
łów, zamurowano wewnętrzne okna 
nad drzwiami i wymieniono instalacje 
elektryczne. Na podłogach pojawiły 
się nowe posadzki, a ściany wyłożono 
jurajskim wapieniem.

Kolejnym etapem modernizacji 
w siedzibie starostwa było przenie-
sienie Wydziału Komunikacji i Trans-
portu do budynku przy al. 1000-lecia, 

w którym kiedyś znajdował się oddział 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. Zmiana lokalizacji miała 
dostosować pracę wydziału do no-
woczesnych standardów; obiekt jest 
w całości klimatyzowany, w pocze-
kalni zamontowano system kolejko-
wy, wprowadzono także możliwość 
rezerwacji kolejki przez internet. Dla 
interesantów przygotowano kilkadzie-
siąt miejsc postojowych.

Kilka miesięcy temu wymieniono 
drzwi i posadzki, a także pomalowano 
ściany na ostatnim pietrze i niskim 
parterze. W dalszych remontowych 
planach jest jeszcze wyremontowanie 
wszystkich łazienek w budynku oraz 
utworzenie zaplecze kuchennego dla 
pracowników.
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Bukowno  

z dn. 30.06.2017 r.o wszczęciu postępowania 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dnia 25.05.2017 r. 
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia 
polegającego na przebudowie mostu nad rzeką Sztołą 
w ciągu linii kolejowej 156 Bukowno-jaworzno Szczakowa 
w 1,742 km (w części położonej poza terenem zamkniętym), 
zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej część działki nr 
2445/1, obręb ewidencyjny Stare Bukowno.
Jednocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami 
sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 
16, 32-332 Bukowno, pokój nr 21, nr tel. 32 626-18-48.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

O G Ł O S Z E N I E 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o podjęciu Uchwały Nr  XXXII/446/2017 Rady Miejskiej 
w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap A

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) 
podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą Nr XXXII/446/2017 
Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 r. przyjęto zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli 
Południowych Olkusza – etap A, obejmującą obszary: 
• obszar 1 obejmuje teren przy skrzyżowaniu ul. 29 Listopada 

z obwodnicą południową przy Os. Młodych,
• obszar 2 obejmuje część terenu tzw. „Dolinki Św. Maksymiliana” 

od strony ul. Baczyńskiego wraz z drobnymi obiektami usługowymi 
przy ul. Reja, 

• obszary 3 i 4 obejmują tereny z obiektami usługowymi przy  
ul. Tuwima, 

• obszar 5 obejmuje teren ul. Armii Krajowej oraz teren pomiędzy  
ul. Armii Krajowej a ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego, 

• obszar nr 6 obejmuje teren usługowy przy skrzyżowaniu  
ul. Legionów Polskich i ul. Osieckiej. 

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. uchwały oraz pisemnym 
podsumowaniem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Olkusz w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków 
przy ul. Rynek 1, pok. nr 219,  w godzinach pracy Urzędu. Treść ww. 
dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy Olkusz – w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 Z up. Burmistrza
 Miasta i Gminy Olkusz
Jolanta Motyczyńska 

 Z-ca Burmistrza

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 
informuje, że w dniu 5.07.2017 r., 

w związku z realizacją zadania  
„Przebudowa dróg gminnych: ulicy Francesco Nullo  

i ulicy Mieczysława Karwińskiego w Olkuszu - ETAP II”, 
zostanie wprowadzona  

zmiana organizacji ruchu 
na odcinku od skrzyżowania ulic Bylicy i Nullo 

do skrzyżowania ulic Nullo i Skalska. 
Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu to  

31.08.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz, na tablicy ogłoszeń obok pok. 207 w dniach 
30.06.2017 r. do 11.08.2017 r. wywieszony będzie 
wykaz nieruchomości tj.

- działka nr 3680/4 o pow. 5 627 m2, położona w Olkuszu 
przy Al. 1000-lecia, przeznaczona do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej „Zamek” w Rabsztynie 

OGŁASZA
przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości i własności budynku  

i budowli 
Przedmiotem przetargu jest użytkowanie wieczyste działek gruntu oznaczonych 
nr ewid. 158/6 i nr ewid. 158/11 o łącznej powierzchni 0,5141 ha położonych 
w Rabsztynie gmina Olkusz. 
Działka nr 158/6 jest niezabudowana, działka nr 158/11 jest zabudowana 
budynkiem gastronomiczno-noclegowym o pow. użytkowej 639,93 m2 - księga 
wieczysta nr KR1O/00020818/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Olkuszu. 
Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Gmina Olkusz, użytkownikiem 
wieczystym i właścicielem budynku i budowli - Ognisko Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej „Zamek” w Rabsztynie. Nieruchomość nie jest obciążona 
prawami osób trzecich. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Pazurek – 
Rabsztyn – Bogucin Mały -Podgrabie (opublik. w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2005 r. nr 365 poz. 2723) działka ewid. 158/6 o powierzchni 0,0043ha znajduje 
się w terenie oznaczonym symbolem KDZ/KDL - tereny zabudowy mieszkaniowej 
i usług, częściowo 1KDG – tereny komunikacji z podstawowym przeznaczeniem 
pod drogi oraz obiekty i urządzenia obsługi komunikacji, ust. 1 pkt. a - tereny 
dróg publicznych – droga główna. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi   1.498.037 zł  w tym  VAT 46.437 zł 
          sprzedaż zwolniona z podatku VAT   1.249.700 zł 
          sprzedaż opodatkowana 23 % VAT      201.900 zł 
Ofertę pisemną należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego zgodnie 
z Prawem pocztowym na adres: Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej „Zamek” Rabsztyn 22a, 32-300 Olkusz w terminie do dnia 19 lipca 
2017 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Stowarzyszenia, a nie data 
nadania) zawierającą oferowaną cenę brutto (cyfrowo i słownie) nie niższą niż 
cena wywoławcza, nazwisko i imię, adres zamieszkania, PESEL oferenta przy 
osobach fizycznych lub nazwę firmy, siedzibę i adres innych oferentów, ze 
wskazaniem, nazwy przetargu. 
Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o treści: Zapoznałem się z treścią 
ogłoszenia o przetargu i akceptuję warunki podane w treści ogłoszenia, oraz 
zapoznałem się z przedmiotem sprzedaży, nie będę występował z ewentualnymi 
roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży. Ofertę należy 
złożyć w dwóch zamkniętych kopertach, z oznaczeniem oferenta. Nadto 
w ofercie niedopuszczalne są jakiekolwiek poprawki rachunkowe, kwoty podane 
cyfrowo muszą być tożsame z ich odpowiednikiem słownym.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 lipca 2017 r. o godz. 16.00 
w siedzibie Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Zamek” 
Rabsztyn 22a. Podczas sesji publicznego otwarcia ofert, zostanie podane 
nazwisko lub nazwa oferenta oraz zaproponowana cena brutto. 

Przetarg jest ważny jeżeli wpłynie co najmniej jedna ważna oferta, przez 
którą rozumie się ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu. 
Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę brutto, spośród 
ważnych ofert. 
W przypadku złożenia przez oferentów co najmniej dwóch ofert z najwyższą 
ceną brutto w tej samej kwocie, Ci oferenci zostaną wezwani do złożenia nowej 
oferty w cenie brutto nie niższej niż dotychczasowa.
Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia wraz 
z ofertą: 
• osoby fizyczne – kopię dowodu tożsamości, 
• osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – aktualny 

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi 
aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 
4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub 
innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ 
przedstawicielski, 

• pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości 
(w formie aktu notarialnego) 

• małżonek składający ofertę nabycia do majątku wspólnego – pisemną zgodę 
współmałżonka, a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokument 
świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub 
pisemne oświadczenie współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie 
licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka 
będącego uczestnikiem przetargu. 

Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(tj. Dz. U. z 2016 poz. 1061) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające 
z przepisów tej ustawy dołączone do oferty. 
Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty. Wymagane będzie 
zapłacenie całości ceny uzyskanej w przetargu do dnia poprzedzającego 
zawarcie umowy sprzedaży (wpływ pieniędzy na konto Stowarzyszenia). 
Niezapłacenie ceny w tym terminie lub nie przystąpienie przez wygrywającego 
przetarg do zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wskazanym przez 
Stowarzyszenie powoduje, że wybór oferty traci ważność. Stowarzyszenia 
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, 
podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem 
przyczyny odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń siedziby Stowarzyszenia, 
zamieszczenie w tygodniku „Przegląd Olkuski”, zamieszczenie na stronie 
internetowej – oferty bezposrednie.pl tj, Domiporta; gratka.pl; allegro.pl;  
otodom.pl i inne. 
Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać pod numerami 
telefonu 784 293 589;  696 611 593.

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu  

informuje,
że z dniem 10.07.2017 r. zostanie wprowadzona 

zmiana organizacji ruchu  
w ramach zadania pn.: „Przebudowa  

ul. Przemysłowej w Olkuszu na działkach nr 
3173/47, 3173/48, 3586/36”. Termin przywrócenia 

stałej organizacji ruchu: 06.10.2017 r. 

że z dniem 07.07.2017 r. zostanie wprowadzona 

zmiana stałej organizacji ruchu  
w ciągu ulic Kosynierów, Batalionów Chłopskich, 

Kolberga, Traugutta, Plac Konstytucji 
i Rataja (osiedle Słowiki) oraz ulic Wiejskiej, 

Nowowiejskiej i Witosa w Olkuszu. 

że z dniem 07.07.2017 r. zostanie wprowadzona 

zmiana stałej organizacji ruchu  
w ciągu ul. Strzelców Olkuskich i ul. Hardego 

w Olkuszu.  

1 Droga z Ryczówka Dolnego w 
kierunku Chechła jest w fatal-

nym stanie, pełna dziur. Niektóre 
z nich mają do 10 cm głębokości! 
Kiedy w końcu zarządca drogi ja 
wyremontuje? 
Interwencja wysłana do Zarządu 
Drogowego 8 maja.

2. Co z remontem ulicy Polnej 
i jej dojazdami do bloku nr 4 

i parkingiem? Jak długo jeszcze 
będziemy czekać na remont i czy 
do końca kadencji doczekamy się 
realizacji planu?
Interwencja wysłana do UMiG 
Olkusz 6 czerwca.

Interwencje w toku...

Muzyka operowa  
w BWA

olkusz
GSW�BWA�w�Olkuszu

18 czerwca, w Galerii Sztuki 
Współczesnej Biura Wystaw Ar-
tystycznych w Olkuszu odbył się 
koncert muzyki operowej. Wystę-
powała sopranistka, śpiewaczka 
chóru Opery Krakowskiej, Pau-
lina Stach, której na fortepianie 
akompaniowała Joanna Steczek, 

wykładowca Akademii Muzycznej 
w Katowicach.

Koncert cieszył się sporym zain-
teresowaniem olkuskich melomanów. 
W programie były m.in.: aria Musetty 
„Quando m’en vo” z „Cyganerii” 
Pucciniego, aria Rusałki z opery „Ru-
sałka” Dvoraka, aria Oscara „Saper 
vorreste” z opery „Bal Maskowy” Ver-
diego , aria Silvy z operetki „Księżnicz-
ka czardasza” Kalmana, a z pieśni 
m.in. „Prząśniczka” Moniuszki.
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Wasze interWencje

R E K L A M A

Boisko gotowe do końca 
sierpnia

olkusz
Piotr�Kubiczek

Jesienią ubiegłego roku sta-
nęły prace przy budowie boiska 
przy Szkole Podstawowej nr 3 na 
os. Pakuska. Nadchodzą wakacje i 
rodzice obawiają się, że ich dzieci 
po raz kolejny będą zmuszone do 
zabawy między blokami i na beto-
nie. Dlaczego inwestycja stanęła? 
– pytają.

Do jesieni budowlańcy przygo-
towali plac, ogrodzili go i wydawało 
się, że już wiosną dzieci będą mogły 
korzystać z długo wyczekiwanego 
boiska. Dotąd uczniowie w ramach 
lekcji wychowania fizycznego byli 

zmuszeni do korzystania z boiska be-
tonowego, gdzie nietrudno o mniejsze 
lub większe urazy.

Przyszła zima, później wiosna i 
nic. Obraz budowy od końcówki 2016 
roku nie zmienił się. Ale wkrótce place 
znowu mają ruszyć. - Wykonawca 
ma umowę z czasem realizacji za-
dania do końca sierpnia bieżącego 
roku i ten termin nie jest w żadnym 
stopniu zagrożony – zaznacza Michał 
Latos, rzecznik prasowy olkuskiego 
magistratu.

Okazuje się, że zwłoka z do-
kończeniem rozpoczętej inwestycji 
wynika z oczekiwania na dostarczenie 
wykonawcy przez firmę zewnętrzną 
bezpiecznej nawierzchni poliuretano-
wej, którą boisko przy SP 3 zostanie 
wyłożone.

- Mamy zapewnienia, że gdy wy-
konawca będzie dysponował niezbęd-
nym materiałem ponownie wejdzie na 
plac budowy i dokończy swoje zada-
nie – dodaje przedstawiciel Urzędu 
Miasta i Gminy.

Zgodnie z zapewnieniami płyną-
cymi z ratusza, społeczność „Trójki” 
od początku nowego roku szkolnego 
będzie się mogła cieszyć nowym 
obiektem, który z pewnością ułatwi 
nauczycielom prowadzenie zajęć w-fu. 
Ta perspektywa nie do końca podoba 
się rodzicom tamtejszych uczniów. 
- Czy nie można było tego skończyć 
wcześniej, przed wakacjami? Może 
i tak, jednak inwestycja ma zostać 
ukończona zgodnie z harmonogra-
mem, więc w papierach wszystko się 
będzie zgadzać.

Gałęzie do przycinki
olkusz

Wiola�Woźniczko

Drzewa rosnące przy drogach 
powinny być odpowiednio przy-
cinane, tak, by gałęzie nie prze-
szkadzały w korzystaniu z ulic czy 
chodników. Dotyczy to zarówno 
właścicieli prywatnych posesji, 
jak i samorządów administrują-
cych publicznymi drogami. Jeden 
z naszych Czytelników zauważył, 
że nie wszyscy pamiętają o swoich 
obowiązkach.

- W Przeglądzie Olkuskim nr 21 
z dn. 26.05.2017 r. na str. 4 bur-
mistrz Olkusza Roman Piaśnik przy-
pomniał mieszkańcom o obowiązku 

wykonywania w okresie wiosennym 
cięć drzew i krzewów, których konary 
i gałęzie wyrastając poza obręb 
posesji, znalazły się nad jezdniami 
i chodnikami przy drogach gminnych. 
Niestety, pan burmistrz zapomniał 
jednocześnie przypomnieć swoim 
urzędnikom, że w taki sam sposób 
powinni zadbać o drzewa, które 
znajdują przy drogach gminnych 
i rozrosły się sposób utrudniający po-
ruszanie się chodnikami. Nie trzeba 
daleko szukać, tak jest z drzewami 
na ul. Sławkowskiej, których gałęzie 
- szczególnie po deszczu - uniemoż-
liwiają swobodne przemieszczane się 
na początku ulicy przy bloku 7 czy 
dalej w stronę Statoil – napisał do nas 
Czytelnik, przysyłając zdjęcia drzew 
przy wspomnianej ulicy.

Ulicą Sławkowską administruje 
gmina, więc tam wysłaliśmy pytanie 
od Czytelnika. Po naszej interwencji 
gałęzie szybko zostały odpowiednio 
przycięte. Okazało się, że miejsc 
wymagających tego typu prac jest 
więcej. - Gmina Olkusz dokonała 
przeglądu miejsc, w których należy 
przeprowadzić przycinkę. Zostały 
wskazane lokalizacje (nie tylko ta 
podana przez Czytelnika), w których 
cięcia zostały już wykonane – wyja-
śnia rzecznik olkuskiego magistratu 
Michał Latos.

Gdzie jeszcze Waszym zdaniem 
gałęzie przeszkadzają pieszym? 
Czekamy na Wasze opinie!

PRZED Po

1 Droga z Ryczówka Dolnego w 
kierunku Chechła jest w fatal-

nym stanie, pełna dziur. Niektóre 
z nich mają do 10 cm głębokości! 
Kiedy w końcu zarządca drogi ja 
wyremontuje? 
Interwencja wysłana do Zarządu 
Drogowego 8 maja.

2. Co z remontem ulicy Polnej 
i jej dojazdami do bloku nr 4 

i parkingiem? Jak długo jeszcze 
będziemy czekać na remont i czy 
do końca kadencji doczekamy się 
realizacji planu?
Interwencja wysłana do UMiG 
Olkusz 6 czerwca.

Interwencje w toku...
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Już niebawem strategicznym miejscem działalności wydobywczej 
oraz produkcji specjalistycznych piasków ma być właśnie Bukowno. 
Od 2019 roku Sibelco przejmie eksploatację dwóch złóż piasku poło-
żonych na terenie miasta.  Drugą z „Róż Biznesu” w kategorii: „Małe 
i Średnie Przedsiębiorstwo” zdobyło Centrum Medyczne SKAŁKA. To 
nowoczesny kompleks leczniczo-pielęgnacyjny utworzony na bazie 
dawnej Przychodni Przyzakładowej ZGH „Bolesław”w Bukownie. 
W strukturze podmiotu leczniczego funkcjonują: Ambulatoryjna 
Opieka Specjalistyczna ze Stomatologią, Zakład Rehabilitacji, Zakład 
Opiekuńczo Leczniczy oraz Dom Seniora. Oprócz nagród biznesowych, 
oczywiście nie mogło zabraknąć wyróżnień dla przedstawicieli lokal-
nej społeczności, którzy swoim działaniem każdego dnia sprawiają, 
że w Bukownie żyje się lepiej, a wieść o tym mieście niesie się po 
całym świecie. Decyzją Rady Miejskiej w Bukownie tegoroczny tytuł 
„Zasłużony dla Miasta Bukowno” trafił w ręce „pięciu wspaniałych” tj. 
do Urszuli Kalecińskiej-Kucik, Marka Karolczyka, Jadwigi Krzemień, 
Józefa Palucha i Edmunda Pęgiela. Dodatkowo przyznano „Serce dla 
Bukowna”. W tej kategorii pamiątkowe statuetki i moc serdeczności 
odebrali: Elżbieta Konopczak, Anna Strzelczyk, prof. Andrzej Szromnik 
oraz Didier Taillard.
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R E K L A M A

Kenijczycy znowu poza zasięgiem
bukowno

Piotr�Kubiczek

Wzorem ubiegłego roku, bu-
kowieński Bieg Uliczny o Puchar 
Burmistrza Mirosława Gajdziszew-
skiego zdominowali Kenijczycy, 
którzy w komplecie zajęli podium. 
Najlepszy z Polaków był Damian 
Połeć – 4. miejsce. W pierwszej 
dziesiątce, która najszybciej do-
tarła do mety po pokonaniu 10 
kilometrów znalazło się aż siedmiu 
obcokrajowców.

Tegoroczny bieg był wyjątkowy 
z kilku powodów. Po pierwsze była to 
jego jubileuszowa, piętnasta edycja. 
Po drugie na starcie zameldowało się 
aż 463 zawodników i po trzecie, z racji 
remontu ul. 1. maja trasa została 
niemal w całości zmieniona.

Kiedy w puli nagród pojawiają się 
pieniądze, można liczyć na obecność 
zagranicznych zawodników, głównie 
tych z Afryki, którzy na co dzień żyją 
w Polsce z biegania, biorąc udział 
w podobnych imprezach w całym 
kraju. W niedzielę jednym z głównych 
faworytów do tytułu był Kibet Abel 
Rop – zwycięzca biegu z ubiegłego 
roku. Kenijczykowi nie udało się 
jednak obronić złota, bowiem na fi-
niszu o 3 sekundy przegrał ze swoim 
rodakiem Mutwantei Josephem 
Mumo, który pełny dystans pokonał 
w czasie 00:32:08. Niewiele zabrakło 
aby Rop stracił nawet srebro, bowiem 
zaciekle do ostatnich metrów o drugą 
pozycję walczył trzeci z Kenijczyków 
Kiprono Silas Too, który ostatecznie 
musiał zadowolić się brązowym me-
dalem. Najlepszy z Polaków – czwarty, 
był Damian Połeć, który do podium 
stracił prawie minutę. Kolejne miejsca 
dla czwartego Kenijczyka z „Benedek-

team”Kipruto Mosesa Kibire oraz 
Włocha Roberto Dimiccoliego repre-
zentującego „Unione Sportiva San 
Maurizio” i Ukraińca Artema Kazbana 
z „Budiluxu”. Najlepszy z biegaczy 
powiatu olkuskiego okazał się Adrian 
Wojtacha – zawodnik KS-u Olkusz. 
W kategorii mężczyzn na koronnym 
dystansie pobiegło łącznie 369 osób.

Wśród pań zwyciężyła Paulina 
Golec – przedstawicielka krakowskie-

go AZS-u. Za nią finiszowały Aneta 
Suwaj (AWF Katowice) i Ukrainka 
Yulia Diatlova z KB Rawicz. Kobiety 
pobiegły w sile 74 osób.

- W tym roku wyjątkowo musie-
liśmy zmienić trasę biegu. Remonty 
dróg w centrum miasta sprawiły, że 
na stadionie nastąpiło jedynie symbo-
liczne otwarcie imprezy i runda hono-
rowa. Ściganie zaczęliśmy natomiast 
na ul. Długiej – zaznacza Grażyna 
Kowina-Świderek, wieloletnia dyrek-
tor biegu.

Rzeczywiście, o godz. 16:50 Mi-

rosław Gajdziszewski dał sygnał do 
symbolicznego startu, a zawodnicy po 
pokonaniu kilkuset metrów dotarli na 
miejsce startu głównego. W ramach 
regulaminu można było pobiec na 
dwóch dystansach – 5 km i 10 km, 
jednak aby być oficjalnie sklasyfiko-
wanym i móc liczyć na indywidualne 
wyróżnienia należało wybrać tę bar-
dziej ekstremalną opcję. Ekstremal-
ną, bowiem pogoda nie rozpieszczała 

biegaczy. Mimo, że w trakcie wyścigu 
słońce zaszło za chmury, to jednak 
nadal było bardzo duszno, a w takich 
warunkach nietrudno o odwodnienie. 
Na szczęście obyło się bez większych 
interwencji ratowników medycznych, 
a uczestnicy biegu w komplecie dotar-
li na linię mety.

Tam na wszystkich czekały oko-
licznościowe medale oraz w wielu 
przypadkach gratulacje od najbliż-
szych, którzy wiernie wspierali swoich 
ojców, dzieci, a nawet wnuków. 
Ogólnopolski Bieg Uliczny jak zwykle 

połączył pokolenia, a gdy jedni wal-
czyli o pierwsze miejsca i główne 
nagrody, inni nieco „w cieniu” bili 
rekordy życiowe i cieszyli się z ukoń-
czenia imprezy z lepszym czy gorszym 
czasem.

Ceremonia dekoracji najlepszych 
zawodników w kategorii OPEN, 
a także tych z podziałem na wiek, płeć 
i adres zamieszkania odbyła się w hali 
MOSiR-u zlokalizowanej tuż przy 
stadionie, gdzie większość uczest-
ników się przeniosła, aby wspólnie 
świętować z Bukownem 55-lecie jego 
istnienia.

Komplet wyników XV Jubileuszo-
wego Biegu Ulicznego w Bukownie na 
10 km: TUTAJ. Na dystansie o połowę 
krótszym triumfowali Wojciech Li-
chota i Małgorzata Kulpa-Czubak. 
Najlepiej z mieszkańców Bukowna za-
prezentował się Michał Zadora, który 
finiszował przed Pawłem Frąckiewi-
czem i Mateuszem Piątkiem. Wśród 
kobiet najszybsza była Aleksandra 
Duda, przed Patrycją Kosobudzką 
i Aleksandrą Pytlik.

Nagroda główna - telewizor 49 
cali - ufundowany przez firmę Pablo 
Sport  trafił w ręce Wiktorii Sidor 
z Olkusza. Tegoroczny bieg odbył się 
pod patronatem Marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego Jacka Krupy. 
Organizatorami imprezy byli: MOSiR 
w Bukownie oraz UKS KUSY.

XV Bieg Uliczny wsparli: ZGH Bo-
lesław, SCHNEIDER Electric Bukow-
no, DB Cargo, ARKOP , BOLTECH, 
PABLOSPORT, NEST - Zakład Ra-
chunkowości i Doradztwa, Odlewnia 
KULEJ , HUTREM, MEBLO SYSTEM, 
Meble BRW Olkusz, KANITA, BIURO-
PLUS Będzin, KRAWCZYK Finanse, 
INTERMARCHE. Nieocenioną pomocą 
służyli także wolontariusze, strażacy 
i policjanci.

Bike Atelier 
MTB Maraton

olkusz
Jakub�Fita

W minioną niedzielę w Olkuszu 
po raz pierwszy odbył się wyścig 
rowerowy z serii Bike Atelier MTB 
Maraton. Impreza zgromadziła 
blisko 800 uczestników z rejonu 
Śląska i Małopolski oraz rzesze 
kibiców, którzy przybyli do olku-
skiego Silver Parku, aby podziwiać 
zmagania kolarzy.

W dniu 25.06.2017 r. w Srebr-
nym Mieście odbyły się wyścig ko-
larstwa górskiego z serii Bike Atelier 
MTB Maraton. Była to już trzecia 
edycja tej imprezy, która w tym roku 
po raz pierwszy zagościła w Olku-
szu. Niedzielne zawody odbyły się w 
trzech kategoriach: 64-kilometrowym 
PRO, 30-kilometrowym HOBBY i 18-
kilometrowym FAMILY. 

Dodatkowo w programie znalazły 
się także wyścigi dla najmłodszych, 
które cieszyły się sporym zaintere-
sowaniem. Dzieci w każdym wieku 
mogły wystartować na dystansach 
dopasowanym do ich możliwości. 
Łącznie do rywalizacji przystąpiło 
więc 116 młodych rowerzystów.

Wśród kobiet najsilniejsza była 
Zuzanna Krzystała, która pokonała 
Agnieszkę Urodę-Hampelską. Trze-
cie miejsce zajęła Natalia Kołodziej. 
Na dystansie HOBBY równych sobie 
nie miał Andrzej Bińkowski, który 
wyprzedził Piotra Śliwińskiego i 
Adriana Borutę. Najlepszą z pań 
po przejechaniu ok. 30-kilometrów 
była Mirela Łapin, a za nią na mecie 
zameldowały się Małgorzata Kustra-
Kapol i Beata Banasiewicz. Jako 
pierwszy na mecie po pokonaniu 
dystansu FAMILY, który w Olkuszu 
wyjątkowo był oddzielony od HOBBY, 
był Patryk Nogowczyk. Za nim zamel-
dowali się Jan Szkaradek i Wojciech 
Mędrzecki. 

- Miernikiem powodzenia zawo-
dów jest zadowolenie uczestników. 
A ci chwalili zarówno miasteczko 
wyścigu, jak i trasę. Skoro zawodnicy 
są zadowoleni to my również i mam 
nadzieję, że za rok też się tu spotkam. 
Wyścig ten jest więc sukcesem zarów-
no organizatorów, jak i Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Cieszymy 
się, że to właśnie tutaj, w Silver Parku, 
ta impreza była rozgrywana – mówi 
Dariusz Murawski, dyrektor MOSiR 
Olkusz.
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OGŁOSZENIA PŁATNE

pieskowa skała
Olgerd�Dziechciarz

Jakieś pól roku temu pisaliśmy 
o najsłynniejszym przedstawicielu 
rodu Szafrańców, imć Stanisławie, 
jednej z czołowych postaci pol-
skiego odrodzenia w XVI wieku, 
właścicielu wielkich dóbr, w tym 
zamku w Pieskowej Skale. Ale 
przecież Stanisław Szafraniec nie 
był ani pierwszym, ani ostatnim 
z tego rodu, pieczętującego się 
herbem Starykoń.

Dziś słów kilka o Piotrze i Janie 
Szafrańcach, właścicielach Pieskowej 
Skały na przełomie XIV i XV w., może 
nie zdeklarowanych zwolennikach 
nauk spalonego w Konstancji Jan 
Husa, to na pewno sympatykach 
husytów, którzy na dworze króla 
Władysława Jagiełły stanowili silne 
proczeskie lobby (tak byśmy to dzisiaj 
nazwali). Chcieli oni bowiem wykorzy-
stać dla dobra Polski kłopoty, jakie 
sprawiali Luksemburgom właśnie 
husyci. Z tej też przyczyny stanowili 
przy Jagielle przeciwwagę dla pro-
luksemburkiego i antyhusyckiego 
stronnictwa biskupa Zbigniewa Ole-
śnickiego. Nim krótko o działalności 
Piotra i Jana Szafrańców (w latach 
1398-1437), przypomnę tylko że Pie-
skowa Skała trafiła do tego możnego 
rodu za sprawą czasowego nadania 
przez króla Ludwika Węgierskiego 
tamtejszego zamku królewskiego ich 
ojcu, Piotrowi Szafrańcowi (zm. 12 
marca 1398 r.). Zamek ten (i klucz 
okolicznych wsi) pozostawił mu za 
500 grzywien Władysław Jagiełło.

Na arenie politycznej początkowo 

pojawia się tylko Piotr, który jako 
starszy brat objął po ojcu urząd pod-
stolego krakowskiego. Dla młodszego, 
Jana, wybrano karierę duchowną. 
Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że 
studia prawnicze kończył on na Uni-
wersytecie Karola w Pradze, krótko 
pobierał też nauki na uniwersytecie 
w Heidelbergu. 

W 1403 r. Piotr, będący cały 
czas blisko Jagiełły, chciał za 1000 
grzywien nabyć z rąk Elżbiety, wdowy 
po Spytku z Melsztyna (ojcu później-
szego przywódcy polskich husytów), 
królewski zamek w Rabsztynie wraz 
z okolicznymi wioskami. Mimo zgody 
króla zamek nie zmienił właściciela. 
W zamian król obdarował Piotra 
starostwem podolskim. W 1406 r. 
Piotr Szafraniec zostaje podkomo-
rzym krakowskim. Znów zaczyna się 
trzymać blisko króla, towarzysząc mu 
miedzy innymi w zjeździe generalnym 
w Łęczycy (lipiec 1409 r.). Po zjeździe 
wysłany z misją dyplomatyczną trafia 
do pochodzącego z Korzkwi biskupa 
płockiego Jakuba Kurdwanowskiego. 
Miał za zadanie skłonić biskupa, by 
ten wystąpił przeciwko Zakonowi. 
Potem - jak wiadomo - była wielka 
wojna z Zakonem, w której Piotr 
obok działań dyplomatycznych brał 
też bezpośredni udział. Wystawił 
bowiem własną chorągiew. Przed 
bitwa grunwaldzką wszedł Piotr 
Szafraniec do ośmioosobowej „małej 
rady”, którą zwołał Jagiełło. 15 lipca, 
pod Grunwaldem, dowodził 35. cho-
rągwią, później udzielał się również 
przy oblężeniu Malborka. Dowodzone 
potem przez niego pospolite ruszenie 
pobiło wojska zakonne pod Tucholą 
(5 listopada). To także Piotr Szafraniec 
był inicjatorem rozmów pokojowych 
w Toruniu (sam pokój podpisano 1 
lutego 1411 r, wśród gwarantów wid-
nieje podpis i naszego podkomorzego). 
Za zasługi wojenne jeszcze w 1410 
r. dostał od króla 200 grzywien na 
tenucie chęcińskiej, a niespełna rok 
później kolejne 100 grzywien na wsi 

Sobótka. W 1412 r. pertraktował 
z austriackim księciem Ernestem nad 
przymierzem i małżeństwem tegoż 
z siostrzenicą Jagiełły. Nie zabrakło 
go oczywiście w czasie zawierania unii 
w Horodle (1413 r.), choć brak jest 
informacji o adopcji przez herb Stary-
koń któregoś z rodów bojarskich.

W roku następnym pertrakto-
wał Piotr Szafraniec z Krzyżakami, 
a po fiasku tych rozmów brał udział 
w kolejnej wojnie - tym razem kil-
kumiesięcznej. Znów spotkały go 
nagrody za ofiarność. W roku 1415 
m. in. otrzymał szacowane na 1200 
grzywien starostwo wolbromskie 
(obok Wolbromia były to jeszcze 
wsie Dłużec, Lgota [Wolbromska] 
i Łobzów). Szafraniec należał też do 
grona zaufanych, którym Jagiełło 
wyjawił swój zamiar poślubienia Elż-

biety Granowskiej (król dopiął swego 
i wziął za żonę tę pochodzącą z Pilicy 
niewiastę z bogatą przeszłością). 

W roku 1418 do kancelarii kró-
lewskiej jako podkanclerzy wszedł 
brat Piotra - Jan Szafraniec. Hi-
storyk Jerzy Sperka docieka, że 
Jan, jako blisko związany z Piotrem 

Wolframem, niegdyś koncyliarystą 
(zwolennikiem doktryny o wyższości 
soboru powszechnego nad papieżem), 
który w czasie soboru w Konstancji 
przeszedł do stronników papieża, miał 
przyczynić się do poprawy stosun-
ków z papiestwem. Miał też być Jan 
przeciwwagą dla innego pracownika 
kancelarii - koncyliarysty Wojciecha 
Jastrzębca. W tym czasie Piotr był na 
Litwie i jednał pokłóconych ze sobą 
Witolda i Świdrygiełłę. Na początku 
1419 r. Jan Szafraniec przygotowywał 

zjazd, na którym miał być obecny 
Zygmunt Luksemburski (odbył się 
ów zjazd w maju w Koszycach). Piotr 
uczestniczył zaś w rokowaniach 
z Krzyżakami w Gniewkowie i Toru-
niu. Nic z nich nie wyszło, toteż wkrót-
ce potem obaj bracia brali udział 
w wyprawie na Zakon. We wrześniu 
zaś Jan Szafraniec towarzyszył kró-
lowi w rozmowach z Zygmuntem 
Luksemburskim w Nowym Sączu. 
Uzgadniano tam termin wyroku 
w sporze polsko-krzyżackim. Gdy 6 
stycznia 1420 r. zapadł niekorzystny 
dla Polski wyrok wrocławski, działać 
zaczął podkanclerzy Jan. On to inter-
weniował u papieża i wymógł na nim, 
by wyrok wydał do Wielkanocy 1421 r. 
Był Jan u boku Władysława Jagiełły, 
gdy w maju 1420 r. w Kowalu na 
Kujawach odwiedzili go przedstawi-
ciele Czech, oferując naszemu królowi 
swą koronę. Na zjeździe w Łęczycy 
w lipcu tegoż roku, Piotr Szafraniec 
był jednym z oskarżycieli kanclerza 
Wojciecha Jastrzębca, który przyjął 
wyrok wrocławski. Jak sugeruje J. 
Sperka, król zdecydował się poświę-
cić Jastrzębca dla dobra sprawy, ale 
winny był sam monarcha, a właściwie 
prowadzona przez niego dotąd polity-
ka. W nagrodę za „pomoc” w „poświę-
caniu” kanclerza Piotr Szfraniec uzy-
skał od króla zgodę na przeniesienie 
na prawo magdeburskie swych dwóch 
miast i 24 wsi (wśród nich znalazły 
się m. in. Sułoszowa i Wielmoża).

Mimo odrzucenia czeskiej oferty 
do Polski przybyło ich kolejne po-
selstwo. J. Sperka za historykami 
J. Krzyżaniakową i J. Ochmańskim 
przychyla się do tezy, że za sprawą 
Szafrańców Czesi otrzymali inną 
niż odmowna odpowiedź (niejedno-
znaczną?). 

Na wiosnę 1421 r. Szafrańcowie 
finalizowali rozmowy z Branden-
burgią na temat sojuszu przeciw 
Krzyżakom. Dzięki małżeństwu córki 
króla Jadwigi Jagiellonki z synem 
margrabiego brandenburskiego Fry-

derykiem, dotychczasowy sojusznik 
Zygmunta Luksemburskiego, stał się 
sojusznikiem Polski.

Znów o propozycji korony cze-
skiej dla Jagiełły rozmawiano na 
zjeździe w Łęczycy (w sierpniu 1421 
r.). Byli tam i Szafrańcowie. Ponownie 
zadecydowano o tym, że Jagiełło ma 
korony nie przyjmować. Postanowio-
no jedynie pomagać w rokowaniach 
między Zygmuntem Luksemburgiem 
a Czechami. Piotr Szafraniec towa-
rzyszył potem królowi w objeździe 
Małopolski. Na kolejnym zjeździe, 
w Niepołomnicach, zgodzono się na 
popierane przez Zbigniewa Oleśnic-
kiego małżeństwo bratowej Zygmunta 
Luskemburskiego - Ofki z Jagiełłą 
(w posagu miała mu wnieść Śląsk). 
Jak wiemy te plany nie weszły w sta-
dium realizacji. Zapewne za sprawą 
także Szafrańców, to wielki książę 
Witold zdecydował się przejąć czeską 
koronę i w tej sprawie miał wysłać 
do Pragi jako swego namiestnika 
Zygmunta Korybutowicza. Po ko-
lejnych nieudanych pertraktacjach 
z Krzyżakami, a co z tym się łączy 
równie nieudanej misji legata pa-
pieskiego Antonio Zeno, wybuchła 
kolejna wojna z Zakonem (1422 r). 
Znów wzięli w niej udział obaj bracia 
Szafrańcowie. Za zasługi w tej wojnie 
Piotr otrzymał w październiku 1422 
r. od króla (za 60 grzywien) sołectwo 
w Jeżówce oraz zamek w Pieskowej 
Skale z należącymi doń włościami. 
Dodatkowy dokument świadczy, że 
otrzymał także Piotr wieś Przeginię.

Wykorzystano artykuły i prace 
Jerzego Sperki, w tym „Szafrańcowie 
herbu Stary Koń. Z pradziejów awansu 
i kariery w późnośredniowiecznej 
Polsce”, Katowice, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, 2001.

Piotr i Jan 
Szafrańcowie 

Zamek�w�Pieskowej�Skale.



9Przegląd Olkuski | 30 czerwca 2017 |www.przeglad.olkuski.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

TYGODNIK REGIONALNY 

„PRZEGLĄD OLKUSKI”

W przypadku publikacji materia³ów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega siê prawo do adjustacji i opatrzenia nades³anych 
materia³ów tytu³em. Nie publikujemy listów niepodpisanych nazwiskiem i adresem - mo¿na zastrzec nazwisko i adres do wiadomoœci 
redakcji. Materia³ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Pogl¹dy redakcji wyra¿aj¹ jedynie teksty podpisane „Redakcja”.  
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŒÆ ZAMIESZCZANYCH OG£OSZEÑ. 

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

Adres redakcji: 
32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 15, 
tel./fax 32 754 44 77, 504 178 786
Internet: www.przeglad.olkuski.pl
e-mail: redakcja@przeglad.olkuski.pl
Przyjmowanie og³oszeñ: Olkusz, ul. Żuradzka 15. 
Wydawca: „AB MEDIA” Sp. z o.o., 
32-500 Chrzanów, ul. Sienkiewicza 11.
Sk³ad: „AB MEDIA” Sp. z o.o.
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

Redaktor naczelny:   Dariusz Krawczyk

Redaktorzy:
Wiola Woźniczko wiola.wozniczko@przeglad.olkuski.pl
Piotr Kubiczek piotr.kubiczek@przeglad.olkuski.pl

www.inwestlokum.pl

- biuro nieruchomości  
- pośrednictwo w zakresie 

kupna-sprzedaży,  
wynajmu: lokali,domów,  

magazynów, gruntów

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

Ogłoszenia 
drobne już od

2,76 zł*
*cena netto, do 40 znaków.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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:

KuPiê - SPRzeDAm
=Sprzedam cegłę silikatową 
białą - 250x120x65, ok. 8000 szt., 
cena - 60 gr./szt. (do negocjacji). 
Tel.(796)177027.

Autoskup - kupię każdą markę, 
tanie i drogie, gotówka od ręki, 
płacę najlepiej. Tel.(512)898278.

=Komis Rowerowy, płacimy 
gotówką, elektronarzędzia, art. 
satelitarne, rtv-agd, telewizory led, 
pralki. Lombard, Plac Targowy.  
Tel.(502)261113.

uSŁugi
=FiRmA iNTROLigATORSKA 
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 19 (naprzeciwko „Victorii”). 

Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (duża ilość 
kolorów), bindowanie, termobindo-
wanie, bigowanie.
=Zwyżka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i usługi rębakiem do 
gałęzi, elektyczne itp.  
Tel.(512)373245.
Autoskup - kupię każdą markę, 
tanie i drogie, gotówka od ręki, 
płacę najlepiej. Tel.(793)001819.

BuDOWLANe
=Usługi Malowanie.  
Tel.(799)914523.

eLeKTROTeCHNiCzNe
=Naprawa telewizorów. 
Tel.(535)871074

FiNANSOWO - PRAWNe

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

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

Lombard pożyczki pod zastaw, 
najdłużej działająca firma na 

rynku. Olkusz, Szpitalna 16. Tel.
(32)6454746.

Lombard Tomasz Kiełtyka, Olkusz, 
Kasztanowa 4, czynne 8-20, skup 
i sprzedaż złota, atrakcyjne ceny, 
super warunki. Tel.(512)777884.

OKOLiCzNOśCiOWe
=ATELIER Olkusz, Żuradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia 
do dokumentów (drobny retusz 
gratis, możliwość wykonania w 
domu u klienta). Tel.(600)057912.

FOTO STuDiO Olkusz, RYNeK 30. 
Najszybsze i najtańsze zdjęcia 
do dokumentów w 3 minuty + 

retusz gratis (możliwość dojazdu 
do klienta). Tel.(600)057911, 

(692)736760.

mOTORYzACJA
=OLeJe, FiLTRY, AKCeSORiA 
i PROFeSJONALNe NARzĘDziA 
SAmOCHODOWe
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz, ul. 
Sikorka 21. Tel.(32)6450660, 
czynne: 8-19.
=AuTO-PLAST sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bieżące
- części i akcesoria
- lakiery samochodowe już od 17 
zł/100 ml
- lakiery spray do wszytkich pojaz-
dów!!!
- chemia samochodowa.

- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysiąclecia 1B, Tel.
(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.
=AuTO-SzYBY: markowe 
szyby samochodowe, sprzedaż, 
montaż, naprawa, serwis. Bogu-
cin Duży 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.

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

=SERWIS KLIMATYZACJI. 
Przeglądy - dezynfekcja- naprawa. 
Olkusz, Al.1000lecia 1b, Tel.
(695)634005.
=AUTO SKUP GOTÓWKA, OSO-
BOWE I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE 
MARKI I ROCZNIKI, NAJLEPSZE 
CENY, DOJAZD. TEL.(515)274430, 
(602)871305.
Autoskup- kupię każdą markę, 
tanie i drogie, gotówka od ręki, 
płacę najlepiej. Tel.(793)001819.
=POmOC DROgOWA.  
Tel.(695)634005.

NieRuCHOmOśCi

LOKALe uŻYTKOWe
=Lokal do wynajęcia przy  
ul. K. K. Wielkiego, wejście od 
ulicy. Tel.(519)192879.

PRACA
=Zatrudnię na stanowisko stróża 
osobę z orzeczeniem min. II grupa. 
Tel.(509)020901.

=Zatrudnię do biura osobę  
z orzeczeniem min. II grupa.  
Tel.(509)020901.

=Przyjmę do biura spedytora na 
transport międzynarodowy, zna-
jomość j.angielskiego, również do 
przyuczenia. Tel.(509)020901.

=Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy, C+E, na chłodnie, 
wyjazdy tygodniowe.  
Tel.(666)352660.

=40 lat, wykszałcenie wyższe 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.

Praca dla lektorów języków 
obcych. zadzwoń  
Tel.(509)596671.

RóŻNe
=Na wakacje Stoisko nr 3 poleca: 
nowe wzory dżinsów polskich pro-
ducentów, kolorowe, bawełniane, 
krótkie spodenki, koszule w wesołą 
kratkę. Targowisko, ul. Sławkow-
ska, wt., pt., sob. do 14.00. 
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ZDROWIE i URODA
alergolog
Bezbolesne testy alergiczne, odczulanie alergii, 
test obciążeń organizmu. Venus Alergo-med  
& SPA tel: 511-998-966 ul. Krakowskie Przedmie-
ście 7, Olkusz www.alergo-med.pl

badania kierowców
Anna Mendak lek. med. specjalista chorób 
wewnętrznych, badanie kandydatów na kierow-
ców, wtorek 16.00-18.00. Olkusz, ul. kr. K. Wiel-
kiego 64. Rej. tel.(32)6454470.

CHIrUrg
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chirurg, 
USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. Lecze-
nie chorób żył: leczenie żylaków, „pajączków” za 
pomocą skleroterapii, leczenie owrzodzeń. Kom-
presjoterapia (leczenie niewydolności żylnej), 
konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 64. Przyj-
muje w środę, piątek od 16.00. Rejestracja 
telefoniczna 32 645 44 70.

Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg, 
specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, ul.  
kr. K Wielkiego 28. Center-Med. Czw. od 17.00. 
Rejestracja tel. 604 979 399, 604 503 799.

Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
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. 32 754 34 64,  
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
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek Piotr 
Osuch, specjalista chirurg ortopeda traumato-
log. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek naprze-
ciw szpitala - obok piekarni). Rejestracja tel.  
666 329 480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 
(zamiennie wtorki).

Grzegorz Jarosławski lek. med., ortopeda, lekarz 
sportowy. Konsultacje, USG narządu ruchu, 
blokady, osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 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.

Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.

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.

Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.

Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji 
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., pt. 
Od 17.00. Tel. 32 643 32 12.

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 pon. - pt. 10.00 -  
19.00, sob. 9.00 – 13.00. 

dermatolog
Anna Dudek, lek. med. spec. specjalista derma-
tolog – wenerolog, kosmetolog. Olkusz, ul. K.K. 
Wielkiego 64. Rejestracja do gabinetu tel. 32 645 
44 70. www.annadudek.pl

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

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

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

Centrum Dietetyczne Natur House w Olkuszu,  
ul. Żuradzka 2b, zaprasza na bezpłatną konsulta-
cję dietetyczną: pomiary antropometryczne ciała, 
badania ilości tkanki tłuszczowej w organizmie, 
wskazówki dotyczące prawidłowego żywienia. 
Tel. 32 754 22 77, kom. 514 738 359

endokrYnoloG
Agnieszka Żak-Gołąb dr n. med., endokrynolog, 
internista. Konsultacje, USG tarczycy. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV 
WTOREK 15:30–18:00.

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

gastroenterolog
Paweł Kajfosz lek. med., gastroenterolog, 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. Wtorek, piątek od 
15:00. Tel. 514 288 668 (po 15:00).

Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. 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,  
32 733 96 79. 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 .  Re jest rac ja  po  16:00  
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.

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.). Wt., śr.  
i pt. 17-19.

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

Beata Bryzik neurologopeda, pedagog, nauka 
czytania, terapia metodą Tomatisa i Warnkego 
Tel. 505130586. Gabinet edukacyjno-logope-
dyczny: Nauczę się mówić ul. Augustiańska 8 
Olkusz.

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. 

Masaż klasyczny, gorące kamienie, bańka chiń-
ska, antycellulitowy, świecowanie uszu HOPI, 
relaksacyjny. Kontakt 604135486, Olkusz, ul. 
Sławkowska 5a

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 Expert, Joanna Sułowicz dr n. 
med.,  dermatolog ,  wenerolog ,  lekarz  
medycyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów 
medycyny estetycznej. Olkusz, ul. Szkolna 3,  
Tel. 501 310 050.

medYcYna sportowa

BARBARA BANYŚ lekarz sportowy, specjalista 
neurologii i rehabilitacji medycznej – badania 
sportowo-lekarskie dzieci i młodzieży do 23 r. ż., 
kwalifikacja na obozy sportowe. Rejestracja tel. 
600 00 99 42.

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, neurolog. Olkusz, 
ul. Nowowiejska 11. Godziny przyjęć: pon., wt.,  
śr.,  czw. 10-12, 16-18. Rejestracja telefoniczna 
codziennie: 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. Nullo 35B. 
Rejestracja tel. 32 643 25 85, godz. 9-16.  
www.okotest.pl

Katarzyna Rataj – Pająk lek. med. specjalista 
chorób oczu, badania okulistyczne niemowląt, 
dzieci i dorosłych. VIS – OPTICA, Olkusz, Al. 1000-
lecia 20. Rejestracja codziennie tel. 784 820 130, 
przypadki pilne 508 177 970.

Magdalena Kuchno, lek. med. specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, komputerowe 
badanie wzroku i dobór soczewek, pomiar 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.

onKolog
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. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

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

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

Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, specjalista 
chorób noworodków. Profilaktyka dzieci zdro-
wych, leczenie dzieci chorych. USG: stawów bio-
drowych, mózgu, jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, 
ul. Piłsudskiego 14A. Rej. tel. 503 706 119.

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

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

podolog
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr Paulina 
Węglarz. Usługi kosmetyczne i lecznicze dla Twoich 
stóp. Tel. 517 952 536. www.podologolkusz.pl 
Dojazd na terenie Olkusza gratis.

Nowość! Specjalistyczna pielęgnacja stóp, 
pedicure leczniczy. Sun & Onyx Olkusz,  
ul. Sławkowska 5. Tel. 698 919 343. Facebook: 
gabinet zdrowych stóp.

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

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

Gabinet lekarski Anna Chmiest, psychiatra, 
psychoterapeuta. Przyjmuje środa, piątek 13.00-
19.00, czw. od 15.00. Rejestracja telefoniczna 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

pUlmonolog
Zdzisława Szczygieł lek. med.– poradnia pulmo-
nologiczna, wykonanie spirometrii, zdjęcia RTG, 
pobór krwi do badań laboratoryjnych. Poradnia 
działa bez kontraktu z NFZ. Rej. 728 951 721, 
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji 
Jaroszowiec ul. Kolejowa 1A.

reHabilitacja
CENTRUM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE  
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, 
diabetologiczny, neonatologiczny, pediatryczny, 
pulmonologiczny dla dzieci i dorosłych.

Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro 
(Medesto).
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ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia manu-
alna w dysfunkcji stawów kręgosłupa, stawów 
obwodowych i mięśni. Terapia: kobiet w ciąży, 
dysfunkcji dna miednicy, blizny. Kinesioteraping, 
szeroki wybór masaży. Kraków, ul. Poprzeczna 
3/1. Tel. 502 212 663, www.fizjo-strefa.pl

Fizjoterapeuta mgr Anna Małecka-Włoch. Reha-
bilitacja osób dorosłych, Masaż Leczniczy. Olkusz, 
ul. Sławkowska 4 Przychodnia GAL-MED (w rynku) 
lub wizyty dom. Kom. 505 503 249   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

reUmatolog
Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00-
18.00. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. Rej. Tel.
(32)6454470.

stomatologIa
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. Olkusz, 
kr. Kazimierza Wlk. 54a. Gabinet stomatologiczny 
czynny poniedziałek 10.00-18.00, środa 9.30-
18.00. Tel.(660)725411.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12-19. Tel.  
606 654 777.
Ewa Haberka lek. dent. Olkusz, ul. Witosa 14. 
Tel. 668 178 832.
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.
Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia 
stomatologiczna. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, 
wt. 8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.

Natalia Górnik lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt., pt. 15-20, czw. 9-14. Tel. 32 726 28 87.
Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. Krzysz-
tof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 14 (vis a vis 
kładki nad torami). Godziny przyjęć: pon., wt., czw. 
15.00-19.00, sob. 8.00-11.00. Tel. 32 645 21 08.
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). Rej. tel. w godz. pracy 32 641 31 55. 
Pon. 8.30-14; wt.,czw. 14-20, pt. 8.30-14. 

technika dentystyczna • 
„Somadent” Ekspresowe wykonywanie protez, 
sklejenia, dostawienia zębów, klamer na poczeka-

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

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 Expert, depilacja laserowa, carbo-
xyterapia, lipodermologia, zamykanie naczynek,  
zabiegi pielęgnacyjne i złuszczające. Olkusz,  
ul. Szkolna 3. Tel. 501 310 050.
Venus Alergo-med & SPA. Zabiegi kosmetyczne 
Phyris, Depilacja laserem diodowym,odchudza-
nie i modelowanie sylwetki m.in.: endermologia 
3 w 1, kriolipoliza mezoterapia igłowa, karboksy-
terapia; opalanie natryskowe SunFX, manicure i 
pedicure żelowy, przedłużanie rzęs, medycyna 
estetyczna, lasery. Najnowocześniejsze urządze-

nia medyczne. Tel: 511-998-966 ul. Krakowskie 
Przedmieście 7, Olkusz www.alergo-med.pl 

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
Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn. 
14.30-17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia 
„Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok „Skarbka”). 
Godz. 15.30-18, tel. dom. 32 643 38 46,  
600 249 359. 

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

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. specja-
lista radiodiagnostyki. Centrum Medyczne, 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 
(winda). Rejestracja Tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 
10-19, sob. 9-13.

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

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

30-06-2017  Piątek  ul. Sławkowska 13

01-07-2017  Sobota  ul. Piłsudskiego 22

02-07-2017  Niedziela  ul. Krakowska 16

03-07-2017  Poniedziałek  ul. 1000-lecia 2B

04-07-2017  Wtorek  ul. 1000-lecia 16

05-07-2017  środa  ul. 1000-lecia 17

06-07-2017  Czwartek  ul. Legionów Polskich 14
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=3.07 godz. 10.00 - baw się z nami- gry i zabawy dla dzieci  
od lat 5 (zapisy MDK, ul. Fr. Nullo 29, tel. 32 643 11 20)
=3.07 godz. 11.00, 13.00 - Bajkowe niespodzianki  
(wstęp wolny)
=4.07 godz. 11.00 - „Cierpliwy dzieło sztuki stworzy”- warsztaty 
plastyczne (zapisy MOK Centrum Kultury , ul. Szpitalna 32,  
tel. 32 494 39 66)
=5.07 godz. 10.00 - Lokomotywa - słuchaj i twórz- zajęcia 
edukacyjna - plastyczne dla dzieci od 6 lat (zapisy MDK,  
ul. Fr. Nullo 29, tel. 32 643 11 20)
=5.07 godz. 12. 00 - „Nie ma jak u Babci i Dziadka - zajęcia 
prowadzone przez Uniwersytet III wieku (zapisy MDK,  
ul. Fr. Nullo 29, tel. 32 643 11 20)
=6.07 godz. 11.00 - „W świecie afrykańskich zwierząt” - 
warsztaty plastyczne (zapisy MOK Centrum Kultury,  
ul. Szpitalna 32 , tel. 32 494 39 66)
=7.07 - godz. 10.00 - Na ludową nutę - tańce dla dzieci  
od lat 8 (zapisy MDK, ul. Fr. Nullo 29, tel. 32 643 11 20)
=7.07 godz. 11.00, 13.00. - Bajkowe niespodzianki  
(wstęp wolny)
=7.07 godz. 15.30 - „Za kulisami domu kultury i kina”  
- zwiedzanie Domu Kultury w Olkuszu oraz kina Zbyszek  
(zapisy MDK, ul. Fr. Nullo 29, tel. 32 643 11 20)

=1.07 godz. 10.00 - szkółka - rolki, deskorolka, hulajnoga 
(pods, gimn. ponadgimn) Silver Park, ul. Głowackiego
=4.07 godz. 11.00 - piłka nożna (podst. klasy IV-VI) Boisko 
„Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 2
=4.07 godz. 16.00 - szkółka - rolki, deskorolka, hulajnoga 
(pods, gimn. ponadgimn) Silver Park, ul. Głowackiego
=5.07 godz. 11.00 - Gry i Zabawy (podst. klasy. I-III) Boisko 
OSW „Czarna Góra”
=6.07 godz. 11.00. -Trio basket (ponadgimnazjalne) Boisko 
OSW „Czarna Góra”

=07.07 - Wernisaż Pleneru plastycznego „Dwór polski - 
malowane wiatrem w plenerze” - Dworek w Krzykawce 

=Kino Wakacyjne (Sala widowiskowa, wstęp wolny):
2.07 godz. 16.00 „VAINA: Skarb Ocalonego” (bajka dla dzieci)
2.07 godz.18.00 „Pitbul. Nowe Porządki” (dramat)
=3-7.07 godz. 11.00-14.00 - Wakacyjna Akademia 
Podróżnika - dla dzieci od 6 do 12 lat
=3.07 - „Z przyrodą na ty” (spotkanie z leśniczym, poznanie 
roślin runa leśnego poprzez tworzenie zielnika)
=4.07 - „Dzień Włóczykija” (wycieczka rowerowa na „Diablą 
Górę”, ognisko i pieczenie kiełbasek)
=5.07 - Piesza Bukowieńska gra miejska „Zagadkowe Miasto”
=6.07 - „Spotkanie z Afryką” (wycieczka do Muzeum 
Afrykanistycznego w Olkuszu, koszt przejazdu oraz bilet  
wstępu płatne we własnym zakresie)
=7.07 - „Słońce, piasek i woda zdrowia nam doda”  
(wyjście na basen i konkurs rzeźb z piasku)

=3,4,5,.07 w godz. 10.00-15.00 - Wakacyjne Bajeczkowo 
w ramach projektu „Kino w plenerze” (w programie: projekcja 
filmów, baśni, bajek i bajeczek oraz warsztaty plastyczne 
związane z obejrzanym filmem - Dom Kultury „Papiernik” 
w Kluczach sala świetlicowa na piętrze)
=W okresie wakacji Pracownie artystyczne Domu Kultury 
„Papiernik” w Kluczach i Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu 
są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 
=Świetlica w Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu jest czynna 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 

=30.06 godz. 18.00-20.00 - Szkółka tenisa 
=1.07 godz. 21.000 - Kino letnie
=4.07 godz. 12.00 - warsztaty muzyczne
=4.07 godz. 10:00-13:00 - Wakacyjna szkółka padla dla dzieci 
w wieku 10-16 l. 
=5.07 - Wakacje poza domem
=6.07 godz. 13.00 - Wakacje poza domem; Otwarte zajęcia 
muzyczne- nauka gry na pianinie
=6.07 godz. 10:00-13:00 - Wakacyjna szkółka padla dla dzieci 
w wieku 10-16 l.
=7.07 - Wakacje poza domem
=7.07 godz. 18.00-20.00 - szkółka tenisa
=7.07 godz. 10:00-13:00 - Wakacyjna szkółka padla dla dzieci 
w wieku 10-16 l.

=30.06 godz. 10.00-12.00 - z Biblioteką wędrujemy po Polsce 
zajęcia dla dzieci od 8 do 12 lat 
=4.07 godz. 11.00 -12.00 - spotkania  z angielskim - kreatywne 
zajęcia dla dzieci w wieku  od 5 do 7 lat 
=5.07 r. godz. 10.00-11.30 - bezpieczne wakacje ze Strażą 
Miejską - dla dzieci od 8 do 12 lat 

=6.07. godz. 10.00-12.00 - Z biblioteką wędrujemy po Polsce  - 
dla dzieci od 8 do 12 lat 
=Fila Osiek 
5.07 godz. 11.00.-13.00 - letnie zabawy z książką
=Filia gorenice
5.07 godz. 10.00-12.00 - letnie zabawy z książką
=Filia nr 2 w Olkuszu 
6.07 godz. 12.00-13.00 - letnie zabawy z książką
=Filia w Żuradzie
7.07 godz. 14.00-15.00 - letnie zabawy z książką

Wakacje z książką w bibliotece:
=3.07 godz. 14.30 - 16.00 - Filia nr 3, ul. Olkuska 8
=4.07 godz. 11.00 - 12.30 - Filia nr 1, ul. Wodąca 51
=4.07 godz. 16.30 -17.30 - Filia nr 2, ul. Wiejska 9
=5.07 godz. 11.00 - 12.00 - Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bukownie, ul. Kolejowa 3
=5.07 godz. 14.30 - 16.00 - Filia nr 3, ul. Olkuska 8
=6.07 godz. 11.00 - 12.30 - Filia nr 1, ul. Wodąca 51
=7.07 godz. 11.00 - 12.00 - Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bukownie, ul. Kolejowa 3

=5.07 godz. 11.00-13.00 - „Podróże z Nelą - małą reporterką” 
- Nela na trzech kontynentach - dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat 
oraz młodszych z opiekunami
=Filia w Krzykawce
30.06 godz. 11.00.-13.00 - Wakacyjne spotkanie z książką
6.07 godz. 11.00.-13.00 - Czytanie bajek - zajęcia plastyczne
=Filia w Laskach
5.07 godz. 11.00.-13.00 - „Moja ulubiona postać z bajki”- 
czytanie bajek, malowanie kredą

=Galeria zaprasza do zwiedzania ekspozycji stałej malarstwa 
współczesnego polskiego, europejskiego i światowego z kolekcji 
Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu, w której zgromadzono 
ok. 400 prac wykonanych różną techniką - większość dzieł 
eskponowana jest w salach na I i II piętrze.

=30 czerwca
16:00 Auta 3 (2D DUBBING) 
18:00 Auta 3 (3D DUBBING) 
20:00 Król Artur: Legenda miecza (3D NAPISY) 
=01 lipca
16:00 Auta 3 (2D DUBBING) 
18:00 Auta 3 (3D DUBBING) 
20:00 Król Artur: Legenda miecza (3D NAPISY) 
=02 lipca
16:00 Auta 3 (2D DUBBING) 
18:00 Auta 3 (3D DUBBING) 
20:00 Król Artur: Legenda miecza (3D NAPISY) 
=03 lipca
16:00 Auta 3 (2D DUBBING) 
18:00 Auta 3 (3D DUBBING) 
20:00 Król Artur: Legenda miecza (3D NAPISY) 
=04 lipca
16:00 Auta 3 (2D DUBBING) 
18:00 Auta 3 (3D DUBBING) 
20:00 Król Artur: Legenda miecza (3D NAPISY) 
=07 lipca
17:00 Smerfy: poszukiwacze zaginionej wioski (2D DUBBING) 
19:00 W starym dobrym stylu (2D NAPISY) 

=30 czerwca
14:00, 16:00, 18:00 Gru, Dru i Minionki (3D DUBBING) 
19:00 Baywatch: Słoneczny Patrol (2D NAPISY) 
20:00 Król Artur: Legenda Miecza (3D NAPISY) 
=01 lipca
14:00, 16:00, 18:00 Gru, Dru i Minionki (3D DUBBING) 
19:00 Baywatch: Słoneczny Patrol (2D NAPISY) 
20:00 Król Artur: Legenda Miecza (3D NAPISY) 
=02 lipca
14:00, 16:00, 18:00 Gru, Dru i Minionki (3D DUBBING) 
19:00 Baywatch: Słoneczny Patrol (2D NAPISY) 
20:00 Król Artur: Legenda Miecza (3D NAPISY) 
=04 lipca
14:00, 16:00, 18:00 Gru, Dru i Minionki (3D DUBBING) 
19:00 Baywatch: Słoneczny Patrol (2D NAPISY) 
20:00 Król Artur: Legenda Miecza (3D NAPISY) 
=05 lipca
14:00, 16:00, 18:00 Gru, Dru i Minionki (3D DUBBING) 
19:00 Baywatch: Słoneczny Patrol (2D NAPISY) 
20:00 Król Artur: Legenda Miecza (3D NAPISY) 
=06 lipca
14:00, 16:00, 18:00 Gru, Dru i Minionki (3D DUBBING) 
19:00 Baywatch: Słoneczny Patrol (2D NAPISY) 
20:00 Król Artur: Legenda Miecza (3D NAPISY) 
=07 lipca
16:00, 18:00 Gru, Dru i Minionki (3D DUBBING) 
19:00 Tożsamość zdrajcy (2D NAPISY) 
20:00 Mumia (3D NAPISY) 

1.07.2017 
sobota

Uroczystości 
z okazji 

30-lecia OSP 
Bogucin Duży 
i 70-lecia KGW 
Bogucin Duży 

Impreza plenerowa
na placu przy remizie
 w Bogucinie Dużym -

Organizatorzy: 
Wójt Gminy Klucze, 

GOK Klucze, 
OSP i  KGW Bogucin

Pełny program wakacji  
w powiecie olkuskim   
na naszej stronie:

www.przeglad.
olkuski.pl

WAKACJE 2017


