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15 progów.  
Czy komuś zabrakło 

wyobraźni?

bukowno
Wiola Woźniczko

Gruntownie wyremontowana 
ul. 1 Maja w Bukownie „wzbogaciła” 
się o 15 progów zwalniających. Na 
reakcję kierowców niezadowolonych 
z takiego rozwiązania nie trzeba 
było długo czekać. Interweniujący 
w naszej redakcji byli ciekawi, czyja 
to inwencja twórcza znalazła zasto-
sowanie podczas modernizacji jednej 
z głównych ulic miasta.

 Więcej na stronie 2
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Ciąg dalszy ze strony 1

 -Czy komuś zabrakło wyobraźni, 
czy tez Bukowno startuje w konkursie 
na jak największą liczbę progów na 
jednej drodze? Przecież tą ulicą nie 
da się jeździć normalnie! Naprawdę 
ktoś mógł pomyśleć, że w ten sposób 
zwiększy bezpieczeństwo na drodze? 
– denerwują się kierowcy.

U l i c a  b y ł a  r e m o n t o w a n a 
w ramach tzw. „adamczykówek”, do-
finansowanych z Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019. Trakt 
jest powiatowy, ale niebawem przej-
mie go Bukowno. Na ul. 1 Maja prze-
budowano nawierzchnię, wykonano 
kanalizację deszczową, przebudowa-
no chodniki oraz… wyjątkowo solidnie 
zadbano o bezpieczeństwo kierowców 
i pieszych.

Czy władze powiatu i Bukowna są 
zadowolone z efektu remontu? Samo-
rządowcy zajęli w tej sprawie wspólne 
stanowisko, które przedstawiamy 
w całości. - Zgadzamy się z uwagami, 
że na tak krótkim odcinku zamon-
towana jest zbyt duża ilość progów 

zwalniających. Od samego początku 
zwracaliśmy uwagę na charakter tej 
ulicy i aspekt bezpieczeństwa był 
jednym z głównych wątków podno-
szonych już na etapie projektowania. 
Niestety, osoby odpowiedzialne za 
projekt zbyt dosłownie wzięły nasze 
uwagi. W tym miejscu deklarujemy, 
że po końcowym rozliczeniu zadania, 
w możliwie najkrótszym terminie 
przystąpimy do demontażu części 
progów zwalniających, tak by za-
chowując względy bezpieczeństwa, 
zapewnić zdroworozsądkowe korzy-
stanie z nowej drogi. Informujemy 
jednocześnie, że zdemontowane ele-
menty progów nie ulegną zniszcze-
niu, a będą wykorzystane w innych 
newralgicznych miejscach, w celu 
poprawy bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników korzystających z dróg – 
deklarują starosta Paweł Piasny i bur-
mistrz Mirosław Gajdziszewski.

Pozostaje zatem pytanie, gdzie 
znajdą się zdemontowane z ul. 1 Maja 
progi? Gdy tylko zapadną decyzje, 
poinformujemy o tym na naszych 
łamach.

R E K L A M A

Zgłoś 
kandydatów

olkusz
Wiola Woźniczko

Do końca listopada można 
zgłaszać kandydatów do IX edycji 
„Cordis Nobilis” - Nagrody dla 
Osób Działających Na Rzecz Dobra 
Innych. Od 2009 roku w ten sposób 
władze Olkusza wyróżniają związa-
ne z miastem osoby i organizacje 
działające na rzecz innych.

Nagrody Szlachetnego Serca 
są przyznawane przez burmistrza 
Olkusza w pięciu kategoriach: orga-
nizacja (dla organizacji pozarządowej 
za najwartościowsze przedsięwzięcie 
służące budowaniu wspólnego dobra), 
filantrop (dla darczyńców, sponsorów 
za finansowe wspieranie działalności 
społecznej), wolontariusz (dla osób 

stawiających pierwsze kroki w pracy 
społecznej), nauczyciel (za działalność 
na rzecz wychowania dzieci i mło-
dzieży, wykraczającą poza zwykłe 
obowiązki), osoba (za długoletnią, 
bezinteresowną działalność na rzecz 
dobra innych).

Kandydatów mogą zgłaszać orga-
nizacje pozarządowe, osoby prawne, 
kościoły i związki wyznaniowe oraz 
osoby fizyczne (co najmniej dziesięć 
osób).

Formularze zgłoszeniowe są 
do pobrania na stronie magistratu 
www.umig.olkusz.pl oraz w Wydziale 
Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
i Gminy Olkusz (pok. 305, tel. 32 626-
01-55). Wnioski wraz z dokładnym 
uzasadnieniem danej kandydatury 
należy składać w Punkcie Informa-
cyjno – Podawczym Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu.

Które gminy rozwijają się 
najdynamiczniej?

powiat
Jakub Fita

Na przestrzeni ostatnich tygo-
dni opublikowano szereg zestawień 
o tematyce samorządowej. Jednym 
z nich jest ranking JST Zrówno-
ważonego Rozwoju opracowanego 
przez naukowców z Politechniki 
Warszawskiej. Postanowiliśmy 
sprawdzić, jak prezentują się 
w nim okoliczne samorządy.

Na początku l istopada br. 
w Sejmie odbyła się konferencja 
pod hasłem „Zrównoważony Rozwój 
Społeczno-Gospodarczy Jednostek 
Samorządu Terytorialnego”. W jej 
trakcie zaprezentowano wyniki ran-
kingu najdynamiczniej rozwijających 
się gmin w Polsce.

Zestawienie zostało przygoto-
wane przez pracowników Wydziału 
Administracji i Nauk Społecznych Po-
litechniki Warszawskiej. Bazuje ono 
na informacjach zawartych w Banku 
Danych Lokalnych prowadzonym 
przez Główny Urząd Statystyczny. 
Ranking obejmuje swym zakresem 
wszystkie jednostki samorządowe 
w Polsce w podziale na gminy miej-
skie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz 
miasta na prawach powiatu.

Materiał statystyczny opracowa-
ny został na podstawie 15 wskaźni-
ków. Przedmiotem oceny były m.in.: 
wydatki na projekty inwestycyjne na 
mieszkańca, liczba osób pracują-
cych na 1000 mieszkańców, liczba 
podmiotów gospodarczych na 1000 
mieszkańców, saldo migracji, liczba 
absolwentów szkół ponadgimnazjal-
nych na 1000 mieszkańców oraz 
odsetek mieszkańców korzystających 
z oczyszczalni ścieków. Wyniki pre-
zentują się następująco:

Gminy wiejskie
Takich samorządów jest najwięcej 

- 1559 w skali kraju. W województwie 
małopolskim znajduje się 121 takich 
gmin. W tej kategorii laureatem został 

Kleszczów leżący w województwie 
łódzkim. W Małopolsce pierwsze 
miejsce zajął podkrakowski Zabie-
rzów. Gmina Bolesław uplasowała 
się na 84 miejscu w skali kraju i na 
4 w skali województwa. Gmina Klucze 
znalazła się na 343 pozycji w ogólnym 
zestawieniu i na 16 miejscu w przy-
padku gmin z naszego województwa. 
Trzyciąż uplasował się na 951 miejscu 
w Polsce. W województwie samorząd 
ten notuje 71 wynik.

Gminy miejsko-wiejskie
Tego typu gmin jest w Polsce 616. 

Małopolska liczy ich 47. W skali kraju 
na prowadzeniu znalazły się Polkowi-
ce (woj. dolnośląskie). W przypadku 
naszego województwa laur zwycięzcy 
przypadł tym razem Niepołomicom. 
Miasto i Gmina Wolbrom znalazły 
się na 132 miejscu w skali kraju (10 
pozycja w województwie), natomiast 
Olkusz zajął 142 lokatę (12 w zesta-
wieniu regionalnym).

Gminy miejskie
Spośród wszystkich 237 gmin 

miejskich najdynamiczniej rozwijają-
cym się samorządem został Karpacz 

(woj. dolnośląskie). Spośród 11 gmin 
tego typu w naszym województwie 
najlepiej wypadła Sucha Beskidz-
ka. Bukowno zajęło 102 miejsce 
w krajowym zestawieniu i 8 w skali 
województwa.

W przypadku miast na prawach 
powiatu, pierwsze miejsce zajęła 
Warszawa. Jak podkreślają autorzy 
zestawienia, ich ranking ma na celu 
monitorowanie zrównoważonego roz-
woju społeczno-ekonomicznego gmin 
i regionów jako jednostek samorządu 
terytorialnego oraz promocję pozytyw-
nych wzorców. 

O tym, że smog jest zabójczy teoretycznie wiedzą 
wszyscy. Jednak patrząc na wyniki pomiarów pozio-
mu zanieczyszczenia powietrza, oczywistym staje 
się fakt, że są takie osoby, które myślą, że zjawisko to 
ich bezpośrednio nie dotyczy. Na nic zdają się apele 
o stosowanie wysokiej jakości paliwa w piecach, o 
niespalanie śmieci, plastików, zużytego oleju itd. Na 
nic apele w gazetach, telewizji, internecie.

Na nic ostrzeżenia krzyczące, że spalanie śmieci i 
innych szkodliwych materiałów przekłada się wprost 
na zwiększoną ilość zgonów w sąsiedztwie, wzmożo-
ną zachorowalność na raka, astmę, na ilość zawałów 
i innych chorób. Ci, którzy oszczędzając na kosztach 
opału trują nas wszystkich, myślą, że sami są bezpiecz-
ni w zaciszu swoich domostw. Nic bardziej mylnego! 
Powietrze w naszych domach jest zatrute na poziomie 
50% tego na zewnątrz! 

Jako żywo przypomina mi to sytuację z kawału o 
bacy, który siedząc wysoko na drzewie piłował gałąź, 
na której siedział. Przechodzący turysta mówi:

- Baco! Przecież spadniecie!
Na to baca:
- Eeee tam, nie spadnę

Turysta odszedł, baca wrócił do piłowania i oczy-
wiście po paru minutach walnął o ziemię. Podnosi się 
trochę otumaniony, patrzy w ślad za turystą i mówi:

- Prorok jaki cy co?
Zdajmy sobie w końcu sprawę z faktu, że nie jest to 

bezmyślna gadanina ani straszenie „smogiem wawel-
skim.” W skali kraju z powodu smogu rocznie umiera ok. 
50 tys. ludzi. Ile osób umarło z tego powodu w zeszłym 
roku w powiecie olkuskim? Ile osób zostanie uśmierco-
ne w tym roku przez „pomocnych sąsiadów”?

A oto kilka wskazówek, jak się bronić przed  
smogiem:

Po pierwsze - sami go nie twórzmy.
Po drugie - widząc dymiące na czarno kominy 

grzecznie zapukajmy do drzwi sąsiada i zgłośmy pro-
blem. W razie widocznego braku zrozumienia i chęci 
poprawy możemy od serca dorzucić cenną wskazówkę: 
„Chcesz się zabić? Wypij domestos, a nie truj innych”.

Po trzecie - Jeśli punkt drugi nie pomoże, to dzwoń-
my z interwencją do straży miejskiej, na policję, do 
wójta, proboszcza i wszystkich świętych! Dzwońmy 
do skutku! Nie miejmy skrupułów i oporów moralnych. 
Sąsiad truciciel w pełni na to zasługuje.
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dworek Przy Lesie to lokal, który swoją 
działalność rozpoczął w 2009 r., umiejscowio-
ny w otoczeniu lasów sosnowych, z dala od 
miejskiego zgiełku. Dworek Przy Lesie to nie 
tylko przestronna sala, ogród z altaną czy za-
plecze hotelowe. Dworek Przy Lesie to przede 
wszystkim wyjątkowi ludzie.

W związku  ze  zbliżającymi  się  Świętami 
Bożego Narodzenia pragniemy zaproponować 
Państwu możliwość zorganizowania spotkania 
świątecznego w Dworku Przy Lesie. Zadbajmy 
o to aby magia świąt zagościła również w na-
szych  firmach. W dobie  ciągłego  pośpiechu 
i nieustającej gonitwy usiądźmy wspólnie przy 
wigilijnym stole. To doskonała okazja do chwili 
zadumy i odpoczynku, jak również zacieśnienia 
więzi międzyludzkich. Idealny moment, żeby 
podsumować kończący się rok i podziękować 
wszystkim pracownikom. Dworek Przy  Lesie 
dołoży wszelkich starań, aby atmosfera podczas 
spotkania była wyjątkowa. Nasz Szef Kuchni 
przygotował smaczne, tradycyjne menu świą-
teczne. Dopełnieniem będzie wspólne kolędo-
wanie oraz świąteczna dekoracja. 

Pragniemy  zadbać  o wyjątkowych  ludzi, 
bo  to  przede wszystkim Wy  -  nasi  klienci. 
Korzystając  z  okazji  chcemy  serdecznie  po-
dziękować tym, którzy obdarzyli nas zaufaniem 
w minionych latach. Dzięki niemu możemy się 
rozwijać i wzajemnie motywować. Cieszymy 
się,  że wybieracie nas  i  że  pomagamy Wam 
w ważnych wydarzeniach.  Dziękujemy  za 
dotychczasową współpracę. 

Zachęcamy do kontaktu. Postaramy się od-
powiedzieć na nurtujące pytania oraz dostoso-
wać ofertę do Państwa potrzeb. Codziennie do 
Państwa dyspozycji jest manager Marcin oraz 
kierownik sali  Joanna. Wszelkie szczegółowe 
informacje  dostępne na  stronie  internetowej: 
www.dworekprzylesie.pl  oraz  pod  numerem 
telefonu: 531 649 930, 883 770 384.

Pozdrawiamy!

Spotkania Świąteczne

Od grudnia więcej 
pociągów do Katowic

powiat
Jakub Fita

W niedzielę, 10 grudnia 2017 r. 
wejdzie w życie nowy rozkład jazdy 
na kolei. Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami zwiększeniu ulegnie 
ilość połączeń pomiędzy Olkuszem 
i Katowicami - z dotychczasowych 
4 do 6 par pociągów na dobę.

Pociągi pasażerskie kursujące 
przez teren powiatu olkuskiego sta-
nowiły przed laty bardzo oblegany 
środek lokomocji. Z biegiem czasu 
następował jednak stopniowy spadek 
popularności tej formy transportu. 
Pogarszający się stan linii kolejowej 
spowodował wydłużenie się czasu 
podróży, co skutkowało zmniejsze-
niem się ilości pasażerów. To z kolei 
doprowadziło  do likwidacji kolejnych 
połączeń.

Duże znaczenie ma również fakt, 
że linia kolejowa nr 62 leży na terenie 
trzech województw - śląskiego, ma-
łopolskiego i świętokrzyskiego. Brak 
woli współpracy pomiędzy samorzą-
dami spowodował, że w grudniu 2012 
roku trasę tą skrócono do Sławkowa, 
gdzie pasażerowie musieli przesiadać 
się do autobusów. W maju 2013 
roku bezpośrednie połączenia zostały 

przywrócone. W międzyczasie wiele 
osób zdążyło jednak zrezygnować z 
usług PKP. W bieżącym roku liczba 
pociągów kursujących na tej trasie 
wynosiła zaledwie cztery pary. 

Stacja końcowa: Olkusz
Nowy rozkład jazdy obowiązywać 

będzie od 10 grudnia 2017 r. do 10 
marca 2018 r. Pociągi z Olkusza 
do Katowic odjeżdżać będą około 
godziny: 5:11, 6:10, 7:44, 12:23, 
14:30 oraz 17:22. W podróż z dworca 
głównego w Katowicach do Olkusza 
będziemy mogli zaś wyruszyć o godzi-
nach: 6:20, 7:28, 12:13, 14:12, 15:32 
i 19:25. Dane te pochodzą z wstępnej 
wersji rozkładu jazdy i mogą jeszcze 
ulec nieznacznym modyfikacjom.

W nadchodzącej siatce połączeń 
pasażerów czeka pewna nowość. 
Dotychczas wszystkie pociągi na tej 
trasie kursowały przez Sosnowiec Po-
łudniowy, Dąbrowę Górniczą, Sław-
ków, Olkusz i Wolbrom w kierunku 
Sędziszowa i Kielc. Dzięki niedawnej 
modernizacji linii kolejowej nr 62 
możliwa jest teraz zmiana czoła pocią-
gu na stacji kolejowej w Olkuszu.

Dwie dodatkowe pary pociągów 
biegnące przez nasz powiat będą ko-
rzystały z takiej możliwości. Oznacza 
to, że ich podróż będzie się rozpo-

czynać i kończyć w naszym mieście. 
Z nowej oferty nie skorzystają więc 
w pełni mieszkańcy: Jaroszowca, 
Chrząstowic, Zarzecza, Wolbromia 
i Jeżówki.

Czy kolej może jeszcze 
stanowić alternatywę  
dla busów?

Koszt podróży pociągiem i mi-
nibusem kształtuje się identycznie. 
W obydwu przypadkach za przejazd 
na trasie Olkusz – Katowice zapłacić 
trzeba 7 zł. Podobnie ma być z czasem 
transportu. Według nowego rozkładu 
jazdy PKP po modernizacji infrastruk-
tury kolejowej podróż koleją zająć ma 
około godzinę.

Kluczową kwestią dla zwięk-
szenia frekwencji w pociągach na 
tej linii jest jednak częstotliwość 
kursów. Podczas, gdy kolej oferuje 
raptem 6 par pociągów na dobę, pry-
watni przewoźnicy zapewniają takich 
kursów kilkadziesiąt. Aby móc więc z 
nimi konkurować konieczne byłoby 
rozbudowanie siatki połączeń. Do 
tego jednak potrzeba porozumienia 
w kwestiach finansowych pomiędzy 
urzędami marszałkowskimi z Kato-
wic, Krakowa i Kielc.

„Zamek Rabsztyn” 
wyróżniony

olkusz
Wiola Woźniczko, fot. Radosław Pierzga

Olkuskie Stowarzyszenie 
„Zamek Rabsztyn” otrzymało 
specjalne wyróżnienie za  bogatą 
ofertę wydarzeń w ramach Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa. Tego-
rocznym tematem przewodnim 
EDD był „Krajobraz dziedzictwa 
– dziedzictwo krajobrazu”.

Europejskie Dni Dziedzictwa 
to wspólna inicjatywa Rady Europy 
i Unii Europejskiej, mająca na celu 
promowanie zabytków. W projekcie 
uczestniczą wszystkie państwa człon-
kowskie Rady Europy, w tym także 
Polska, która włączyła się do akcji 
w 1993 roku. Głównym celem EDD 
jest szeroko pojęta edukacja histo-
ryczna i kulturalna, promowanie róż-
norodności regionalnego dziedzictwa 
kulturowego, podkreślenie wspólnych 
korzeni kultury europejskiej oraz pro-
pagowanie dialogu międzykulturowe-
go. Kraje biorące udział w wydarzeniu 
co roku udostępniają do zwiedzania 
szerokiej publiczności liczne zabytki 
i miejsca kultury, a także organizują 
szereg tematycznych imprez. Ogólno-
polskim koordynatorem jest Narodo-
wy Instytut Dziedzictwa.

Wręczenie nagród laureatom 
odbyło się podczas uroczystej gali 
w Opolu. Stowarzyszenie „Zamek 
Rabsztyn” zdobył wyróżnienie za 
bogatą ofertę wydarzeń, takich jak: 
spacer fotograficzny „Zamkowe kra-
jobrazy, czyli śladem dawnej ryciny 
i fotografii”, wystawa fotograficzna 
„Podniebne i podziemne krajobrazy” 

prezentująca ziemię olkuską z lotu 
ptaka oraz podziemne korytarze ol-
kuskich kopalni rud cynku i ołowiu 
czy plenerowe zajęcia plastyczne 
dla najmłodszych pt. „Namaluj swój 
zamek”.

- Otrzymanie wyróżnienia Naro-
dowego Instytutu Dziedzictwa było 
dla nas bardzo miłą niespodzianką. 
Cieszymy się, że zostały zauważone 
nasze działania, które konsekwent-
nie realizujemy od kilkunastu lat. 
To nie tylko odbywający się od 2003 
roku turniej rycerski pod zamkiem 
Rabsztyn, którego byliśmy inicjato-
rem, a który organizujemy wspólnie 
z Miejskim Ośrodkiem Kultury. 
Wydajemy także foldery i książki 
poświęcone historii zamku Rabsztyn, 
organizujemy konkursy fotograficzne, 
plastyczne i literackie. Od czterech 
lat organizujemy zloty turystyczne 
w Rabsztynie dla podopiecznych pla-

cówek opiekuńczo – wychowawczych, 
a od pięciu lat plenery plastyczne, 
których tematem jest zamek Rabsz-
tyn. Plonem plenerów są wystawy, 
które odbywają się nie tylko w Olku-
szu, ale także w Krakowie, Dąbrowie 
Górniczej, czy Mikołowie. W 2016 
roku nasze stowarzyszenie otrzymało 
wyróżnienie w XIII edycji konkursu 
„Kryształy Soli”. Takie wyróżnienia 
dają nam motywację do dalszego dzia-
łania – mówi Jacek Sypień, prezes 
Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn” 
w Olkuszu.

Z województwa małopolskiego 
wyróżnienia otrzymało jeszcze pięć 
instytucji: Skansen w Sidzinie - 
Muzeum Kultury Ludowej, Muzeum 
Nikifora w Krynicy-Zdroju, Biblioteka 
Publiczna w Zielonkach, Muzeum 
Żup Krakowskich w Wieliczce, Biuro 
Wystaw Artystycznych „U Jaksy” 
w Miechowie.

Przedsiębiorczość  
dla młodych

wolbrom
Ewa Barczyk

Światowy Tydzień Przedsię-
biorczości to międzynarodowy pro-
jekt promujący świadomy rozwój, 
aktywną postawę wobec życia 
i podejmowanie biznesowych ini-
cjatyw. Kolejny raz udział w tym 
projekcie wzięli przedsiębiorcy 
z terenu gminy Wolbrom, którzy 
zachęcali do poznawania zasad 
prowadzenia biznesu młodych 
ludzi z lokalnych szkół ponadgim-
nazjalnych i gimnazjalnych.

Celem organizatorów różnorod-
nych inicjatyw realizowanych corocz-
nie w listopadzie tygodni przedsię-
biorczości jest uświadamianie Pola-
kom jak wielkie znaczenie w ich życiu 
ma rozwijanie i pielęgnowanie szeroko 
rozumianych postaw przedsiębior-
czych. W Wolbromiu od kilku lat spo-
tkania pokazujące lokalny biznes pod 
hasłem „Targi Pracy” organizuje, przy 
współpracy z wieloma podmiotami 
gospodarczymi i instytucjami, Zespół 
Szkół w Wolbromiu. Na gościnnej 
scenie wolbromskiego Domu Kultury 
również w tym roku dokonano prze-
glądu i prezentacji lokalnych firm. Ich 

przedstawiciele opowiadali nie tylko 
o swoich pomysłach na biznes, ale 
także prezentowali własne sposoby na 
rozwój, zdobywanie nowych rynków 
i zachęcali młodzież do podejmowania 
świadomego wyboru ścieżki przyszłej 
kariery zawodowej na jak najwcze-
śniejszym etapie edukacji.

Firmy prezentowały się nie tylko 
podczas wykładów na scenie, ale 
także w sali lustrzanej, gdzie można 
było porozmawiać o interesujących 
młodzież sprawach, związanych 
z poszczególnymi przedsiębiorstwami, 
o profilach ich działalności, specyfice 
ich produkcji, a także filozofii prowa-
dzenia biznesu. 

Uczestnicy mogli take zapoznać 
się z propozycjami z zakresu doradz-
twa zawodowego przygotowanymi 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Ol-
kuszu, Punkt Pośrednictwa Pracy 
Ochotniczych Hufców Pracy w Klu-
czach , a także z ofertą Wyższej Szkoły 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Organizatorzy wolbromskich 
Targów Pracy przekonywali mło-
dyie, że warto wcześnie rozpozna-
wać i rozwijać swoje mocne strony, 
zwiększając szanse na to, że ścieżka 
ich kariery zawodowej nie będzie 
dziełem przypadku. Pokazując im jak 
funkcjonuje i jakimi prawami rządzi 
się rynek pracy wskazywali, że do-
konywanie przemyślanych wyborów 
może zaważyć na całym ich życiu 
zawodowym.
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olkusz
Piotr Kubiczek

Daniel Mikołajek został nowym 
Mistrzem Polski Freestyle Football. 
26-latek ze Strzelina okazał się 
najlepszy podczas krajowego czem-
pionatu w Olkuszu. Tuż za podium 
uplasował się pochodzący z Zarze-
cza Szymon Skalski, któremu nie 
udało się obronić tytułu najlepsze-
go freestylera sprzed roku. Przegrał 
nie tylko z rywalami, ale także 
z kontuzją, która mocno utrudniła 
mu przygotowania do zawodów.

Przez pierwsze dwie turniejowe 
rundy popularny „Szymo” przeszedł 
jak burza. Oceną sędziów wygrał 
swoje pojedynki jednogłośnie. Schody 
zaczęły się w trakcie walki o medale. 
W półfinale lepszy od Skalskiego 
okazał się Łukasz Chwieduk, nato-
miast rywalizację o najniższy stopień 
podium ubiegłoroczny mistrz z Olku-
sza przegrał z Robertem Guzikiem. 
- W normalnej dyspozycji byłoby 
znacznie lepiej. Niestety w ostatnich 
miesiącach przyplątała mi się bolesna 
kontuzja ścięgna, przez którą nie 
byłem w stanie optymalnie się przygo-
tować do tej imprezy. Zdawałem sobie 
sprawę, że powtórzyć wynik sprzed 
roku będzie szalenie ciężko. Nie po-
myliłem się. Żałuję, że tak to wszystko 
się potoczyło, ale motywacji do dalszej 
pracy na pewno mi nie zabraknie 
– komentuje swój występ w trakcie 
sobotnich MP Szymon Skalski.

Dla części publiczności „Szymo” 
wciąż jest mistrzem. To właśnie dwu-
krotny złoty medalista Mistrzostw 
Polski z 2007 i 2016 roku, w hali 
przy ul. Wiejskiej mógł liczyć na 
najgłośniejsze wsparcie kibiców. - 
Dziękuję wszystkim, którzy trzymali 
za mnie kciuki. Czułem ogromną siłę 
płynącą z trybun, jednak formy nie 

da się oszukać. Tym razem byli lepsi 
– dodaje 27-latek, będący jednym 
z najbardziej utytułowanych zawod-
ników freestyle football w Polsce i na 
świecie.

Tyle o gwieździe dyscypliny z pod-
wolbromskiego Zarzecza. Teraz kilka 
słów o tych, którzy w sobotę sięgnęli 
po główne laury. Brąz wywalczył 
Robert Guzik, w dobrym stylu poko-
nując Skalskiego. W ostatniej, naj-
ważniejszej w całym turnieju bitwie 
naprzeciwko siebie stanęli Daniel 
Mikołajek oraz Łukasz Chwieduk. 
„Luki” robił co mógł, jednak nie 
sprostał wymaganiom „Mikołajka” 
i jednogłośnie przegrał. Walce o złoto 
towarzyszyły spore nerwy, ale nie ma 
się czemu dziwić, skoro stawką był 
tytuł Mistrza Kraju. Przynajmniej 
do przyszłego roku dumnie będzie 
go nosił 26-latek ze Strzelina, który 
przez całe zawody prezentował się 
najrówniej i co ważne, na wysokim 
poziomie.

W nagrodę Daniel Mikołajek 
stanął na najwyższym stopniu 

podium, odebrał pamiątkowy puchar, 
a także dostał oficjalne zaprosze-
nie na „Focus on Freestyle”, czyli 
Międzynarodowy Puchar Mistrzów, 
będący jednym z najbardziej presti-
żowych turniejów freestyle football 
na świecie.

Podczas tegorocznych olkuskich 
MP oprócz głównych zawodów odbyły 
się także mistrzowskie turnieje dla 
kobiet oraz zawodników do 18. roku 
życia. W finale pań nie było niespo-
dzianki. Mistrzyni Świata Kalina 
Matysiak bezapelacyjnie pokonała 
Żanetę Cygorę i do długiej listy suk-
cesów dopisała kolejny – tytuł Mi-
strzyni Kraju 2017. Wśród juniorów 
równych sobie miał za to Maciej Leja, 
który podobnie jak inni uczestnicy 
zawodów, chwalili ich organizację 
oraz atmosferę panującą w hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Olkuszu.

Do kompletu wyników z Mi-
strzostw Polski FF brakuje jeszcze 
rozstrzygnięcia z piątkowego „Chal-
lenge’u”, a więc zmagań polegających 

na wykonaniu piętnastu określonych 
regulaminem trików. Wygrał je Dawid 
„Zegan” Biegun przed Pawłem Kwitem 
i Danielem Mikołajkiem.

- To była prawdziwa sportowa 
uczta, która zadowoliła pewnie nawet 
najbardziej wymagających widzów. 
Cieszy nie tylko postawa zawodników, 
ale również publiczności. Trybuny 
po raz kolejny były pełne. Widać, że 
Olkusz uwielbia futbolowy freestyle 
– mówi Dariusz Murawski, dyrektor 
MOSiR-u.

- Ja ze swojej strony również 
chciałbym podziękować publiczności 
za tak duże zainteresowanie naszym 
turniejem. Polska Federacja Freestyle 
Football od wielu lat otrzymuje od 
Olkusza duże wsparcie. Organizacja 
najważniejszych imprez w kraju 
w takim miejscu to sama przyjem-
ność. Gratulacje dla Was za atmos-
ferę prawdziwego sportowego święta, 
a także dla zawodników za osiągnięte 
rezultaty i zajęte miejsca – dodaje 
Tomasz Lebiocki, prezes PFFA.

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 
WÓJTA GMINY BOLESŁAW

o  przystąpieniu  do  sporządzania  miejscowego  planu  zagospo-
darowania przestrzennego gminy Bolesław w korytarzu lokalizacji 
rurociągu  paliwowego  Boronów-Trzebinia  wraz  z  prognozą 
oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1073 
z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bolesław Uchwały 
Nr  XXXV/335/2017 z dnia  6 listopada 2017 roku o przystąpieniu do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy  Bolesław  w  korytarzu  lokalizacji  rurociągu  paliwowego 
Boronów-Trzebinia  obejmującej  pas  terenu  o  szerokości  50  m  na 
terenie  obrębów Krzykawka  i Międzygórze  oznaczony w  załączniku 
nr  1  do  ww.  uchwały.  Załącznik  graficzny  przedstawiający  granicę 
miejscowego planu znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, 
ul. Główna 58, Bolesław oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Bolesław 
w zakładce Rada/Uchwały/2017.

Zainteresowani  mogą  składać  wnioski  dotyczące  ww.  planu  oraz 
wnioski  do  strategicznej  oceny  oddziaływania  do  dnia  18  grudnia 
2017r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres 
wnioskodawcy,  przedmiot  wniosku  oraz  oznaczenie  nieruchomości, 
której dotyczy wniosek.

Wnioski  do  ww.  miejscowego  planu  oraz  wnioski  do  strategicznej 
oceny oddziaływania mogą być składane:
1. na piśmie do Urzędu Gminy, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław;
2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy, ul. Główna 58, Bolesław;
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:  
boleslaw@gminaboleslaw.pl

Wójt Gminy Bolesław 
/-/ Krzysztof Dudziński

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Nowy mistrz wśród piłkarskich 
magików!
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Fabryka produkuje z wykorzystaniem najnowo-
cześniejszych metod zarządzania produkcją: lean 
manufacturing, LADM (Line Archiecture Design 
Methodology), MPAH (Material Providing and 
Handling), MTM (Methods-Time Measurment), SIM 
(Short Interval Management) i innych, połączonych 
w ramach filozofii SPS (Schneider Performance 
System).

Już po czterech latach działalności podjęto decyzję 
o rozbudowie zakładu, a w ciągu niespełna roku 
od wmurowania kamienia węgielnego została 
zbudowana nowa hala produkcyjna o powierzchni 
3,8 tys. m². Jej uroczystego otwarcia, w dniu 5 
września 2003 roku dokonał ówczesny prezes 
koncernu Henri Lachmann oraz Dyrektor Fabryki 
Robert Wołowiec. Pod koniec 2003 roku zatrud-
nienie wynosiło już 270 osób. Wraz z rozbudową 
została uruchomiona kolejna produkcja nowego 
wyłącznika z gamy Multi 9  o nazwie iDPKN na 
linii produkcyjnej zbudowanej specjalnie dla tego 
projektu, a pod koniec roku odbył się kolejny 
transfer automatycznej linii Compact NS. Również 
w 2003 roku SEIP uzyskał status fabryki global-
nej, co oznaczało samodzielną produkcję i pełną 
odpowiedzialność za dostarczanie produktów 
na potrzeby globalnego rynku. Od 2005 fabryka 
rozpoczęła swoje doświadczenia w zakresie Lean 
Manufacturing optymalizując istniejące procesy 
na procesy zgodne  z Lean Manufacturing – dużo 
korzystniejsze z punktu widzenia organizacji, bez-
pieczeństwa czy ergonomii.

Rok 2007 wiąże się z kolejnymi ważnymi wydarze-
niami w rozwoju fabryki, a mianowicie transferem 
dalszych linii produkcyjnych – linii rozłączników 
typu Interpact (obecna gama Compact INS), który 
pozwolił na rozwój fabryki.
Wszystkie te lata pozwoliły na rozwój kompetencji 
wewnętrznych oraz specjalistów w zakresie pro-
duktu i procesu z pełną autonomią zarządzania, 
a fabryka stała się specjalistą na rynku europejskim 
i światowym w zakresie produkowanych wyłącz-
ników i rozłączników. W wyniku tych działań była 
podjęta w 2011 roku decyzja o kolejnej rozbudowie 
fabryki, która rozpoczęła się w 2011, a zakończyła 
w 2012 roku i obecnie jest to zakład o powierzchni 
7,5 tys. m².

Mając na uwadze ciągły rozwój oraz dążenie do 
zaspokojenia potrzeb klienta podjęta została decy-
zja o budowie nowego wyłącznika i projekt został 
nazwany Gambit. Prace nad projektem zaczęły się 
w roku 2011 przez otwarcie  i  rozpoczęcie fazy 
opracowania koncepcji produktu oraz wykonal-
ności. Gambit to wyłącznik zaprojektowany na 
bazie Compact NSX którego cechami są zmiany 
konstrukcji w obszarze podłączeń i zacisków ka-
blowych, minimalizacja rozmiaru wyłącznika, który 
swoimi wymiarami jest 40% mniejszy od compacta, 
innowacyjne rozwiązania zostały wprowadzone 
w obszarze modułu zabezpieczeń elektronicznych, 
które pozwolą za pomocą podłączenia sieciowego 
komunikować się z zabezpieczeniem i przesyłać 
informacje o bieżących parametrach pracy. 

Firma udowadnia, że jest w stanie wprowadzać 
i monitorować  innowacyjne rozwiązania techno-
logiczne, takie jak:
- systemy on-line i narzędzia cyfrowe: przykład 

systemu Andon do monitorowania  wydajności 
- roboty przemysłowe na niektórych liniach pro-

dukcyjnych.

Bukowieńska firma to nie tylko produkcja na naj-
wyższym poziomie. Tutaj szczególnie starannie dba 
się o pracowników. Najlepszym dowodem na to jest 
wpis w 2009 roku na „Złotą listę pracodawców” 
Państwowej Inspekcji Pracy oraz pierwsze miejsce 
w konkursie PIP na poziomie kraju. Kolejna nagroda 
PIP w 2013 potwierdza ciągłość działań w zakre-
sie poprawy bezpieczeństwa pracy. Firma działa 
aktywnie również na rzecz dzieci z terenu miasta 
i okolicy, współpracując  ze szkołami i organizacjami 
pożytku publicznego. Nagrodą za zaangażowanie 
w działania w zakresie lokalnej społeczności była 
Nagroda Burmistrza Miasta Bukowno „Róża 
Biznesu”, otrzymana w 2012 roku. Dzięki zaanga-
żowaniu naszych pracowników i prowadzonej akcji 
LULI, jesteśmy wstanie wspierać regularnie dzieci,  
a  nagrodą w tej kategorii działań jest każdorazowy 
uśmiech dzieci ze Szkół, Świetlicy Środowisko-
wej czy Ośrodka opiekuńczo-wychowawczego.  
Od 2015 roku pracownicy zaangażowali się równie 
mocno, jak w poprzednie akcje, również w akcję 
Szlachetnej Paczki, realizując marzenia świąteczne 
jednej z rodzin z Bukowna.

Fabryka Schneider Electric  
Industries Polska Sp. z o. o

powstała w Bukownie 1998 r jako 
część międzynarodowej korporacji 
produkującej wyłączniki i roz-
łączniki aparatury niskich napięć. 
Profil produkcji to dwie gamy pro-
duktów: wyłączniki Compact NS/
NSX oraz rozłączniki COMPACT 
INS/INV. Firma produkuje ponadto 
różnorodne akcesoria do wymie-
nionych produktów.

Anonimowe badanie 
trzeźwości

olkusz
Piotr Kubiczek

Od trzech lat przy wejściu 
głównym do budynku Komendy 
Powiatowej Policji w Olkuszu 
znajduje się urządzenie AlcoBlow, 
dzięki któremu potencjalny kie-
rowca może sprawdzić stan trzeź-
wości. Sprzęt jest bardzo prosty 
w obsłudze, badanie trwa zaledwie 
kilkanaście sekund i - co ważne - 
ma charakter anonimowy.

Do naszej redakcji zgłosił się 
jednak Czytelnik, nie do końca 
świadomy, jak wygląda procedura 
związana ze sprawdzeniem zawartości 
alkoholu w organizmie. - Sytuacja 
zdarzyła się kilka miesięcy temu. 
Kolega po lekkiej imprezie miał rano 
jechać na lotnisko. Ponieważ mieszka 
w pobliżu komendy, poszedł spraw-
dzić stan trzeźwości. Oficer, który 
miał służbę, zażądał dowodu. Kolega 
nie miał, powiedział, że wróci z do-
wodem. Nie wrócił. Jak to jest z tym 
anonimowym badaniem? I czy oficer 
nadużył uprawnień? - pyta mieszka-
niec Olkusza.

Odpowiedź najlepiej znaleźć 
u źródła. Chcąc mieć pewność, oso-
biście sprawdziłem anonimowość 
badania. Wizyta na komendzie nie 
trwała długo, nikt nie pytał o moją 
godność, dmuchnąłem gdzie trzeba, 
wynik negatywny i wyszedłem. Trwało 
to około minuty, razem z wejściem 

i wyjściem z komendy. Czyli jest tak 
jak powinno: szybko, łatwo i bez 
zbędnych pytań.

Pomimo własnych obserwacji 
pytanie o przebieg badania zadałem 
osobie odpowiedzialnej w KPP za 
kontakt z mediami. - Badanie na 
zawartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu urządzeniem AlcoBlow jest 
całkowicie anonimowe. Oznacza to, że 
podczas wykonania takiego badania, 
nie jest wymagane okazanie doku-
mentu tożsamości recepcjoniście, 
czy dyżurnemu Policji. Ponadto każdy 
może sprawdzić swój stan trzeźwości 
bez względu na porę dnia i nocy. Jedy-
nie w przypadku Komisariatu Policji 
w Kluczach takie sprawdzenie można 
wykonać w godzinach od 6 do 22 – 
informuje st. asp. Katarzyna Matras.

Skąd więc wyżej opisana sytuacja 
z obowiązkowym okazaniem dowodu 
tożsamości? - Urządzenie AlcoBlow co 
jakiś czas - w zależności od modelu 
i częstotliwości użytkowania - jest 
poddawane kalibracji i przekazywane 
do specjalnych serwisów. Zalecana 
kalibracja odbywa się co 6 lub 12 
miesięcy. W przypadku oddania 
urządzenia do kalibracji, badanie 
może być wykonane alkomatem, 
którym dysponuje tutejsza komen-
da. Przeprowadzenie badania tym 
konkretnym urządzeniem odbywa 
się zgodnie z Zarządzeniem nr 496 
Komendanta Głównego Policji z dnia 
24 kwietnia 2004 r. w sprawie badań 
na zawartość alkoholu lub środka 
działającego podobnie do alkoholu. 

Wykonanie takiego badania wymaga 
wpisu do rejestru interwencji, a także 
odnotowania tego faktu w rejestrze 
badań, co związane jest z konieczno-
ścią okazania dokumentu potwier-
dzającego tożsamość badanej osoby 
– dodaje oficer prasowy olkuskiej 
komendy.

Wydaje się więc, że wspomniany 
„kolega” naszego Czytelnika, który 
zamierzał sprawdzić, czy może bez 
obaw wsiąść za kółko trafił akurat na 
moment, w którym AlcoBlow został 
oddany do serwisu i stąd wynikał 
brak anonimowości badania.

Przypomnijmy więc jeszcze raz: 
badanie urządzeniem AlcoBlow jest 
szybkie i całkowicie anonimowe, 
natomiast badanie wykonywane 
tradycyjnym alkomatem musi przez 
pracownika komendy zostać od-
notowane w rejestrze badań, stąd 
obowiązek wcześniejszego okazania 
dowodu tożsamości. Pamiętajmy 
również o tym, by na takie badanie 
nie przyjeżdżać w roli kierowcy, bo 
gdy zaświeci się czerwona dioda to… 
Dokończcie sami. W celu przebadania 
się znajdźcie pewnego kierowcę lub 
przyjdźcie pieszo.

Urządzenia AlcoBlow są zamon-
towane na stałe w recepcji olkuskiej 
komendy, a także w komisariatach 
w Bukownie i Kluczach. Jego obsługa 
jest naprawdę prosta, jednak w razie 
jakichkolwiek wątpliwości, można 
skorzystać ze znajdującej się przy 
nim instrukcji.

Wasze interWencje Życzenia się spełniają...
bukowno

Agnieszka Zub

W minioną sobotę w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Bukownie 
odbyła się promocja książki „Ma-
giczne życzenia”, autorstwa buko-
wieńskiej pisarki Danuty Majcher. 
Wydawnictwo zawiera 15 bajek 
napisanych z myślą o dzieciach 
chorych onkologicznie.

Danuta Majcher pochodzi z So-
snowca, ale od 5 lat mieszka w Bu-
kownie i to właśnie tutaj zaczęła 
tworzyć. Do niedawna znana była 
głównie jako poetka (jest członkinią 
bukowieńskiego Klubu Literackiego 
„Liść Bukowy”), ale od jakiegoś czasu 
pisze także bajki dla dzieci.

„Magiczne życzenia” ukazały się 
w nakładzie 300 egzemplarzy, a ich 
wydawcą i głównym sponsorem jest 
Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie. 
Książki zostaną przekazane m.in. 
do oddziałów onkologicznych klinik 
w Warszawie, Szczecinie, Bydgosz-
czy, Krakowie, Kielcach, Katowicach 
i Chorzowie. Wydawnictwo zostało 
zilustrowane przez dzieci i młodzież 
(7–18 lat) z Bukowna, Olkusza, 
Żurady, Poręby Górnej, Bolesławia 
i Sosnowca (w publikacji znalazły się 
też rysunki namalowane przez 4- i 6-
latków). Małych ilustratorów wybrała 
sama autorka i to ona ostatecznie 
zdecydowała, które prace znajdą 
się w książce. Łącznie zilustrowano 
trzynaście bajek, dwie ostatnie nie 
posiadają rysunków. Jest to zabieg 
celowy – autorce zależało na tym, aby 

każde dziecko, które sięgnie po publi-
kację, samo mogło narysować własny 
obrazek do czytanego tekstu.

Sobotnia gala w MOK była pod-
sumowaniem trwającej kilkanaście 
miesięcy akcji. Wszystkie osoby 
i instytucje, które wsparły przed-
sięwzięcie, otrzymały egzemplarze 
książki i osobiste podziękowania od 
autorki bajek. Wielką niespodzianką 
całej uroczystości był występ Amelki 
Zając, małej mieszkanki Bukowna, 
która od wielu miesięcy walczy z bia-
łaczką. Dziewczynka zaśpiewała dwie 
piosenki, przysparzając publiczności 
wielu wzruszeń.

Danuta Majcher nie chce spocząć 
na laurach. Marzy teraz, aby wydać 
kolejną książkę z bajkami, tym razem 
dla dzieci zdrowych.

Sołectwa na start!
powiat

Wiola Woźniczko

Każde małopolskie sołectwo 
może wziąć udział w konkursie na 
najciekawszy projekt sfinansowany 
ze środków funduszu sołeckiego. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 8 
grudnia.

Głównym celem konkursu jest 
aktywizacja społeczności wiejskiej 
w zakresie realizowanych inicjatyw, 
wymiana doświadczeń oraz promocja 
wsi jako miejsca do życia i rozwoju 
społeczno – zawodowego. Mogą w nim 
brać udział sołectwa, które w latach 
2010 – 2017 realizowały projekty 
finansowane ze środków funduszu 
sołeckiego lub w których fundusz 
sołecki stanowił wkład własny (ale 
nie mniej niż 50 proc.).

Jak informują organizatorzy, 
zgłoszenie (dokonane prze sołtysa, 
członka rady soleckiej lub wójta czy 
burmistrza) powinno zawierać formu-
larz zgłoszeniowy wypełniony w wersji 
papierowej oraz w edytowalnej wersji 
elektronicznej na płycie CD/DVD 
wraz z załącznikami i zdjęciami. Przy 
ocenie merytorycznej pod uwagę 
będą brane m. in. następujące kry-
teria: wpływ projektu na poprawę 
warunków życia mieszkańców oraz 
na na integrację społeczności lokal-
nej, zaangażowanie mieszkańców 
w realizację projektu, długofalowe 
oddziaływanie projektu, a także jego 
oryginalność i innowacyjność. Z każ-
dego sołectwa można zgłosić tylko 
jeden projekt.

 Aplikacje można nadsyłać do 8 
grudnia do siedziby Krajowego Sto-
warzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urba-
nowskiej 8, 62-500 Konin. Zwycięzca 

weźmie udział w ogólnopolskiej edycji 
konkursu. Dla najlepszej „trójki” 
przewidziano nagrody rzeczowe dla 
sołectw.

Organizatorem plebiscytu jest 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów 
z siedzibą w Koninie przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopol-
skiego oraz współpracy z Małopol-
skim Stowarzyszeniem Sołtysów. 
Honorowy patronat nad przedsię-
wzięciem objął Marszałek Małopolski 
Jacek Krupa.

Regulamin konkursu wraz z for-
mularzami  dostępne są na stronach 
internetowych: Krajowego Stowa-
rzyszenia Sołtysów: www.kss.org.
pl; www.funduszesoleckie.eu, Mało-
polskiego Stowarzyszenia Sołtysów: 
www.soltysi.tit.pl, Województwa Ma-
łopolskiego: www.malopolskie.pl.
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krzykawka
Olgerd Dziechciarz

Na dniach mamy kolejną rocz-
nicę bitwy pod Krzykawką, jest 
więc dobra okazja by o niej na-
pisać, jak i o samej wsi, jednej 
z najstarszych miejscowości gminy 
Bolesław. Wymieniana w źródłach 
już ok. 1361 – 1376 (jako Crzi-
cawa), później także m.in. Krika-
wa, Minori Krzicawa (Krzykawa 
Mała), Parwa Crzycawa, Krzykawka 
(1470).

Ciekawostka archeologiczna. 
Gródek rycerski na Zamczyskach. 
Przeprowadzone w latach 80. XX 
wieku najpierw przez E. Szydłowską, 
a następnie pod nadzorem Jacka 
Pierzaka i Dariusza Rozmusa, bada-
nia archeologiczne potwierdziły, że 
funkcjonował tu w średniowieczu (od 
XIII do pocz. XIV w.) gródek rycerski. 
Miejsce to znajduje się na północny-
zachód od tzw. Dziurki (przysiółek 
Krzykawki). Jest to wyniosły cypel 
otoczony z trzech stron przez bagna, 
odcięty od wschodu szeroką fosą. Do 
dziś zachował się trójkątny majdan 
długości ok. 40 metrów, wał oraz 
fosa, która ma w najszerszym miejscu 
aż 28 m szerokości, a gdzieniegdzie 
sięga 7 m głębokości. Archeolodzy 
uchwycili ślady wspartego na palach 
mostu nad fosą i drewnianej wieży 
mieszkalno-obronnej na wierzchołku 
cyplu. Wśród odkopanych artefaktów 
były noże, młotek, sierpy, gwoździe, 
zawias, resztki topora i grotów bełtów 
oraz ostrogi, fragmenty strzemion, 
podków, klamra od pasa, a także 
przedmioty codziennego użytku 
(grzebień, ceramika) i do wytopu 
ołowiu (fragmenty tygli glinianych). 
Ostatnią warstwą archeologiczną była 
spalenizna, co świadczy, że gródek 
spłonął, być może za czasach biskupa 
Muskaty (przełom XIII-XIV w.), które-
go podkomendnych posądza się także 
o unicestwienie grodu na Starym Ol-
kuszu. Nic nie wiemy o właścicielach 
gródku w Krzykawce, ale historycy 
raczej wykluczają pojawiających się 
już w końcu XIV w. Krzykawskich, 
przypuszczając, że ich rodowa sie-
dziba mogła być w pobliżu obecnego 
dworku w Krzykawce. Grodzisko 
porosłe jest dorodnym drzewostanem 
bukowym i dębowym.

Pierwsza wzmianka nazwy tej 
miejscowości (1361-76) związana jest 
z kwestiami własnościowymi; wystę-
pują wówczas szlacheccy właściciel 
wsi: Jakub i Klemens z Krzykawki 
(do 1416), oraz pojawiający się jako 
właściciel w 1394 Piotrasz z Krzy-
kawki. Następnie mamy Wawrzyńca 
(1394-1400), Wojciecha (1394-1408), 
Jakuba (1394 - przed 1408) i Mar-
cisza Krzykawskiego herbu Wąż, 
syna Stanisława, żonatego z Ofką ze 
Sroczyc (1395-1433). Ówże Marcisz 
w 1420 wyznaczył 30 grzywien groszy 
praskich posagu i 30 grzywien półgro-
szy wiana żonie Ofce na połowie dóbr 
w Krzykawce. Sporów między właści-
cielami wsi było wiele. Na przykład 
w 1395 r. Wawrzyniec z Krzykawki 
z Marciszem z Krzykawki sądzili się 
o 6 ran, konia, kradzież płaszcza 
i pasa. A wspomniana Ofka, żona 
Marcisza, występowała przeciwko 
Annie żonie Bartosza z Krzykawki o 3 
rany krwawe i 3 sine (Anna miała za 
świadka woźnego, który miał zeznać, 
że Ofka zadała jej te rany).

Z kolei w 1398 r. Wojtek i Jakusz 
z Krzykawki nie stawili się przeciwko 
Wawrzyńcowi o puścinę (czyli dobra 
nie mające właściciela - dziedzica), 
oraz przeoranie granic i spas (wypas). 
Natomiast w 1403 r. Marcisz z Krzy-
kawki oddalił pozew Floriana z Błędo-
wa o 7 grzywien szkody wyrządzonej 
mu przez wprowadzenie gwałtem do 
jego domu kmieci biskupa i areszto-
wanie ich przez woźnego. W latach 
1406-13 pojawia się Michał syn 
Wawrzyńca z Krzykawki. Zaś w 1408 
Machna z Krzykawki, poręczająca za 
córkę Małgorzatę, z synem Michałem 
sprzedali Jakuszowi, Marciszowi 
i Wojciechowi całą część dziedziczną 

w Małej Krzykawce. W 1414 bracia 
Marcisz z Krzykawki i Jan nie stawili 
się na termin zawity (sprawy) przeciw-
ko Piotrowi z Bolesławia o przeoranie 
drogi i poranienie koni. A w 1415 
jeden z braci, Marcisz, winien był 
zapłacić 6 grzywien i 1 wiardunek 
owemu Piotrowi z Bolesławia pod karą 
XV. Z kolei Piotr winien był zapłacić 3 
grzywny kary Marciszowi. Piotr miał 
też zapłacić Marciszowi 4 grzywny 
za konia. Bracia Marcisz i Jan, 
dziedzice z Krzykawki, zobowiązani 
zostali do uwolnienia Jana z Kwa-
śniowa z poręki 8 grzywien, którą za 
nich złożył podczaszemu Mikołajowi 
z Irządz, ewentualnie zastawić mu 
za 18 grzywien swoje części dziedzin 
w Krzykawce.

Z 1416 mamy informację, bez 
podania nazwy wsi, o podzielę miej-
scowego lasu pomiędzy Piotra z Bole-
sławia oraz Marcisza i Bartka z Krzy-
kawki; pierwszemu przypadła połowa 
lasu za Okradzionowem (po wzgórze 
i strugę), a Marcisz i Bartek zajęli 
połowę lasu za wsią biskupa. W 1445 
szlachcic Piotr z Krzykawki zeznał, że 
sprzedał za 3 grzywny miejscowemu 
Bartoszowi rolę za górą, położoną 
koło jego łanu tegoż Bartosza i Kan-

torostwo. W 1454 Jan z Bolesławia 
zastawił za 10 grzywien Bartoszowi 
z Krzykawki wszystkie role w tej wsi 
- z łąkami koło lasów - z wyjątkiem 
niwy ugornej (oziminy). Zaś w 1471 
r. Franciszek z Krzykawki zastawił 
za 3 grzywny bratu stryjecznemu 
Stanisławowi niwę we wsi.

Ciekawostka. W 1457 Jan 
z Krzykawki oskarżył o 60 grzywien 
z powodu haniebnego uwięzienia 
Katarzynę z Zagórza, gdyż niewia-
sta ta kazała go zakuć w łańcuchy 
i więzić nie chcąc przy tym przyjąć 
poręki. W tej sprawie woźny zeznał, 
że chciał uwięzionego przesłuchać, 
a następnie go aresztować, lecz nie 
został przez Katarzynę wpuszczony do 
wieży. Poznał jednak Jana po dźwięku 
łańcuchów, które z niego zdejmowa-
no, więc wzywał go po imieniu a ten 
odezwał się, że siedzi związany pod 
wieżą i woźny przesłuchał go przez 
zamknięte drzwi.

Inni XV-wieczni znani z imienia 
właściciele i mieszkańcy Krzykawki: 
Marek z Bolesławia i Krzykawki. h. 
Wąż, i jego bracia Wojciech, Kasper 
i Stanisław (1437-39) oraz Mikołaj 
Bałek z Bolesławia i Krzykawki (1437-
56 ) i Jan. W 1437 bracia Mikołaj, 
Stanisław, Marek i Wojciech z Bole-
sławia wydzielili stryjowi Mikołajowi 
plebanowi w Dziekanowicach połowę 
dóbr w Bolesławiu, Krzykawie i Krzy-
kawce pod zakładem 200 grzywien. 
Poza dobrami ziemskimi podziałowi 
ulegały także: konie, broń, pasy, 
płaszcze i gotówkę. Pleban Mikołaj ze 
swej strony oświadczał, że biorąc od 
bratanków dział da do podziału konie, 
rogaciznę, srebro i gotówkę, a także 
zapłaci połowę z 40 grzywien długu 
na dobrach. Starsi bracia poręczyli 
za młodszych, że ci uszanują podział. 
W dwa lata później Mikołaj kanonik 
kielecki, pleban w Dziekanowicach 
i dziedzic w Bolesławiu zaaprobował 
podział. Bracia w następnych latach 
dzielą między siebie dobra dziedziczne 
jeszcze wiele razy. Ale nie tylko nieru-
chomości sobie wtedy przekazywano. 
W 1444 Florian z Błędowa zastawił za 
4 grzywny Bartoszowi z Krzykawki 
kmiecia z Błędowa Szymona, zięcia 
Latosza, z wszystkimi prawami i ro-
bociznami.

W 1448 r. Stanisław Krzykawski 
w ciągu dwóch tygodni musiał oczy-
ścić się z zarzutu Jakuba Wężyka 
z Giebołtowa o kradzież dwóch koni; 
potrzebna była do tego przysięga 6 
świadków pieczętujących się trzema 
herbami i jego własna. 

W 1468 Jan Halsz z Jerzmano-
wic zeznał, że Jan, Mikołaj i Anna 
żona Andrzeja Krezy dzieci zmarłego 
Frokstena de Tarnowycze spłaciły go 
z jego dóbr macierzystych Bolesław, 
Krzykawka i Krzykawa, z których 
ustąpił, jednocześnie umarzając 

i anulując wszystkie dokumenty, 
jakie mógł mieć do tych dóbr.

Roku Pańskiego 1471 pojawia się 
Franciszek z Krzykawki (zmarł przed 
1495 r.), brat stryjeczny Stanisława 
z Krzykawki. Stanisław z Krzykawki 
wyznaczył w 1476 r. żonie Annie, 
córce Grzegorza z Radwanowic, 
po 10 grzywien posagu i wiana na 
połowie dóbr w Krzykawce. W roku 
następnym, 1477, Andrzej Kreza 
z Zawady, opiekun swych dzieci 
Jana i Katarzyny oraz jego szwagier 
Jan z Bolesławia, poręczając za brata 
Mikołaja, oświadczyli, że podzielą 
dobra dziedziczne w Bolesławiu, 
Krzykawce i Krzykawie pod zakła-
dem 100 grzywien i wpisali podział 
do ksiąg ziemskich. W 1486 Jan 
z Krzykawki herbu Wąż sprzedał za 
80 florenów węgierskich Janowi Kukli 
czynsz w Krzykawce z folwarkiem 
i dworem.

Michał Krzykawski dziedzic części 
Krzykawki wydzierżawił w 1549 r. na 
3 lata za 18 florenów rocznie szlachet-
nemu Jodokowi Glarzowi mieszczani-
nowi krakowskiemu swoją część wsi, 
z wyjątkiem karczmy zwanej Barycz 
i stawu przy karczmie. A Andrzej 
Kreza z Bobolic sprzedał za 2700 

florenów swoje dobra w Bolesławiu 
(połowa wsi), Zawadzie i las w Krzy-
kawce chorążemu krakowskiemu 
Marcjanowi Chełmskiemu. Od tej 
pory dobra te na kilka pokoleń przy-
padły rodzinie Chełmskich (dziadek, 
syn i wnuk nosili to samo imię 
Marcjan i z czasem zaczęli sprzyjać 
nowinkom religijnym, choć przecie 
ufundowali też pierwszy kościół 
w Bolesławiu). 

Wiemy, że w 1645 r. mieszkało 
tu 8 poddanych. Podlegała wówczas 
Krzykawka parafii w Sławkowie. Wi-
kariusz obsługujący wieś mieszkał 
w Sławkowie.

Wedle daty wyrytej na belce 
sufitowej, w 1724 r., czyli w czasach, 
gdy Bolesławiem i okolicą władali Re-
miszewscy, powstał tutejszy dworek. 
W 1759 dworek i wieś trafiły w ręce 
Tomickich. W 1783 r. władał nią 
Józef Tomicki, burgrabia krakowski, 
a w 1790 r. Michał. Tomiccy sprze-
dali Krzykawkę w 1802 r. Felicjanowi 
Łęskiemu.

Z wykazu przeprowadzonego 
w 1783 r. wiemy, że był tu browar 
(za wsią przy gościńcu ze Sławkowa 
do Bolesławia). W roku 1787 miało 
tu mieszkać 200 osób, w tym od 3 do 
8 Żydów, którzy należeli do kahału 
w Olkuszu. Wśród 26 budynków, 
które miały się tu znajdować w 1789 
r. wymienia się dwór, 2 karczmy 
i 17 chałup.). W 1790 były tu 24 
domy i 165 mieszkańców, w tym 2 
szlachciców. Wykaz oprócz dworu 

wymienia też folwark, browar i młyn. 
Z końca XVIII w. mamy też szczegó-
łowe informacje o młynie w Reczko-
wie (część Krzykawki), położonym 
nad rzeką Białą. W 1783 r. miał on 
jeden kamień. Z lat 1787 i 1790 są 
wzmianki o 1 domu żydowskim na 
Reczkowie, który zamieszkiwało od 3 
do 5 Izraelitów.

W XIX w. Krzykawka była wsią 
prywatną. Po śmierci Łęskiego w 1817 
r. dworek i wieś kupił na licytacji 
Józef Chodorowicz, uczestnik bitwy 
pod Racławicami, który miał dożyć 
106, a wedle niektórych nawet 116 
lat. W 1827 r. było tu 25 dymów i 186 
mieszkańców. W 1866 r. tutejszy fol-
wark liczył 596 morgów ziemi z czego 
225 morgów stanowiły grunty orne 
i ogrody. Do tego dochodził młyn, 
tartak i fabryka drutu, dla której 
materiał do produkcji dobywano ko-
rzystając z miejscowego złoża dzierża-
wionego przez Hugo Hohenlohe.

Bitwa
Najbardziej znana jest jednak 

Krzykawka ze słynnej bitwy powstań-
czej, którą stoczył tu 5 maja 1863 
roku 500-osobowy oddział płk. Józefa 
Miniewskiego z wojskami rosyjskimi 

księcia Szachowskiego. Oddział Mi-
niewskiego był dobrze wyekwipowany 
i umundurowany, bo pieniądze na 
to dał hrabia Potocki z Krzeszowic. 
Polacy dysponowali np. 500 belgijski-
mi sztucerami i trzema armatkami. 
Mieli na wszystko pieniądze, więc 
nie musieli taszczyć ze sobą taborów. 
Także w Krzykawie, wedle relacji 
Franciszka Nowaka, posiadali srebro 
i złoto, którym płacili za owies, masło, 
jaja, sery, baryłkę wódki. W skład 
wojsk powstańczych wchodził oddział 
Legii Cudzoziemskiej pod wodzą płk. 
Francesco Nullo, bohatera z czasów 
walk o zjednoczenie Włoch, przyja-
ciela Garibaldiego.

Francesco Nullo (1826 -1863). 
Urodził się w podalpejskim Bergamo. 
W 1848 r., gdy Europa przeżywała 
zryw zwany Wiosną Ludów walczył 
w okupowanym przez Austriaków 
Mediolanie. Miał wówczas sposob-
ność poznać Adama Mickiewicza. 
Wieszcz tworzył wtedy we Włoszech 
polski legion, zwany zresztą legionem 
Mickiewicza. Za zasługi na polu walki 
otrzymał Nullo stopień chorążego. 
W roku 1849, gdy lud rzymski ogłosił 
republikę, na Wieczne miasto ciągnęli 
od północy Austriacy, a od południa 
wojska Królestwa Neapolu. Rzymu 
broniły oddziały Mazziniego i Legion 
Polski. Nullo, wówczas dowódca Lan-
sjerów Śmierci wykazał się niezwykłą 
odwagą. Tamte lata to także początek 
jego znajomości z Marianem Langie-
wiczem. Po upadku republiki wrócił 

do rodzinnego miasta. W 1860 r. na-
leżał do „Tysiąca czerwonych koszul”, 
z których aż 200 przyprowadził Nullo 
z Bergamo. Towarzyszył słynnemu 
Giuseppe Garibaldiemu, wodzowi 
walczącemu o zjednoczenie Włoch, 
w wyprawie na Sycylię. Wsławił się 
wtedy Nullo samotną konną szarżą 
na barykadę w Palermo. W następ-
nym roku towarzyszył Garibaldiemu 
w marszu, którego celem był „Rzym 
albo śmierć”. Dostał się do niewoli, 
wypuszczony zeń powrócił do domu. 
W walkach o zjednoczenie włoskiego 
państwa dosłużył się stopnia pułkow-
nika. W 1863 r., na wieść, że w Polsce 
wybuchło powstanie, postanowił 
ruszyć z posiłkami dla walczącego 
w Małopolsce Langiewicza, gdyż: „Do-
tychczas Polska nie słyszała nic więcej 
prócz platonicznego nawoływania do 
męstwa i oznak sympatii, których nie 
szczędzi jej Środkowa Europa. Po-
winniśmy uczynić teraz coś ponadto 
więcej, ponieważ Polacy nie ograni-
czyli się w prawieniu nam pięknych 
słówek, lecz przybywając tu odważnie 
stawiali na szali życie swoje” (fragm. 
odezwy F. Nullo). Punkt zborny dla 
ochotników z Włoch był w Krakowie. 
Termin zbiórki wyznaczono na 1 maja 

1863 r. Nie wszystkim Włochom udało 
się dostać do Krakowa, gdyż Austria-
cy pamiętający nieszczęśliwie dla 
nich bitwy pod Magentą i Solferino 
większość zatrzymali, by ich odesłać 
do Italii. Bergamończykowi udało 
się zmylić czujność Austriaków, bo 
dla niepoznaki zgolił sięgające uszu 
wąsy. Dodajmy więc, że niezgodne 
z prawdą historyczną są obrazy po-
kazujące bitwę pod Krzykawką, na 
których malarze uwieczniają Nullo 
z sumiastym wąsem. Z szesnastką 
ochotników włoskich stworzył Legię 
Cudzoziemską (zwaną też czasami 
Legionem) i połączył ją z oddziałem 
płk. Józefa Miniewskiego. Od Rządu 
Narodowego obaj otrzymali miano-
wania na generałów, choć później 
Miniewski powrócił do stopnia puł-
kownika (tytuł generalski dla Nullo, 
którego ten nie przyjął, potwierdziła 
w 1919 r. Komisja Weryfikacyjna 
Weteranów). Nullo nie mógł dowodzić 
tym oddziałem, bo nie znał języka pol-
skiego. Odmówił więc ofiarowanego 
mu tytułu dowódcy. W skład owego 
Legionu oprócz szesnastu Włochów 
wchodziło jeszcze siedmiu Francu-
zów, ośmiu Polaków i osamotniony 
Inflantczyk (niektóre źródła podają 
nieco inne liczby). Liczący ok. 500 
ludzi oddział powstańczy opuścił 
Kraków 2 maja. Dzień później, masze-
rując lasami powstańcy przekroczyli 
granicę Kongresówki w okolicach 
Podlesia (k. Bolesławia). Czwartego 
maja miała miejsce pierwsza potyczka 
w Podlesiu. Dzień później odbyła się 
tragiczna bitwa pod Krzykawką... 
Miejscowa ludność (co przekazuje ks. 
J. Wiśniewski) podawała, że stacjonu-
jący w Olkuszu Rosjanie z księciem 
Aleksandrem Szachowskim na czele 
dowiedzieli się o powstańcach od 
miejscowego chłopa, który zdradził. 
Gdy Moskale zaatakowali rebelian-
tów, ci skryli się za ziemnym wałem. 
Miniewski uformował linię obronną, 
z kompanią strzelców dowodzoną 
przez ppłk hrabiego Kazimierza Czap-
skiego, Legionem Cudzoziemskim po 
środku i żuawami na lewym skrzy-
dle. Polacy szykowali się do ataku 
na bagnety, by wypłoszyć Rosjan 
z lasu. Ci jednak w tym czasie zostali 
wzmocnieni przez pieszych kozaków. 
Nullo ponoć z cygarem w ustach, 
uśmiechnięty, jadąc wzdłuż polskich 
oddziałów, drwił sobie ze świszczą-
cych w powietrzu kul. Dosiadając 
konia starał się poderwać do ataku 
podległych mu żołnierzy jedynym 
znanym mu polskim zdaniem: „Na-
przód, na bagnety”. Wtedy kula trafiła 
jego konia. Nullo zdołał wyswobodzić 
nogi ze strzemion, ale wtedy jedna 
z kul dosięgła już jego. Podskoczyli 
doń Clerici i żuaw Pikuziński, ale 
wtedy kolejny pocisk przebił rękę 
Polaka i trafił w serce Nulla. Pułkow-

nik skonał na rękach Ludwika Caroli. 
Po jego śmierci w szeregi powstańców 
wkradł się popłoch. Wypierani przez 
Rosjan wycofywali się w kierunku 
rzeki Białej, w której wielu powstań-
ców potonęło. Właśnie nad tą rzeką do 
niewoli dostało się 30 z nich, w tym 
14 Francuzów i Włochów. Już pod 
Chechłem oddział poszedł w zupełną 
rozsypkę.

Ludwik Caroli (1834 - 1865). 
Tak jak Nullo urodził się Luigi, czyli 
Ludwik Caroli w Bergamo. Młodość 
miał jak z bajki. Ojcem był bogaty 
przemysłowiec, siostra związała 
się z hrabią Agliardi, lombardzkim 
arystokratą. Sam Ludwik był mło-
dzieńcem pięknym, zdrowym i gorącej 
krwi, by nie rzec zbytniej brawury. 
Rozpierała go energia, której tylko 
część mógł spożytkować w sporcie. 
Bawiło go ryzyko, stąd częste poje-
dynki z oficerami austriackimi w Me-
diolanie. Dużo wówczas podróżował 
(Hiszpania, Węgry i Anglia). W 1859 r. 
zaciągnął się do piemonckiego pułku 
królewskich szwoleżerów i wziął 
udział w bitwach pod Magentą i Solfe-
rino. Po wojnie pozostawał w rezerwie 
w stopniu porucznika. To jego, a nie 
Francesco Nullo, jak podają niektóre 
opracowania, poróżniła z Garibaldim 
kobieta. Chodziło o piękną mar-
grabiankę Giuseppinę Raimondi, 
w której kochał się Caroli. Ta jednak 
poślubiła w 1860 r. Garibaldiego. Gdy 
ten krótko po ślubie odszedł od żony, 
plotka, nie mająca raczej związku 
z faktami, winę za ten stan rzeczy 
zrzucała na Ludwika. Faktem jednak 
pozostaje, że Garibaldi skreślił - jak 
niektórzy podają - osobiście nazwisko 
Carolego z listy ochotników do Wypra-
wy Tysiąca. Straszny to był zawód dla 
kipiącego energią porucznika. Toczył 
więc Ludwik życie - jego zdaniem 
próżniacze, gdy wybuchło powstanie 
w Polsce. Z ulgą i radością przyjął więc 
możliwość walki w odległym kraju, 
gdzie udał się wraz ze swym przyja-
cielem Francesco Nullo. Zresztą całą 
tę szaloną wyprawę w dużym stopniu 
sfinansował. Został adiutantem słyn-
nego pułkownika i towarzyszył mu do 
ostatnich chwil. To na jego rękach 
skonał ranny pod Krzykawką Nullo. 
Miniewski oddał wówczas dowództwo 
nad wyprawą w ręce Carolego, który 
rozkazał odwrót. Ale na wycofanie 
się w zwartym szyku, o czym dopie-
ro co pisaliśmy, było już za późno. 
Idący w ariergardzie Caroli dostał 
się w niewolę Rosjan. Trafił do war-
szawskiej Cytadeli, gdzie 1 lipca 1863 
r. skazano go na śmierć. Zapewne 
dzięki kontaktom jego rodziny, o co 
sam Caroli w ogóle nie zabiegał, udało 
się zamienić mu ten wyrok na 12 lat 
ciężkich robót i dożywotnie osiedlenie 
na Sybirze. Pół roku trwała jego mor-
dercza droga etapowa na ostateczne 
miejsce zsyłki, nim trafił do Kadai 
koło Nerczyńska (w styczniu 1864). 
Jego towarzysze niedoli wspominali, 
że „znosił swój los z podziwu godnym 
hartem ducha”. Duch był silny, ale 
gorzej z ciałem południowca. Półtora 
roku później zmarł z wyczerpania 
i tęsknoty za słoneczną Italią.

Wśród wywiezionych do Kadai 
był też adiutant Nulla, Francuz 
Emile Andreoli (1834-1900). Pocho-
dził z Paryża, gdzie był wykładowcą 
w liceum. Był też filozofem, dzienni-
karzem i literatem. Dzięki znakomitej 
kondycji doczekał na Syberii amnestii 
w 1866 r., ale wrócił do ojczyzny 
z chorymi nogami, niedowładem 
jednej ręki i ogólnym reumatyzmem. 
Nie przeszkodziło mu to jednak trzy 
lata później ożenić się. Do śmierci 
zajmował się już tylko działalnością 
naukową (socjologia i ekonomia). 
Podczas pobytu na zesłaniu prowa-
dził pamiętnik, dzięki czemu dużo 
wiemy o jego i innych wywiezionych 
tam pobycie. 

Wróćmy jednak do Krzykawki, na 
pole bitwy, ale już po ustaniu walk. 
Po zebraniu poległych fura z sianem 
zawiozła ciało Francesco Nullo do 
Bolesławia. Pochowano go trzy dni 
później w Olkuszu, na tzw. Starym 
Cmentarzu. Rosjanie - co trzeba im 
przyznać - zrobili płk. Nullo pogrzeb 
z wszystkimi honorami godnymi 
tego żołnierza. Jednak mieszkańcom 
miasta zabroniono w nim udziału.

Krzykawka od średniowiecza 
do bitwy w 1863 roku

Dworek w Krzykawce, lata przedwojenne, gdy dworek należał do Boguckich.  
Na zdjęciu znalazł się Stefan Starzyński, komisaryczny prezydent Warszawy  
w końcu lat 30-tych, fot. z arch. Józefa Liszki.
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OLKUSZ 
Olkusz, gm. Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu
przy alei Tysiąclecia 13, w gabinetach 

lekarskich przy Poradni Medycyny Pracy 
w budynku oddziału psychiatrii  

Tel. 41 240 13 45

WOLBROM 
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

Miejsko-Gminne Centrum Medyczne 
WOL-MED Sp. z o.o., ul. Skalska 22
Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Kupię - Sprzedam
Autoskup- kupię każdą markę, tanie 

i drogie, gotówka od ręki, płacę 
najlepiej. Tel.(512)898278.

=Sprzedam cegłę silikatową 
białą - 250x120x65, ok. 8000 szt., 
cena - 60 gr./szt. (do negocjacji). 
Tel.(796)177027.
=Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

uSługi
=Firma iNTrOLigaTOrSKa 
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewicza 
19 (naprzeciwko “Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (duża ilość kol-
orów), bindowanie, termobindow-

anie, bigowanie, złocenie metodą 
termodruku.
Autoskup- kupię każdą markę, tanie 

i drogie, gotówka od ręki, płacę 
najlepiej. Tel.(793)001819.

=Zwyżka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i usługi rębakiem do 
gałęzi, elektyczne itp.  
Tel.(512)373245.
=Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

BudOwLaNe
=Usługi Malowanie.  
Tel.(799)914523.
=Remonty  i wykończenia 
+spawanie. Tel.(734)044444.

eLeKTrOTechNiczNe
=Naprawa telewizorów.  
Tel.(791)849525

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 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 
pojazdów!!!
- 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.  
Bogucin Duży 100. Tel.
(32)6428656, (663)747609.

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

=AUTO SKUP GOTÓWKA, 
OSOBOWE I DOSTAWCZE, 
WSZYSTKIE MARKI I ROCZNIKI, 
NAJLEPSZE CENY, DOJAZD.  
TEL.(515)274430, (602)871305.
=pOmOc drOgOwa.  
Tel.(695)634005.
=Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

Autoskup- kupię każdą markę, tanie 
i drogie, gotówka od ręki, płacę 

najlepiej. Tel.(793)001819.

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

NieruchOmOści
=Okazja! Odstąpię pokój z 
dostępem do kuchni, w Olkuszu.. 
Tel.(796)208181.

LOKaLe użyTKOwe
=Lokal do wynajęcia przy ul.  
K. K. wielkiego, wejście od ulicy. 
Tel.(519)192879.

gruNTy
=Sprzedam działkę budowlaną  
w Niesułowicach. Tel. 737477731

praca
=Przyjmę do biura spedytora 
na transport międzynarodowy, 
znajomość j.angielskiego, również 
do przyuczenia. Tel.(509)020901.
=Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy, C+E, na chłodnie, 
wyjazdy tygodniowe.  
Tel.(666)352660.
=Zatrudnię na stanowisko stróża 
osobę z orzeczeniem min. II grupa, 
teren pracy okolice Wolbromia.  
Tel.(509)020901.
=Zatrudnię do biura osobę z orzec-
zeniem min. II grupa, teren pracy 
okolice Wolbromia.  
Tel.(509)020901.
=40 lat, wykszałcenie wyższe 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.
=poszukuję do ambitnej 
brygady murarza, cieślę, zbro-
jarza. Będziemy budować domy 
energooszczędne w okolicach 
Krakowa i wschodniego śląska. 
warunki do omówienia.  
Tel.(790)282775.
=Szukam pracy, cieśla, murarz, 
zbrojarz. Tel.(661)874382.
=przyjmę na staż osobę do 30 
roku życia, do sklepu z odzieżą 
używaną. Tel.(605)370562, mail: 
olkusz@stalesia.com
=Opieka i pomoc domowa z 
długoletnim doświadczeniem.  
Tel.(796)208181.
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ZDROWIE i URODA
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.

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.

Waldemar Pasich, specjalista chirurgi urazowej 
i ortopedycznej, specjalista medycyny sporto-
wej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad 
Bankiem, Milenium). Wejście od podwórza. Pon. 
17-19, czw. 16-18. Rejestracja tel. 604 489 612.

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. 

CoaCHInG
Michał  Tworus  Dyplomowany Coach ,  
analiza behawioralna i poznawcza, Extended 
Disc, treningi miękkie. Tel. 504 06 99 06,  
www.tworus.com.pl

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

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.  
Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. tel. 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.

masa¯Ysta
Beata Banasik. Masaż klasyczny, limfatyczny, 
antycellulitowy, również kobiet w ciąży. W domu 
klienta. Tel. 501 663 912. 

mEDYCYna EstEtYCZna
Medesto, szeroki zakres zabiegów medycyny 
estetycznej. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, wt. 
8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów medy-
cyny estetycznej. Laser. Rejestracja tel. 530 88 16 
13. www.chirurgiaolkusz.pl

Studio Venus 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 - kwalifikacja 
do uprawiania sportu oraz testów sprawnościo-
wych do służb mundurowych, 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

Tomasz Muszalski, specjalista onkologii klinicz-
nej. Przyjmuje w poniedziałki od godz. 16.30. 
INTER-MED, Olkusz, Al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00.

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,  
505 988 780.

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

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

REHaBIlItaCja
CENTRUM MEDYCZNO-REhABILITACYJNE  
Marlibo-Medica w Olkuszu. Tel.: 32 6261731  
www.marlibo-medica.pl 

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).

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

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. 
McKenzie. Terapia Manualna. Masaż. Ćwiczenia. 
Drenaż. Kinesiotaping. Neuromobilizacja. Wady 
postawy. Skoliozy. Gimnastyka korekcyjna. 
Olkusz, K. K. Wielkiego 54 A. Tel. 885 628 627 
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan

Rehabilitacja neurologiczna. Witold Pawełczyk, 
magister fizjoterapii. Tel.: 508 451 924. Wizyty 
domowe. www.fizjoterapiaolkusz.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 lekarz stomatolog. Olkusz, ul. 
Witosa 14. Telefon: 668 178 832.
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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.

tERapIE
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji i 
Rodziny „GNIAZDO”. 

* Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Rodziców - konsul-
tacje i porady, diagnoza wstępna i fachowa pomoc. 
Dyżur telefoniczny: 731 330 801 (poniedziałek 
12.00-15.00). 

* Trening kompetencji społecznych i kontroli złości 
- 532 480 390. 

* Zajęcia antystresowe - wspomaganie motywacji 
do nauki, tutoring dla rodziców - 532 480 390. 

* Fizjoterapia - 608 362 395. 

* Klub Rodziców Betania - 506 610 196.

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

Salon kosmetyczno-fryzjerski „Butterfly Effect”. 
Fotoodmładzanie, depilacja laserowa, lipolaser, 
mezoterapia igłowa. Tel.535 544 028. Anna 
Piekarz - makijaż permanentny. Olkusz, ul. 
Sławkowska 13, Tel.691 197 624.

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.

Zabiegi Laserem - depilacja, zamykanie naczyń, 
brodawki, włókniaki, przebarwienia. Salon 
Kosmetyczny Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 46, 
10.00-18.00, tel. 32 643 30 77.

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

24-11-2017 piątek ul. Nullo 2

25-11-2017 Sobota ul. Orzeszkowej 22

26-11-2017 Niedziela ul. K. K. wielkiego 28

27-11-2017 poniedziałek ul. K. K. wielkiego 60

28-11-2017 wtorek ul. K. K. wielkiego 64B

29-11-2017 środa ul. K. K. wielkiego 14

30-11-2017 czwartek ul. Buchowieckiego 15a
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=25-28 listopada
16:00 Potworna Rodzinka (2D DUBBING) 
18:00 Ach, Śpij Kochanie (2D Pl) 
20:00 Piła: Dziedzictwo (2D NAPISY) 

=24 listopada
18:00 Listy do M. 3 (2D Pl) 
20:00 Liga Sprawiedliwości (2D DUBBING) 
=25 listopada
16:00 Listy do M. 3 (2D Pl) 
18:00 Liga Sprawiedliwości (2D DUBBING) 
20:00 Liga Sprawiedliwości (3D NAPISY) 
=26 listopada
16:15 Listy do M. 3 (2D Pl) 
18:15 Liga Sprawiedliwości (2D DUBBING) 
20:00 Liga Sprawiedliwości (3D NAPISY) 
20:30 Listy do M. 3 (2D Pl) 
=28-30 listopada
16:00 Listy do M. 3 (2D Pl) 
18:00 Liga Sprawiedliwości (2D DUBBING) 
20:00 Liga Sprawiedliwości (3D NAPISY) 
20:15 Listy do M. 3 (2D Pl) 

=25 listopada
09:00 - 15:00 XXI Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Biskupa Sosnowieckiego i Burmistrza 
Miasta i Gminy Olkusz 
17:30 III siatkówki: LKS Kłos Olkusz – Zalew 
Świnna Poręba 
=26 listopada
09:00 Juniorki: SPR Olkusz - Kusy Kraków 
11:00 Młodziczki: SPR I Olkusz - Alfa Szarów 
12:45 Młodziczki: SPR II Olkusz - Dwójka Nowy Sącz 
15:00 Turniej Dzieci: SPR I, SPR II 
Olkusz, Kusy Kraków, PM Tarnów 

=24 listopada
08:40 „Karolcia” - spektakl teatralny w wykonaniu 
Teatru Współczesnego w Krakowie 
10:10 „Karolcia” - spektakl teatralny w wykonaniu 
Teatru Współczesnego w Krakowie 
11:40 „Mity inscenizacja klasyczna” - spektakl 
teatralny w wykonaniu Teatru Współczesnego 
w Krakowie 
19:00 Przebój sezonu - komedia nieprzewidywalna 
=27 listopada
18:00 „Spacer nocnymi ulicami Olkusza” - 
spotkanie poetycko-muzyczno-malarskie Czesława 
Gałużnego z udziałem pracowni wokalnej MOK - 
Centrum Kultury w Olkuszu, ul. Szpitalna 32
=28 listopada
09:30 Spektakl „Wywrócona Bajka o Kapturku” - 
Teatr Kultureska z Trzemieśni 
11:00 Spektakl „Wywrócona Bajka o Kapturku” - 
Teatr Kultureska z Trzemieśni 
=30 listopada
17:00 Wykład w ramach UTW

=24 listopada
15:00 - 20:00 Art Tea - zajęcia z malarstwa dla 
młodzieży 
17:30 - 19:00 9 Aleja Stylu (zajęcia taneczne dla 
młodzieży) 
=25 listopada
09:00 Nauka gry na perkusji 
=27 listopada
15:45 - 16:30 Rytmika 
16:30 - 19:30 Kurs kroju i szycia 
17:00 - 18:30 Akademia Aktywnego Seniora 
17:00 - 20:00 Szkoła malarstwa dla dorosłych 
=28 listopada
15:00 - 16:00 Pastelki (zajęcia plastyczne dla 
dzieci w wieku 6-10 lat) 
15:45 - 16:30 Akademia Wróbelka Elemelka 
(zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 4-6 lat) 
16:00 - 17:00 Piórkiem i Węglem (zajęcia dla 
dzieci w wieku 11-13 lat) 
16:30 - 17:30 Dance MIX (zajęcia taneczne dla 
dzieci w wieku 7-10 lat) 
16:30 - 18:30 Fabryka Księżniczek (zajęcia 
edukacyjno-literacko-plastyczne dla dzieci 7-10 lat) 
17:30 - 19:00 9 Aleja Stylu (zajęcia taneczne dla 
młodzieży) 
19:00 - 20:00 Salsa Fitness (open) 
=29 listopada
14:30 - 16:00 Zajęcia wokalne - Kropka.pl 

15:00 - 20:00 Kreatywny Stół (zajęcia plastyczne 
dla dorosłych) 
15:30 - 16:15 Rytmika 
16:00 - 18:00 Zajęcia teatralne „Bez Kurtyny” 
=30 listopada
15:00 - 20:00 Linoryt - zajęcia plastyczne 
16:00 - 17:00 Psotki I - zajęcia wokalne dla dzieci 
16:30 - 18:00 Fabryka Księżniczek (zajęcia 
edukacyjno-literacko-plastyczne dla dzieci 7-10 lat) 
17:00 - 18:00 Psotki II - zajęcia wokalne dla dzieci 
17:30 - 19:00 Chór Kantare - zajęcia wokalne 
18:00 - 19:00 Akademia Malucha (zajęcia dzieci 
do lat 4 z rodzicami) 

=24 listopada
17:00 Dzień Seniora w Wodącej - Wodąca
=26 listopada
16:00 Filmowe niedziele w Bukownie

=24 listopada
17:00 - 18:00 Kółko szachowe dla dzieci 
19:00 Koncert Mateusza Ziółko 
=25 listopada
09:00 - 10:00 Pracownia Malarstwa i Rysunku 
09:00 - 14:00 Zespół Pieśni i Tańca 
„Wolbromiacy” 
10:10 - 13:30 Klub „Świat Małego Odkrywcy” 
(dwie grupy) 
20:30 Pink Floyd – retransmisja koncertu 
21:00 Dyskoteka Andrzejkowa w DK Wolbrom 
=27 listopada
15:30 - 20:30 Formacja Tańca Nowoczesnego SHINE 
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań 
=28 listopada
15:30 - 20:30 Formacja Tańca Nowoczesnego SHINE 
16:00 - 17:00 Zajęcia teatralne w DK Wolbrom 
=29 listopada
15:30 - 20:30 Formacja Tańca Nowoczesnego SHINE 
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań 

=24 listopada
15:00 - 16:00 Piątki z angielskim - zajęcia dla 
dzieci w wieku od 5 do 7 lat 
=25 listopada
10:00 - 12:00 „Inny a jednak taki sam – co to 
znaczy być niepełnosprawnym człowiekiem” dr 
Marta Curyło. Wykład w ramach Uniwersytetu 
Juniora 
=27 listopada
16:00 - 18:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu książki 
=30 listopada
10:30 - 14:55 Warsztaty komputerowe dla seniorów 
16:00 - 17:00 Książkowe ekspresje - parateatralne 
warsztaty dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat 

=24 listopada
10:00 - 11:00 Poranek bajkowy dla 
przedszkolaków grupa „Witaminki” 
16:45 Turniej wiedzy o Bukownie - Świetlica 
Środowiskowa „Ogniki” 
17:00 - 18:00 Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży 
=28 listopada
11:00 - 13:00 Kurs komputerowy 50+ (zajęcia 
w dwóch grupach) 
16:00 - 18:00 Klub Miłośników Robótek Ręcznych 

=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. Pon. 9-16, wt.-pt. 10-18, 
sob. 10-14.
=24 listopada
18:00 Wernisaż wystawy poplenerowej XIII 
Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Srebrne 
Miasto Olkusz”

=27 listopada
16:20 - 17:10 Zdrowy kręgosłup 
17:15 - 18:10 Zumba 
17:45 - 18:45 Plastyka dla dzieci 
=28 listopada
16:00 - 16:30 Nauka gry na pianinie 

16:30 - 18:00 Emisja głosu 
17:00 - 20:00 Zajęcia krawieckie 
18:00 - 19:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy) 
19:00 - 20:00 Trening interwałowy 
=29 listopada
16:10 - 18:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla 
dzieci (podział na grupy) 
17:00 - 20:00 Zajęcia krawieckie 
=30 listopada
16:00 - 16:30 Nauka gry na pianinie 
16:30 - 18:00 Emisja głosu 
17:45 - 18:45 Plastyka dla dzieci 
18:00 - 19:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy) 
19:00 - 20:00 Trening interwałowy 

=24 listopada
16:00 - 16:45 Język angielski dla dzieci (6-8 lat) 
17:00 - 17:45 Język angielski dla dzieci (9-13 lat) 
17:30 Język angielski dla dorosłych (grupa 
początkująca) 
18:30 Język angielski dla dorosłych (grupa 
zaawansowana) 
=27 listopada
15:30 - 17:00 Spotkania ZHP 
17:00 - 18:00 Joga 
18:30 Kuchnia Wschodnia i Kresowa 
=28 listopada
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
17:30 Moja pierwsza własna książka (zajęcia dla dzieci) 
18:30 - 19:30 Zumba 
=29 listopada
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
17:30 Język niemiecki dla dorosłych 
=30 listopada
16:30 - 17:30 Malowanie na szkle 
17:00 - 17:30 Język rosyjski dla dzieci 
17:30 - 18:30 Język rosyjski dla dorosłych (grupa 
zaawansowana) 
18:30 - 19:30 Język rosyjski dla dorosłych (grupa 
początkująca) 

=Zajęcia w Klubie Przyjaźń odbywają się zgodnie 
z harmonogramem zamieszczonym na stronie  
www.swdw.pl

imprezy specjalne:
=25 listopada
16:30 Wyjazd spod Klubu Przyjaźń na „Księżniczka 
Czardasza” - Operetka w Jaworznie
=29 listopada
17:00 Jak za pomocą diety obniżyć poziom 
cholesterolu - warsztaty dietetyczne

=24 listopada
15:00 - 19:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
15:00 - 19:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
16:15 - 18:15 Korepetycje z matematyki 
=27 listopada
16:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
=28 listopada
16:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
17:00 - 18:00 Zajęcia na basenie 
=29 listopada
16:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
=30 listopada
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 

=25 listopada
10:00 - 17:00 Bieg Herosa - jesienne biegi po 
pustyni - Pustynia Błędowska

KALENDARIUM


