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Liczna grupa mieszkańcówRodak 
wspólnie posprzątała swoje sołectwo.

 strona 3

Nie każdy kierowca wie, że na dworcu 
w Olkuszu obowiązuje ruch okrężny.

 strona 2

Już niedługo zakończy się rewitalizacja
zabytkowego parku w Bolesławiu.

strona 5

Budżet Obywatelski 
Bukowna 

rozstrzygnięty!

bukowno
Wiola Woźniczko

1218 głosów oddano w tegorocz-
nej, trzeciej edycji budżetu obywa-
telskiego Bukowna. Jakie zadania 
cieszyły się największym poparciem 
mieszkańców?

Bukowianie mogli zgłaszać po 
dwa zadania: jedno dotyczące całego 
miasta, a drugie okręgu, w którym 
mieszkają. Propozycje pod względem 
formalnym i merytorycznym oceniła 
powołana przez burmistrza komisja. 

 Więcej na stronie 3
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Wasze interWencje

P O D Z I Ę K O W A N I A

Kondolencje, Nekrologi, Podziękowania 
tel. 32 754 44 77

Problematyczne rondo  
przy dworcu

olkusz
Piotr Kubiczek

Na placu dworcowym w ciągu 
dnia ciężko znaleźć wolne miej-
sce parkingowe. Chyba nie każdy 
z kierowców zdaje sobie jednak 
sprawę, że w tym miejscu mamy 
do czynienia z rondem, a więc 
i z ruchem okrężnym. Dlatego też 
pozostawianie samochodów w oko-
licach skrzyżowania zagrożone jest 
mandatem karnym.

- Czy jest szansa, aby na dworcu 
zrobiono porządek z ruchem samo-
chodowym? Skoro rondo to skrzy-
żowanie, to jakim cudem na ul. 
Składowej parkują samochody, nawet 
radiowozy, jest przystanek, postój 
TAXI. O co tu chodzi? - napisał do 
nas jeden z Czytelników.

Szukając odpowiedzi na posta-
wione pytanie sprawę skierowaliśmy 
do eksperta, a więc sierżant sztabowej 
Mariki Guzik-Gajdy, będącej oficerem 
prasowym Komendy Powiatowej Poli-
cji w Olkuszu.

- Przeprowadzona lustracja ozna-
kowania terenu przed dworcem 
PKP w Olkuszu potwierdziła, iż na 
terenie tym obowiązuje ruch okrężny 
wprowadzony przy wykorzystaniu 
znaków C-12. W związku z powyż-
szym obowiązują tam wszystkie 
przepisy Prawa o Ruchu Drogowym 
wynikające z istnienia skrzyżowania 
o ruchu okrężnym. Organem zarzą-
dzającym ruchem na terenie dróg 
gminnych znajdujących się przed 
budynkiem dworca jest Urząd Miasta 
i Gminy w Olkuszu, który opracował 
i zatwierdził projekt stałej organizacji 
ruchu na tym terenie – informuje 
funkcjonariuszka.

Ponadto, kwestia dokonania 
zmian w istniejącej organizacji ruchu 
znajduje się w wyłącznej gestii urzęd-
ników i nie wymaga uzyskania opinii 
przedstawicieli olkuskiej komendy. 
Jest to w zgodzie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2013 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzo-

ru nad tym zarządzeniem.
Jednak w olkuskim magistracie 

jak na razie nie myśli się o zmianie 
organizacji ruchu w tamtym miej-
scu. - Na ten moment nie ma planów 
zmiany organizacji ruchu, gdyż taka 
konieczność nie była dotychczas sy-
gnalizowana – zaznacza Michał Latos, 
rzecznik prasowy UMiG Olkusz.

- Porządku, w tym przestrzegania 
obowiązujących znaków powinny 
przestrzegać odpowiednie służby 
mundurowe – dodaje przedstawiciel 
magistratu. Czy na placu dworcowym 
w najbliższym czasie można się więc 
spodziewać częstszych kontroli doty-
czących przestrzegania zasad ruchu 
drogowego? Bardzo możliwe.

Mandat za złe parkowanie
Przypomnijmy, że według ko-

deksu drogowego i jego art. 49 „za-
brania się zatrzymania pojazdu na 
przejeździe kolejowym, na przejeździe 
tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz 
w odległości mniejszej niż 10 metrów 

od przejazdu lub skrzyżowania”. Za 
niestosowanie się do tego przepisu, 
kierowca musi się liczyć z mandatem 
karnym w wysokości 300 zł.

Pierwszeństwo na rondzie
W przepisach ruchu drogowego 

nie znajdziemy też słowa „rondo”. Są 
jednak zasady, których należy prze-
strzegać na skrzyżowaniach o ruchu 
okrężnym. W większości przypadków 
– także w tym konkretnym doty-
czącym placu dworcowego – przed 
rondem stoją dwa znaki: C-12 czyli 
informacja o ruchu okrężnym oraz 
znak ustąp pierwszeństwa. Wjeżdża-
jąc na rondo zawsze należy ustąpić 
pierwszeństwa tym, którzy po tym 
rondzie już się przemieszczają. Jeżeli 
na takim skrzyżowaniu są dwa pasy 
ruchu, a na drodze nie ma znaków 
poziomych, to chcąc jechać w prawo 
kierowca zajmuje prawy pas, chcąc 
jechać prosto zajmuje prawy lub lewy 
pas, a jeśli chce jechać w lewo lub 
zawrócić zajmuje lewy pas.

Malowanie potrzebne 
od zaraz

olkusz
Piotr Kubiczek

Po zimie w wielu miejscach na 
drogach linie na asfalcie po prostu 
zniknęły. Farba nie wytrzymała 
próby mrozu i śniegu. Jeździć co 
prawda można „na pamięć”, ale to 
zawsze zwiększa ryzyko kolizji.

Problem dotyczy zarówno skrzy-
żowań w centrum miasta, jak i zjaz-
dów z krajówki oraz dróg osiedlowych. 
- Na os. Słowiki po zmianie organizacji 
ruchu na wyjeździe na drogę krajową 
nr 94 nikt nie zadbał o właściwe po-
malowanie jezdni i skrzyżowania. Na 
skrzyżowaniu al. 1000-lecia z ul. 29 
Listopada aż się prosi o wymalowanie 
pasa do skrętu w lewo w kierunku 
szpitala. Czy możemy w najbliższym 
czasie spodziewać się akcji malowa-
nia? - napisał do naszej redakcji jeden 
z Czytelników.

Wskazane lokalizacje pozostają 
pod jurysdykcją gminy Olkusz i Po-
wiatu Olkuskiego, a więc podlegają 
miejskiemu Wydziałowi Drogowo-
Inwestycyjnemu oraz Zarządowi Dro-
gowemu. W obu urzędach zdają sobie 
sprawę z powszechnego problemu.

- Po każdej zimie następuje prze-

gląd oznakowania poziomego, którego 
celem jest wskazanie miejsc, w któ-
rych oznakowanie poziome wymaga 
uzupełnienia. W przypadku dróg 
należących do gminy taki przegląd 
zostanie wykonany, a oznakowanie 
uzupełnione. W przypadku dróg 
i skrzyżowań, za których utrzymanie 
odpowiadają inne jednostki - należało-
by pytanie skierować do tychże jedno-
stek – zaznacza Michał Latos, rzecz-
nik prasowy olkuskiego magistratu.

Według informacji płynących 
z UMiG Olkusz, oznakowanie poziome 
zostanie uzupełnione w maju.

Znamy także przybliżoną datę 

odnowienia oznakowania poziomego 
na drogach powiatowych. - W chwili 
obecnej trwa przygotowanie procedu-
ry udzielenia zamówienia publicznego 
w tym zakresie. Planujemy malowanie 
linii na przełomie czerwca i lipca – 
zapewnia Paweł Pacuń.

- Równocześnie informuję, że nie 
planuje się wyznaczania znakami po-
ziomymi pasa ruchu do skrętu w lewo 
z ul. 29 Listopada w al. 1000-lecia 
– dodaje dyrektor Zarządu Drogo-
wego Olkuszu, ucinając tym samym 
spekulacje dotyczące dodatkowego 
oznaczenia wskazanego przez naszego 
Czytelnika miejsca.

Absurdalny zakaz?
olkusz

Piotr Kubiczek

Wyjazd - w zgodzie z prze-
pisami - przy hali MOSiR na ul. 
Wiejskiej w stronę drogi krajowej 
nr 94 i parkingu przy centrum 
handlowym Atrium jest prawie 
niemożliwy.

Znaku „zakaz ruchu” trudno nie 
zauważyć, jednak część z kierowców 
decyzję o jego ustawieniu traktuje 
jako drogowy absurd. Także goście 
części hotelowej hali skarżą się na 
duże utrudnienia wynikające z obo-
wiązującego prawa.

- Musiałem się cofać do drogi 
krajowej 94 i z niej odbić dopiero 
do centrum handlowego. Wracając 
z zakupów do hotelu też nie mogłem 
pokonać 5-metrowego kawałka drogi 
(zabrania tego znak „zakaz ruchu” 

z wyjątkiem pracowników MOSiR 
i służb miejskich). Musiałem poko-
nać dwa skrzyżowania ze światłami 
i dwa kilometry trasy. Miasto chwali 
się, że walczy ze smogiem, ale jeżeli 
kilkadziesiąt samochodów dziennie 
zamiast po przejechaniu 5 metrów 
wyjechać na krajówkę albo do galerii 
sklepów robi kilometrowe objazdy 
zwiększając istniejące już korki, to 
gdzie tutaj logika? Czy redakcja może 
wyjaśnić kto za tym stoi i czym się 

kierował ustawiając te zakazy ruchu? 
– napisał do nas jeden z Czytelników.

Jak się okazuje, znak ograni-
czający wyjazd i wjazd pojazdów 
w tamtym miejscu został ustawiony 
na wniosek mieszkańców ul. Wiej-
skiej. - Gdy na DK 94 tworzył się 
korek, kierowcy nagminnie omijali 
go jeżdżąc tym odcinkiem – informuje 
Michał Latos, rzecznik prasowy olku-
skiego magistratu.

Tak więc decyzja w sprawie usta-
wienia znaku nie została podjęta ani 
przez urzędników, ani tym bardziej 
dyrekcję Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, co sugerowali inni kierow-
cy. Z oficjalną prośbą o wprowadzenie 
ograniczenia w ruchu wystąpili miesz-
kańcy pobliskich zabudowań. Wybór 
osób uprzywilejowanych był sprawą 
prostą. Inną kwestią jest przestrzega-
nie przepisów przez zmotoryzowanych 
w tym konkretnym miejscu. Znak 
swoje, a kierowcy swoje.
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W rezultacie mieszkańcy mieli do 
wyboru 18 zadań. Zdecydowaną 
większość głosów (1214) oddano 
drogą elektroniczną, a 4 w formie 
papierowej.

Spośród czterech propozycji 
ogólnomiejskich najwięcej głosów 
(415) oddano na „Doposażenie jed-
nostek OSP z terenu Miasta Bukowno 
w sprzęt niezbędny do udzielania 
pomocy na miejscu zdarzenia”. 
Chodzi o zakup zestawu „Lukas” 
do cięcia i wyważania drzwi wraz 
ze sterownikiem podwójnym prze-
znaczonym do obsługi poduszek 
wysokociśnieniowych, agregatu prą-
dotwórczego, turbopompy z sucho-
biegiem, 10 latarek do hełmów oraz 
masztu oświetleniowego dla OSP 
Bukowno Stare. Dla jednostki OSP 
Bór Biskupi przewidziano zakup 
czterech aparatów powietrznych wraz 
z sygnalizatorami bezruchu, czterech 
radiotelefonów ręcznych, narzędzia 
ratowniczego Hooligan oraz piły 
spalinowej.

W okręgach nr 1 (Podlesie) i nr 
2 (Bór Biskupi z Przeniem) zgłoszono 
po jednym zadaniu. W pierwszym 
przypadku chodzi o rozbudowę placu 
zabaw o karuzelę, huśtawkę wahadło-
wą i bujak oraz uzupełnienie zbiorów 
audiobooków o około 40 pozycji. Na to 
zadanie oddano 33 głosy. 35 miesz-
kańców Boru Biskupiego z Przeniem 
zagłosowało na doposażenie Filii 
MOK (stół bilardowy i stół do tenisa 
stołowego, gier do Xboxa) i OSP 
Bukowno w Borze (namioty chro-
niące przed zmiennymi warunkami 
atmosferycznymi, stoły i ławki do or-
ganizacji imprez okolicznościowych). 
W siedzibie OSP zaplanowano również 
kapitalny remont sali szkoleniowej 
Strażaków i Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej.

Mieszkańcy okręgu nr 3 wy-
brali budowę FlowParku do street 
workoutu w Bukownie (96 głosów). 
W ramach inwestycji zaplanowano 

montaż drabinki poziomej, wysokich 
poręczy, drążka i drążka z uchwytami 
na terenie MOSiR – u, jako uzupeł-
nienie dla istniejącego obok Orlika 
i siłowni zewnętrznej.

W okręgu nr 4 (Centrum Północ) 
zostaną zrealizowane dwa zadania. 
Pierwsze z nich to budowa siłowni 
zewnętrznej „Aktywni na co dzień” 
(składającej się z sześciu urządzeń 
typu: wahadło + biegacz + twister, 
wioślarz, wyciskanie + wyciąg, orbi-
trek, steper + odwodziciel, narciarz) 
oraz doposażenie placu zabaw „Leśne 
Marzenia” w bujak oraz huśtawkę 
ważkę. Druga propozycja to utworze-
nie strefy interaktywnej gry, zabawy 
i relaksu przy Miejskim Przedszkolu 
w Bukownie. Chodzi o zamontowanie 
w plenerze ośmiu termoplastycz-
nych, popularnych gier planszowych 
w wersji wielkoformatowej (Gąsienica 
A-Z, Hopla - Taniec, Rakieta, Twister 
z planszą, Klasy, Ślimak, Naśladuj 
mnie, Chińczyk), a także zakup 10 
ławek ogrodowych. Pierwsze z zadań 
uzyskało 275 głosów, a drugie 233 
głosy.

Remont pomieszczeń Filii nr 
1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
polegający na odnowieniu sufitów 
pomieszczeń wypożyczalni dla dzieci 
i dorosłych wraz z wymiana oświetle-
nia na energooszczędne panele LED 
–takie zadanie 26 głosami wybrali 
mieszkańcy okręgu nr 5 (Wodąca).

W okręgu nr 6 (Bukowno Stare 
z Przymiarkami) zostanie zrealizo-
wane zadanie „Popraw swoje bezpie-
czeństwo”. Chodzi o zakup kamery 
termowizyjnej oraz fantoma dla OSP. 
Strażacy używaliby fantoma również 
do prowadzenia zajęć dla dzieci 
i młodzieży. Ten pomysł poparło 116 
mieszkańców.

W tym roku na zadania ogólno-
miejskie przeznaczono 70 tys. złotych, 
a okręgowe 131 tys. złotych (okręg 
nr 1 -10 tys. 100 złotych, nr 2 – 11 
tys. 300 złotych, nr 3 – 24 tys. 200 
złotych, nr 4 – 51 tys. 300 złotych, nr 
5 – 13 tys. 300 złotych, nr 6 – 20 tys. 
800 złotych).

Ciąg dalszy ze strony 1
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Sami wzięli się 
za porządki

rodaki
Wiola Woźniczko, fot. organizatorzy/
www.rodaki.pl

Liczna grupa mieszkańców 
Rodak wspólnie posprzątała swoje 
sołectwo. Efektem akcji zainicjo-
wanej przez Radę Sołecką są czyste 
i zadbane najważniejsze miejsca 
we wsi.

Chętnych do wiosennych porząd-
ków nie brakowało. Aby wszystko 
sprawnie przebiegało, mieszkańcy 
podzielili się na pięć grup. W trakcie 
akcji posprzątano część wsi Dworze, 
czyli park z przystankiem historycz-
nym ze św. Antonim Padewskim oraz 
placem zabaw dla dzieci, otoczenie 
zabytkowego kościółka i pobliski 
parking, okolice ronda przy ul. Prostej 
i ul. Długiej, parking koło kościoła, 

chodnik prowadzący na cmentarz 
i tamtejszy parking, a także tzw. Gaw-
ronową Górkę koło szkoły oraz tereny 
leśne przy ul. Południowej. Dostarcze-
niem worków i odbiorem śmieci zajął 
się Urząd Gminy w Kluczach.

Organizatorzy nie kryją zadowo-
lenia z zaangażowania mieszkańców 
oraz z efektów ich pracy. – Nasza 
wieś może teraz przyjmować gości, 
a przyroda będzie się prawidłowo 
rozwijać. Ta lokalna inicjatywa, 
w której mieszkańcy wyrazili troskę 
o środowisko, to nic innego jak piękna 
postawa patriotyczna. Pragniemy 
gorąco podziękować wszystkim, 
którzy poświęcili swój czas – mówią 
koordynatorki akcji sołtys Rodak 
Barbara Wojnar i radna gminy Klucze 
Halina Ładoń. To nie pierwsza tego 
typu inicjatywa w Rodakach i jak 
zapowiadają organizatorzy, na pewno 
nie ostatnia.

W trosce o 
przyszłość lasów

Żurada
Piotr Kubiczek

W czwartek 19 kwietnia na te-
renie Leśnictwa Żurada, młodzież 
z Zespołu Szkolno Przedszkol-
no Integracyjnego Nr 1 w Olku-
szu wraz z pracownikami Nadle-
śnictwa, Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz, a także radnym Wojcie-
chem Ozdobą przeprowadzili akcję 
sadzenia młodych sosen.

Wspólna praca połączyła nie 
tylko różne środowiska, ale także dwa 
projekty - „Sadzimy 1000 drzew na 
minutę” oraz „100 drzew na 100-lecie 
Niepodległości Polski”. Po krótkim 
instruktażu można było przystąpić 
do sadzenia drzew, które staną się 
symbolem tego spotkania. Honoro-
wy Patronat nad wydarzeniem objął 
burmistrz Roman Piaśnik.

Lesistość Polski systematycznie 
się zwiększa. Tylko od 1995 do 2014 
roku powierzchnia lasów na terenie 
naszego kraju wzrosła o 504 tysiące 
hektarów. To w głównej mierze zasłu-
ga Lasów Państwowych, które co roku 
sadzą około 500 milionów drzew, czyli 
1000 drzew na minutę.

Polska jest wśród europejskiej 
czołówki jeśli chodzi o powierzchnię 
lasów. Obecnie rosną one na obszarze 

przekraczającym 9 milionów hekta-
rów. Do 2050 r. lasy powinny zajmo-
wać już ponad 33% powierzchni kraju.

Dane dotyczące Nadleśnictwa 
Olkusz również prezentują się efek-
townie w skali Polski. Otóż ogólna 
powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 
17113,15 hektarów w 66 komplek-
sach. Lasy Nadleśnictwa Olkusz 
zaliczają się do dwóch grup: lasów 
ochronnych i gospodarczych. Ponadto 
Nadleśnictwo podzielone jest admini-
stracyjnie na 12 leśnictw: Żarnowiec, 
Sierbowice, Poręba, Smoleń, Pazurek, 
Golczowice, Pomorzany, Rabsztyn, 
Gorenice, Żurada, Podlesie i Leśnic-
two Szkółkarskie, gdzie przeciętny 
wiek drzewostanów wynosi 62 lata. 
Skład gatunkowy jest zróżnicowany. 
Dominują sosny, ale równie popular-
ne są buki, brzozy, dęby, modrzewie, 
świerki oraz jodły.

Co ważne, zapotrzebowanie na 
materiał sadzeniowy pokrywane jest 
całkowicie z własnej produkcji szkół-
karskiej, która jest tak efektywna, 
że część materiału sprzedawana jest 
nawet na zewnątrz.

Lasy to nie tylko drzewa, to także 
zwierzęta. A tych w Nadleśnictwie 
Olkusz stale przybywa. Do popular-
nych saren, dzików i jenotów, dołą-
czyły także jelenie i uwaga… łosie. Już 
teraz jest ich ponad dwadzieścia.
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I N F O R M A C J A
Wójt Gminy Klucze informuje, że w budynku Urzędu Gminy 
w Kluczach ul. Partyzantów 1, na tablicy ogłoszeń III piętra, 
w dniach od 20.04.2018 r. do 11.05.2018 r. wywieszony 
będzie wykaz:

- nieruchomości w Jaroszowcu stanowiącej część działki nr 108, 
przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat na rzecz dotychcza-
sowych dzierżawców pod usytuowanie garażu blaszaka 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej pok.nr 307 w godz. 7:30–15:30, tel. 32 642 85 08 wew. 56.

URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE,  
UL. KOLEJOWA 16, 32-332 BUKOWNO

OGŁASZA NABÓR  
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTOR W REFERACIE  
ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNYM

PEŁNY WYMIAR CZASU PRACY
Wymagania niezbędne:1. 
wykształcenie wyższe,a) 
posiadanie obywatelstwa polskiego,b) 
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) 
znajomość przepisów prawa z zakresu:d) 

 ustawa o samorządzie gminnym,−	
 ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,−	
 ustawa o pracownikach samorządowych,−	
 ustawa o dostępie do informacji publicznej,−	
 ustawa o ochronie danych osobowych,−	
 Statut Miasta Bukowno,−	

umiejętność interpretacji w/w przepisów.e) 
Dodatkowo preferowane:2. 
profil wykształcenia – wykształcenie z obszaru nauk społecznych, a) 
przynajmniej pół roku pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji b) 
rządowej,
umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,c) 
komunikatywność, zaangażowanie i dyspozycyjność,d) 
dobra znajomość obsługi komputera, w tym edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych,e) 
umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odpowiedzialność,f) 
znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym.g) 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:3. 
obsługa Rady Miejskiej,a) 
obsługa Młodzieżowej Rady Miejskiej,b) 
obsługa elektronicznego biura podawczego,c) 
współpraca z organizacjami pożytku publicznego,d) 
przygotowywanie imprez i uroczystości miejskich,e) 
zastępstwo w sekretariacie.f) 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:4. 
stanowisko urzędnicze,a) 
miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Bukownie ul. Kolejowa 16, budynek nie jest b) 
wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych,
praca w pozycji siedzącej,c) 
warunki szkodliwe nie występują.d) 

Wymagane dokumenty:5. 
list motywacyjny,a) 
życiorys - /Curriculum Vitae/ zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie b) 
danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), 
kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, c) 
a w przypadku trwającego stosunku pracy oświadczenie kandydata o zatrudnieniu lub 
zaświadczenie, 
kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) d) 
potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,e) 
oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne f) 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,g) 
oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,h) 
 oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania i) 
z pełni praw publicznych,
kserokopia dokumentu (poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem) j) 
potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku gdy kandydat jest osobą 
niepełnosprawną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych 
dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym” 
w sekretariacie Urzędu lub wysłać pocztą na adres: 

Urząd Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32- 332 Bukowno
w terminie do dnia 04.05.2018 r. do godziny 15:00. O zachowaniu terminu w przypadku 
przesyłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu do adresata.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publi-
cznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16. 
Urząd Miejski w Bukownie informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze 
wynosił 2,13 %.

Burmistrz Miasta Bukowno
(-) Mirosław Gajdziszewski

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 A  P Ł A T N E

Sprawdzili sprawność gminnych OSP
trzyciąŻ

Ewa Barczyk

W dniach 8 i 15 kwietnia 2018 
roku, z inicjatywy Komendanta 
Gminnego druha Adama Kubika 
przeprowadzona została inspekcja 
gotowości bojowej wszystkich 
jednostek OSP z terenu gminy 
Trzyciąż. Inspekcję poprzedziła od-
prawa prezesów i naczelników po-
szczególnych jednostek, na której 
strażacy ochotnicy otrzymali listę 
zadań do wykonania.

Często jako pierwsi niosą pomoc 
potrzebującym. Pracują społecznie, 
wielokrotnie narażając własne zdro-
wie, ratują życie i mienie innych. Ze 
względu na wymogi bezpieczeństwa 
muszą być sprawni i dobrze wyszko-
leni. Strażacy ochotnicy – nie zawsze 
należycie doceniani - niezawodnie 
niosą pomoc. W gminie Trzyciąż, 
podobnie jak w innych miejscach 
w kraju, zwłaszcza w mniejszych 
miejscowościach, stanowią ważny 
element zabezpieczenia kryzyso-
wego, pomagając ratować nie tylko 
podczas pożarów, ale także ratując 
ofiary wypadków drogowych i klęsk 
żywiołowych.

Tegoroczne okresowe inspekcje 
w  jednostkach OSP z terenu gminy 
Trzyciąż rozpoczęto 8 kwietnia od 
sprawdzianów sprawności druhów 
z OSP Zadroże, OSP Porąbka, OSP 
Sucha, OSP KSRG Glanów, OSP 
KSRG Ściborzyce. Działania kon-
trolne przeprowadził zespół pod 
przewodnictwem dowódcy JRG PSP 
w Wolbromiu mł. bryg. Jana Sarwy 
oraz Komendanta Gminnego OSP 
Adama Kubika. Z kolei 15 kwietnia 
2018 roku sprawdzian kontynu-
owano w OSP KSRG Jangrot, OSP 

Michałówka, OSP Trzyciąż, OSP 
Imbramowice, OSP Tarnawa, OSP Za-
górowa. Przeprowadzili go Komendant 
Gminny Adam Kubik wraz z przed-
stawicielem KP PSP w Olkuszu mł. 
kpt. Mariuszem Podsiadło. Działania 
strażaków obserwowali także wójt 
Gminy Trzyciąż, a zarazem Prezes 
Zarządu Gminnego OSP Roman Że-
lazny i Przewodniczący Rady Gminy 
w Trzyciążu, Członek Prezydium Za-
rządu Gminnego OSP, emerytowany 
strażak zawodowy Lucjan Gajda.

W ćwiczeniach inspekcyjnych 

wzięło udział w sumie 72 druhów. 
Strażacy z poszczególnych jednostek 
w ramach przeglądu sprawności mu-
sieli ugasić pozorowany pożar domu, 
traw, lasów lub pustostanów. Usu-
wali też powalone w wyniku wichury 
połamane gałęzie i drzewa z dróg 
publicznych. Trzy zespoły medyczne 
z OSP KSRG Jangrot, OSP KSRG 
Glanów i OSP KSRG Ściborzyce, 
udzielały pierwszej pomocy medycz-
nej poszkodowanym uczestnikom 
zdarzeń losowych.

Jak podkreślili na zakończenie 
inspekcji systematycznie współpra-
cujący z ochotnikami zawodowcy, 
zadania i założenia postawione do wy-
konania poszczególnym jednostkom 
zostały zrealizowane na terenie gminy 
Trzyciąż bardzo dobrze i dobrze. Czas, 
w którym druhowie zareagowali na 
wezwanie od usłyszenia syreny alar-
mowej do zgłoszenia w jednostkach do 
działania w pełnym umundurowaniu 
i oporządzeniu  oscylował od 2,08 do 
6,33 min.

Podsumowując działania inspek-
cyjne wójt Roman Żelazny podzięko-
wał ochotnikom za ich niezawodność 
i gratulował umiejętności. Obiecał też 
dalszą troskę gminy o zabezpieczenie 
jednostek w potrzeby sprzęt ratowni-
czy i ochrony osobistej.
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

W IV LO im. K. K. Baczyńskiego 
współpraca z uczelniami wyższymi 
jest czymś więcej niż tradycją. Szko-
ła istnieje 27 lat, a pierwszą umowę 
z Uniwersytetem Jagiellońskim pod-
pisała 22 lata temu. Obecnie partnera-
mi naukowymi „ Czwórki” jest osiem 
uczelni województwa małopolskiego 
i śląskiego.

Wszystko zaczęło się już w 1996 
roku. Liceum nawiązało współpracę 
z Wydziałem Dziennikarstwa i Komuni-
kacji Społecznej UJ. Była ona istotnym 
wsparciem dla klas humanistycznych 
o profilu dziennikarskim czteroletniego 
wówczas liceum. Bardzo dobre relacje 
z UJ trwają do dziś. Licea zmieniły się na 
trzyletnie i uległ również przeobrażeniu 
charakter współpracy.

Aktualnie młodzież zainteresowana 
zagadnieniami dziennikarstwa uczest-
niczy w projekcie międzyoddziałowym. 
Zajęcia są prowadzone w formie wy-
kładów i warsztatów w budynku IV LO 
oraz w pracowniach UJ na Kampusie 
uczelni przy ulicy Łojasiewicza w Krako-
wie. Program zajęć jest tak ułożony, by 
dawał możliwość zapoznania się z róż-
nymi formami dziennikarskimi, w tym 
z dziennikarstwem radiowymi i telewi-
zyjnym oraz by łączył zainteresowania 
młodzieży z zagadnieniami wynikającymi 
z podstawy programowej. Od kilku lat 

dużą popularnością cieszą się zajęcia 
dotyczące sztuki reportażu, etyki dzien-
nikarskiej, manipulacji w przekazach 
słownych i ikonicznych. Dużą frajdą jest 
też możliwość montażu własnego mate-
riału w profesjonalnych studiach nagra-
niowych. Nowością realizowaną od tego 
roku, która pobudza wyobraźnię i rozpala 
emocje, są zajęcia (wykład i warsztaty) 
„Media internetowe a ochrona prawna 
użytkowników”. Udział w cyklu zajęć, za-
angażowanie w wykonywanie powierzo-
nych zadań, są podstawą do uzyskania 
certyfikatu. Jest on nie tylko pamiątką 
z odbytych zajęć, ale i istotnym elemen-
tem CV młodego człowieka.

Postawa młodzieży z IV LO, jej kultura 
osobista, otwartość w dyskusji oraz ambicja  
w rozwiązywaniu zadań problemowych 
cieszą wszystkich. Uczniowie pracują na 
dobrą opinię o młodych ludziach z powia-
tu olkuskiego. Jest to jedna z przyczyn 
tak dobrych kontaktów nie tylko z UJ.

„Czwórka” ma liczne kontakty z wie-
loma uczelniami wyższymi województwa 

małopolskiego i śląskiego. Należą do 
nich: AGH, Uniwersytet Rolniczy, Uniwer-
sytet Pedagogiczny, Politechnika Kra-
kowska, Wyższa Szkoła Europejska, Uni-
wersytet Śląski, Wyższa Szkoła Biznesu.

Współpraca szkół średnich z uczel-
niami wyższymi to znak naszych czasów. 
Licea zabiegają o pozyskiwanie sojusz-
ników. Chcą tym samym wzmocnić wła-
sną ofertę edukacyjną, ale i wyekspono-
wać mocne strony szkoły. Rozsądnie jest 
poszerzać działania w tych obszarach, 
które mają największy potencjał. Zajęcia 
prowadzone przez pracowników nauko-
wych, często odbywające się w uczel-
nianych laboratoriach, są źródłem wielu 
korzyści. Pomagają przyszłym studen-
tom w kształtowaniu opinii na temat 
wybranych kierunków studiów, specyfiki 
prowadzonych na nich zajęć, czy nauko-
wej bazy uczelni. Mają przede wszystkim 
znaczenie przy dokonywaniu świado-
mych wyborów kierunków studiów, które 
niejednokrotnie zdecydują o wyborze 
miejsca na rynku pracy.

Uczniowie IV LO chętnie korzystają 
z szerokiej oferty zajęć proponowanych 
przez współpracujące ze szkołą uczelnie 
wyższe. Liceum nie tyko rozbudza zain-
teresowania. Pozwala je też precyzować 
i profesjonalnie poszerzać. Wsparcie 
uczelni wyższych to dodatkowa gwaran-
cja jakości. 

LiceaLne inspiracjeNowe oblicze parku  
w Bolesławiu

bolesław
Jakub Fita

Już niedługo zakończy się 
rewitalizacja zabytkowego parku 
w Bolesławiu. W ramach prowadzo-
nych prac władzom gminy udało się 
m.in. dokonać inwentaryzacji drze-
wostanu, przebudować alejki oraz 
zainstalować nowe ławki i kosze 
na śmieci. Na terenie kompleksu 
powstaje dla dzieci plac zabaw 
z syntetyczną nawierzchnią.

Gmina Bolesław od kilku lat 
intensywnie inwestuje w swoje naj-
cenniejsze zabytki. Są nimi Dwór 
w Bolesławiu wraz z otaczającym 
go parkiem oraz Zespół Dworski 
Krzykawki. Dzięki dofinansowaniu 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Krakowie na terenie 
parku zrealizowano prace związane 
z zagospodarowaniem drzewostanu. 
Polegały one na wycięciu najbardziej 
zniszczonych oraz leczeniu chorych 

i uszkodzonych drzew. Działania te 
stanowiły pierwszy etap rewitalizacji 
tego terenu.

Pod koniec 2016 roku ogłoszono 
wyniku konkursu na dofinansowanie 
remontów małopolskich zabytków 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014-2020. Projekt 
renowacji parku dworskiego w Bo-
lesławiu oraz Dworku w Krzykawce 
znalazł się w grupie siedemnastu 
wniosków, które uzyskały unijne 
wsparcie na ten cel. Gmina Bolesław 
dostała dotację o wartości niespełna 
900 tys. zł.

W ramach projektu wymienio-
no m.in. zniszczony dach i rynny 
na dworku w Krzykawce. Budynek 
zyskał nową instalację odgromową. 
Dzięki nieodpłatnej pomocy osadzo-
nych z Zakładu Karnego w Trzebini 
wymalowano wszystkie pomiesz-
czenia w piwnicy i na parterze oraz 
odnowiono stolarkę. Wokół obiektu 

pojawiło się nowe ogrodzenie. Prace 
remontowe objęły również wnętrze 
Dworku w Bolesławiu. Na terenie bu-
dynku wykonano prace konserwacyj-
ne i naprawcze stolarki. Odmalowano 
też wszystkie sale wewnątrz obiektu.

Największe zmiany zaszły jednak 
w obrębie parku. W zakresie wykona-
nych prac znalazło się m.in.: zainsta-
lowanie nowych ławeczek, ogrodzenia, 
oświetlenia terenu oraz obsadzenie 
zieleni. Odnowiono także wszystkie 
alejki. Ich nawierzchnia wykonana 
została przy użyciu porfirowanego 
żwiru. Rozwiązanie takie zatwierdził 
Małopolski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków. Wynika to z tego, że teren 
ten jest w całości objęty jego ochroną. 
Modernizacja parku musiała więc 
przebiegać z zachowaniem walorów 
historycznych.

Jak informują przedstawiciele 
Gminy Bolesław, głównym celem 
prowadzonych prac jest podniesienie 
walorów rekreacyjnych tego terenu. - 
Chcemy, aby park przy bolesławskim 
Dworku był miejscem, gdzie można 
spędzić miło czas na spacerach wśród 
zabytkowych drzew. Zależy nam na 
tym, aby stworzyć przestrzeń dla całej 
rodziny, z dala od otaczającego nas na 
co dzień betonu i asfaltu – tłumaczy 
Wójt Krzysztof Dudziński.

Zwieńczenie inwestycji stanowi 
budowa placu zabaw dla dzieci. 
„Strefa malucha” ma być wyposażona 
w szereg atrakcji. Do dyspozycji naj-
młodszych oddane zostaną nowe huś-
tawki i zjeżdżalnie. Dla zapewnienia 
bezpieczeństwa obiekt ma być w pełni 
oświetlony i monitorowany. Realiza-
cja całego projektu przewidziana jest 
na koniec maja bieżącego roku.
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XII Powiatowy Festiwal „O Pluszowego Misia”
bukowno

Agnieszka Zub

W środę, 18 kwietnia, w sali 
widowiskowej MOK w Bukownie 
odbyła się gala Powiatowego 
Festiwalu Kultury Dziecięcej dla 
Przedszkolaków „O Pluszowego 
Misia”. Tegoroczny finał był już 
dwunastym w historii imprezy. 
Organizatorami Festiwalu był 
Miejski Ośrodek Kultury w Bu-
kownie oraz tutejsze Miejskie 
Przedszkole.

Tegoroczna edycja festiwa-
lowych zmagań przebiegała pod 
hasłem „Przepis na zdrowie”. 
W ramach imprezy w dniach 11-13 
kwietnia odbyły się kolejno: konkurs 
plastyczny, recytatorski i konkurs 
piosenki. Wzięły w nich udział dzieci 
w przedziale wiekowym 3-6 lat.

Na konkurs plastyczny wpły-
nęły 162 prace, w tym w kategorii 
3-latków – 21 prac, w kategorii 
4-latków – 35 prac, w kategorii 
5-latków – 43 prace, w kategorii 6-
latków – 63 prace. Przy ich ocenie 
jury brało pod uwagę następujące 
kryteria: zgodność z tematyką kon-
kursu, indywidualność i samodziel-
ność wykonania pracy, zastosowa-
nie ciekawej techniki, pomysłowość 
i oryginalność, dobór kolorysty-
ki, estetykę wykonania i ogólne 
wrażenie artystyczno-estetyczne. 
W konkursie plastycznym uczest-
niczyło 19 placówek oświatowych 
z Bukowna, Jaroszowca, Klucz, 
Olkusza, Wolbromia, Lasek, Che-
chła, Bolesławia, Zawodzia, Sław-
kowa i Krzykawy. Prace plastyczne 
zostały wykonane pod kierunkiem 

66 nauczycieli/opiekunów.
W konkursie recytatorskim 

wzięło udział 119 uczestników 
z 18 placówek powiatu olkuskiego, 
w tym w kategorii dzieci 3-letnich – 
17, w kategorii dzieci 4-letnich – 30, 
w kategorii dzieci 5-letnich – 30, 
w kategorii dzieci 6-letnich – 42 
małych recytatorów. Przy ocenie 
wystąpień jury brało pod uwagę 
następujące kryteria: dobór reper-
tuaru wg przyjętych zasad konkur-
sowych; walory artystyczne tekstu; 
interpretację utworu i zaangażowa-
nie wykonawcy; ogólne wrażenie 
artystyczno-estetyczne i wizerunek 
sceniczny wykonawcy.

W konkursie piosenki uczest-
niczyło 79 małych solistów z 14 

placówek przedszkolnych naszego 
powiatu, w tym: w kategorii dzieci 
3-letnich – 11, w kategorii dzieci 
4-letnich – 19, w kategorii dzieci 
5-letnich – 23, w kategorii dzieci 
6-letnich – 26 wykonawców. Przy 
ocenie wystąpień jury brało pod 
uwagę następujące kryteria: dobór 
repertuaru wg przyjętych zasad 
konkursowych, walory artystycz-
ne tekstu piosenki; prezentację 
utworu, zaangażowanie wykonaw-
cy, ogólne wrażenie artystyczno-
estetyczne i wizerunek sceniczny 
wykonawcy.

Zwieńczeniem konkursowych 
zmagań była uroczysta gala. Jak 
co roku, rozpoczęła się ona od 
odśpiewania festiwalowego hymnu 
„Pokochaj pluszowego misia”, który 
każdego roku towarzyszy maluchom 
podczas rywalizacji i finałowej uro-
czystości. Podziękowania dla placó-
wek biorących udział w tegorocznej 

edycji imprezy oraz dla sponsorów 
konkursu złożyła dyrektor MOK 
Aneta Nielaba wraz z dyrektor 
Miejskiego Przedszkola w Bukownie 
Edytą Skrzyniarz. Przedstawiciele 
instytucji i firm otrzymali też sym-
boliczne upominki.

Najbardziej oczekiwaną części 
gali było wręczanie nagród laure-
atom poszczególnych konkursów. 
Pluszowe misie oraz pamiątkowe 
dyplomy przedszkolaki odebrały 
z rąk burmistrza Bukowna Miro-
sława Gajdziszewskiego, zastępcy 
burmistrza Józefa Palucha, sekre-
tarza miasta Marcina Cockiewicza, 
przedstawicielki Małopolskiego 
Kuratora Oświaty Bożeny Wal-
czak oraz przedstawicielki Rady 
Rodziców Miejskiego Przedszkola 
w Bukownie Agnieszki Mól. Podczas 
finałowej gali zwycięzcy konkursów 
w poszczególnych kategoriach wie-
kowych jeszcze raz zaprezentowali 
swoje recytatorskie i wokalne umie-
jętności. Wystawę prac uczestników 
konkursu plastycznego można oglą-
dać w holu głównym MOK Bukowno 
do 30 kwietnia.

Wyniki wszystkich konkursów 
są dostępne na stronie Miejskiego 
Przedszkola w Bukownie: http://
www.miejskieprzedszkolebukowno.
szkolnastrona.pl/

Tegoroczny Festiwal „O Pluszo-
wego Misia” Honorowym Patrona-
tem objęli: Posłanka na Sejm Lidia 
Gądek, Małopolski Kurator Oświaty 
w Krakowie, Starosta Powiatu Olku-
skiego, Burmistrz Miasta Bukowno 
oraz Rada Rodziców Miejskiego 
Przedszkola w Bukownie.
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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.

Drugi Dzień Dobrych Uczynków
olkusz

Piotr Kubiczek

W niedzielę na olkuskim rynku, 
po raz drugi w historii odbyło się 
podsumowanie Dnia Dobrych 
Uczynków – Good Deeds Day. To 
międzynarodowe święto ma poka-
zać, że czynienie dobra może był 
łatwe, przyjemne i nie wymaga 
zbyt wiele. Czasem wystarczą 
tylko chęci.

Good Deeds Day to coroczne, glo-
balne święto organizowane od 11 lat. 
Dotychczas wzięło w nim udział około 
2 milionów wolontariuszy z przeszło 
75 krajów. Po raz drugi, w obchody 
Dnia Dobrych Uczynków włączyła się 
Polska, a przy okazji także Olkusz. 
W Srebrnym Mieście za przeprowa-
dzenie eventu odpowiadało podobnie 
jak przed rokiem Stowarzyszenie 
Dobroczynne „Res Sacra Miser” 
i zlokalizowane przy nim Centrum 
Wolontariatu.

- Dzisiaj w sposób szczególny 
zależy nam na tym, by pokazać jak 
łatwo czynić dobro na co dzień, reali-
zując hasło towarzyszące obchodom 
Good Deeds Day Polska “Razem 
dla wspólnego dobra!”– mówił na 
samym wstępie Przemysław Kania, 
aktor, wykładowca i przy tym prezes 
olkuskiego Stowarzyszenia Teatralno-
Literackiego. To właśnie on poprowa-
dził niedzielne wydarzenie, w którym 
udział wzięli nie tylko wolontariusze, 
ale przede wszystkim mieszkańcy, 
spędzający niedzielne wczesne popo-
łudnie w okolicach rynku.

W ramach wydarzenia, każdy 
z jego uczestników miał możliwość 
wzięcia udziału w specjalnych ak-
cjach. Wśród nich znalazły się: „Za-
pobiegaj zamiast leczyć” - mobilny 
punkt pomiaru ciśnienia z wykona-
niem badania profilaktycznego, „Po 
pierwsze pomoc” - pokaz i cenna 
lekcja udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, „Dobra kawa na 

drogę” - bezpłatny poczęstunek kawą 
i dobrym słowem, oraz „Lemoniadowy 
uśmiech” - darmowa lemoniada za 
przysłowiowy uśmiech.

Ponadto sporo atrakcji czekało 
również na najmłodszych. Animatorzy 
zapraszali dzieci do zabaw z chustą, 
balonami i bańkami mydlanymi, 
a także tworzenia barwnych plakatów. 

Nie zabrakło też występów artystycz-
nych. Na plenerowej scenie próbkę 
swoich umiejętności dała młodzież z II 
i IV Liceum Ogólnokształcącego oraz 
grupa taneczna ze Sławkowa WWA. 
Good Deeds Day wsparli dodatkowo 
nauczyciele miejskich szkół i rodzice 
zarażeni przez swoje pociechy ideą 
wolontariatu.

- Serdecznie dziękujemy, że 
jesteście! Wasza obecność świadczy 
o tym, że Dzień Dobrych Uczynków na 
stałe wpisał się w kalendarz imprez na 
olkuskim rynku – zaznaczyła Maria 
Jędrysik, prezes Stowarzyszenia 
RSM. Z gratulacjami i podziękowa-
niami za trud wkładany w bezintere-
sowną pomoc innym pospieszył też 
burmistrz Roman Piaśnik.

Wydarzenia ze starówki to tylko 
część z wielozadaniowej akcji. Hap-
pening był niejako podsumowaniem 
tego wszystkiego, co udało się zrobić 
dla lokalnej społeczności w godzinach 
poprzedzających event. A działo się 
naprawdę sporo. Młodzież w myśl 
hasła „Drzewa płucami wielkich 
miast” przy IV LO posadziła młode 
drzewka pozyskane z Nadleśnictwa 
Olkusz. Inni wcielili się w „Strażników 
Pamięci”, sprzątając Stary Cmentarz, 
a jeszcze inni zajęli się porządkami 
na „Skałce”, gdzie właśnie powstaje 
przedszkole dla niepełnosprawnych 

dzieci. Poruszenie panowało też w Ol-
kuskim Domu Pomocy Społecznej. To 
właśnie tam dotarli kolejni wolonta-
riusze. Często schorowani seniorzy 
mogli liczyć na spacery, zwykłą roz-
mowę i bliskość drugiego człowieka. 
Z jednej strony to mały, niepozorny 
gest, ale z drugiej, to wielka chwila 
dla samotnych osób. Wolontariusze 
zatroszczyli się również o czworono-
gi. Akcja „Podaj łapę” została przy-
gotowana na rzecz schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Bolesławiu. 
Młodzież w trzech grupach porządko-
wała teren i wyprowadzała psy.

Listę 14 różnych zadań zamknęły 
akcje: „Dzieci dzieciom”, „Bratki na 
rabatki” i Dobro powraca”. Tytuł tej 
ostatniej ma wymowny charakter. Bo 
jeśli dobro rzeczywiście lubi wracać, 
to po drugim olkuskim Dniu Dobrych 
Uczynków będzie go wiele dookoła.

Organizatorzy dziękują za wspar-
cie udzielone im przez UMiG Olkusz, 
MOK Olkusz i Nadleśnictwo Olkusz.

Szczególne spojrzenie na poezję
wolbrom

Ewa Barczyk

Małopolskie Impresje Poetyc-
kie Osób Niepełnosprawnych to 
bardzo szczególny projekt reali-
zowany w Wolbromiu z inicjatywy 
kierownika WTZ w Lgocie Wolbrom-
skiej – prywatnie również poety, 
Sebastiana Sierki. To niezwykłe 
spotkanie z wrażliwością na sztukę 
poetycką osób z różnymi niepełno-
sprawnościami zazwyczaj wywołuje 
wśród widowni wiele wzruszeń, ale 
także podziwu dla prezentujących 

swoje umiejętności wyjątkowych 
recytatorów.

Tegoroczna, już szósta edycja 
wydarzenia zgromadziła w gościn-
nych murach wolbromskiego Domu 
Kultury przedstawicieli 22 ośrodków, 
zajmujących się rehabilitacją osób 
niepełnosprawnych. W tym roku 
recytatorzy prezentowali twórczość 
polskich noblistów: Wisławy Szym-
borskiej, Czesława Miłosza oraz 
Zbigniewa Herberta, który został 
ogłoszony patronem roku 2018.

Małopolskie Impresje Poetyckie 
Osób Niepełnosprawnych to okazja 

do zetknięcia się z wyjątkową wraż-
liwością osób dotkniętych przez los 
niepełnosprawnością. Wychodząc 
na scenę, interpretatorzy wybranych 
przez siebie utworów poetyckich po-
konują nie tylko zwykłą, towarzyszącą 
publicznemu występowi tremę, ale 
przede wszystkim  własne ogranicze-
nia, z którymi radzą sobie z nadzwy-
czajną mocą. Chociaż ich prezentacje 
oceniane są przez jury, które wyłania 
zwycięzców, to głównym celem kon-
kursu nie jest współzawodnictwo, 
ale przede wszystkim stymulowanie 
aktywności osób niepełnosprawnych 
i stworzenie im możliwości uczest-

nictwa w kulturze. Jest to również 
piękna okazja do integracji miło-
śników poezji z różnych środowisk, 
w tym osób niepełnosprawnych.

W tym roku, podobnie jak 
w czasie edycji poprzednich na 
widowni zasiadło wielu zacnych 
gości, a wśród nich przedstawiciele 
władz samorządowych i lokalnych 
instytucji. Tradycyjnie już atmosfera 
tegorocznego poetyckiego spotkania 
była niezwykle wzruszająca, a jury 
w składzie: nauczycielka języka 
polskiego Marida Zoń, poeta Jakub 
Kornhauser, który zaszczycił Wol-
brom swoją obecnością już po raz 

drugi oraz przedstawicielka olkuskiej 
biblioteki Halina Świtlicka, wybiera-
jąc najlepszych, stanęło jak zwykle 
przed bardzo trudnym zadaniem.

Ostatecznie laury za pierwsze 
miejsce otrzymał  Grzegorz Stacho-
wicz, reprezentujący WTZ Rzędowice, 
II miejsce zajęła Anastazja Dybkow-
ska z ŚDS w Wolbromiu, a III - Bar-
tłomiej Rams, podopieczny OREW 
Wolbrom. Przyznano też wyróżnienia, 
które otrzymali Krystyna Nosel z DPS 
w Olkuszu, Arkadiusz Jastrzębski 
z WTZ Radwanowice oraz Dariusz 
Słonina z ŚDS w Bochni.
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Żurada
Olgerd Dziechciarz

Czterdzieści lat minęło, jak 
jeden dzień, już bliżej jest niż 
dalej, o tym wiesz. Czterdzieści 
lat minęło odeszło w cień i nigdy 
już nie wróci, rób co chcesz (fragm. 
tekstu piosenki z serialu „40-
latek”, autorstwa Andrzeja Ro-
siewicza).

Nie tak dawno na jednym z ol-
kuskich portali rozgorzała dyskusja 
o mieszkańcach naszego miasta, 
którzy są znani w całej Polsce. Głów-
nie dyskutowano o politykach i sa-
morządowcach, czasem ktoś sobie 
z kogoś zażartował, czasem zadrwił. 
Tylko raz padło imię i nazwisko osoby, 
która – nie tylko w mojej opinii – jest 
znana w całej Polsce i która tego, że 
pochodzi z Olkusza nie wstydzi się, 
a nawet eksponuje.

Wprawdzie ludzi cieszących się 
ogólnopolska popularnością – którzy 
są olkuskiej proweniencji – jest sporo, 
to jednak niektórzy starają się ten 
fakt ukrywać (jeden z dość znanych 
muzyków), choć przyznać trzeba, że 
większość nie wstydzi się Srebrnego 
Grodu (np. pisarz i malarz Marek 
Sołtysik czy reżyser Łukasz Barczyk). 
Jednak nawet ci, którzy od Olkusza 
się nie odcinają, z reguły z naszego 
miasta już się wyprowadzili. A Łukasz 
Jarosz, poeta i muzyk, który kilka dni 
temu skończył 40 lat, tym samym 
niejako przekraczając Conradowską 
smugę cienia, miejsce swego uro-
dzenia wręcz eksponuje, a do tego 
zastrzega, że nigdzie się nie wybiera, 
bo tu, w Olkuszu, na Jurze, jest mu 
dobrze, a życia w jakimś wielkim mie-
ście nawet nie chce sobie wyobrażać.

Typowy Baran
Niezbyt ufam horoskopom, a wła-

ściwie nie ufam im w ogóle, ale 
jakoś tak wpadło mi do głowy, żeby 
sprawdzić, czy Baran, bo spod tego 
znaku zodiaku jest Łukasz Jarosz, 
ma cechy, które ma też poeta. Notka, 
jaką znalazłem, pokazała, że owszem 
– ma i to właściwie wszystkie! (cytat 
za: www.astrolabium.pl)

Mężczyzna spod tego znaku jest 
„typem wojownika, pioniera, przy-
wódcy. Lubi rządzić i narzucać swoje 
zdanie.” Kto zna Łukasza, wie, że jest 
on osobą zdecydowaną, o silnym cha-
rakterze – typem przywódcy, co najle-
piej widać w jego zespołach, gdzie jest 
niekwestionowanym szefem. Jakie są 
cechy charakteru Barana? „Baran 
jest pierwszym znakiem zodiaku, więc 
i osoby urodzone ze Słońcem w tym 
znaku muszą być wszędzie i zawsze 
pierwsze. Barany są bezpośrednie, 
szczere, wręcz obcesowe, nie bawią 
się w niuanse – i tego samego ocze-
kują od innych. Nie interesują ich 
długie rozważania ani planowanie 
– najważniejsze jest dla nich to, co 
tu i teraz. Są nieskomplikowane, kie-
rują się pierwszym impulsem, przez 
co mają w sobie coś z dzieci. Lubią 
zaczynać nowe rzeczy i cały czas 
działać, nie potrafią dłużej usiedzieć 
spokojnie na jednym miejscu.” Kto 
może powiedzieć, że w tym zestawie są 
i cechy negatywne, ale według mnie 
to wszystko są cechy osoby, która 
jest stworzona do sukcesu! Horoskop 
zauważa jeszcze, że Barany: „bywają 
agresywne, nieostrożne, niecierpli-
we. Pozbawione taktu i delikatności 
w wypowiadaniu swoich opinii. Ich 
bezpośredniość może ranić co wraż-
liwsze osoby.” Proszę bardzo, a takie 
są zalety Barana: „Mają siłę przebi-
cia, są spontaniczne, bezpośrednie, 
pełne polotu, dynamiczne. Barany 
działają bez wahania i nie obawia się 

kompromitacji. Otwarte na nowości. 
Nie przeżywają długo niepowodzeń 
i nie zniechęcają się nimi, tylko 
szybko dochodzą do siebie i dalej idą 
naprzód.”

Miałbym problem, gdybym miał 
znaleźć w tym opisie coś, co by mi do 
Łukasza nie pasowało. Może tylko z tą 
bezpośredniością, która „może ranić 
co wrażliwszych”, ostatnio Jarosz 
jakby wyhamował; może to z racji 
wieku? Odnoszę wrażenie, że stał 
się nieco bardziej cierpliwy do ludzi. 
Mimo to obraz charakterologiczny 
olkuskiego poety jest tu niemal pełny. 
Tak mnie do zdumiało, że z rozpędu 
sięgnąłem również do horoskopu 
chińskiego. W tym horoskopie sym-
bolem Łukasza jest Koń. Koń jaki 
jest? Każdy niech zobaczy: „Koń jest 
niezależny i pomysłowy. Lubi aktywne 
życie i nowe wyzwania. Ma oryginalne 
poglądy i łatwo zdobywa popularność. 
Zawsze wie, jak ubić korzystny inte-
res. Jego wadą bywa brak wytrwałości 
i problemy w zorganizowaniu czasu. 
Sprzyja mu szczęście w zawodach, 
które związane są ze sztuką, podró-
żami, reklamą i mediami. Koń nie 
bywa w życiu samotny. Chce być 
podziwiany i adorowany. Otacza się 
wieloma wielbicielami lub prowadzi 
skomplikowane flirty. Jego elemen-
tem jest ogień, a kolorem czerwony.” 
(cyt. www. czary.pl). Proszę nawet 
o ogniu jest, ukochanym żywiole 
poety (patrz tom „Wolny ogień”). I tu 
nie mam wiele wątpliwości, może owe 
„skomplikowane flirty” mi nie pasują, 
może kiedyś bardziej, ale teraz, gdy 
Łukasz jest ustatkowanym mężem 
i ojcem, ta informacja jakoś mi do 
niego nie pasuje, ale cała reszta wy-
pisz-wymaluj Łukasz!

Garść faktów  
biograficznych

No tak, ja znamy już rys charak-
terologiczny poety Łukasza Jarosza, 
ale przecież nie każdy go zna, wypada 
więc podać krótki biogram, który 
udowodni, że – mimo literalnie wciąż 
młodego wieku – jest osobą z ogrom-
nym dorobkiem artystycznym. Łukasz 
Jarosz ur. się w 1978 w Olkuszu. 
Dzieciństwo spędził w Olewinie, gdzie 
mieszkał w gajówce, wraz z rodzicami 
(ojciec, Mieczysław Jarosz, leśnik 
z zawodu, obdarzony jest talentem 
malarskim) i starszym bratem Wadi-
mem (jest świetnym gitarzystą; obaj 
bracia grają wspólnie w kilku zespo-
łach). Łukasz Jarosz jest nie tylko 
poetą, ale także perkusistą, wokalistą 
i autor tekstów, a ostatnimi laty także 
piwowar (warzy piwo według własne-
go przepisu o nazwie „Bombowe”). 
Jeszcze nim opublikował pierwszy 
tom poetycki był już laureatem wielu 
konkursów poetyckich, m.in. im. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, im. 
Witolda Gombrowicza, im. Rafała 
Wojaczka, im. Rainera Marii Rilke-
go. Publikował m.in. w „Tygodniku 
Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, 
„Twórczości”, „Kresach”, „Zeszy-
tach Poetyckich”, „Afroncie” oraz 
czasopismach angielskich, włoskich 
i amerykańskich. Tłumaczony na 
angielski, włoski, szwedzki, słoweń-
ski, chorwacki, niemiecki. Mieszka 
w Żuradzie pod Olkuszem. Od wielu 
lat pracuje jako nauczyciel języka 
polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 
w Olkuszu. Wieloletni członek Rady 
Programowej Galerii Sztuki Współ-
czesnej Biuro Wystaw Artystycznych 
w Olkuszu. Jeden z pomysłodawców 
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyc-
kiego im. Kazimierza Ratonia, który 
olkuska BWA organizowany jest od 
13 lat. Od dwóch lat organizuje przy 
Szkole Podstawowej nr 1 Powiatowy 
Konkurs Poetycki dla uczniów szkól 

podstawowych im. Anny Piątek, 
w którego jury – poza Łukaszem 
Jaroszem – zasiadają również Anna 
Dymna i niżej podpisany. Jako muzyk 
(perkusista, wokalista, autor tekstów) 
występuje w zespołach: Lesers Bend, 
Chaotic Splutter, Mgłowce, Zziajani 
Porywacze Makowców, z którymi 
nagrał jedenaście płyt, dobrze ocenia-
nych w najlepszych polskich czasopi-
smach rockowych (np. „Tylko Rock”). 
Łukasz Jarosz jest autorem nastę-
pujących tomów wierszy: „Soma” 
(Wrocław 2006) I nagroda Fundacji 
Kultury w konkursie im. Witolda 
Gombrowicza, I m. w konkursie na 
najlepszy debiut poetycki w Polsce 
w 2006 r. (Konkurs o „Złoty Środek 
Poezji”), „Biały tydzień”,(Wrocław 
2007), „Mimikra” (Wrocław 2010), 
„Spoza” (Olkusz 2011), „Wolny ogień” 
(Poznań 2011), „Pełna krew” (Kraków 
2012), nagroda główna w I Między-
narodowym Konkursie Poetyckim 

im. Wisławy Szymborskiej, „Świat 
fizyczny” (Kraków 2014), nominacja 
do Nagrody NIKE, „Kardonia i Faber” 
(Biuro Literackie, Wrocław 2015), tom 
nominowany do Nagrody Literackiej 
„Nike” oraz do Orfeusza – Nagrody 
Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego, 
„Święto żywych” (Biuro Literackie, 
Wrocław 2016), monumentalny, 
ponad 500 stronicowy tom wierszy 
zebranych ze wszystkich tomów wy-
danych do 2016 r. i ponad 40 wierszy 
nowych. Dwa lata temu ukazał się 
także trójjęzyczny tom jego wierszy 
(polsko- angielsko-włoski). Nakładem 
Biura Literackiego ukazała się kilka 
miesięcy temu nowa książka Łukasza 

Jarosza. „Stopień pokrewieństwa” 
(Wrocław 2017), która jest dziesią-
tym tomem poety, od lat związanego 
z oficyną Artura Burszty. To – jak 
pisze wydawca – poetycki zapis zma-
gania się poety z obecnością i bra-
kiem Boga. Mimo tak wielu nagród 
i wyróżnień w międzynarodowych 
i ogólnopolskich konkursach Łukasz 
Jarosz jakoś nie może się doczekać 
Olkuskiej Nagrody Artystycznej za 
całokształt (dostał tę nagrodę kilka-
naście lat temu, ale w kategorii młody 
twórca, był wtedy przed debiutancką 
„Somą”). Rokrocznie jest nominowa-
ny, ale jakoś kapituła ONA nie jest 
mu przychylna.

Jego najnowszy tom wierszy, 
„Stopień pokrewieństwa” ponow-
nie zrobił na mnie wrażenie, a że 
jakoś w rodzinnym Olkuszu jest 
o tej książce cicho, postanowiłem 
przybliżyć ją czytelnikom Przeglądu 
Olkuskiego. Wciąż bowiem wierzę, że 

poezja może ludzi interesować, czego 
dowodem – Łukaszu, przepraszam za 
ten przykład, ale jest emblematyczny 
– popularność książki pewnej młodej 
poetki, która sprzedała w Empiku 
aż 50 tysięcy egzemplarzy tomiku 
zawierającego wiersze może nie 
najwyższych lotów, ale za to bardzo 
ckliwe; miejmy nadzieję, że ci, którzy 
go kupili z czasem przerzuca się na 
takich autorów, jak np. Jarosz – i jego 
ostatnia książka.

Poeta – jak pisał Bursa – cierpi 
za miliony, to więc wiemy, ale przecież 
nie tylko! Częstokroć cierpi też za 
obraną i konsekwentnie realizowaną 
drogę twórczą. Zdarza mu się również 

cierpieć za to, że właśnie porzuca 
konsekwencję, ale jednak za to akurat 
nie tak często cierpi. Krytycy wszak 
lubią, gdy autor poszukuje nowych 
rozwiązań, bada dotąd niezbadane 
przez siebie tereny. Ale nawet jeśli go 
za to pochwalą, to lubią też dodać, że 
jednak przedtem było …lepiej. Muzycy 
mają podobnie, choć są tacy, którym 
nikt nie zarzuci wtórności, mimo że 
od 60 lat grają to samo (vide The 
Rolling-Stones). Łukasz Jarosz wydał 
jesienią 2017 roku dziesiąty tom 
wierszy, który jednakże nie spotkał 
się z wielkim oddźwiękiem w środowi-
sku poetyckim. Środowisko – swoją 
drogą okropne słowo – zaczęło się 
już przyzwyczajać do corocznego je-
siennego czasu zbiorów u tego poety, 
więc nie jest uważne; a szkoda, bo 
przecież tom „Stopień pokrewień-
stwa” jest inny od poprzednich 
książek Jarosza, daleko inny. Jarosz 
przestaje być poetą codzienności, 
wyrósł z doczesności i coraz odważniej 
spogląda w stronę metafizyki. Jakże 
zdumiewająca to jednak metafizyka, 
wszak autor „Mimikry” deklaruje, że 
jest niewierzący, a tymczasem coraz 
więcej miejsca poświęca Bogu. To 
iście Cioranowska postawa, tyle że 
rumuński myśliciel i aforysta zwalczał 
Boga, w którego nie wierzył, a Jarosz 
poza tym, że coraz mocniej interesuje 
się tym nieistniejącym demiurgiem, 
nie próbuje z nim walczyć, przynaj-
mniej w wierszach. Kiedyś mawiano: 
„Jak trwoga, to do Boga”, a zaintere-
sowanie Stwórcą uważano za dowód 
na wejście w fazę schyłkową, to jest 
starość. U Jarosza to zaintereso-
wanie ma inny wymiar. On przede 
wszystkim szuka sensu. A ten sens 
widzi w ocaleniu. Ocaleniu choćby 
cząstki siebie, i cząstki tego, co robi, 
a także ocalenia dla swoich bliskich, 
zwłaszcza córki Kaliny, a sposobem 
na to ocalenie jest pisanie. No bo 
co, jeśli to wszystko, co się właśnie 
dzieje, jest bez sensu? A jeśli Boga 
rzeczywiście nie ma: „próżna byłaby 
nasza wiara” — jak pisze św. Paweł, 
a to, że jego słowa odnoszą się akurat 
do Zmartwychwstania Jezusa nic nie 
zmienia. Właśnie, tu mamy kolejne 
podobieństwo między autorem „Pełnej 
krwi”, a autorem „Złego Demiurga”: 
Jarosz wprawdzie nigdy nie pisze, że 
coś nie ma sensu, a Cioran powtarzał 
do znudzenia, że nic nie ma sensu. 
Jarosz daje do zrozumienia, że wiele 
z naszych czynności, jest bezsen-
sownych, może nawet rozmnażanie 
i samo życie są – w ogólnym rozlicze-
niu – bezsensowne, ale jednak stara 
się zwalczać w sobie takie myślenie. 
Bo on – w przeciwieństwie do Ciorana 
– nie chce żyć bez poczucia sensu. 
Czyż bowiem bez sensu warto żyć? 
I czy bez sensu chce się żyć? A jeśli 
nie ma Boga, to skąd brać sens? 
Jeśli potem czeka nas nic, to znaczy, 
że teraz też jest nic. Nic przed, nic 
w trakcie i nic po. Taka konstatacja 
przypomina suchą gałęź, na której po-
winniśmy się natychmiast powiesić. 
Nie ma sensu czekać, na nowy rok, na 
wiosnę, na miłość, a zwłaszcza na na-
turalną śmierć… Po co więc mnożenie 
śmiesznych rytuałów, czytanie ksią-
żek, słanie łóżka, obcinania paznokci, 
robienie zakupów, kąpanie dziecka, 
jazda samochodem, praca w biurze, 
wyjazd na wakacje, skoro w tle, na 
tzw. firmamencie – niczym zacho-
dzące słońce – wisi coś, co niczym 
ogromna gumka wymaże po nas ślad. 
Zostaną wiersze – powie megaloman, 
albo dowcipniś. Czy zostaną? Oby! 
Tylko co to w ogóle jest, poezja? Kto 
w nią jeszcze wierzy? Poezja jest jak 
Bóg – mało kto w nią wierzy, a tylu 
pisze wiersze (na rzeczy jest w tym 
miejscu analogia z tzw. niewierzący-
mi, ale praktykującymi). Komu poezja 

jest do czegoś potrzebna? Myślę, że 
Jaroszowi jest potrzebna, jeszcze 
trochę osób by się znalazło, które nie 
wyobrażają sobie bez niej życia. Ale 
dla większości liczy się tylko życie 
doczesne, życie teraz! Teraz sens 
ma tylko teraz, to, co się dzieje w tej 
chwili. To, co było wczoraj, jest nic 
niewarte. To co będzie jutro, to będzie, 
nie ma sensu się tym, przejmować. 
Mamy teraz i tym teraz powinniśmy 
się przejmować, z tego teraz korzy-
stać. Nim żyć. Być czcicielami teraz. 
Być tego teraz dziećmi. Cieszyć się 
jak dzieci. Powtórzmy: oglądanie się 
za siebie, wypatrywanie tego, co przed 
nami, to strata czasu, strata tego 
czasu, który trwa teraz. Nie możemy 
sobie na to pozwoli. Chwilo, trwaj 
teraz. U Jarosza chwila jest cząstką 
czasu, który zawiera w sobie zarówno 
wczoraj i jak i jutro. A nad tymi wier-
szami unosi się demiurg, który być 
może chichocze z tych, którzy udają, 
że go nie ma.

Jeśli Boga nie ma, to kto nas 
nieustannie zadręcza? Kto nam 
podkłada nogę? A także kto nas 
podnosi, gdy się przewracamy? Bóg 
lubi się nami bawić, bo jesteśmy jego 
dziećmi, a z dziećmi trzeba się bawić. 
Zabawa nie może być tylko radosna, 
bywa okrutna, bo musi uczyć, a nic 
nie uczy lepiej, niż potknięcia, błędy 
i upadki. Bóg pozwala nam na po-
pełnianie błędów, na upadki. Gdyby 
nie to, bylibyśmy bezbronni. Jarosz 
– odnoszę takie wrażenie – ma dług 
wobec Boga. Poeta jakby czekał na 
nauczkę. Na razie jakby wszystko 
mu wychodziło: rodzina, dom, córka, 
sukcesy, nawet piwo umie uwarzyć, 
ale to przecież nie może być wszystko, 
a nawet jeśli, to dlaczego wszystko, to 
tak mało? Człowiek nigdy nie zadowoli 
się tym, co ma. Sięgnie po to, czego 
mu nie wolno tykać. Jarosz sięga po 
owoc może nie zakazany, ale inny, niż 
te, po które dotąd sięgał. Może mu się 
za to oberwać i mu się obrywa. Sądzę 
jednak, że wyjdzie z tego obronną 
ręką. W tej poezji jest dużo więcej, niż 
się wielu zdaje, z tych, którzy Jarosza 
krytykują. Między ciasno zwartymi 
wersami jest nawet miejsce, ba, to 
wręcz ogromna przestrzeń właśnie 
dla …Boga, którego może nie ma, 
ale może on powinien być? Jarosz 
daje mu tę przestrzeń. I dawał mu 
wcześniej, w poprzednich tomach, 
choć nie tak wiele, jak teraz. To jest 
bardzo dobrze oświetlona fascynacja. 
Łukasz Jarosz może czytać książki 
kwestionujące istnienie Boga, ale 
cóż z tego? Czy te książki przekonają 
kogoś więcej poza tymi, którzy już byli 
przekonani? Szczerze mówiąc, nie 
wierzę w zapewnienia autora „Białego 
tygodnia”, że on nie wierzy w Boga. 
On wierzy, wierzy w Boga, którego nie 
ma. Wierzy w Boga, który nie jest taki, 
jaki powinien być. Wszyscy mamy 
swoją… wizję Boga, tylko że On ma 
to w nosie i jest inny od naszych wy-
obrażeń. Nawet jego nieobecność, jego 
brak, jest poza możliwościami naszej 
percepcji. Czasami wszystko wskazu-
je, że go nie ma i nigdy go nie było, ale 
to tylko taka boska poza. Dodajmy, 
bardzo wygodna poza, ale chyba tylko 
poza, a właściwie metoda mimikry 
(nawiązanie do trzeciego tomu wierszy 
Jarosza celowe). Swoją drogą wiem, 
że Jarosz, choć czyta bardzo dużo, 
akurat Ciorana nie studiował, tym 
bardziej zastanawiające, że doszedł do 
takich samych wniosków, jak autor 
„Na szczytach rozpaczy”. Do wiedzy, 
jak do wiary (i niewiary), można dojść 
wieloma drogami. 

Bardzo jestem ciekaw kolejnej 
książki Łukasza Jarosza; zaczynam 
podejrzewać, gdzie go może zawieźć 
obrana właśnie droga poetycka i aż 
się boję o tym napisać.

Bóg – jeśli jest – nazywa się Teraz 
(Na 40. urodziny poety Łukasza Jarosza)

Stopień pokrewieństwa

„Nurt”
Z koszmaru zrywa mnie córka –
śniła się walka o padlinę, dawno, 
gdy jeszcze zwierzęta nie bały się ludzi.
Chrząszcze, organizm żywiący następne,
ptak, który czeka na rozerwanie skóry.
Bóg zdegradowany do roli tego, 
który stoi na czatach, kogoś kto nigdy
nie powinien być zauważony.

Ten wiersz będzie krótki: wstaję,
wychodzę. By rano nie skrobać szyb,
parkuję tam, gdzie będzie najwięcej słońca.
Powierzam moją miłość i ciało roślinom, robakom,
już nie słucham tamtego wycia, nawoływań.
Wystarczy mi echo.

(wiersz z tomu „Stopień pokrewieństwa”)
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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:

Ogłoszenia 
drobne 

już od 2,76 zł*
*cena netto, do 40 znaków.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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.
=Sprzedam piach.  
Tel.(500)447138.
=Komis rowerowy,  rtv-agd, 
pralki. Plac Targowy za Lidlem.  
Tel.(502)261113.
=Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

uSługi
=FIRMA INTROLIGATORSKA 
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 19 (naprzeciwko “Victorii”). 

Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (duża ilość 
kolorów), bindowanie, termobindo-
wanie, bigowanie, złocenie metodą 
termodruku.
=Naprawa komputerów PC, lap-
topów, tabletów. Tel.(601)623740. 
Dojazd do klienta.

Autoskup- kupię każdą markę, 
tanie i drogie, gotówka od ręki, 
płacę najlepiej. Tel.(793)001819.
=Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.
=Zwyżka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i usługi rębakiem do 
gałęzi, elektryczne itp. Tel.
(512)373245.

BuDoWlAne
=Malowanie, wolny termin!  
Tel.(799)914521.

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.

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

=Kancelaria prawna, spadki, 
rozgraniczenia, upadłość konsu-
mencka, odwołania od decyzji ZUS, 
KRUS. www.prawnicybracia.pl.  
Tel.(518)858663, (515)560797. 

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

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

motoRyzAcjA
=OLEJE, FILTRY, AKCESORIA 
I PROFESJONALNE NARZĘDZIA 
SAMOCHODOWE
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz, ul. 
Sikorka 21. Tel.(32)6450660, 
czynne: 8-19.
=AUTO-PLAST sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bieżące
- części i akcesoria
- lakiery samochodowe  
już od 17 zł/100 ml
- lakiery spray do wszytkich pojaz-
dów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji

Olkusz, al. Tysiąclecia 1B,  
Tel.(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.
=AUTO-SZYBY: markowe szyby 
samochodowe, sprzedaż, montaż, 
naprawa, serwis. Bogucin Duży 
100. Tel.(32)6428656, (663)747609.

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

=AUTO SKUP GOTÓWKA, OSO-
BOWE 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.
=Sprzedam Hyundai Accent 1.4 
benzyna, 2000 r. 150000 przebieg, 
stan dobry, ubezpieczenie i prze-
gląd ważne do końca roku, tanio 
sprzedam. Tel.(602)357075.
=Sprzedam Mercedesa E220, 
diesel poj. 2150, 2000 rok, przebieg 
335000, kolor srebrny, stan dobry, 
cena do uzgodnienia.  
Tel.(798)912882, (514)250946.

nieRuchomości
=Wynajmę hale z pom. socjalno 
biurowymi w Wolbromiu, na wprost 
cmentarza. Tel.(604)328294.
=Lokal do wynajęcia Olkusz, 
Krakowska. Tel.(604)063755.
=Lokal do wynajęcia przy  
ul. K. K. Wielkiego, wejście od 
ulicy. Tel.(519)192879.

PRAcA
=Przyjmę do biura spedytora na 
transport międzynarodowy, zna-
jomość j.angielskiego, również do 
przyuczenia. Tel.(509)020901.
=Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy, C+E, na chłodnie, 
wyjazdy tygodniowe.  
Tel.(666)352660.
=Zatrudnię do biura osobę z orze-
czeniem min. II grupa, teren pracy 
okolice Wolbromia.  
Tel.(509)020901.
=Szukam pracy jako cieśla -zbro-
jarz. Tel.(661)874382.

Różne
=Stoisko nr 3 zaprasza na wiosnę! 
W sprzedaży: dżinsy, letnie baweł-
niane, kurtki przejściowe, katany, 
duże rozmiary, różne długości. 
Polscy producenci! Targowisko 
ul. Sławkowska, wt., pt. i sob. do 
14.00.
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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. 
Olkusz, ul.  Sławkowska 4. Poniedziałek 
16.30 - 19.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, prokto-
log, konsultacje, biopsje, USG jamy brzusznej, 
USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłonnych, 
leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 16:00-19:30.

CHIRURG DZIECIĘCY
Dariusz Majda dr n. med.,chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, lecze-
nie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Jeden CZWARTEK w miesiącu 17:20-
19:30.

CHIRURG naCZYnIowY
Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. Kon-
sultacje, badanie USG DOPPLER żył i tętnic, dia-
gnostyka miażdżycy, skleroterapia, leczenie 
żylaków. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. CZWARTEK 15:30-19:30.

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).

Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Konsul-
tacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze 
bogatopłytkowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
ŚRODA 15:45-19:30.

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 ortopeda, traumatolog. Konsul-
tacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze 
bogatopłytkowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
Co drugi WTOREK 15:45-19:30.

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. 

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 specjalista 
dermatolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Co druga SOBOTA 9:00-12:00.

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.

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. 
Co drugi WTOREK 15:30-19:30, JEDNA SOBOTA 
9:00-14:00.

GastRoEntERoloG
Łukasz Firkowski specjalista gastroenterolog, 
specjalista chorób wewnętrznych. Konsultacje, 
diagnostyka oraz leczenie chorób przewodu 
pokarmowego: przełyku, żołądka, dwunastnicy, 
jelita cienkiego, grubego, wątroby, trzustki i dróg 
żółciowych. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 15:30-19:30.

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 i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, lecze-
nie infekcji, antykoncepcja, menopauza, endo-
metrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz,  
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
Co druga ŚRODA 14:00-17:00.

Małgorzata Mniszek rezydent ginekologii i 
położnictwa. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, meno-
pauza, endometrioza, kwalifikacja do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Poniedziałek 16.00-19.00

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 specjalista ginekolog i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, leczenie 
infekcji, antykoncepcja, menopauza, endometrioza, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 9:00-12:00.

poradnia schorzeń sutka• 
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej . Olkusz, ul. Sławkowska 4. Ponie-
działek 16.30 - 19.00. Rejestracja tel. 32 7543464, 
32 733 96 79. www.gal-med.com

ImmUnoloG
Elżbieta Papuga- Szela specjalista immunolog 
kliniczny, spec. chorób wewnętrznych. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
PIĄTEK 16:15-19:30. 

KaRDIoloG
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 
USG, DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnieniowy. Przyj-
muje wt., pt. od 16.00. Rejestracja tel. po 17.00. 
Tel. 796 797 112.

Janusz Rogóż specjalista 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 16:30-
19:30.

Katarzyna Cholewa dr n. med., kardiolog. Kon-
sultacje, EKG, ECHO serca. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 
12:00-19:30

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 i ciśnie-
niowy. 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.

laBoRatoRIUm
Dr n. med. Teresa Fryda - prywatne laborato-
rium medyczne. Klucze, ul. Zawierciańska 6A, 
pon.-pt. 7-11.00, sobota 8.00-10.00. Tel.  
32 724 32 13, 692 453 852.

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 13.). Pon., czw. 14-17.

Lidia Liszczyk-Mania specjalista laryngolog 
dziecięcy. 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 
15:30-19:30.

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

nEURoCHIRURG
Łukasz Janeczko specjalista 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. Co druga SOBOTA 9:00-
13:00.

nEURoloG
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo - Medica w Olkuszu. 
Janusz Zbrojkiewicz dr n. med. spec. neurologii. 
Katarzyna Haberka - Skulska lek.med. spec. 
neurologii. Tel. (32) 62-61-731.

Elżbieta Kulka, specjalista neuro445log. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. Tel. 603 166 
862.

Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsultacje. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 17:00-19:30.

Maria Marciniak Chmielewska lek. neurolog. 
Olkusz, ul. Nowowiejska 11. Tel. 696 024 735. 
Pon-pt od 15.30 do 18.00.

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 18:10-
20:00.

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- Jop specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe bada-
nie wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia 
gałki ocznej, leczenie zaćmy, OCT, medycyna 
pracy. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. ŚRODA 15:00- 17:00.

Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe bada-
nie wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia 
gałki ocznej, leczenie zaćmy, OCT, medycyna 
pracy. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 12:00-17:00, 
WTOREK 12:00-17:00, CZWARTEK 10:00-15:00.

onKoloG
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
Olkusz, ul.  Sławkowska 4. Poniedziałek 
16.30 - 19.00.. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

Tomasz Muszalski, specjalista onkologii klinicz-
nej. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. Co drugi PONIEDZIAŁEK 16:30- 
19:30.

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.

Magdalena Janeczko dr. n. med., specjalista 
pediatrii, specjalista genetyki klinicznej. Konsul-
tacje dzieci z cechami dysmorfii, wadami rozwo-
jowymi, opóźnieniem rozwoju psychomotorycz-
nego, niepełnosprawnością intelektualną, niedo-
borem wzrostu, wzrostem nadmiernym i podej-
rzeniem chorób jednogenowych, pary z niepłod-
nością, dorośli z podejrzeniem choroby uwarun-
kowanej genetycznie oraz z obciążonym wywia-
dem rodzinnym w kierunku chorób nowotworo-
wych. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00. Co druga SOBOTA 9:00-13:00.

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
Beata Janik, dr n. społ. psycholog relacji, media-
tor. Centrum Medyczne Marlibo - Medica Tel. : 
(32) 62 61 731

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 Mar-
libo - Medica w Olkuszu. Specjalistyczna i kom-
pleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci i nie-
mowląt. Lekarze, fizjoterapeuci i inni specjaliści. 
Tel.: 32 62 61 731. www.marlibo-medica.pl

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 manualna, McKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna, terapia falą uderzeniową. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

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

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjoterapia 
neurologiczna: udary, urazy, Parkinson, SM, 
nerwobóle. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.
olkusz.pl

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

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo - Medica w 
Olkuszu. Anna Mendak lek. med. spec. reuma-
tologii i chorób wewnętrznych. Tel. 32 6261731.

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.
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Agnieszka Barrera Ramos lek. dent. Olkusz,  
ul. Kościuszki 30. Wt. 9.00 – 18.00, czw. 8.30 – 
14.00, pt. 10.00 – 18.00. Rejestracja tel. 32 726 
28 87, 668 525 532.
Agnieszka Janikowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Pon. 14.00 - 19.00, śr. 8.30 - 13.30, 
czw. 14.00 - 20.00. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 
668 525 532.
Anna Koplejewska lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt. 10.00 – 18.00, pt. 12.00 – 19.00. Reje-
stracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.
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.
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. 14.00 - 20.00, czw. 12.00 - 18.00, pt. 8.00 
– 12.00. Tel. 32 726 28 87, 668 525 532.
Karolina Kucypera – Sołtysik lek. dent. Olkusz, 
ul. Kościuszki 30. Pon. 10.00 – 18.00, śr. 13.00 – 
20.00. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.

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.
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. 
Pon., śr., pt. 9-20, czw. 9-12. Tel. 606 305 405.
Maria Trzcionkowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Wt. 12.30 – 20.30, czw. 12.30 – 
20.30. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.
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.
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. Rejestracja telefoniczna:  
602 276 667.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Pon. 9.00 - 14.00, śr. 10.00 - 18.00, czw. 8.00 - 
11.00, pt. 10.00 – 18.00. Tel. 32 726 28 87,  
668 525 532.
Z I M O W S C Y  S T O M AT O L O G I A  O l 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 przyjmuje 
lek. stom. Grażyna Batko.

ortodonta• 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specjalista 
ortodonta. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28  
(II piętro). Rej. tel. w godz. pracy 32 641 31 55. 
Pon. 8.30-14; wt.,czw. 14-20, pt. 8.30-14. 

technika dentystyczna • 
„Somadent” Ekspresowe wykonywanie protez, 
sklejenia, dostawienia zębów, klamer na poczeka-
niu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 (dawniej Szpitalna 
5). Tel. 32 754 41 23. Pn.-pt. 9-17, sobota 9-12.

URoDa
Atelier Urody - zabiegi laserem frakcyjnym – 
redukcja blizn i rozstępów, liporadiologia – ujędr-
nianie ciała i twarzy, peelingi kwasowe, makijaż 
permanentny, rewitalizujące zabiegi tlenowe, 
leczenie trądziku u młodzieży i dorosłych. Olkusz, 
ul. Bóźnicza 5. Tel. 530 788 848.

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.

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

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

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, fryzjerstwo, medycyna 
estetyczna, kosmetologia: depilacja laserowa, 
carboxyterapia, lipodermologia, zamykanie 
naczynek, makijaż permanentny, manicure 
hybrydowy, tytanowy, żelowy, wizaż, zabiegi pie-
lęgnacyjne i złuszczające. Olkusz, ul. Szkolna 3. 
Tel. 501 310 050. 

URoloG
Ewa Czapkowicz specjalista 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 14:00-17:00.

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 specjalista immunolog 
kliniczny, internista. Konsultacje, USG tarczycy, 
USG jamy brzusznej, USG węzłów chłonnych, 
badanie USG DOPPLER naczyń szyi, badanie USG 
DOPPLER żył i tętnic kończyn. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 16:15-
19:30. 

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

Sławomir Kaźmierczuk specjalista chirurg 
ogólny, proktolog. Konsultacje, biopsje, USG 
jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczycy, USG 
węzłów chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirur-
giczne, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
PIĄTEK 16:00-19:30.

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

20-04-2018 Piątek ul. Rabsztyńska 2

21-04-2018 Sobota ul. Konopnickiej 4

22-04-2018 niedziela ul. K. K. Wielkiego 14

23-04-2018 Poniedziałek ul. K.K. Wielkiego 28

24-04-2018 Wtorek ul. Krakowska 16

25-04-2018 środa ul. K.K. Wielkiego 24

26-04-2018 czwartek ul. orzeszkowej 22
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=21 kwietnia
16:00 Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych 
krasnali (2D DUBBING) 
17:45 Dziewczyna we mgle (2D NAPISY) 
20:15 Tomb Raider (2D NAPISY) 
=22 kwietnia
12:00 Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych 
krasnali (2D DUBBING) 
19:30 Tomb Raider (2D NAPISY) 
=23 kwietnia
16:00 Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych 
krasnali (2D DUBBING) 
17:45 Tomb Raider (2D NAPISY) 
20:00 Dziewczyna we mgle (2D NAPISY) 
=24 kwietnia
16:00 Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych 
krasnali (2D DUBBING) 
17:45 Dziewczyna we mgle (2D NAPISY) 
20:15 Tomb Raider (2D NAPISY) 
=25 kwietnia
16:00 Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych 
krasnali (2D DUBBING) 
17:45 Tomb Raider (2D NAPISY) 
20:00 Dziewczyna we mgle (2D NAPISY) 

=21 kwietnia
14:15 Piotruś Królik (2D DUBBING) 
16:00 Piotruś Królik (2D DUBBING) 
17:30 Maria Magdalena (2D NAPISY) 
17:45 Player One (3D DUBBING) 
19:45 Maria Magdalena (2D NAPISY) 
20:15 Nieznajomi: Ofiarowanie (2D NAPISY) 
=22 kwietnia
12:00 Piotruś Królik (2D DUBBING) 
14:15 Piotruś Królik (2D DUBBING) 
16:00 Piotruś Królik (2D DUBBING) 
17:45 Maria Magdalena (2D NAPISY) 
20:00 Nieznajomi: Ofiarowanie (2D NAPISY) 
20:15 Player One (3D DUBBING) 
=24-25 kwiecień
14:15 Piotruś Królik (2D DUBBING) 
16:00 Piotruś Królik (2D DUBBING) 
17:30 Player One (3D DUBBING) 
17:45 Maria Magdalena (2D NAPISY) 
20:00 Maria Magdalena (2D NAPISY) 
20:15 Nieznajomi: Ofiarowanie (2D NAPISY) 
=26 kwietnia
14:15 Piotruś Królik (2D DUBBING) 
15:30 Maria Magdalena (2D NAPISY) 
16:00 Piotruś Królik (2D DUBBING) 
17:45 Avengers: Wojna bez granic (3D DUBBING) 
17:45 Maria Magdalena (2D NAPISY) 
20:00 Player One (2D NAPISY) 
20:30 Avengers: Wojna bez granic (3D NAPISY) 

=21 kwietnia
17:00 I liga piłki ręcznej: SPR Olkusz - JKS Jarosław
=22 kwietnia
10:30 III Runda Rodzinnych Rozgrywek 
Sportowych - Silver Park, ul. Głowackiego

=21 kwietnia
10:00 - 18:00 c.d uroczystej Inauguracji Sezonu 
Turystycznego 2018 - Zamek w Rabsztynie / Chata 
Kocjana
=22 kwietnia
17:00 Gala rozdania nagród w konkursie 
plastycznym Eko-plast
=24. kwiecień
17:00 Wykład autorki wystawy „Paper Gami” Ewy 
Rosiek-Buszko - CK w Olkuszu, ul. Szpitalna 32
=25. kwiecień
08:30 „Przygody Koziołka Matołka” - spektakl 
w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji
10:15 „Przygody Koziołka Matołka” - spektakl 
w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji
=26. kwiecień
17:30 Wykład w ramach UTW

=23 kwietnia
16:00 IX Dyktando o Pióro Wójta Gminy Bolesław 
17:00 Akademia Aktywnego Seniora 

=22 kwietnia
16:00 Kino MOK Bukowno

=24 kwietnia
17:00 Międzynarodowe Dni Teatru. Spektakl 
„Szewczyk Dratewka”
=26 kwietnia
17:00 Wystawa malarstwa Klaudii Zub-Piechowicz

=23 kwietnia
16:00 Bajeczkowo

=23 kwietnia
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia 
taneczne dla dzieci i młodzieży 
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań 
=24 kwietnia
14:30 - 20:00 Nauka gry na gitarze akustycznej 
i elektycznej 
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia 
taneczne dla dzieci i młodzieży 
16:00 - 17:00 Zajęcia teatralne 
=25 kwietnia
15:00 Nauka gry na gitarze 
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia 
taneczne dla dzieci i młodzieży 
17:30 - 18:45 Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodz. 
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań 
=26 kwietnia
15:00 Nauka gry na gitarze 

=23 kwietnia
16:00 - 18:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
=26 kwietnia
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 

=23 kwietnia
15:15 - 17:15 Język angielski dla dzieci - zajęcia 
w dwóch grupach 
=24 kwietnia
11:00 - 13:00 Kurs komputerowy 50+ (zajęcia 
w dwóch grupach) 
16:00 - 18:00 Klub Miłośników Robótek Ręcznych 
16:30 - 18:00 Warsztaty dla dzieci na podstawie 
scenariusza dr Wandy Matras-Mastalerz w ramach 
„Małopolskich Dni Książki. Książka i Róża” 

=Galeria zaprasza do zwiedzania ekspozycji 
stałej malarstwa współczesnego polskiego, 
europejskiego i światowego z kolekcji Sztuki 
Współczesnej BWA w Olkuszu, w której zgroma-
dzono 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.
=20 kwietnia
IV Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej. Otwarcie 
wystawy: Wincenty Kućma - rzeźba, Elżbieta Kulej 
- malarstwo - Galeria BWA Olkusz, ul. Szpitalna 34
19:00 IV Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej. 
Koncert Chóru Kliros - Bazylika św. Andrzeja
=21 kwietnia
18:00 IV Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej. 
Koncerty: Michał Kutnik / Kristina Kutnik oraz 
Paulina Stach / Joanna Steczek
=22 kwietnia
19:00 IV Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej. 
Koncert zespołu Cracovie Ensemble - Bazylika św. 
Andrzeja
=27 kwiecień 
18.00 Spotkanie z poetami Darkiem Foksem, 
Maciejem Robertem i Rafałem Gawinem

=21 kwietnia
16:00 - 17:30 Flika VIP (zajęcia płatne) 
=23 kwietnia
15:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
18:00 - 20:00 Gadżety elektr. niestraszne dla seniora 
18:15 - 19:00 Fitness 50+ 
19:05 - 19:50 Fitness 60+ 
=24 kwietnia
15:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
16:15 - 17:45 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla 
dzieci (podział na grupy) 

17:00 - 20:00 Amatorska Szkoła Szycia 
17:30 - 18:15 Aqua aerobic - Basen w Bukownie
18:00 - 18:55 Dance aerobic 
18:00 - 20:00 Gadżety elektr. niestraszne dla seniora 
18:00 - 19:00 Plastyka dla dzieci 
=25 kwietnia
15:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
17:00 - 20:00 Amatorska Szkoła Szycia 
17:00 - 18:00 Plastyka dla dzieci 
17:00 - 18:00 Zumbomania 
18:00 - 20:00 Gadżety elektr. niestraszne dla seniora 
18:00 - 20:00 SztukAkademia 
=26 kwietnia
15:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
16:15 - 19:15 Język angielski (podział na grupy) 
16:30 - 17:30 Flika VIP (zajęcia płatne) 
18:00 - 20:00 Gadżety elektr. niestraszne dla seniora 
18:00 - 18:55 Trening interwałowy 

=23 kwietnia
15:30 - 17:00 Spotkania ZHP 
17:00 - 18:00 Joga 
17:30 - 18:30 Zajęcia plastyczne dla dzieci 
=24 kwietnia
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
16:30 - 19:30 Spotkanie klubu 
Dungeons&Dragons (gier RPG) 
17:30 - 18:30 Język angielski dla dorosłych 
(poziom podstawowy) 
18:30 - 19:30 Konwersacje języka angielskiego 
18:30 - 19:30 Zumba 
=25 kwietnia
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
17:30 Język niemiecki dla dorosłych 
=26 kwietnia
17:00 - 18:00 Język rosyjski dla dorosłych 
(poziom podstawowy) 
17:00 - 18:00 Malowanie na szkle 
18:00 - 19:00 Klub Kresowy: różnice kulturowe 

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

=23 kwietnia
16:20 - 17:15 Zdrowy kręgosłup (Iza) - SP 4 
Olkusz, ul. Nullo 36
17:15 - 18:15 Zumba (Iza) - SP 4 Olkusz, ul. Nullo 36
17:30 - 18:30 Pilates (Asia) - SP 10 Olkusz, ul. 
Żeromskiego 1
17:50 - 18:45 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 1 
Olkusz, ul. Kantego 5
18:30 - 20:00 Warsztaty tematyczne - SP Osiek
19:00 - 20:00 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 5 
Olkusz, ul. Cegielniana 24
=24 kwietnia
17:30 - 19:00 Warsztaty tematyczne - SP 1 
Olkusz, ul. Kantego 5
17:30 - 19:00 Warsztaty tematyczne - SP 10 
Olkusz, ul. Żeromskiego 1
17:30 - 18:30 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP Osiek
18:00 - 19:00 Pilates (Asia) - SP 6 Olkusz, ul. Długa 67
19:00 - 20:00 Trening interwałowy (Kuba) - SP 10 
Olkusz, ul. Żeromskiego 1
=25 kwietnia
17:15 - 18:15 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 5 
Olkusz, ul. Cegielniana 24
17:30 - 19:00 Warsztaty tematyczne - SP 6 
Olkusz, ul. Długa 67
17:50 - 18:45 Pilates (Asia) - SP 1 Olkusz, ul. Kantego 5
18:30 - 19:30 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP Osiek
=26 kwietnia
17:30 - 19:00 Warsztaty tematyczne - SP 5 
Olkusz, ul. Cegielniana 24
18:00 - 19:00 Pilates (Asia) - SP 6 Olkusz, ul. Długa 67
18:00 - 19:00 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 10 
Olkusz, ul. Żeromskiego 1
19:00 - 20:00 Trening interwałowy (Kuba) - SP 10 
Olkusz, ul. Żeromskiego 1

=21 kwietnia
17:00 IV liga piłki nożnej. KS Olkusz - Górnik 
Wieliczka - Stadion MOSiR Olkusz, ul. 29-listopada
=22 kwietnia
10:15 Bieganie po wulkanie dla Kacperka - akcja 
charytatywna - Miękinia

KALENDARIUM


