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POWIAT
A.N.Q.A., Ewa Barczyk

Mieszkańcy powiatu olkuskiego 
w bardzo różny sposób obchodzili 
listopadowe święto narodowe. Jedni 
uczestniczyli w zorganizowanych 
z tej okazji oficjalnych uroczysto-
ściach i mszach świętych odprawia-
nych w poszczególnych parafiach za 
Ojczyznę, inni, korzystając w wolne-
go dnia i pięknej pogody po prostu 
wypoczywali, ciesząc się wolnością. 

Niepodległość 
uczczona 

Oleje, filtry, akcesoria 

i profesjonalne narzędzia samochodowe

Olkusz, ul. Sikorka 21.       Czynne pon.-pt. 8:18, sob. 8:14
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tel. 32 642 15 87 

Schronisko dla zwierz�at RAFIK

czynne od wt.-pt. w godz. 10-16, sobota 9-14
Zapraszamy do adopcji: Bolesław, ul. Parkowa 60

604 942 877, 32 307 23 60

Zdjęcia piesków na FACEBOOK www.schroniskoboleslaw.pl

Psy z terenu Powiatu Olkuskiego są przewożone do naszego schroniska

Prowadzimy zbiórkę karmy!

Zaadoptuj psa!

.

- Realizujemy Bony Sodexo w ramach programu Kierunek Kariera 

   oraz Kariera Zawodowa a także NETBON

- Jako jedyny Ośrodek w Olkuszu mamy w ofercie szkolenia 

  i egzaminy na Przewóz Rzeczy i Osób

- Jako jedyni posiadamy miernik prędkości do szkolenia motocyklistów

- Dysponujemy dużym placem manewrowym przystosowanym do wszystkich kategorii

- Zapewniamy badania lekarskie oraz psychologiczne

NOW-BUDNOW-BUD
Firma Budowlano-Remontowa

Wykonujemy kompleksowe
remonty domów i mieszkań

z materiałów własnych i powierzonych 
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prace dekarskie

docieplenia budynków

adaptacja pomieszczeń

Firma z 30-letnim
doświadczeniem 

Tel. 602 438 844
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kartę czytelnika i wypożyczyły przy-
najmniej jedną książką, otrzymały 
biało-czerwone flagi – jeden z sym-
boli państwowych Rzeczypospolitej 
Polskiej, a także ulotki propagujące 
zasady i dobre praktyki godnego po-
stępowania wobec polskich symboli 
państwowych.

10 października w wypoży-
czalni książek w Trzyciążu odbyła 
się specjalna lekcja biblioteczna, 
podczas której uczniowie III klasy 
NSP w Trzyciążu rozmawiali o pa-
triotyzmie, wykazując się ogromną 
wiedzą na temat narodowych sym-
boli i nadchodzącego święta naro-
dowego, za co zostali nagrodzeni 
ciekawymi edukacyjnymi podarun-
kami. Na zakończenie wspólnych 
zajęć dzieci wraz z opiekunką - pa-
nią Sabiną Kościółek oraz wójtem 
Romanem Żelaznym, Ewą Dróżdż 
i Renatą Żelazną z BiOAK zapaliły 
symboliczny znicz pamięci o bo-
haterach walczących za wolność 
naszej ojczyzny pod pomnikiem 
upamiętniającym ofiary represji 
nazistowskich w Trzyciążu.

Kwiaty i znicze w kilku miej-
scach pamięci na terenie gminy 
Trzyciąż, m. in. przy pomniku 
w Zadrożu, na grobie powstańców 
styczniowych w Zadrożu, na starym 
cmentarzu w Imbramowicach i pod 
pomnikiem w Trzyciążu  złożyli 
przedstawiciele samorządu Gminy 
Trzyciąż: wójt Roman Żelazny, prze-
wodniczący Rady Gminy Trzyciąż 
Lucjan Gajda oraz radny Przemy-
sław Czapnik oraz inni reprezen-
tanci lokalnych społeczności.

Gmina Wolbrom
W Wolbromiu w ramach obcho-

dów Narodowego Święta Niepod-
ległości odbyło się kilka różnych 
mniej lub bardziej oficjalnych 
imprez. Bardzo skromne oficjalne 
uroczystości, bez tradycyjnej, licz-
nej asysty pocztów sztandarowych 
i delegacji różnych środowisk, 
zorganizowane we współpracy 
z parafią pw. Św. Katarzyny przez 
burmistrza MiG Wolbrom rozpoczę-
ły się transmitowaną przez Internet 
mszą świętą, na którą – mimo 
pięknej pogody - przybyło w tym 
roku wyjątkowo mało mieszkańców. 
W wygłoszonym podczas mszy ka-
zaniu ks. Zbigniew Luty przytaczał 
piękne wersy polskiej patriotycznej 

poezji i apelował, by współcześni 
Polacy nie odchodzili od tradycji, 
nie zatracali pamięci o wydarze-
niach z dziejów naszego narodu, 
bo obojętniejąc i porzucając tra-
dycyjne wartości, przez podziały 
oraz bezsensowną walkę o władzę 
i wpływy naród staje się słaby, na-
rażając się na ataki, a nawet utratę 
suwerenności.

Podobne Msze św. za Ojczyznę 
zostały odprawione również w pozo-
stałych parafiach na terenie gminy 
Wolbrom.

Tradycji uroczystej celebracji 
11 listopada dotrzymali strażacy 
z OSP Wolbrom i Łobzów, którzy nie 
tylko uczestniczyli w modlitwie za 
Ojczyznę wraz ze swoimi sztanda-
rami, ale także wystawili honorową 
wartę przy tablicy upamiętniającej 
pobyt w Wolbromiu marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego. Po zakończonej 
mszy poprowadzili przed nią nie-
wielki  pochód złożony z przedsta-

wicieli mieszkańców, wśród których 
znalazła się trójka radnych z Klubu 
Radnych Prawa i Sprawiedliwości 
oraz wolbromskiego PiS, gdzie od-
dali symboliczny hołd wszystkim 
bohaterom walk o niepodległość, 
składając biało czerwone kwiaty. 
Wkrótce potem pod tablicę dotarł 
samotnie burmistrz Adam Zielnik, 
który również złożył pod tablicą 
okolicznościową wiązankę, a po nim 
kwiaty złożył radny Artur Pajkiert. 
Wyjątkowo skromną uroczystość 
zakończył spontanicznie zaintono-
wany przez grupę zgromadzonych 
pod tablicą pamiątkową przy remi-
zie Mazurek Dąbrowskiego.

Prawie w tym samym czasie, 
po drugiej stronie miasta, w parku 
przy wolbromskim Domu Kultury 
odbył się plenerowy koncert pieśni 
patriotycznych pod hasłem „Wspól-
nie uczcijmy Narodowe Święto 
Niepodległości” w wykonaniu arty-
stów scen polskich: Karoliny Róży 
Kowalczyk, Piotra Kędziorka, Piotra 
Kopietza i Stanisława Zyskowskie-
go. Piękna pogoda zachęciła do 
udziału w tym wydarzeniu sporo 
mieszkańców – dorosłych i dzieci.

Swoją cegiełkę do lokalnych 
obchodów narodowego święta do-
rzucili też Wolbromscy Motocykliści. 
Członkowie tego bardzo aktywnego 
społecznie stowarzyszenia przeje-
chali wyznaczoną trasę na swoich 
pięknych maszynach, w biało-czer-
wonych barwach narodowych odda-
jąc hołd bohaterom walki o wolność 
i zatrzymując się pod najważniejszy-
mi pomnikami ich pamięci w okolicy.

Mieszkańcy Załęża, wsi będącej 
niegdyś świadkiem walk Legionów 
Piłsudskiego, spotkali się natomiast 
przy lokalnej remizie, gdzie najpierw 
złożyli wieńce pod Pomnikiem Czynu 
Legionowego, a następnie rozmawiali 
o historii ze współautorem książki 
„Wielka Wojna na Jurze” Pawłem 
Ormanem, wspominając bitwę pod 
Krzywopłotami, Załężem i Bydlinem 
w jej 107. rocznicę.

Aktywne gospodynie z Kalisia nie 
zapomniały o posprzątaniu wojenne-
go cmentarza, na którym pochowani 
zostali żołnierze, ofiary walk I wojny 
światowej. W 103 rocznicę odzy-
skania niepodległości przez Polskę 
na ich mogiłach również zapłonęły 
symboliczne światełka pamięci.

Bukowno
Samorządowcy z  Bukowna, na 

czele z burmistrzem Mirosławem Gaj-
dziszewskim, zaprosili mieszkańców 
do udziału w miejskich obchodach 
przypadającego 11 listopada Święta 
Niepodległości Polski poprzez wy-
wieszenie narodowych flag, a także 
uczestnictwo w mszy świętej w intencji 
Ojczyzny, która odbyła się w kościele 
pw. św. Andrzeja Boboli w Bukownie. 
Po jej zakończeniu kontynuowano 
uroczystości pod Obeliskiem Żołnie-
rza Polskiego przy ulicy 1 Maja, gdzie 
młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 
zaprezentowała krótki program arty-
styczny, nawiązujący do odzyskania 
przez Polskę niepodległości w 1918 
roku. Przybyłe na uroczystości dele-
gacje oficjalne oraz mieszkańcy złożyli 
też wiązanki kwiatów pod pomnikiem 
Żołnierza Polskiego.

Gmina Bolesław
Tradycyjne obchody narodowego 

listopadowego święta w Bolesławiu 
rozpoczęto w południe od wspólnego 
odśpiewania hymnu narodowego 
przy wtórze Orkiestry ZGH Bolesław 
w Bukownie. Następnie pod pomni-
kiem do licznie przybyłych delegacji 
z różnych środowisk lokalnych prze-
mówił wójt Krzysztof Dudziński. Po 
złożeniu przez delegacje wiązanek 
biało-czerwonych kwiatów pod Po-
mnikiem Wolności, przy którym ho-
norową wartę pełnili harcerze, odbył 
się piknik z „wojskową grochówką”. 
Piękna pogoda sprzyjała też wysłu-
chaniu przez przybyłych koncertu 
zespołu Kantare.

Swoją cegiełkę do lokal-
nych obchodów narodo-
wego święta dorzucili też 
Wolbromscy Motocykliści. 
Członkowie tego bardzo 
aktywnego społecznie 
stowarzyszenia przejechali 
wyznaczoną trasę na swoich 
pięknych maszynach, w bia-
ło-czerwonych barwach 
narodowych oddając hołd 
bohaterom walki o wolność

BYDLIN
Wiola Woźniczko

107 lat temu na polach 
pomiędzy Bydlinem, Załężem 
i Krzywopłotami stoczono bitwę, 
określoną przez Marszałka Józefa 
Piłsudskiego „Krzywopłockimi 
legionowymi Termopilami”.  Jak 
co roku mieszkańcy i zaproszeni 
goście uczcili pamięć legionistów 
przy ich zbiorowej mogile na 
cmentarzu w Bydlinie.

Uczestnicy uroczystości prze-
maszerowali spod szkoły podstawo-
wej na cmentarz, gdzie tradycyjnie 
została odprawiona msza św. przez 
biskupa sosnowieckiego Grzegorza 
Kaszaka w asyście księży z miejsco-
wych parafii.

– 11 listopada to data bardzo 
ważna dla każdego Polaka. To 
dzień odzyskania niepodległości po 
123 latach rozbiorów, karania za 
mówienie po polsku, Polacy odzy-
skali swój dom, odzyskali Ojczyznę. 
Droga do wolności to wiele zrywów 
narodowo – wyzwoleńczych narodu 
polskiego. Dla mieszkańców naszej 
gminy to data, o której pamiętamy 
w sposób szczególny. To data bitwy 
stoczonej na bagnach między Bydli-
nem a Załężem nieopodal wsi Krzy-
wopłoty w dniach 17 – 18 listopada 

1914 roku pomiędzy oddziałami 
Austro-Węgier w których szeregach 
walczyli Legioniści i Rosjan. Bitwa 
legionistów Józefa Piłsudskiego 
z IV i VI batalionu 1 pułku piechoty 
Legionów była jedna z pierwszych 
w czasie I wojny światowej i roz-
poczęła marsz ku wolności. Tu na 
cmentarzu w Bydlinie spoczywa 
w zbiorowej mogile 46 legionistów, 
którzy oddali życie za wolną Polskę. 
Wielu z nich to mieszkańcy naszej 
gminy. Maria Konopnicka pisała: 
„Proście wy Boga o takie mogiły, któ-
re łez nie chcą, ni skarg, ni żałości, 
ale dają serce, moc ducha, źródło 

siły na dzień przyszłości”. Dla nas, 
mieszkańców gminy Klucze mogiła 
legionistów daje nam serce, moc du-
cha i źródło siły – mówił wójt gminy 
Klucze Norbert Bień.

Po apelu poległych i salwie 
honorowej przedstawiciele władz 
wojewódzkich i samorządowych, 
parlamentarzyści, członkowie związ-
ków wojskowych i kombatanckich, 
reprezentanci policji, straży pożar-
nej, szkół, organizacji społecznych, 
instytucji oraz mieszkańców złożyli 
kwiaty pod Krzyżem Legionistów.

W trakcie uroczystości wojewo-
da małopolski Łukasz Kmita wręczył 

dyrektorowi Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnemu w Bydlinie Pawłowi 
Milanowskiemu Złoty Krzyż Zasługi 
za działania na rzecz wspólnoty lo-
kalnej i gminy Klucze, nadany przez 
prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Na Wzgórzu Św. Krzyża, na któ-
rym stoją ruiny zamku w Bydlinie, 
uczestnicy obchodów oglądali histo-
ryczną inscenizację walk legionistów 
z wojskami carskimi, w wykonaniu 
grup rekonstrukcyjnych: GRH 
KuK Sturmtruppen, Towarzystwo 
Rekonstrukcyjne „Grisza”, GRH 
Bellum, GRH II Brygada Legionów 
Polskich i GRH V Batalion Strzelców 
Olkuskich.

Zwieńczeniem uroczystości był 
koncert patriotyczny. U podnóża 
zamkowego wzgórza wystąpiły ze-
społy: „Ziemia Kluczewska” oraz 
„The Dziemians”.

Uroczystości zorganizowane zo-
stały przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Kluczach, Urząd Gminy Klucze, 
Szkołę Podstawową w Bydlinie i Sto-
warzyszenie „Otwarci” z Bydlina. 
Obchody odbyły się pod patronatem 
narodowym prezydenta RP Andrzeja 
Dudy oraz wojewody małopolskiego 
Łukasza Kmity.

Ta bitwa rozpoczęła 
marsz ku wolności… 

Czy na pewno wszyscy doce-
niamy to dobro i pamiętamy, ile 
kosztuje utrata niepodległości, 
a następnie droga do jej odzy-
skania – zwłaszcza w kontekście 
niepokojów przy naszej wschod-
niej granicy?

Powiat
Obchody Narodowego Święta 

Niepodległości, organizowane przez 
powiat olkuski, rozpoczęły się 
w środę, 10 listopada. W tym dniu 
rola animatorów tego wydarzenia 
przypadła uczniom i gronu peda-
gogicznemu Zespołu Szkół numer 1 
imienia Stanisława Staszica w Ol-
kuszu. Z okazji obchodów 120-lecia 
istnienia placówki w szkole prze-
prowadzony został konkurs lite-
racki „Kapsuła czasu”. Zadaniem 
jego uczestników było napisanie 
pracy literackiej w dowolnej formie 
na temat: „Mechanik dzisiaj i za 
sto lat”. Najlepsza z prac została 
zakopana w środę wieczorem we 
wspomnianej kapsule czasu przed 
budynkiem „Mechanika”.

Następnie uczniowie prze-
maszerowali pod olkuski Pomnik 
Ofiar Komunizmu, znajdujący się 
przy ulicy Augustiańskiej. W tym 
miejscu nastąpiło jego uroczyste 
przekazanie w opiekę społeczności 
szkolnej ZS numer 1 przez prze-
wodniczącego Terenowej Organi-
zacji Emerytów i Rencistów NSZZ 
Solidarność w Olkuszu. - Fakt, iż 
od tego momentu, ta szkoła będzie 
sprawować opiekę nad tak ważnym 
symbolem wydaje się czymś natu-
ralnym biorąc pod uwagę jej 120-let-
nią historię. Ta szkoła zawsze była 
bowiem wiązana z wartościami, 
postawami  patriotycznymi. To w tej 
szkole 1905 roku wybuchł pierwszy 
strajk. Strajk w obronie języka 
ojczystego – mówiła w trakcie uro-
czystości Aldona Nowicka, dyrektor 
ZS nr 1 w Olkuszu.

P o  u r o c z y s t o ś c i a c h  m i a ł 
miejsce przemarsz społeczności 
szkolnej z biało-czerwoną flagą 
i pochodniami pod olkuski Kopiec 
Kościuszki na ślubowanie klas 
pierwszych i drugich. Miejsce to jest 
nieprzypadkowe, gdyż jego historia 
jest ściśle powiązana z historią 
„Mechanika”. W 1917 roku, z ini-
cjatywy pierwszego dyrektora pla-
cówki, Stanisława Baca, uczniowie 
ówczesnej Szkoły Rzemieślniczej 
usypali zrównany przez rosyjskie-
go zaborcę Kopiec Kościuszki dla 
uczczenia 100. Rocznicy śmierci 
Naczelnika Insurekcji. Wydarzenie 
uświetniła laserowa prezentacja 
ukazująca drogę Polski do niepod-

ległości z uwzględnieniem ścisłego 
związku szkoły z historią Olkusza, 
regionu i Polski oraz pokaz laserów 
przestrzennych.

Następnego dnia w całym kraju 
obchodziliśmy Narodowe Święto 
Niepodległości. Dzień 11 listopada 
to data symboliczna, upamięt-
niająca fakt, iż w 1918 r., po 123 
latach niewoli,  Rzeczpospolita 
Polska wróciła na mapy świata.
Czwartkowe obchody tradycyjnie 
zainaugurowała msza święta za 
Ojczyznę, która odbyła się w Ba-
zylice pod wezwaniem świętego 
Andrzeja Apostoła w Olkuszu. Po 
nabożeństwie uczestnicy przeszli 
pod pomnik Józefa Piłsudskiego.

Tutaj, tuż po odśpiewaniu Ma-
zurka Dąbrowskiego, zabrał głos 
olkuski starosta. - Moja Polska, 
czy twoja Polska? Nie, to jest nasza 
Polska. Nikt z nas nie ma mono-
polu na prawdę i jedynie słuszną 
rację – mówił w trakcie swojego 
wystąpienia Bogumił Sobczyk. - 
Moja prawda nie zawsze będzie 
odebrana tak jak Twoja prawda. 
Ale musimy się szanować. Bo oboje 
jesteśmy wolni. Wolność to zaś siła 

i zdolność do mówienia słowa NIE. 
Nie dla  przemocy, nie dla agresji 
i nie dla wojny. Być wolnym, to 
być u siebie. Razem. – podkreślał 
olkuski starosta.

Kulminacyjnym punktem uro-
czystości na rynku było złożenie 
kwiatów pod pomnikiem marszałka 
Piłsudskiego. Wśród delegatów nie 
zabrakło włodarzy i przedstawicieli 
gmin z terenu naszego powiatu. 
Biało-czerwone wiązanki złożyli 
również lokalni parlamentarzyści, 
przedstawiciele szkół, związkowcy 
zawodowi,  s łużby mundurowe 
i harcerze. Po oficjalnej części 
obchodów nadszedł czas na część 
artystyczną, w ramach której od-
były się koncerty zespołów Małe 
Zedermanki oraz TeDeum.

Gmina Trzyciąż
Obchody polskiego święta na-

rodowego w gminie Trzyciąż roz-
poczęły się już kilka dni temu. 
Biblioteka i Ośrodek Animacji 
Kultury w Trzyciążu kolejny raz 
przystąpiły do udziału w Projekcie 
„Młodzież pamięta”, realizowanym 
przez Małopolskie Centrum Edu-
kacji „MEC” i Centrum Młodzieży 
im. Henryka Jordana w Krakowie. 
Projekt ma zwrócić uwagę na to, 
jak ważna jest narodowa pamięć 
i patriotyczna tradycja.

W związku ze 103. rocznicą 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości osoby, które w dniach 
8-10 listopada założyły w gminnej 
bibliotece publicznej w Trzyciążu 

Serdeczne podziękowania 
za długotrwałą, troskliwą opiekę nad

dla Pani mgr Bożeny Mitki i Pani mgr Ewy Stanek
oraz całego personelu ZPO „Zacisze” w Zimnodole

składają synowie z rodzinami

Krystyną Tracz

PODZIĘKOWANIA

Niepodległość uczczona
ciąg dalszy ze str 1
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Punkt PGNiG w Olkuszu będzie otwarty dłużej
O  jeden  dzień  dłużej  będzie 

czynne  Biuro  Obsługi  Klienta 
PGNiG SA, które mieści się w Olkuszu przy ul. 
Szpitalnej 16. Władze spółki podjęły tę decyzję 
po  tym,  jak  burmistrz  Roman  Piaśnik  zwrócił 
ich uwagę na długie kolejki osób oczekujących 
na  załatwienie  swojej  sprawy.  Reakcja  nastą-
piła  natychmiastowo  -  Biuro  Obsługi  Klienta 
będzie czynne nie  tylko w poniedziałki  i wtor-
ki –  jak dotychczas,  ale  także – dodatkowo – 
w czwartki.

- Cieszy szybka odpowiedź władz PGNiG SA, 
w  efekcie  której  Biuro  Obsługi  Klienta  będzie 
czynne o  jeden dzień dłużej. Z prowadzonych 
przeze mnie  rozmów wynika  także,  że  niewy-
kluczone  są  dalsze  działania  na  rzecz  popra-
wy  jakości obsługi Klientów PGNiG SA, w  tym 
być może  zmiana  lokalizacji  Biura na bardziej 
komfortową dla naszych Mieszkańców – mówi 
Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

W październiku burmistrz zwrócił się do spółki 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z oficjal-
nym wnioskiem o wydłużenie czasu działania olku-
skiego Biura Obsługi Klienta, podkreślając odczu-
wane przez Mieszkańców niedogodności. ”O tym, 
że jest to niewystarczający okres najlepiej świadczą 
kolejki, które tworzą się przed Biurem. W załącze-

niu  przesyłam  zdjęcie, wykonane w poniedziałek 
25  października  2021  roku  około  godziny  15:00, 
czyli na godzinę przed zamknięciem punktu. Dłu-
ga  kolejka  osób  oczekujących  oznaczała,  że  nie 
wszystkim udało się dostać w tym dniu do Biura 
Obsługi Klienta. Wśród osób oczekujących domi-
nowały bardzo negatywne emocje.” – uzasadniał 
w przesłanej korespondencji włodarz Olkusza.
We wtorek 16 listopada burmistrz Roman Pia-

śnik spotkał  się  z  Jerzym Perliceuszem – dyrek-
torem Biura Sieci Sprzedaży Zachód w PGNiG SA 
oraz Barbarą Gawrońską – dyrektor Krakowskie-
go Obszaru Sprzedaży PGNiG SA, którzy potwier-
dzili, że od 18 listopada 2021 roku Biuro Obsługi 
Klienta w Olkuszu  będzie  czynne  przez  trzy  dni 
w tygodniu: poniedziałki, wtorki i czwartki, w go-
dzinach od 8:00 do 16:00. Przedstawiciele spółki 
zapowiedzieli jednocześnie, że w najbliższych ty-
godniach będą  analizować,  czy  przeprowadzone 
działania przyniosły oczekiwany rezultat.

Trwa modernizacja basenu na 
Czarnej Górze

Blisko 6 mln złotych będzie kosztować trwa-
jąca przebudowa kompleksu basenowego na 
terenie OSW „Czarna Góra” w Olkuszu. Zaplano-
wano m.in. remont niecek basenu pływackiego, 
rekreacyjnego i brodzików, technologii filtrowa-
nia i obiegu wody, odnowienie trybun przy base-
nie, a także budynku ratowników i szatni. Obiekt 
wzbogacą nowe urządzenia zabawowe. Całość 
prac zaplanowano tak, by zostały one zakończone 
przed sezonem letnim.

- Olkuski basen ma ponad 20 lat, co oznacza, 
że jego lata świetności już dawno minęły. Od tego 
czasu zmieniły się technologie i wykorzystywane 
materiały, które współcześnie są znacząco lepiej 
przystosowane do obiektów tego rodzaju. Prowa-
dzone dotychczas doraźne remonty nie spełniały 
naszych oczekiwań. Przede wszystkim zawodziły 
naszych mieszkańców. Dlatego zdecydowaliśmy 
o wykonaniu gruntownej przebudowy basenu. 
Zgodnie z założonym harmonogramem prac, zo-
stanie on udostępniający dla wypoczywających 
w czerwcu przyszłego roku – mówi Roman Pia-
śnik, burmistrz Olkusza.
Odnowienie części basenowej…

W ramach tej części inwestycji zaplanowa-
no wykonanie foliowania niecek basenowych, 
wymianę zużytych elementów technologicznych 
wyposażenia niecek, wymianę i rozbudowanie 
automatyki basenu pływackiego i rekreacyjnego 
z brodzikami, dostawę i montaż zbiornika przele-
wowego dla basenu rekreacyjnego z brodzikami, 
dostawę pomp ciepła dla basenu rekreacyjnego 
z brodzikami, dostawę i montaż pompy ciepła 
do pomieszczenia filtracji oraz dostawę i montaż 
podziemnego pomieszczenia technicznego dla 
potrzeb nowoprojektowanego wodnego placu 

zabaw. Ten ostatni element wiąże się z rozsze-
rzeniem liczby atrakcji basenowych, w tym zjeż-
dżalni i wodnego placu zabaw.
…oraz infrastruktury towarzyszącej

Druga część realizowanej inwestycji skupia 
się na pracach budowlanych, polegających na 
dociepleniu istniejących budynków, ułożeniu 
nowej kostki brukowej, odnowieniu schodów 
i tarasu przy budynku ratowników oraz trybun 
przy basenie. Na całym obiekcie przewidzia-
no zastosowanie rozwiązań, mających na celu 
poprawę komfortu i bezpieczeństwa wypoczy-
wających.
Imponujący Park Czarna Góra

W ostatnim czasie wykonano gruntowną re-
witalizację Parku Czarna Góra, której efekty już od 
roku służą Mieszkańcom oraz olkuskim sportowcom. 
Przy głównym boisku z nawierzchnią naturalną trwa 

budowa trybun z zapleczem sanitarnym, natomiast 
przy boisku ze sztuczną nawierzchnią również mon-
towane są mniejsze trybuny. Na terenie Parku po-
wstanie także tężnia solankowa, a tenisiści rozpocz-
ną sezon korzystając z oświetlonych kortów. Przy ul. 
Piłsudskiego – w bezpośrednim sąsiedztwie Parku 
– powstają nowe miejsca parkingowe. Wartość tych 
prac już teraz przekracza 30 mln złotych.

- Realizacja tak imponujących przedsięwzięć 
możliwa jest dzięki uzyskiwanym przez Gminę 
Olkusz środkom zewnętrznym. Już teraz przygo-
towujemy się do realizacji kolejnych inwestycji – 
budowy obiektu wielofunkcyjnego z lodowiskiem 
na Czarnej Górze oraz modernizacji krytej pływal-
ni w Szkole Podstawowej Nr 2. W ostatnim czasie 
otrzymaliśmy na ten cel 30 mln złotych dofinanso-
wania. Prowadzone przez nas działania to tak na-
prawdę inwestycja w zdrowie Mieszkańców Miasta 
i Gminy Olkusz – podsumowuje Roman Piaśnik.
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OLKUSZ
Wiola Woźniczko

30 lat minęło! IV Liceum Ogól-
nokształcące im. Krzysztofa Kami-
la Baczyńskiego w Olkuszu w tym 
roku obchodzi okrągłe urodziny. 
Szkolna społeczność wraz z za-
proszonymi goścmi - przyjaciółmi 
„Czwórki” - świętowała przez 
dwa dni. Patronat medialny nad 
wydarzeniem sprawowała redakcja 
„Przeglądu Olkuskiego”. 

Dwudniowe obchody jubileuszu 
rozpoczęto 9 listopada w Centrum 
Kultury podczas wernisażu wystawy 
„Mistrz i uczniowie”. Kurator wystawy 
prac absolwentów „Czwórki”- artysta 
plastyk Stanisław Wywioł - powitał 
zgromadzonych gości. W krótkim 
wystąpieniu podkreślił artystyczne 
tradycje IV LO i przywołał wiele bu-
dzących miłe wspomnienia anegdot. 
Drugiego dnia obchodów Jubileuszu 
w Bazylice pw. Św. Andrzeja Apostoła 
odprawiono mszę św. koncelebrowa-
ną w intencji szkoły, którą prowadził 
biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak. 
Po nabożeństwie uczestnicy przema-
szerowali ulicami miasta do Miejskie-
go Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się 
główna część obchodów jubileuszu.

- Dzisiejsza uroczystość wywołuje 
nie tylko ogromne wzruszenie, ale 
prowokuje do wspomnień. Można 
zadać sobie pytanie, czy 30 lat to 
dużo? Patrząc z perspektywy wieków, 
to na pewno niewiele, ale biorąc pod 
uwagę wydarzenia, które miały miej-
sce w murach naszej szkoły, to sporo 
czasu. Bo kiedy szukam w pamięci te-
go – pisał Waldemar Łysiak – co dało 
mi poczucie trwałości w moim życiu 
i co usprawiedliwia moje istnienie, 
kiedy podliczam godziny, których na 
pewno nie zmarnowałem, odnajduję 
zawsze te wędrówki, których nie 
mógłbym zawdzięczać największej 
fortunie i najwyższemu stanowisku. 
Wspomnienia – tego nie można kupić 

za pieniądze – tymi słowami powitała 
gości dyrektor IV LO Katarzyna Polak, 
zapraszając ich w sentymentalną 
podróż. Zgromadzeni, podczas mul-
timedialnej prezentacji, mieli okazję 
poznać historię szkoły, najważniejsze 
wydarzenia z 30-letniej historii, szkol-
ne sukcesy. 

Jubileusz zgromadził wielu go-
ści. Przedstawiciele władz rządo-
wych, oświatowych i samorządowych; 
przedstawiciele duchowieństwa; 
przedstawiciele służb munduro-
wych, delegaci wyższych uczelni oraz 
instytucji, z którymi współpracuje 

IV LO; organizacji pozarządowych; 
darczyńców; absolwentów, rodziców, 
uczniów, nauczycieli i pracowników 
,,Jubilatki” – sala widowiskowa MOK 
– u zgromadziła wielu znakomitych 
gości związanych z obchodzącą 30-ste 
urodziny szkołą. Wszystkich ich łączy 
jedno – są przyjaciółmi „Czwórki”, 
a z każdym kolejnym rokiem ich 
przybywa.

Życzeniom płynącym ze sceny 
nie było końca. Niektórzy goście pró-
bowali odpowiedzieć na pytanie, czy 
30 lat to dużo?

- To na pewno sporo, żeby do-
świadczyć, ale też aby spełniać swoje 
marzenia, a trwająca termomoder-
nizacja tej szkoły to nasze wspólne 
marzenie. 30 lat to też spora szansa 
żeby jeszcze wiele przeżyć. To, co 
łączy mnie z IV Liceum to podobny 
wiek, a także to, że równocześnie 
przeżywamy swój renesans. Takiej 
formy i kondycji IV Liceum jeszcze 
nie miało. IV Liceum to marka sama 
w sobie. Ta szkoła ma duszę i tego 
Wam gratuluję – mówił starosta ol-
kuski Bogumił Sobczyk.

- Chciałam podziękować wła-
śnie za to, że nie tylko opiekujecie 

się uczniami, ale że każdy z nich 
znajdzie tu swoje miejsce – nieważ-
ne, czy jest szczególnie uzdolniony, 
czy też z powodu pewnych dysfunk-
cji potrzebuje szczególnej opieki. 
Dziękuję Wam za to, że szanujecie 
zdanie rodziców, którzy nie zawsze 
zgadzają się ze zdaniem nauczy-
cieli, ale zawsze znajdują w nich 
wsparcie w rozwiązywaniu swoich 
problemów. Bo przecież wszyscy 
idziemy w tym samym kierunku, 
czyli walczymy o lepszą przyszłość 
naszej młodzieży. Dziękuję za te 
trzy lata, w których ja byłam częścią 
tej szkoły i za te 30 lat, w trakcie 
których szkoła pięła się ku takiemu 
sukcesowi, jaki ma dzisiaj – mówiła 
wicestarosta Paulina Polak, która 
przez trzy lata była przewodniczącą 
Rady Rodziców w IV LO.

- Patron IV LO, Krzysztof Ka-
mil Baczyński w jednym ze swoich 
wierszy pisał: „Trzeba uważać: czas 

się łatwo zmienia w przeszłość”. Po-
wstanie IV Liceum było ogromnym 
wydarzeniem dla całej społeczności 
Olkusza. Dziś absolwenci są dum-
ni ze swojej Alma Mater, widząc, 
jak doskonale się rozwija, łącząc 

tradycję z nowoczesnością. To za-
sługa całej kadry pedagogicznej, 
która nie tylko przekazuje wiedzę, 
ale również wyzwala pasje. Droga 
młodzieży – szanujcie ten czas, 
który spędzacie w IV Liceum, gdyż 
sami zobaczycie, jak szybko on mija. 
To właśnie tu powstają przyjaźnie, 
które przetrwają lata. Życzę dal-
szych sukcesów całej społeczności 
szkolnej -  to życzenia olkuskiego 
burmistrza Romana Piaśnika.

Właśnie patron szkoły – Krzysz-
tof Kamil Baczyński – był głównym 
tematem słowno - muzycznego 
spektaklu w wykonaniu uczniów 
„Czwórki”. Młodzi artyści zebrali 
gorące oklaski. Z okazji jubileuszu 
wydano zawierający wspomnienia 
absolwentów okolicznościowy nu-
mer gazetki szkolnej „niecoDZIEN-
NIK”. 

Zwieńczeniem obchodów było 
spotkanie absolwentów w murach 

szkoły. Rozmowy, śmiechy, wspól-
ne przeglądanie kronik szkolnych 
zdominowały środowe popołudnie 
spędzone przy kawie wśród sal 
lekcyjnych i szkolnych korytarzy. 
Rodzinny i serdeczny charakter spo-

tkania z absolwentami potwierdził, 
że IV LO to nie tylko miejsce i wspo-
mnienia, ale przede wszystkim czas, 
który kształtował charaktery, dawał 
początek wieloletnim przyjaźniom 
i ma pozytywny wpływ na absol-
wentów i ich nauczycieli. Mimo że 
młoda, to jednak już wielopokole-
niowa, czego dowodem jest fakt, 
że do szkoły uczęszczają już dzieci 
pierwszych jej absolwentów.

- Szkoła jest świadkiem historii 
pisanej przez nas wszystkich – 
uczniów, nauczycieli, pracowników 
administracji i obsługi, a także 
przyjaciół, sympatyków i darczyń-
ców. Każdy zostawił tutaj cząstkę 
swojego życia, ślad po radościach 
i smutkach, nadziejach i marze-
niach. Jeszcze raz serdecznie 
dziękuje wszystkim tym, którzy na 
przestrzeni lat przyczyniali się do 
rozwoju naszego liceum. I chociaż 
wspomnienia należą do przeszło-
ści, to jednak kształtują naszą 
teraźniejszość i przyszłość. Rację 
miał Henryk Sienkiewicz mówiąc, 
że „...szkoła jest stróżem prze-
szłości, piastunem teraźniejszości 
i siewcą przyszłości”. W dniu 30 
urodzin rozpoczęliśmy kolejny 
rok funkcjonowania IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Olkuszu. 
Przed nami wiele wyzwań i odpo-
wiedzialnych zadań. Z ufnością 
i nadzieją patrzymy w przyszłość, 
bo każdy przecież początek to tylko 
ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze 
otwarta w połowie – słowa dyrektor 
Katarzyny Polak najlepiej podsumo-
wują minione 30 lat. 

Serdeczne życzenia z okazji ju-
bileuszu składa redakcja „Przeglądu 
Olkuskiego”! 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

„IV LO to marka sama w sobie” - 
jubileusz 30-lecia Szkoły 

GMINA TRZYCIĄŻ
Ewa Barczyk

Gmina Trzyciąż skorzystała 
z możliwości pozyskania środków 
na likwidację „białych plam” 
komunikacyjnych, czyli ogłoszo-
nego przez Wojewodę Małopolskie-
go konkursu na dofinansowanie 
z Funduszu rozwoju przewozów au-
tobusowych o charakterze użytecz-
ności publicznej. Dzięki dopłacie 

z budżetu państwa i skutecznym 
negocjacjom wójta Romana Żela-
znego z przewoźnikami, 15 listo-
pada  br. busy, które zaspokoją 
potrzeby w zakresie publicznego 
transportu mieszkańców kolejnych 
miejscowości,  wyjechały na dwie 
nowe trasy.

Wniosek o dofinansowanie 
z Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użytecz-
ności publicznej może złożyć właściwy 
organizator publicznego transpor-

tu zbiorowego, tj. gmina, związek 
międzygminny, związek powiatowo-
-gminny, powiat, związek powiatów 
i województwo (przez teren gminy 
Trzyciąż jeździ już od kilkunastu 
miesięcy tzw. „bus marszałkowski” 
z Olkusza do Krakowa, którego trasa 
biegnie przez kilka powiatów).

Dzięki pozytywnie rozpatrzone-
mu wnioskowi, wybrani przez Gminę 
Trzyciąż przedsiębiorcy przewozowi 
otrzymają dopłatę  do kosztów utrzy-
mania komunikacji publicznej na 

dwóch liniach wytyczonych na jej 
terenie. 15 listopada 2021 na trasę 
wyjechały busy linii Tarnawa-Trzy-
ciąż-Olkusz, która została wzboga-
cona w stosunku do wcześniejszego 
przebiegu o postulowany przez miesz-
kańców wjazd do miejscowości Za-
górowa. Ponadto, pomimo braku 
porozumienia z burmistrzem Miasta 
i Gminy Wolbrom, który nie był zain-
teresowany współpracą z sąsiadem 
w sprawie połączenia sił w postaci 
wniosku o dofinansowanie na odcin-

ku trasy z Wolbromia przez Chełm, 
Porębę Górną, Budzyń do granicy 
z gminą Trzyciąż i wystąpił o dofi-
nansowanie innych tras, wójt Roman 
Żelazny przekonał przewoźnika, który 
przed pandemią obsługiwał przewozy 
na zawieszonej w czasie pandemii linii 
komunikacyjnej z Wolbromia przez 
gminę Trzyciąż do Olkusza, aby podjął 
ryzyko i wznowił przewozy pasażer-
skie na całej trasie, tylko z dopłatą 
pozyskaną za przejazd przez gminę 
Trzyciąż.

Umowa podpisana z wojewodą 

na dopłaty do dwóch nowych linii 

obowiązuje na razie tylko do końca 

bieżącego roku, ale - jeżeli tylko 

zostanie ogłoszony kolejny konkurs 

na dopłaty na rok 2022, co zgodnie 

z zapowiedziami ma nastąpić wkrótce 

- Gmina Trzyciąż do niego przystąpi 

z zamiarem kontynuacji rozpoczętego 

15 listopada 2021 r. zadania przewo-

zu osób na obu liniach.

Busy już na nowych trasach

Serdeczne podziękowania Sponsorom Jubileuszu XXX-lecia składa
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Panom Mariuszowi i Mateuszowi Iwańskim – firma Marmator Budownictwo

Państwu Annie i Pawłowi Jochymkom – piekarnia i cukiernia Złoty Róg

Panu Michałowi Serafinowi – firma usługowo-budowlana Seka Bud

Państwu Monice i Sebastianowi Filarskim – biuro rachunkowe Buchalter

Państwu Anecie i Pawłowi Martykom – drukarnia Omega Art

Panu Janowi Niemczykowi – drukarnia Osma

Radzie Rodziców przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

Rodzicom uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu

1991-2021

- Szkoła jest świadkiem 
historii pisanej przez nas 
wszystkich – uczniów, 
nauczycieli, pracowników 
administracji i obsługi, a tak-
że przyjaciół, sympatyków 
i darczyńców. Każdy zosta-
wił tutaj cząstkę swojego 
życia, ślad po radościach 
i smutkach, nadziejach i ma-
rzeniach. 

PODZIĘKOWANIA
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OLKUSZ
A.N.Q.A.

„Ani jednej więcej” – pod 
takim hasłem odbył się w minioną 
niedzielę protest na olkuskim Ryn-
ku. Jego uczestnicy uczcili pamięć 
zmarłej Izy z Pszczyny i wyrazili 
spój sprzeciw wobec przepisów 
antyaborcyjnych obowiązujących 
w naszym kraju.

W niedzielę, 14 października, 
na olkuskim rynku odbył się protest 
pod hasłem „Ani jednej więcej”. 
Manifestacja stanowiła jedną z wie-
lu, jakie zorganizowano w całej 
Polsce, po śmierci ciężarnej kobiety 
z Pszczyny. Przypomnijmy, że 30-let-
nia Izabela zmarła w 22. tygodniu 
ciąży z bezwodziem i wadami płodu 
w wyniku wstrząsu septycznego. 
Według medialnych doniesień tam-
tejsi  lekarze nie zdecydowali się na 
aborcję i czekali do obumarcia płodu, 
co miało prowadzić do tragicznych 
konsekwencji.

Inicjatorzy protestów obarczają 
winą za taki stan rzeczy obowiązujące 
przepisy antyaborcyjne, Trybunał 
Konstytucyjny i polityków partii rzą-
dzącej, którzy tworzą prawo w naszym 
kraju. - Prawo do aborcji to prawo 
człowieka. Żaden wyrok i ustawa 
nie ma mocy unieważniania naszej 
wolności. Ale to nie wystarczyło. 
Umarła 30-letnia Iza, która mogłoby 
żyć i cieszyć się dorastającą córecz-
ką. Zamiast tego jest pustka i żałoba 
małej dziewczynki, która nigdy już nie 
przytuli się do swojej mamy. To może 
być los każdej z nas. Dlatego nadal 
protestujemy i nie zamierzamy prze-
stać – mówiła w trakcie manifestacji 
jedna z jej organizatorek.

Protestujący skandowali hasła 
takie jak „ani jednej więcej” czy „nigdy 
nie będziesz szła sama”. Część z nich 
przyniosło ze sobą transparenty. Na 
niektórych można było odnaleźć sym-
bole błyskawicy, znane z zeszłorocz-
nej fali protestów, jaka przetoczyła się 
przez Polskę po orzeczeniu Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie zakazu 
aborcji.

- Od dziecka uczono nas, jaki 
zawód pełni jaką funkcję. Mnie za-
wsze powtarzano, że policjant jest od 
zapewnienia bezpieczeństwa, strażak 
od gaszenia pożarów, a lekarz od rato-
wania życia ludzkiego. Sytuacja, jaka 
miała miejsce niedawno pokazuje 
nam, że jednak niekoniecznie możemy 
liczyć na pomoc ze strony lekarza. Jest 
mi niezmiernie przykro, że musimy 
się tu spotykać ponownie, i że nie 
możemy żyć spokojnie w bezpiecznym 
kraju. Wolę jednak przyjść tutaj niż 
siedzieć w domu. Chcę działać, a nie 
siedzieć z założonymi rękoma – mó-
wiła Julia Pactwa, uczestniczka pro-
testu oraz organizatorka protestów 
z ubiegłego roku.

Manifestacja zgromadziła grupę 
około stu mieszkańców powiatu 
olkuskiego. Znaleźli się wśród nich 
działacze lokalnych struktur Komi-
tetu Obrony Demokracji oraz radni 
prezentujący różne barwy politycz-
ne. W trakcie spotkania mówiono 
również o innych kwestiach zwią-
zanych z bieżącymi wydarzeniami. 
Uwagę poświęcono m.in. sytuacji 
imigrantów, koczujących na granicy 
polsko-białoruskiej. – Nikt nie jest 
nielegalny, a nasza Polska jest dla 
wszystkich. Bójmy się Boga, a nie 
uchodźców. Oni nie są groźni. Wiele 
mniejszych krajów przyjmuje wiele 
tysięcy razy więcej uchodźców niż 
Polska. Nas też na to stać, aby rato-
wać im życie – mówił w trakcie swoje-
go wystąpienia Grzegorz Wiśniowski, 
lider olkuskiego KOD-u.

Podczas zgromadzenia zbierano 
podpisy pod projektem ustawy Le-
galna Aborcja. Po przemówieniach 
uczestnicy przeszli pod pomnik Jó-
zefa Piłsudskiego, gdzie złożyli znicze 
i zdjęcie Izy z Pszczyny.

Protest ku pamięci 
Izy z Pszczyny

WOLBROM
Ewa Barczyk

Do 9 grudnia 2021 r. wyko-
nawcy mogą składać oferty do 
przetargu na budowę ostatniego 
odcinka obwodnicy Wolbromia, 
ogłoszonego przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie. In-
westycja pozwoli domknąć dro-
gę okalającą miasto od strony 
południowej i tym samym speł-
ni wieloletnie oczekiwania na 
wyprowadzenie ciężkiego ruchu 
z ciasnego centrum.

Etapy I - od ul. Miechowskiej 
w ciągu DW 783 do ul. Brzozowskiej 
oraz II - od ul. Brzozowskiej do ul. 
Skalskiej w ciągu DW 794 zostały 
oddane do ruchu w 2019 roku. 
W październiku tego roku inwesty-
cja w ramach III etapu uzyskała od 
wojewody małopolskiego zezwolenie 
na realizację.

Budowa III etapu obwodnicy 
obejmuje budowę nowego przebiegu 
drogi wojewódzkiej nr 783 (klasy G) 
na odcinku od ul. Szosa Olkuska 
(DW 783) do ul. Skalskiej (DW 794) 
wraz z budową obiektów inżynier-
skich i chodników oraz budową 
i przebudową istniejącej infrastruk-
tury technicznej. Wykonawca, który 
zostanie wyłoniony w trwającym 

właśnie przetargu  w pierwszej ko-
lejności będzie musiał uporządkować 
teren i przeprowadzić wycinkę drzew 
w lesie, przez który pobiegnie droga. 
Następnie konieczne będzie wzmoc-
nienie gruntów i budowa nawierzch-
ni drogi wojewódzkiej klasy G. 
Powstaną skrzyżowania oraz ronda. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
wykonane będą chodniki, pobocza 
i lewoskręty na skrzyżowaniach. 
Projekt przewiduje, że trasa zostanie 
oświetlona oszczędnymi lampami 
LED. W planach uwzględniono budo-
wę systemu odwadniającego drogę. 
Koszt budowy trasy na odcinku od 
ul. Skalskiej do ul. Olkuska Szosa 
szacowany jest wstępnie na ponad 20 
mln zł. Budowa III etapu obwodnicy 
umożliwi wyprowadzenie z miasta 
znacznej części ruchu tranzytowego, 
a w szczególności upłynni ruch w re-
jonie skrzyżowania DW 783 i DW 794 
oraz mocno zakorkowanego przejaz-
du kolejowego na ul. Krakowskiej.

Wybór wykonawcy nastąpi po 
analizie ceny (60 proc.), okresu 
udzielonej gwarancji (20 proc.) 
a także zaproponowanego przez fir-
mę sposobu naprawy uszkodzonej 
nawierzchni w okresie gwarancji 
i rękojmi (20 proc.). Na wykonanie in-
westycji wybrany oferent będzie miał 
16 miesięcy od podpisania umowy.

Ruszył przetarg 
na III etap 
obwodnicy 
Wolbromia

OSIEK
A.N.Q.A.

Do naszej redakcji po raz kolejny 
zgłosiła się Czytelniczka, skarżąca się 
na zawieszenie kursów  komunikacji 
miejskiej z  przystankiem Osiek Pętla. 
Powodem takiego stanu rzeczy jest re-
mont tamtejszej drogi. Ma on potrwać 
do lipca przyszłego roku. Czy jest 
możliwe, aby autobusy w tym miejscu 
zaczęły kursować wcześniej?

Otrzymaliśmy niedawno kolejną 
wiadomość od mieszkanki Osieka, która 
skarży się na ograniczenie zasięgu linii 
autobusowych kursujących na przysta-
nek Osiek Pętla i — jej zdaniem — prze-
ciągające się roboty drogowe. - Ani jednej 
firmy nie ma, żeby skończyć drogę. Dzieci 
w taką pogodę nadal chodzą na nogach do 
szkoły. Córka już złapała zapalenie płuc. 
Za niedługo zima i jak nie było autobusu, 
tak dalej nie ma. Zaczęli drogę i nie skoń-
czyli — skarży się Pani Katarzyna. Do 
wiadomości dołączone zostały fotografie 
obrazujące pusty plac budowy.

Przejazdy autobusów nie są re-
alizowane w związku z modernizacją 
powiatowego traktu. Termin zakończenia 
prac przewidziany jest na koniec lipca 
przyszłego roku. Zwróciliśmy się do Za-
rządu Drogowego w Olkuszu z pytaniem, 
czy istnieje możliwość wcześniejszego 
dopuszczenia autobusów do ruchu na 
tym odcinku. Z otrzymanej odpowiedzi 
wynika, że na tym etapie robót jest na to 
jeszcze za wcześnie. 

- Na chwilę obecną wykonana zo-
stała warstwa ulepszonego podłoża 
z gruntu stabilizowanego oraz warstwa 
podbudowy z kruszywa, co uniemożliwia 
kursowanie komunikacji międzygminnej. 
Po wykonaniu na ww. odcinku warstwy 
podbudowy zasadniczej oraz warstwy 
wiążącej z betonu asfaltowego, których 
realizacja zaplanowana jest w bieżącym 
roku, Zarząd Drogowy w Olkuszu wznowi 
rozmowy z wykonawcą robót o możliwości 
przywrócenia czasowego kursowania au-
tobusów — mówi Paweł Pacuń, Dyrektor 
Zarządu Drogowego w Olkuszu.

Fot.: nadesłane przez Czytelniczkę

Kiedy przejadą 
autobusy?

16,6 mln. zł. z Polskiego Ładu
 na dokończenie kanalizacji 

Aglomeracji Wolbrom
Miło nam poinformować, iż w ramach pierwszego, pilotażowego naboru do „Polskiego Ładu”, Gmi-
na Wolbrom otrzymała 11,4 mln. zł. na dokończenie kanalizacji Aglomeracji Wolbrom. To jednak nie 
wszystko, kolejne 5,2 mln. zł. w ramach „Polskiego Ładu” zostało niedawno przyznane na realizację in-
westycji wodno-kanalizacyjnych na terenie wolbromskiej gminy. W otrzymaniu jakże ważnych dla gminy 
dotacji, ponownie pomógł Wiceminister Sportu i Turystyki Jacek Osuch. Wcześniej, reprezentant 
Powiatu Olkuskiego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej wsparł starania Gminy Wolbrom w przyznaniu 
dotacji między innymi na: zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Strzegowa, budowę sali 
gimnastycznej w Łobzowie, modernizację sali gimnastycznej przy „Dwójce”, czy modernizację boiska 
treningowego „Przeboju”. 
- W imieniu własnym oraz całej społeczności Miasta i Gminy Wolbrom serdecznie dziękuję Naszemu 
Ministrowi Panu Jackowi Osuchowi za przyznanie 16,6 mln. zł dotacji oraz Naszemu Wojewo-
dzie Panu Łukaszowi Kmicie za koordynowanie naboru.
Umożliwi to dokończenie kanalizacji Aglomeracji 
Wolbrom a zarazem skanalizowanie zlewni Zalewu 
Wolbromskiego, co znacznie poprawi jego właściwo-
ści rekreacyjne. Jest to niezmiernie ważne z uwagi 
na realizowany ze środków europejskich projekt 
zagospodarowania i rewitalizacji otoczenia Zalewu. 
Spięcie tych dwóch tematów umożliwi powstanie 
prawdziwej perełki turystyczno- rekreacyjnej w re-
gionie – oznajmił z radością Burmistrz Miasta 
i Gminy Wolbrom Adam Zielnik.

SĄD REJONOWY 
W OLKUSZU

W Sądzie Rejonowym w Olkuszu, I Wydziale Cywilnym pod 

sygnaturą I Ns 147/21 toczy się sprawa z wniosku Aleksandry 

Posełek, Barbary Nowak, Elżbiety Bryzik i Tomasza Marchaj 

z udziałem Witolda Marchaj, Jana Marchaj, Sławomira Rosikona, 

Romana Marchaj, Jorga Marchaj, Janusa Marchaj, Ireny Piechoty, 

Magdaleny Marchaj, Ewy Marchaj, Elizabeth Rohloff, Ireny Mai, 

Urszuli Jandziol, Anny Piskozub i Barbary Marchaj o zasiedzenie 

udziału 6/7 części zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 

4092 o pow. 0,0930 ha, położonej w Wolbromiu, jednostka 

ewidencyjna Wolbrom, powiat olkuski, województwo małopolskie. 

Jako właściciel tej działki figuruje w wypisie z rejestru gruntów 

Salomea Marchaj. Działka ta nie posiada urządzonej księgi 

wieczystej. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie , aby 

w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili 

się w Sądzie Rejonowym w Olkuszu, I Wydziale Cywilnym 

i udowodnili swoje prawa dotyczące wyżej opisanej nieruchomości , 

gdyż w przeciwnym razie, Sąd stwierdzi nabycie własności tej 

nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

SĄD REJONOWY 
W OLKUSZU

W Sądzie Rejonowym w Olkuszu, I Wydziale Cywilnym pod 

sygnaturą I Ns 223/20 toczy się sprawa z wniosku Asekuracja 

sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie z udziałem Marii Banek - 

o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Jakubie Banek synu Stefana 

i Anny, ur. 25 lipca 1951 r. w Zedermanie, ostatnio stale 

zamieszkałego w Olkuszu, a zmarłego dnia 08 lipca 2019 r. Zmarły 

w chwili zgonu był żonaty. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców 

zmarłego Józefa Jakuba Banek, aby w terminie 3 miesięcy od 

ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym 

w Olkuszu, I Wydziale Cywilnym i udowodnili nabycie spadku, gdyż 

w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu 

o stwierdzeniu nabycia spadku.

WYLEWKI MECHANICZNE
Brygada z doświadczeniem

510 191 033
OGŁOSZENIE UM W WOLBROMIU

OGŁOSZENIA PŁATNE
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OLKUSZ
Małopolski Urząd Wojewódzki 
w Krakowie

Wystawy, konkursy plastycz-
ne i poetyckie, koncerty, warsz-
taty plastyczne i fotograficzne 
czy spotkania autorskie… Wie-
lość działań i pomysłów, a nade 
wszystko otwartość na lokal-
nych artystów i ich potrzeby 
oraz dbałość o stałe poszerzanie 
oferty dla odwiedzających. To 
właśnie cechuje Galerię Sztuki 
Współczesnej – Biuro Wystaw Ar-
tystycznych w Olkuszu. Wczoraj 
za swój wkład w rozwój kultury 
instytucja ta została szczególnie 
uhonorowana. Odznaczony został 
także jej dyrektor.

Wiceprezes Rady Ministrów 
i minister kultury i dziedzictwa 
narodowego prof. Piotr Gliński 
nadał Galerii odznakę honorową 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”, 
zaś dyrektorowi Stanisławowi Sta-
chowi Srebrny Medal „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis”. Odznaczenia 
przekazał wojewoda małopolski 
Łukasz Kmita.

- Medal „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis” nadawany jest oso-
bom szczególnie wyróżniającym 
się w dziedzinie twórczości arty-
stycznej, działalności kulturalnej 
lub ochronie kultury i dziedzictwa 
narodowego. Odznaka „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej” to zaś forma 
doceniania zasług w tworzeniu, upo-
wszechnianiu i ochronie kultury. 
Galeria Sztuki Współczesnej – Biuro 
Wystaw Artystycznych w Olkuszu 
jest miejscem niezwykle ważnym 
dla Mieszkańców naszego regionu, 
mocno wspierającym osoby utalen-
towane ze środowiska artystycznego 
Olkusza i regionu. Choćby teraz 
odbywają się tu XXI Olkuskie Za-

duszki Jazzowe – mówi wojewoda 
małopolski Łukasz Kmita.

- Dziękuję Panu Dyrektorowi 
Stanisławowi Stachowi oraz wszyst-
kim pracownikom Galerii za to, że 
są Państwo ambasadorami sztuki. 
Za to, że z takim zaangażowaniem 
i pasją realizują Państwo kolejne 
projekty. Za to wreszcie, że dzięki 
Wam w przestrzeni Galerii toczy 
się ten niezwykły dialog pomiędzy 
artystami a wszystkimi odwiedza-
jącymi Galerię. Są Państwo najlep-
szymi opiekunami dzieł i innych 
przedsięwzięć artystycznych, które 
tutaj znajdują dla siebie przystań. 
Jeszcze raz dziękuję za Państwa 
pracę i wkład w rozwój polskiej 
kultury i ziemi olkuskiej. Jak kiedyś 
powiedział Jan Paweł II, „historia 
sztuki nie jest tylko historią dzieł, 
ale również ludzi”. Dziękuję za to, 
dbają Państwo o to, aby w Galerii 
zapisała się historia naszego regionu 
– dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Galeria Sztuki Współczesnej 
– Biuro Wystaw Artystycznych 
w Olkuszu jest niekomercyjną 
samorządową instytucją kultury. 
Od 2001 roku funkcjonowała jako 
filia Małopolskiego Biura Wystaw 
Artystycznych z siedzibą w No-
wym Sączu. Od 1 stycznia 2010 
roku została wspólną instytucją 
kultury Gminy Olkusz i powiatu 
olkuskiego. Wśród przedsięwzięć 
organizowanych przez Galerię moż-
na wymienić m.in. Międzynarodowy 
Plener Malarski „Srebrne Miasto 
Olkusz”, Ogólnopolski Konkurs im. 
K. Ratonia, Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny „Kolaż-Asamblaż” czy 
choćby przywołane przez wojewodę 
Olkuskie Zaduszki Jazzowe.

Więcej o ofercie Galerii Sztuki 
Współczesnej – Biura Wystaw Ar-
tystycznych w Olkuszu: https://
bwaolkusz.com/

Zasłużeni dla 
Kultury

REKLAMA

WOLBROM
Ewa Barczyk

Pieszo, rowerem, motocy-
klem… a nawet konno można 
korzystać z uroków wytyczonych 
oficjalnie szlaków turystycznych 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
Pierwszy na terenie Małopolski 
Zachodniej konny szlak po Jurze 
wraz z pięcioma stanicami dla 
odpoczynku koni i jeźdźców uro-
czyście otwarto w Wolbromiu.

Z inicjatywy niestrudzonego 
aktywisty, a zarazem miłośnika 
i hodowcy koni, Jacka Soski oraz 
dzięki środkom w wys. 180 tys. zł 
pozyskanym przez LGD Nad Białą 
Przemszą na terenie powiatów olku-
skiego i miechowskiego wytyczono 
bezpieczny i atrakcyjny szlak, którym 
będzie można odbywać przejażdżki 
konne. Podsumowania projektu pn. 
„Sieć ścieżek konnych północnej 
Małopolski” realizowanego przy 
wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego” w ramach działania 

„Małopolska Gościnna”, który miał na 
celu m. in. wytyczenie tras konnych, 
ich promocję, budowę stanic oraz 
organizację rajdu konnego na wyzna-
czonej trasie: Biała Góra – Uniejów 
– Tczyca – Jelcza – Udórz – Kąpiele 
Wielkie – Wolbrom – Jangrot, nastą-
piło w niedzielę, 14 listopada w przy 
nowej stanicy konnej nad Wolbrom-
skim Zalewem.

W ramach realizacji zadania 
wytyczone zostały trasy turystyczne 

dla organizacji wycieczek i rajdów 
konnych przez najciekawsze atrakcje 
turystyczne powiatów olkuskiego 
i miechowskiego, w tym np. Pustynia 
Błędowska, Dolina Wodącej czy zalew 
w Wolbromiu, a także przygotowano 5 
mobilnych stanic konnych, będących 
miejscem odpoczynku i wytchnienia 
jeźdźców oraz koni, które zostały 
usytuowane w pobliżu najciekaw-
szych, jednak nie zawsze znanych 
szerokiemu gronu odbiorców atrakcji 

turystycznych. Stanice postawiono: w  
Wolbromiu (okolice Zalewu Wolbrom-
skiego), Jangrocie (gm. Trzyciąż) oraz 
w okolicach miejscowości Kąpiele 
Wielkie (teren Nadleśnictwa Olkusz, 
obręb 141B), Tczycy (okolice zalewu) 
oraz miejscowości Uniejów Rędziny 
(Biała Góra).

Podczas uroczystego otwarcia 
szlaku, symbolicznego przecięcia 
wstęgi przy stanicy konnej nad 
Zalewem Wolbromskim dokonali za-
proszeni goście, wśród nich posłanka 
Agnieszka Ścigaj, wiceprzewodni-
czący Sejmiku Województwa Mało-
polskiego Kazimierz Barczyk oraz 
gospodarze - członkowie LGD Nad 
Białą Przemszą na czele z prezesem 
zarządu Wacławem Grzegorczykiem, 
a także inicjator wydarzenia Jacek 
Soska.

Nie zabrakło popisowego pokazu 
ujeżdżania konia w wykonaniu dżo-
kejki Patrycji Kołpy z Łowiczówka k. 
Tarnowa, a także możliwości ogląda-
nia i głaskania obecnych na miejscu 
rumaków oraz przejażdżki na kucyku 
przez najmłodszych miłośników koni.

Konno po małopolskiej części Jury 

POWIAT
Powiatowa Stacja Sanitarno–Epide-
miologiczna w Olkuszu 

Uczniowie szkół ponadpodsta-
wowych z terenu naszego powiatu 
wzięli udział w akcji prozdrowotnej 
10 EVENT dla zdrowia „Rzuć palenie 
razem z nami, nie przebywaj z pala-
czami. Jabłko zamiast papierosa!” 
zorganizowanej przez Starostwo 
Powiatowe w Olkuszu i Inspekcję 
Sanitarną w Olkuszu. Już po raz 
dziesiąty uczniowie z naszych szkół 
ponadpodstawowych wspólnie z gro-
nem pedagogicznym zjedli 1 TONĘ 
JABŁEK!!! Głównym celem akcji było 
promowanie zdrowego stylu życia oraz 
zmotywowanie osób palących do ogra-

niczenia używania wyrobów 
tytoniowych, w tym elektro-
nicznych inhalatorów niko-
tyny w towarzystwie osób 
niepalących lub/i rozstania 
się z nałogiem.

W tym roku Organiza-
torzy EVENTU odwiedzili 
Zespół Szkół Nr 4 w Olku-
szu. W czasie spotkania 
edukacyjnego z Uczniami, 
Dyrekcją i Gronem Pedago-
gicznym poruszone zostały 
tematy dotyczące promo-
wania zasad zdrowego sty-
lu życia wolnego od uzależnień oraz 
profilaktyki chorób cywilizacyjnych 
w życiu codziennym. Uroczystości 
eventowe zakończyły się zjedzeniem 
symbolicznego jabłka! W taki sposób 

powiat olkuski włączył się w obchody 
Światowego Dania Rzucania Palenia 
2021. Oprócz uczniów i nauczycieli 
z placówek ponadpodstawowych 
do akcji przyłączyła się młodzież 

przebywająca w Zespo-
le Placówek Oświato-
wych w Olkuszu, Dzieci 
z Domu Dziecka w Olku-
szu, podopieczni OREW 
w Wolbromiu, OREW 
w Olkuszu, pracownicy: 
Starostwa Powiatowego 
i jednostek podległych, 
Powiatowej Stacji Sani-
tarno–Epidemiologicznej 
w Olkuszu, Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego 
oraz Państwowej Inspek-

cji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Olkuszu oraz Redakcja Przeglądu 
Olkuskiego. W evencie udział wzięło 
ponad 5 tysięcy osób. Dziękujemy!

Jabłko zamiast papierosa!

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Robiąc zakupy w dniach 26 - 27 
listopada możesz pomóc potrzebu-
jącym! Kup więcej produktów i zo-
staw je w specjalnie oznaczonych 
koszach, przy których dyżurować 
będą wolontariusze. To kolejna 
już Świąteczna Zbiórka Żywno-
ści, organizowana przez Centrum 
Wolontariatu działające przy Sto-

warzyszeniu Dobroczynnym „Res 
Sacra Miser” oraz Bank Żywności 
w Krakowie.

Akcja prowadzona jest dwa ra-
zy w roku, przed świętami Bożego 
Narodzenia i Wielkanocą. Wzorem 
ubiegłych lat w taką formę wsparcia 
zaangażowali się uczniowie olku-
skich szkół średnich: I LO, II LO, IV 
LO, ZS Nr 1, ZS nr 3, ZS nr 4 oraz 
po raz pierwszy Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Zedermanie. Do 
specjalnie oznakowanych koszy będzie 

można przekazywać produkty żyw-
nościowe. Mleko, makarony, kasza, 
ryż, dżemy, konserwy rybne i mięsne, 
a także słodycze to produkty sugero-
wane, ale i najczęściej przekazywane 
podczas zbiórki. Przed świętami paczki 
przygotowane z zebranych produktów 
trafią do najbardziej potrzebujących 
mieszkańców z naszego terenu. 

Zbiórka będzie prowadzona w ol-
kuskich sklepach: wszystkich „Bie-
dronkach”, PSS „Społem” - sklep 
„Supersam”, „Lewiatanie” przy ul. 

Mickiewicza, obydwu „Lidlach”, PSS 
„Społem” Delikatesy, PSS „Społem” 
Pod Stylową, PSS „Społem” Smak, 
Delikatesach Centrum, Aldi, Stokrot-
ce, a także w „Biedronce” w Jerzma-
nowicach

Organizatorzy podczas każdej 
edycji zbiórki przekonują się, że 
chętnych do pomagania jest wielu, 
a ich liczba rośnie z każdą kolejną 
zbiórką. Przyłącz się do akcji i spraw, 
by nadchodzące Święta były dla tych 
naprawdę potrzebujących wyjątkowe. 

Zrób zakupy i pomóż 
potrzebującym!

OLKUSZ
Stowarzyszenie Dobroczynne „Res 
Sacra Miser”

Jeśli ktoś chce poznać historię 
powstania i działalności „Soli-
darności” w Olkuszu to powinien 
wybrać się na spacer historyczny 
„Śladami olkuskiej Solidarności”, 
jaki odbędzie się w sobotę 20 listo-
pada. Organizatorem spaceru jest 
Stowarzyszenie Dobroczynne „Res 
Sacra Miser”.

Uczestnicy spaceru spotykają się 
o godzinie 10.00 pod Punktem Informa-
cji Turystycznej w Olkuszu (ul. Floriań-
ska 8). Stamtąd wyruszą na wycieczkę, 

w trakcie której odwiedzą wybrane 
miejsca związane z historią olkuskiej 
„Solidarności”. O powstaniu i działal-
ności związku będą opowiadali m.in. 
ówcześni działacze „Solidarności”. 
Spacer to jeden z elementów projektu 
„Olkuscy ludzie Solidarności – pamię-
tamy”, jaki realizuje Stowarzyszenie 
Dobroczynne „Res Sacra Miser” przy 
wsparciu Województwa Małopolskiego. 
Celem całego projektu jest upowszech-
nienie roli, postaw i zasług mieszkań-
ców Olkusza, którzy działali w okresie 
Solidarności, a także najważniejszych 
wydarzeń tego okresu na naszym 
terenie. W ramach projektu została 
opracowana gra miejska „Szlakiem 
Olkuskiej Solidarności” w formie qu-

estu, który daje uczestnikom możliwość 
samodzielnego odwiedzenia wybranych 
miejsc związanych z historią olkuskiej 
Solidarności, a także poznania naj-
ważniejszych wydarzeń tego okresu. 
Ulotki z questem zostały przekazane 
do wszystkich olkuskich szkół i mogą 
stać się pomocą dydaktyczną pod-
czas przeprowadzania żywych lekcji 
historii. Patronat honorowy nad tym 
przedsięwzięciem objął Zarząd Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. 
W ramach projektu zostanie także 
wydana broszura, w której zostanie 
nie tylko przedstawiona historia olku-
skiej Solidarności, ale także wywiady 
z osobami, które tworzyły Solidarność 
w Olkuszu i na ziemi olkuskiej.

Poznaj historię 
olkuskiej Solidarności

>LOMBARD<

Skup i sprzedaż złota, 
atrakcyjne ceny, super warunki. 

Tel. 512 777 884 

Tomasz Kiełtyka
Olkusz, Kasztanowa 4,

czynne: pon.-sob. 8.00-20.00

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

mgr Zbigniew Kwinta 
Olkusz, ul. Szpitalna 14

% 32 643 06 07, 32 643 48 33, 
502 35 43 32

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem

WŁASNA CHŁODNIA

Tygodnik Regionalny 
„PRZEGLĄD 
OLKUSKI”
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Idea projektu – czyli budżety uczniow-
skie w praktyce działania polskich szkół

Projekt „Współdecydujemy - zaangażowanie oby-
watelskie młodzieży szkół powiatu olkuskiego” sta-
nowi odpowiedź na wyzwanie dotyczące niskiego poczu-
cia sprawczości i wpływu na polityki lokalne młodzieży 
powiatu olkuskiego. Bazując na innowacyjnym w skali 
regionu pomyśle szkolnych budżetów partycypacyjnych, 
wspólnie z partnerami reprezentującymi różne środowi-
ska lokalne przetestujemy instrument o „ogromnym walo-
rze edukacyjnym, budowania kompetencji przywództwa 
oraz postaw obywatelskich”. Jak pokazuje pilotaż w szko-
łach warszawskich będzie „to lekcja współdecydowania 
o szkole oraz współodpowiedzialności za nią […] to także 
wyjątkowa okazja, by zaszczepić ducha samorządno-
ści, poczucie wpływu na to, jak szkoła funkcjonuje, oraz 
przekonanie, że warto się angażować” („Szkolny Budżet 
Partycypacyjny – wskazówki dla początkujących” 2019)

Co to znaczy, że projekt realizowany jest 
w różnych środowiskach lokalnych? 

Partnerami w realizacji zadania jest sześć szkół, w tym 
cztery szczebla podstawowego i dwie szkoły średnie. Są to:

• Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica 
w Bolesławiu

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1000-lecia 
Państwa Polskiego w Bukownie

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika w Olkuszu

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osieku
• IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego w Olkuszu
• Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Olkuszu.

 W każdej z nich powołany jest Zespół ds. budżetu 
uczniowskiego, który opracuje autorskie zasady wdro-
żenia tego instrumentu w swoim środowisku. Do końca 
roku szkolnego 2021/2022 w każdej szkole przeprowa-
dzona zostanie I edycja budżetu, tj.: etap generowania 
zadań przez uczniów, głosowanie, wybór i realizacja 
zadań zwycięskich. Kolejny etap realizacji projektu (rok 
szkolny 2022/2023) to także inicjatywy obywatelskie 
w każdej ze szkół, happeningi pokazujące zaangażowa-
nie społeczne młodzieży, spotkania z władzami lokalny-
mi oraz wydanie publikacji promujących efekty projektu. 

Cały proces śledzić będzie można na utworzonej 
stronie internetowej projektu:  
www.wspoldecydujemy.rsm.org.pl i fanpagu projektu. 

Jakie będą efekty projektu? 
Projekt zakłada przede wszystkim przetestowanie 

mechanizmu uczniowskiego budżetu partycypacyjnego 
w praktyce działania szkół podstawowych i średnich. Ba-
zując na opracowanych regulaminach zebranych w „Pod-
ręcznik dobrych praktyk” będziemy dążyć do wdrożenia 
tego instrumentu przez organy prowadzące szkoły. Wspól-
nie z uczestnikami i uczestniczkami projektu będziemy 
starać się kształtować lokalną politykę młodzieżową. 

Dlaczego Stowarzyszenie „Res Sacra 
Miser” podejmuje to wezwanie teraz? 

Projekt stanowi kolejny etap naszego rozwoju w ob-
szarze kształtowania aktywności społecznej młodzieży 
– wychodząc od animacji działań wolontariuszy, po-
przez programy kształtowania liderów, aż po wspólne 
przygotowanie zadania budżetu obywatelskiego szcze-
bla wojewódzkiego - stale rozwijamy nasze wsparcie 
dla szkół. Jest to istotne w kontekście pogorszenia 
kondycji psychofizycznej uczniów, będącego wynikiem 
nauczania zdalnego. Jednocześnie projekt zbiega się 
w czasie z nowym okresem planistycznym w gminach 
(opracowanie strategii rozwoju), planami uruchomienia 
działalności młodzieżowych rad po przerwie związanej 
z COVID oraz zmianami w prawie, które zmierzają 
m.in. do rozszerzenia kompetencji rad młodzieżowych. 

Skąd pochodzą środki na realizację 
projektu? 

Projekt „Współdecydujemy - zaangażowanie oby-
watelskie młodzieży szkół powiatu olkuskiego” finan-
sowany z Funduszy EOG w ramach Programu Ak-
tywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Program 
ma na celu wzmacnianie organizacji społecznych 
w Polsce. Działa na rzecz społeczeństwa obywatel-
skiego, dla którego różnorodność społeczna, równe 
traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość. 
W 1. konkursie grantowym na projekty tematyczne 
w ramach Programu przyznanych zostało 96 dużych 
i 76 małych grantów. 

Stowarzyszenie uzyskało wsparcie finansowe w wy-
sokości 82 439,34 euro na realizację działań meryto-
rycznych w ramach dużego grantu oraz 15 542,87 
euro na rozwój instytucjonalny. Projekt realizowany 
jest w okresie październik 2021 r – lipiec 2023 r.

Uczniowski budżet partycypacyjny  
jako instrument edukacji obywatelskiej

– nowy projekt Stowarzyszenia „Res Sacra Miser” z Bukowna dla szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu olkuskiego

Zespół  
Szkolno- 

Przedszkolny 
w Osieku

PARTNERZY

OGŁOSZENIE PŁATNE
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ALERGOLOG
Gąsior Grzegorz dr alergolog, pulmono-
log. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER 
MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki od 
15.00. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

CHIRURG 
Mirosława Buczynowska dr. n. med. 
specjalista chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 
– 19.00. Tel. 604 410 240. 
Bartosz Dudzicz chirurg ogólny, prok-
tolog, konsultacje, biopsje, USG jamy 
brzusznej, USG tarczycy, leczenie ran, 
zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje do za-
biegów, usuwanie kaszaków, odcisków, 
włókniaków, usuwanie wrastających 
paznokci. Przyjmuje: Centrum Medycz-
ne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00 PONIE-
DZIAŁEK 16:00 - 19:00
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, 
proktolog, konsultacje, biopsje, USG 
jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczy-
cy, USG węzłów chłonnych, leczenie ran, 
zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje do za-
biegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 
16:00–19:30. 
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, 
chirurg, USG jamy brzusznej, USG dop-
pler naczyń. Leczenie chorób żył: lecze-
nie 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. Przyjmuje w  środę, 
piątek od 16.00. Rejestracja telefonicz-
na 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.

CHIRURG DZIECIĘCY 
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecię-
cy. Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stu-
lejka, leczenie ran i urazów, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Re-
jestracja tel. 32 479 10 00. Jeden CZWARTEK 
w miesiącu 17:20–19:30. 

CHIRURG NACZYNIOWY 
Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. 
Konsultacje, badanie USG DOPPLER żył 
i tętnic, diagnostyka miażdżycy, sklerotera-
pia, leczenie żylaków. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-le-
cia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWAR-
TEK 15:30–19:30. 

CHIRURG ORTOPEDA 
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. 
NZOZ „AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. 
Rejestracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Reje-
stracja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. 
Jacek Piotr Osuch, specjalista chirurg 
ortopeda traumatolog. Olkusz, Aleja Ty-
siąclecia 16 (budynek naprzeciw szpitala 
– obok piekarni). Rejestracja tel. 666 329 
480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 
(zamiennie wtorki).
Waldemar Pasich specjalista chirurgii ura-
zowej i ortopedycznej, specjalista medycy-
ny sportowej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(I piętro nad Bankiem Millenium), wejście 
od podwórza. Pon. 17-19, czw. 16-18. Reje-
stracja tel. 604 489 612.
Paweł Półkoszek specjalista chirurgii ura-
zowej i ortopedycznej. SALUD ul. kr. K. 
Wielkiego 110, Olkusz, tel. 789 032 277, pią-
tek 8.00-17.00.
Serafin Witold lek.med. specjalista or-
topeda traumatolog, neuroortope-
da mgr rehabilitacji. Olkusz, Krakow-
skie Przedmieście 11/18 pon., pt. Od 
17.00. Tel. 32 643 32 12, 606 327 510. 

Szumera Edyta dr ortopeda dziecięcy oraz 
dla dorosłych. Przyjmuje: Centrum Medycz-
ne „INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Przemysław Waluch ortopeda, traumato-
log. Konsultacje, USG narządu ruchu, blo-
kady, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 
00. Wtorek 14:00–17:00.
Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. 
Konsultacje, USG narządu ruchu, blokady, 
osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do za-
biegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne „IN-
TER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 15:45–19:30. 

DERMATOLOG 
Anna Dudek lek. med. specjalista dermato-
log, wenerolog, specjalista medycyny este-
tycznej – dermatologia lecznicza, dziecięca, 
kriochirurgia, badanie i usuwanie znamion 
barwnikowych, pełny zakres dermatolo-
gii estetycznej – botox, kwas hialuronowy, 
peelingi, laser frakcyjny i CO2 - odmła-
dzanie, leczenie blizn, usuwanie guzków 
skórnych. rejestracja tel 32 6454470,  
www.annadudek.pl
Zofia Latała-Otrębska, specjalista der-
matolog, wenerolog (leczenie dorosłych 
i dzieci). Olkusz, ul. Bylicy 1 p.11, pon., śr. 
16.00-18.00. REJESTRACJA tel. 32 641 14 75,  
602 236 380.
Dr n. med. Ewa Syguła - specjalista derma-
tolog, wenerolog. Przyjmuje: Centrum Me-
dyczne „INTER- MED” , Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

DIABETOLOG
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Doro-
ta Nowak. Diagnostyka i leczenie cukrzycy 
oraz powikłań. Olkusz, ul. Żeromskiego 
4/28. Reje-stracja w godz. 9.00- 18.00. tel. 
505 163 293.

DOM OPIEKI – DZIENNY
Prowadzimy stały nabór pacjentów na 
bezpłatne pobyty w  celu poprawy stanu 
zdrowia i  samodzielności. Dzienny Dom 
Opieki Medycznej „Zacisze”, Olkusz, ul. K.K. 
Wielkiego nr 86. Więcej informacji można 
uzyskać pod tel. 32 70 65 657, 606 114 901, 
600 342 549.

GASTROENTEROLOG
Zając-Derenda Magdalena dr gastroente-
rolog. Przyjmuje: Centrum Medyczne „IN-
TER MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Wtorki 
od 15.00. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKAN-
KA mgr Ryszard Majewski, Olkusz, ul. Paku-
ska 64. Tel. 664 159 510 www.skakanka.net 

GINEKOLOG 
Janusz Baran, lek. med., specjalista gi-
nekolog-położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. 
Wtorek, piątek od 15:00. Rejestracja telefo-
niczna od pon. do pt. od 9.00 do 19.00 - tel.  
514 288 668.
Chmielewska Dominika dr ginekolog. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER 
MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Czwartki od 
16.00. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Zuzanna Gierzyńska specjalista gineko-
log i położnik. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, 
menopauza, endometrioza, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Re-
jestracja tel. 32 479 10 00. Środa 9:00–12:00.
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-po-
łożnik. Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 
17–18. Tel. 695 942 182.
Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna. 
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych, 
kompleksowe prowadzenie ciąży, USG gi-
nekologiczne, profilaktyka nowotworowa, 
leczenie zachowawcze nietrzymania mo-
czu. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00.

Jacek Szpringer, lek. med., specjalista gine-
kolog-położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 
8A. Rej. tel. 530 414 770, 32 645 43 96. Pon., 
śr., pt. 16–19. 
Marek Szpringer, lek. med., specjalista gi-
nekolog – położnik. Olkusz, Piłsudskiego 5, 
tel. 606 647 961. Pon., wt., pt. 15.30–17.30. 
Wodecka Katarzyna dr ginekolog. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel.  
32 479 10 00.

KARDIOLOG 
Wioletta Jarzyńska-Kamionka spe-
cjalista kardiolog, spec. chorób 
wewnętrznych. EKG, echo serca, 
Holter ciśnieniowy, Holter EKG. Kon-
sultacje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. 
Wielkiego 64 (Gabinety Spec.). Rej.  
32 645 44 70 pn-pt 10–19.
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, 
specjalista chorób wewnętrznych. Ol-
kusz, ul. Krak. Przedmieście 11/1. Kon-
sultacje, ECHO SERCA, USG, DOPPLER, 
HOLTER EKG i  ciśnieniowy. Przyjmuje 
wt., pt. od 16.00. Rejestracja tel. po 
17.00. Tel. 796 797 112.
Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., 
specjalista kardiolog. Diagnostyka i  le-
czenie nadciśnienia tętniczego, chorby 
wieńcowej oraz zaburzeń rytmu serca. 
EKG, Echo serca, Holter EKG, Holter ci-
śnieniowy, Test wysiłkowy na bieżni. 
Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28 (I piętro), 
czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.
Tomasz Łuszczek Konsultacje, EKG, 
ECHO serca, Holter EKG i ciśnieniowy. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Re-
jestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 
16:00 - 20:00
Magdalena Kocierz - Woźniowska Kon-
sultacje, EKG, ECHO serca, Holter EKG 
i ciśnieniowy. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 
00. PONIEDZIAŁEK  16:00 - 19:00
Paweł Nadrowski dr n.med., specjalista 
kardiolog. Konsultacje. EKG. UKG (Echo 
serca). Holter EKG i ciśnieniowy. Olkusz, 
ul. K. Wielkiego 64. Rej. tel. 530 151 440. 
Poniedziałek 10-14, czwartek od 14.  
www.kardiolog-olkusz.pl
Janusz Rogóż specjalista kardiolog, in-
ternista, lekarz medycyny pracy. Kon-
sultacje, badania profilaktyczne, bada-
nia 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. 
Maria Rzemieniuk lek. med. specjali-
sta kardiolog. Specjalista chorób we-
wnętrznych. www.lekarzolkusz. pl Reje-
stracja telefoniczna: 604 052 027.

LARYNGOLOG 
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista la-
ryngolog. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-
-MED”). Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 
15.). Wt. i pt. 17–19. 
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.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Ol-
kusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 
506 312 032, 32 754 34 64 (po 14.). Pon., 
czw. 15–18. 
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista 
laryngolog. Kwalifikacje do operacji. Bada-
nia okresowe. Centrum Medyczne, ul. kr. 
K. Wielkiego 64, pok. 15, pon. 16.30–19, śr. 
16.30 -19, sob. 10–12, tel. 32 645 44 70. 

LOGOPEDA
LOGOPEDA - diagnoza i terapia. Tel. 
692 987 304.

MEDYCYNA NATURALNA
Pijawki, świecowanie uszu, akupunktura 
ucha, refleksologia terapeutyczna stóp, 
masaż, bańka próżniowa, ogniowa, anty-
cellulitowa. Gabinet „Twoja Aura” Olkusz, 
ul. Broniewskiego 1. Tel. 604 135 486.

NEFROLOG 
Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog, 
spec. chorób wewnętrznych. Leczenie cho-
rób nerek, układu moczowego, nadciśnienia 
tętniczego. Olkusz Krakowskie Przedmieście 
11/18. Rejestracja tel. 575 602 802.

NEUROCHIRURG 
Granicki Aleksander dr neurochirurg. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER 
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 232 479 10 00.
Kubica Jędrzej – neurochirurg. Absolwent 
Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Na codzień zajmuje się ciężkimi przypadka-
mi, wymagającymi hospitalizacji i leczenia 
operacyjnego. Zajmuje się także zabiegami 
medycyny estetycznej z użyciem m.in. tok-
syny botulinowej, kwasu hialuronowego i 
osocza bogatopłytkowego. Oprócz zabie-
gów dla urody, leczy botoksem migrenowe 
bóle głowy, bruksizm, przykurcze czy nad-
potliwość. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Reje-
stracja tel. 32 479 10 00.

NEUROLOG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Ol-
kusz, ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16–18. Tel. 
603 166 862. 
Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Kon-
sultacje. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Re-
jestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 17:00–
19:30. 
Renata Mędrek-Januszek, specjalista 
neurolog. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, 
poniedziałki. Rejestracja telefoniczna: 
501 760 436.
Szmal Przybyła Ewa dr neurolog. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00.

OKULISTA
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna, 
leczenie chirurgiczne oczu; BANYŚ Okuli-
styka®, rejestracja tel. 789 032 277 oraz 
www.okulistabanys.pl Olkusz, ul. K. K. 
Wielkiego 110, SALUD, Wojciech Banyś 
Specjalista Chorób Oczu.
Anita Lyssek – Boroń, dr hab. n. med. 
specjalista chorób oczu. Szeroka dia-
gnostyka oka (OCT, USG, foropter), 
wieloletnie doświadczenie w  chirurgii 
zaćmy, jaskry, siatkówki. Olkusz, ul. Par-
kowa 9a, wt., czw. od 16:30. Rejestracja 
tel. 606 790 500.
Magdalena Kuchno-Jop specjalista cho-
rób oczu. Konsultacje, wady wzroku, 
komputerowe badanie wzroku, dobór 
soczewek, pomiar ciśnienia gałki ocznej, 
leczenie zaćmy, OCT, medycyna pracy. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 15:00- 17:00.
Usuwanie zaćmy nie tylko na NFZ – so-
czewki PREMIUM, opieka anestezjologicz-
na, bezpłatne kontrole pooperacyjne. Po-
radnia Okulistyczna dla WCZEŚNIAKÓW i 
DZIECI. „OKO-TEST” Olkusz, ul. Nullo 35 B. 
Rejestracja – tel. 32 643 25 85 godz. 9-16 
www.okotest.pl
Katarzyna Rataj – Pająk specjalista cho-
rób oczu, badania niemowląt, dzieci i do-
rosłych: diagnostyka okulistyczna, OCT, 
wady wzroku, zez, niedowidzenie, okulary, 
soczewki kontaktowe, badania profilak-
tyczne. VIS-OPTICA, Olkusz al. 1000-lecia 
20. Gabinet czynny codziennie od 14.00, 
w soboty 10.00 – 14.00. Rejestracja tel. 784 
820 130, przypadki pilne 508 177 970.

OPTYKA 
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Ofe-
rujemy okulary korekcyjne i przeciwsło-
neczne, soczewki kontaktowe i akceso-
ria, badanie okulistyczne, tomografia 
oka - OCT. Olkusz, al. 1000-lecia 20, tel. 
784 820 130. Pon., czw., pt., 9-17, wt. 
10-18, śr., 10-16, sob. 10-14.

PEDIATRA 
Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista 
chorób dzieci. Pediatryczne wizyty do-
mowe, Olkusz, ul. Żuradzka 27. Tel. 602 
224 220, 32 643 08 89.
Stanisław Pająk dr n. med. specjalista 
chorób dzieci, neonatolog. Diagnostyka 
i leczenie dzieci i noworodków, badania 
USG: głowy, jamy brzusznej, stawów 
biodrowych. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
(budynek Vis-Optica) Rejestracja tel. 
502 233 855. 
Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specja-
lista chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowo-
wiejska 63. Przyjęcia w  gabinecie oraz 
wizyty domowe. USG, EKG, HOLTER. 
Rejestracja telefoniczna: 602  776   052. 
www.lekarzolkusz.pl facebook.com/le-
karzolkusz
Jarosław Szczurek lek. med., pedia-
tra, specjalista chorób noworodków. 
Profilaktyka dzieci zdrowych, leczenie 
dzieci chorych. USG: stawów biodro-
wych, mózgu, jamy brzusznej, tarczy-
cy. Olkusz, ul. Piłsudskiego 14A. Rej. 
tel. 503 706 119.
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pedia-
tra specjalista medycyny rodzinnej.  
Tel. 698 941 921, 505 988 780.

PODOLOG 
ABC stóp, podolog Agnieszka Litwin zapra-
sza na specjalistyczne zabiegi w obrębie 
stóp. Nowa siedziba: Olkusz, ul. Broniew-
skiego 1, tel.698 919 343. Facebook: gabi-
net zdrowych stóp.
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr 
Paulina Węglarz. Usługi kosmetyczne i lecz-
nicze dla Twoich stóp. Olkusz, ul. K. K. Wiel-
kiego 63A I p. (naprzeciwko PZU). Tel. 517 
952 536. www.podologolkusz.pl 

PSYCHIATRIA/PSYCHOTERAPIA
Gabinet Psychoterapii Uzależnień 
mgr Ewa Janiszewska, Certyfikowany 
Sp. Psychoterapii Uzależnień. Przyj-
muje: Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28. 
Tel. 694 839 534.
Gabinet Psychoterapeutyczny – Marta 
Jarosz, ul. Nullo 35 b. Terapia małżeń-
ska, nerwice, depresja, zaburzenia od-
żywiania. Tel. 516 067 571 www.olku-
szpsycholog.pl
Gabinet psychologiczno-psychotera-
peutyczny Justyna Jochymek – spe-
cjalista psycholog kliniczny, certyfi-
kowany psychoterapeuta uzależnień. 
Psychoterapia osób uzależnianych, 
współuzależnionych oraz DDA. Porady 
psychologiczne oraz wsparcie osób w 
kryzysie psychologicznym. Psycholo-
giczna diagnoza kliniczna. Centrum 
Medyczne S5, Olkusz, ul. K. K. Wielkie-
go 63, tel. 668 127 238.
Gabinet Psychologiczny Katarzyna 
Kaska-Biś. Wczesna interwencja psy-
chologiczna. Diagnoza i  terapia dzieci, 
młodzieży, dorosłych. Olkusz, ul. Gęsia 
2, tel. 608 462 479.
Gabinet psychologiczno-psychotera-
peutyczny mgr Nadia Knyziak. Psycho-
terapia uzależnień, Psychoterapia osób 
współuzależnionych i osób z syndro-
mem DDA. Badania i porady psycholo-
giczne, tel.501 286 603.
Aleksandra Krysztoforska - psycho-
log dziecięcy. Diagnoza i terapia psy-
chologiczna dzieci i młodzieży, kon-
sultacje. Tel. 668 123 956.
Agata Majda, psycholog, terapia krót-
koterminowa. Tel. 512 331 430. www.
pracowniaterapeutyczna.eu

OGŁOSZENIA PŁATNE
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Lidia Nalaskowska - psychoterapia, 
psychoanaliza , terapia rodzinna, te-
rapia uzależnień  Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 
00. PIĄTEK 13:00- 20:00
Gabinet Psychologiczny Joanna Paproc-
ka. Diagnoza i terapia dzieci, dorosłych 
i  rodzin. Wolbrom, Rynek 19 (I  piętro). 
Rejestracja tel. 510 120 408. 
Psychoterapia indywidualna: dorośli, 
młodzież, terapia rodzin i par; grupy te-
rapeutyczne - wiek: 11-14 lat i 14- 19, 
Olkusz ul. Górnicza 2 tel. 502091259, 
www.iwonasiudak.cba.pl
WESPAR Gabinet Psychologiczno-
-Terapeutyczny. Trening poznawczy 
seniorów 65+. Aktywizacja rozwoju 
psychomotorycznego dzieci. Terapia 
krótkoterminowa. 505221080. wespar.
gabinet@gmail.com
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, cer-
tyfikowany psychoterapeuta Gestalt, 
superwizor psychoterapii. Badania psy-
chologiczne, psychoterapia, konsulta-
cje. Tel. 791 918 888. 

REHABILITACJA 
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Te-
rapia manualna w  dysfunkcji stawów 
kręgosłupa, stawów obwodowych i mię-
śni. Terapia: kobiet w  ciąży, dysfunkcji 
dna miednicy, blizny. Kinesioteraping, 
szeroki wybór masaży. Kraków, ul. Po-
przeczna 3/1. Tel. 502 212 663, www.
fizjo-strefa.pl
Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii. „FI-
ZJOMED” masaż, ćwiczenia, zabiegi fi-
zykalne.Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(I  piętro obok Skarbka) Tel. 600 585 055.  
www.fizjomed-olkusz.pl

Janusz Kocjan, dr n.med. Rehabilitacja Ortope-
dyczna, Neurologiczna, Sportowa, Pooperacyj-
na, Leczenie bólu, McKenzie, Terapia Manual-
na, Olkusz, K.K. Wielkiego 54A, tel. 885 628 627.
Dominika Latos, mgr terapeuta dzie-
cięcy, specjalista fizjoterapii. Terapeuta 
NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 308. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, piętro -1 
(Medesto).
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. 
Rehabilitacja neurologiczna. Ćwicze-
nia lecznicze, masaż. Tel.: 508-451-924.  
www.fizjoterapia.olkusz.pl

STOMATOLOGIA 
Agnieszka Barrera Ramos lek. denty-
sta. Olkusz, kr. Kazimierza Wielkiego 
54a. Gabinet stomatologiczny czynny 
poniedziałek 10.00-18.00, środa 9.30-
18.00. Tel. 660 725 411.
Maria Buczynowska-Serafin, lek. sto-
matolog. Rentgen stomatologiczny Ol-
kusz, ul. Świętokrzyska 2. Tel. 32 643 32 
12, 606 327 510. Pon. i czw. od 14., wt. 
i pt. od 10. 
CenterDent Gabinety Stomatologiczne, 
dr n. med. lek. stom. Dorota Superna-
k-Bobko, lek. stom. Paulina Kłapcińska, 
lek. dent. Anna Rudzińska. Olkusz, ul. K. 
K. Wielkiego 14, tel. 326432530.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. 
zachowawczej 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.  
Agnieszka Janikowska lek. dent. Olkusz, 
ul. Kościuszki 30. Pon. 14.00 – 19.00, śr. 
8.30 – 13.30, czw. 14.00 – 20.00. Reje-
stracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532. 

Prywatny gabinet dentystyczny, lek. 
dent. Krzysztof Kluczewski, Olkusz ul. 
Na Skarpie 14 (vis a vis kładki nad tora-
mi). Godziny przyjęć: pon., śr. od 14.00; 
wt., czw. od 16.30; sob. od 8.00 do 11.00 
. Tel. 32 645 21 08.
„MEDESTO” Wielospecjalistyczna Porad-
nia Stomatologiczna - stomatologia za-
chowawcza, endodoncja mikroskopowa, 
protetyka, chirurgia stomatologiczna (im-
planty), RTG. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, 
I piętro, tel. 327545900, 604294088.
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. 
Olkusz, ul. Broniewskiego 8A. Rejestra-
cja telefoniczna: 602 276 667. 
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. 
Specjalistyczna praktyka lekarska. Ol-
kusz, ul. Górnicza 1. Pon., śr., pt. 9–20. 
Tel. 606 305 405. 
ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul. 
F. Nullo 35 b. Poniedziałek, Środa, Pią-
tek 9.00-14.00, Wtorek, Czwartek 9.00-
19.00. Tel. 32 754 25 18.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Sto-
matologicznej Barbara Kucharzewska 
– Malik, specjalista chirurgii stomato-
logicznej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28, 
I p. Pon., wt. 8–14, śr. i pt. 12–18, czw. 
8.00-14.00. Rejestracja pacjentów w Ga-
binecie. Tel. 601 805 027. Umowa z NFZ.
Chirurg Stomatologiczny Implantolog 
Jacek Jasiniak Olkusz, ul. F. Nullo 35 b. 
Tel. 32 754 25 18.

TECHNIKA DENTYSTYCZNA
„Somadent”, ekspresowe wykonywa-
nie protez, sklejenia, dostawienia zębów, 
klamer na poczekaniu. Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 12 (dawniej Szpitalna 5). Tel. 32 754 41 
23, pon.-pt. 9-17, sobota 9-10.

TRYCHOLOG
Studio Venus Expert Dominika Kłębek, Ol-
kusz, ul. Szkolna 3, tel. 501 310 050.
NOVY Gabinet Trychologiczny. Tracisz wło-
sy? Nie trać czasu! ul. K. K. Wielkiego 65, Ol-
kusz, tel. 32-645-14-54, pn. - pt. 8.00 - 20.00. 
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Der-
matologia lecznicza, kosmetyczna, derma-
tologia dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 
64. Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikro-
dermabrazja, pilingi lekarskie (kwasy), bo-
tox, kwas hialuronowy, mezoterapia inne 
zabiegi dematologiczne.
„MEDESTO” Gabinet Medycyny Estetycz-
nej. Mezoterapia, botox, nici PDO, radio-
frekwencja mikroigłowa, modelowanie i 
powiększanie ust, osocze bogatopłytkowe i 
inne zabiegi. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, I 
piętro, tel. 327545900, 604294088.
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermo-
logie – zbiegi modelujące, antycellulitowe, 
ujędrniające twarz i  ciało, złuszczanie zio-
łowe, kwasowe, makijaż leczniczy Jane Ire-
dale, kosmetyka pielęgnacyjna i  lecznicza. 
Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10. Tel. 663166872  
www.gabinet-uroda.pl 

UROLOG 
Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Kon-
sultacje, USG dróg moczowych, leczenie 
infekcji i  nietrzymania moczu. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 
00. Czwartek 14:00–17:00. 
Ryszard Satalecki – specjalista urolog. 
Przyjmuje w poniedziałki 12.30 - 14.00, 
ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Choroby ne-
rek, prostaty, kamica moczowa, diagno-
styka USG i  leczenie. Rej. 9.00–15.00.  
Tel. 32 643 30 19. 

USG 
Leszek Albiniak lek. spec. chorób wew – 
Indywidualna Praktyka Lekarska, Doppler, 
USG: piersi, staw biodrowy niemowląt, 
jamy brzusznej, tarczycy, przepływy nóg, 
szyja, staw kolanowy. Rej. Pon. – sob. 8 – 20. 
Tel. 600 686 603, www.usgolkusz.pl

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. 
specjalista radiodiagnostyki. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, 
pok. 11, I piętro (winda). Rejestracja tel.  
696 514 481, pon.-pt. 10-19, sob. 9-13.

Sławomir Kaźmierczuk specjalista chi-
rurg ogólny, proktolog. Konsultacje, 
biopsje, USG jamy brzusznej, USG pier-
si, USG tarczycy, USG węzłów chłonnych, 
leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwa-
lifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.  
PIĄTEK 16:00–19:30.

Panek Grzegorz - Centrum Medycznym IN-
TER-MED Olkusz wykonuje badania: USG 
piersi, USG jamy brzusznej, USG układu mo-
czowego, USG szyi, USG tarczycy, USG ślinia-
nek, USG węzłów chłonnych (w tym USG szyi, 
USG dołów pachowych, USG pachwin), USG 
jąder, USG tkanek miękkich, USG blizny. Przyj-
muje: dwa piątki w miesiącu 16:00-20:00

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

REKLAMA

DYŻURY
APTEK

W porze nocnej,  
w niedziele, święta  
i inne dni wolne  
od pracy.

Harmonogram dyżurów aptek dostępny jest 
również na stronie Starostwa Powiatowego w Olk-

uszu: www.sp.olkusz.pl

OLKUSZ
19.11 al. 1000-lecia 2B  - dyżur 20:00-24:00 Os. Skalska 9

20.11 ul. Skwer 6 - dyżur 20:00-8:00 ul. Skalska 22

21.11 ul. K. K. Wielkiego 60 - dyżur 20:00-8:00 ul. Krakowska 43

22.11 ul. K. K. Wielkiego 64 B - dyżur 20:00-8:00 ul. 1 Maja 39

23.11 ul. K. K. Wielkiego 14  - dyżur 20:00-24:00 ul. Krakowska 2

24.11 ul. K. K. Wielkiego 28 - dyżur 20:00-8:00 ul. Mariacka 6

25.11 ul. K. K. Wielkiego 60 Os. Skalska 9

WOLBROM  
- dyżur 20:00-24:00

OGŁOSZENIA PŁATNE

AKUPUNKTURA
Lek. Joanna Czopek–Majewska

ALERGOLOG
Lek. Monika Godulska
Lek. Agata Piegza–
Stępniewska

CHIRURG / 
CHIRURG ONKOLOG

Lek. Sebastian Mosiej
CHIRURG NACZYNIOWY

Lek. Łukasz Szkółka
Lek. Aleksander Czajka

DERMATOLOG
Lek. Beata Gimlewicz–Pięta

DIETETYK
Mgr inż. Sonia Zastawnik

EMG
Lek. Małgorzata Cisowska–
Babraj

ENDOKRYNOLOG
Dr n. med. Agnieszka Żak–
Gołąb

KARDIOLOG
Dr n. med. Agnieszka Sikora-Puz

Dr n. med. Marek Grabka

Dr n. med. Andrzej Kułach

Lek. Michał Majewski
LARYNGOLOG

Lek. Zyta Szkulik–Bugaj
NEUROCHIRURG

Lek. Wojciech Kukier

NEUROLOG
Dr n. med. Przemysław Puz

OKULISTA
Dr n. med. Anna Orlicka–Mosiej

ORTOPEDA
Lek. Wojciech Gołąb

PSYCHIATRA
Lek. Beata Wawrzak–Mucha

PSYCHOLOG
Mgr Justyna Jochymek 

REUMATOLOG
Dr n. med. Elżbieta Semik–
Grabarczyk

UROLOG
Lek. Marek Pogodziński

zabieg hifu listing
fotoodmładzanie
listing pikosekundowy
laserowy peeling węglowy

W ofertach promocyjnych

Centrum Kosmetologii 
Estetycznej

Olkusz, K. K. Wielkiego 60, (obok poczty)
gab. 309 III p.  Tel. 570 691 681
www.kosmetyka-olkusz.pl to ja, Polka 50+

Wpis w Pomocniku Pacjenta 
już od 70,00 zł / miesiąc 


