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W Bolesławiu startuje „Akademia Malucha”. 
Przeczytaj, jakie atrakcje dla najmłodszych   
i ich rodzin przygotowali organizatorzy.
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Zespół basenów w Wolbromiu przy   
ul. Kamiennogórskiej – czas na podjęcie 
konkretnych działań.
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24. Finał WOŚP w powiecie olkuskim okazał 
się rekordowy. Na konto Orkiestry z naszego 
rejonu trafi ponad 153 tysiące złotych!
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olkusz
Piotr�Kubiczek

Ani nie blokady dla samochodów, 
ani nie ławeczki, ani też bramki do 
krykieta. To metalowe „coś”, które 
od października można zauważyć 
w różnych częściach miasta to po 
prostu stojaki rowerowe z projektu 
budżetu obywatelskiego autorstwa 
grupy „Rowerowy Olkusz”. W całej 
gminie jest ich razem 170.

Stojaki są w dwóch wersjach. 
W pobliżu zabytkowego centrum 
Olkusza ozdabiają je tabliczki z na-
pisem „Srebrne Miasto”, natomiast  
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WOŚP 2016: rekordy pobite!
poWiat

Piotr�Kubiczek

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy znowu doskonale zagrała. 
Mówią o tym liczby po niedziel-
nym 24. Finale. Ponad 44 miliony 
złotych na koncie fundacji Jurka 
Owsiaka, a także kolejne rekordy 
podczas zbiórek w 1600 sztabach 
rozlokowanych na całym świe-
cie. O sukcesie organizacyjnym 
mogą również mówić osoby od-
powiedzialne za publiczną kwestę 
w powiecie olkuskim. Do puszek 
WOŚP-u w Olkuszu, Bukownie, 
Bolesławiu, Kluczach i Jangrocie 
trafiło ponad 153 tys. zł.

To przynajmniej o 26 tysię-
cy więcej niż przed rokiem. Słowo 
„przynajmniej” jest tutaj na miejscu, 
bowiem w bankach trwa jeszcze wiel-
kie liczenie, a podane przez sztaby 
kwoty są nieoficjalne. Wiele jednak 
wskazuje na to, że kwota 153.388,00 
zł jeśli się zmieni, to tylko w górę. 
Tym sposobem powiat dołożył rekor-
dową cegiełkę do Orkiestry, która 
przez prawie ćwierć wieku istnienia 
przekazała na wsparcie polskiej 
medycyny prawie 700 mln zł. Tym 
razem grano pod hasłem: „Na zakup 
urządzeń medycznych dla oddziałów 
pediatrycznych oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej seniorów”.

OLKUSZ
Wzorem poprzednich lat, WOŚP 

w Olkuszu grał w dwóch sztabach. Na 
rzecz fundacji kwestowało łącznie 91 
wolontariuszy. 23 z nich wyszło rano 
z Gimnazjum nr 1. Przez cały dzień 
udało im się zebrać 7 928 zł. Główny 
sztab w mieście od lat znajduje się 
jednak przy ul. Nullo. Tam skoro 
świt pojawiło się 68 osób, które po 
otrzymaniu puszek wyruszyły na 
ulice. Ofiarność mieszkańców była 
duża, podobnie jak frekwencja pod-
czas koncertu finałowego w MOK-u, 
którą swoim wspólnym występem 
rozpoczęli młodzi instrumentaliści 
z Ogniska Muzycznego „Żaczek”. 
Później na scenie pojawiły się pod-
opieczne Piotra Korpusika ze szkółki 
baletowej, uczniowie Szkoły Suzuki 
(skrzypkowie) oraz Ogniska Muzycz-
nego DodiART. Na zakończenie wystę-
pów wszyscy połączyli siły, by nieco 
pokolędować. Następni w kolejce do 
występów byli młodzi wokaliści pra-
cujący pod okiem Wiesława Barana, 
a także zespoły „Wotum” i „Tajna 
Lista”. Formację Wotum tworzy 
okoliczni muzycy. Historia Marleny 
Miszczyk, Marcina Szostaka, Szy-

mona Czopka i Szymona Prządo nie 
jest długa. Sięga września ubiegłego 
roku, choć wszyscy w przeszłości 
grali już w innych zespołach. Część 
artystyczną 24. Finału WOŚP w Olku-
szu zamknęła „Tajna Lista”. Tomasz 
Czuper, Piotr Latos, Bartosz Likus, 
Marcin Pascza i Kamil Teofilak grają 
razem już prawie dziesięć lat. Inspi-
racją dla nich jest m.in. Iron Maiden 
i Dżem. Występ w Olkuszu nie był ich 
pierwszym tego dnia koncertowaniem 
na rzecz Orkiestry Jurka Owsiaka.

W przerwach między kolejnymi 
występami prowadzono aukcje cen-
nych fantów. Najlepiej sprzedała się 
okolicznościowa koszulka WOŚP-u, 
za którą jej nabywca zapłacił 500 zł. 
Łącznie z licytacji uzyskano 2 460 
zł. Dużo więcej w swoich puszkach 
mieli wolontariusze. Jak zwykle naj-

dłużej trzeba było czekać na Dariusza 
Słabońskiego i Rafała Węgrockiego. 
Panowie od zawsze między sobą 
rozstrzygają niepisany plebiscyt na 
największą zawartość skarbony. 
Tym razem wygrał Słaboński, który 
do sztabu dotarł z kwotą 4.073,77 zł. 
Po podliczeniu zawartości wszystkich 
puszek stało się jasne, że Olkusz 
może pochwalić się nowym rekor-
dem. Na konto Orkiestry z samego 
tylko sztabu MOK trafi 47.504,88 
zł, czyli ponad 15 000 zł więcej niż 
przed rokiem.

W sumie Olkusz na rzecz chorych 
dzieci i seniorów zebrał 55.432,88 
zł. - Wszyscy spisali się na medal – 
mówi Elżbieta Barnaś, szef sztabu 
zlokalizowanego w MOK-u.

BUKOWNO
Tutaj też sztabowcy oznajmiają 

wielki sukces. Nie ma się co dziwić, 
skoro 38 885 zł to najlepszy wynik 
w 16-letniej historii WOŚP-u w Bu-
kownie. Z samych tylko aukcji Anna 

Strzelczyk uzbierała 10 364 zł. Do 
wspólnej puli dołożyło się także 
pozostałych 49 wolontariuszy, z któ-
rych część kwestowała już w sobotę, 
podczas 5. Biegu Ulicznego pn. „Policz 
się z cukrzycą”. Podczas imprezy 
był czas na badanie poziomu cukru 
w organizmie, symboliczne biegi 
oraz… przelot balonem. Pogoda dopi-
sała, mieszkańcy również. Niedzielne 
granie z Orkiestrą przy ul. Kolejowej 
rozpoczęły przedszkolaki, a także 
młodzi wokaliści z sekcji miejscowego 
MOK-u. W Bukownie nie mogło rów-
nież zabraknąć orkiestrowego tortu, 
którym liderzy sztabu poczęstowali 
całą widownię. A ta nie zawiodła, 
niemal w komplecie meldując się 
w sali widowiskowej. Przeprowadzo-
ny został również pokaz pierwszej 
pomocy, a sztab dzielnie wspierali 

strażacy ochotnicy. Wieczorem przed 
budynkiem Urzędu Miasta tradycyj-
nie już zagrała Orkiestra Dęta ZGH 
„Bolesław”, a niebo rozświetliły 
fajerwerki. To jednak nie był koniec 
atrakcji. Zanim bowiem rozpoczęło się 
wielkie liczenie, publiczności zapre-
zentowały się jeszcze dwa zespoły – 
bluesowo-rockowa „Banda Edwarda” 
oraz „Niby nic”.

KLUCZE
27 500 zł, czyli prawie tyle samo 

co przed rokiem udało się zebrać 
na rzecz WOŚP-u w gminie Klucze. 
Kwestowano nie tylko na ulicach, ale 
także podczas koncertu finałowego 
w DK „Papiernik”, gdzie wystąpili 
najmłodsi artyści od przedszkola-
ków po gimnazjalistów. Do wspólnej 
puli dołożyli się również członkowie 
Pustynnej Grupy Terenowej, którzy 
najpierw przeprowadzili rajd tereno-
wy z udziałem samochodów, quadów 
i motocykli, a później także zlicytowali 
gadżety przekazane przez ubiegło-

rocznego zwycięzcę „Dakaru” Rafała 
Sonika. W ten sposób udało się zebrać 
ponad 5 000 zł. Licytowano też fanty 
WOŚP-u (koszulki, zegary), a także 
maski karnawałowe przygotowane 
przez stowarzyszenie z Kolbarku. 
Imprezami towarzyszącymi nie-
dzielnemu finałowy WOŚP były bieg 
pustynny oraz nauka nurkowania na 
krytej pływalni.

BOLESŁAW
W Bolesławiu grano po raz czwar-

ty i po raz czwarty zanotowano tam 
rekord kwesty. Blisko 30 wolontariu-
szy w terenie i w miejscowym dworze 
zebrało 17 135,58 zł. Były pokazy 
tańca, animacje dla najmłodszych, 
nie zabrakło także atrakcyjnych 
licytacji i oczywiście wieczornego 
„światełka do nieba”.

JANGROT
Również i tutaj progres jest duży. 

Przed rokiem Jangrot przelał na konto 
fundacji WOŚP ponad 9 500 zł. W tym 
o prawie 5 000 więcej! To zasługa 
wszystkich osób zaangażowanych 
w organizację tego najmniejszego 
w powiecie sztabu. Tak jak wszędzie, 
było trochę kultury, dobrej zabawy 
i muzyki. Było też smacznie, dzięki 
kobietom z Koła Gospodyń Wiej-
skich.

24. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy przeszedł już 
do historii. Jaki on był? Rekordowy. 
Mimo wielu głosów krytyki płynących 
z ław sejmowych, organizatorzy na 
czele z Jurkiem Owsiakiem „mierzyli 
wysoko”. Nie zawiedli się, a cały świat 
udowodnił, że ta niezwykła Orkiestra 
może rzeczywiście grać do końca 
świata i jeszcze jeden dzień dłużej! Za 
rok też z Wami będziemy! Siema!

Rusza Akademia 
Malucha!

bolesław
Wiola�Wożniczko

Już w najbliższy poniedziałek, 
18 stycznia, w Bolesławiu startuje 
„Akademia Malucha”. We wszyst-
kich zajęciach mogą brać udział 
najmłodsi także z innych gmin. 
Wystarczy, że zainteresowani ro-
dzice skontaktują się z Centrum 
Kultury w Bolesławiu. Co ważne, 
zajęcia są bezpłatne.

Projekt „Akademia Malucha” 
o łącznej wartości ponad 20 tys. zło-
tych dotyczy przede wszystkim dzieci, 
które nie uczęszczają do żłobka czy 
przedszkola. Akademia z założenia 
ma być kontynuacją „Maluszkowych 
zabaw z muzyką”, prowadzonych 
w Centrum Kultury od ubiegłego roku. 
Zabawy te przyciągnęły uczestników 
nie tylko z gminy Bolesław, ale rów-
nież z Bukowna, Sławkowa, Olkusza 
czy Dąbrowy Górniczej. Stąd pomysł, 
aby poszerzyć ofertę dla kilkulatków.

Powstanie Akademii nie byłoby 
możliwe, gdyby nie 10 tys. złotych 
dotacji z Fundacji BGK w ramach 
programu „Na dobry początek!”. 
Środki te w dużej mierze zostaną 
przeznaczone na doposażenie Cen-
trum Kultury w materiały do zajęć 
z dziećmi. Pozyskanie dofinansowania 
to prawdziwy sukces, bowiem w kon-
kursie startowało aż 742 organizacji: 
biblioteki, fundacje, instytucje kul-
tury oraz stowarzyszenia. - Najwyżej 
oceniano projekty, które wykorzystują 
nowatorskie metody pracy z dziećmi 
i lokalne zasoby, angażują rodziców 
i instytucje partnerskie, tworząc in-
spirujące otoczenie do rozwoju dzieci. 
Z tym większą satysfakcją przyjęliśmy 
wiadomość, że wśród zaledwie 50 
wyróżnionych projektów jest również 
nasza Akademia Malucha, która 
w dodatku otrzymała pełne dofinan-
sowanie, o jakie się staraliśmy, czyli 
10 tys. zł – opowiada koordynatorka 
projektu Iwona Pilarz.

Rozpoczęcie „roku akademickie-
go” odbędzie się 18 stycznia o godz. 
18.00 w bolesławskim Centrum Kul-
tury. Podczas inauguracji maluszki 
otrzymają „indeksy”, na których 
będą zbierać pieczątki za udział 
w poszczególnych spotkaniach. Co 

przygotowano dla małych studentów 
i ich opiekunów w ciągu najbliższych 
kilku miesięcy? W każdy czwartek 
mogą razem bawić się przy muzyce 
podczas „Maluszkowych rozrusza-
nek”.  22 stycznia spotkają się całe 
rodziny, by posłuchać babcinych opo-
wieści „Z bujanego fotela” i wspólnie 
kolędować z chórem Kantare oraz ze-
społami „Psotki” i „kropkaPL” z miej-
scowego Centrum Kultury. Spotkanie 
jest otwarte dla wszystkich. Kolejna 
otwarta impreza, to zaplanowany na 6 
lutego bal maskowy, na którym razem 
z maluszkami mogą bawić się starsze 
dzieci - rodzeństwo i znajomi. Wiosna 
to czas na zabawy ruchowe na Orliku 
oraz miejscowej Ścieżce Zdrowia. 
Podczas majowego Święta Rodziny 
zaplanowano spektakl „Teatrzyk 
u Marysi”, w którym zagrają rodzice 
podopiecznych Akademii. Odbędą się 
też warsztaty z rękodzieła, spotkania 
z muzykami, koncert z udziałem 
dzieci ze skrzypcowej Szkoły Suzuki 
i szkółki baletowej, czy wyjazd do 
pracowni ceramiki.

Akademia proponuje innowa-
cyjne metody pracy z dziećmi. - Pod-
stawą zajęć będzie metoda ruchu 
rozwijającego Weroniki Sherborne 
oraz pedagogika zabawy Klanzy. Małe 
dzieci niekoniecznie chcą się uczyć 
i szybko się nudzą. Bardzo chętnie 
za to bawią się i stale są w ruchu. 
To właśnie wykorzystują obydwie 
metody. Podczas zajęć dzieci uczą 
się, choć wcale o tym nie wiedzą. 
Ruch rozwijający pomaga budować 
zaufanie, rozwija relacje i świado-
mość swojego ciała. Rodzice będą 
mogli wykorzystać to potem podczas 
zabawy z dziećmi w domu. Chcemy 
też rozwijać więzi wielopokoleniowe 
dlatego do zajęć włączamy dziadków 
i rodzeństwo. Zyskaliśmy nie tylko 
atrakcyjną ofertę zajęć dla kolejnej 
grupy wiekowej, ale też sposób na 
integrowanie lokalnego środowiska.– 
zapewnia Iwona Pilarz.

Partnerami projektu realizowa-
nego przez Centrum Kultury w Bole-
sławiu są: Koło Gospodyń Wiejskich 
z Bolesławia oraz Rada Sołecka 
Bolesławia.

Zapisy prowadzone są w Cen-
trum Kultury przy ul. Głównej 55 
w Bolesławiu, tel. 32/642 40 73.
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Przyjdź na bal – pomożesz 
dzieciom!

poWiat
Wiola�Wożniczko

Już od pięciu lat pomagają nie-
pełnosprawnym dzieciom, świetnie 
się przy tym bawiąc. Mowa o go-
ściach balu charytatywnego, który 
od 2012 roku organizuje Stowarzy-
szenie Dobroczynne „Res Sacra 
Miser” w Olkuszu. Tradycyjnie 
koniec karnawału upłynie właśnie 
na takiej zabawie.

Podobnie jak w ubiegłych latach, 
zainteresowanych charytatywnym 
balowaniem gościć będą Lucyna 
i Edward Szumerowie w „Dworku przy 
Lesie”. Stałym elementem imprezy 
jest aukcja m. in. dzieł sztuki, poda-

rowanych w dużej mierze przez na-
szych rodzimych artystów. O oprawę 
muzyczną już po raz piąty zadba 
znakomity zespół „Takton Band”. 
Jubileuszowa impreza nie odbędzie 
się bez niespodzianek.

Całkowity dochód z balu kolejny 
raz zostanie przeznaczony na wypo-
sażenie i funkcjonowanie Centrum 
Rehabilitacji Dzieci Niepełnospraw-
nych. Organizatorzy podkreślają, że 
bez ogromnej pomocy ludzi o wielkich 
sercach powstanie Centrum nie 
byłoby możliwe. – Kiedy zaczynaliśmy 
pięć lat temu z myślą o założeniu 
miejsca, gdzie niepełnosprawne dzieci 
będą mogły uczestniczyć w zajęciach 
rehabilitacyjno-terapeutycznych, 
nie spodziewaliśmy się aż takiego 

odzewu. Z każdym rokiem przekonu-
jemy się, że ludzi dobrej woli nie bra-
kuje. Nasi goście to przede wszystkim 
mieszkańcy powiatu olkuskiego, ale 
przyjeżdżają też osoby np. z Krakowa 
czy ze Śląska. Do tej pory pieniądze 
z wszystkich organizowanych bali 
przeznaczyliśmy na zakup sprzętu za-
równo do gabinetu rehabilitacyjnego, 
jak i do sali integracji sensorycznej. 
Koszt sprzętu jest ogromny, jedno 
urządzenie kosztuje zwykle kilka 
tysięcy złotych. Centrum mieści się 
w trzech lokalizacjach i w każdej 
z nich potrzebujące pomocy dzieci 
i ich rodzice znajdą fachowców i wy-
sokiej klasy wyposażenie, z którego 
mogą korzystać - opowiada wiceprezes 
„Res Sacra Miser” Mateusz Wysocki.

Bal na stałe wpisał się do ka-
lendarza karnawałowych imprez. 
Najlepiej świadczy o tym fakt, że część 
gości przychodzi na niego od pięciu 
lat. - Bardzo się cieszymy, że mamy 
stałe grono osób łączących pomoc 
z dobrą zabawą. Z każdym rokiem 
chcących w ten sposób wesprzeć 
niepełnosprawne dzieci przybywa – 
dodaje Mateusz Wysocki.

Zarezerwuj miejsce już dziś! 
Bilety można kupić w siedzibie 
„Res Sacra Miser” przy ul. Króla 
Kazimierza Wielkiego 12 w Ol-
kuszu. Więcej informacji można 
uzyskać pod nr tel.: 501 247 627 
lub 32/646 55 53.

pozostałe stojaki, również te za-
instalowane przy szkołach, mają 
najprostszą konstrukcję. Do tych „po-
wyginanych rurek przywierconych do 
ziemi” - jak o stojakach mówi spora 
grupa mieszkańców, można bez-
piecznie i wygodnie przypiąć rower, 
bez obawy, że ktoś go przewróci, czy 
nawet ukradnie.

- Stojaki, które pojawiły się 
w Olkuszu w ramach zrealizowanego 
projektu budżetu obywatelskiego, 
zgłoszonego przez grupę Rowerowy 
Olkusz, spełniają wymagania tzw. 
„standardów rowerowych” obowią-
zujących w największych miastach, 
takich jak Szczecin czy Warszawa. 
Oznacza to, że pozwalają możliwie 
najbezpieczniej i wygodnie przypiąć 
każdy rodzaj roweru – mówi Andrzej 
Wiekiera, autor zwycięskiego projektu.

Społeczne wątpliwości co do 
sposobu użytkowania stojaków mają 
rozwiać specjalne naklejki, które 
pojawią się na nich w momencie, gdy 
odpuszczą mrozy. Przed początkiem 
wiosny każdy ze stojaków będzie 
oznaczony, a mieszkańcy nie będą już 
snuć dziwacznych teorii dotyczących 
przeznaczenia, tych prostych meta-

lowych konstrukcji. Oprócz blokad, 
ławeczek czy bramek do krykieta, 
stojakom przypisuje się różne inne 
funkcje, np. stanowiska do przy-
pinania psów lub elementy siłowni 
zewnętrznej.

Nie tylko sam wygląd stojaków, 
ale także ich rozmieszczenie, wbrew 
panującym opiniom, jest przemy-
ślane. - Lokalizacje zostały ustalone 
na podstawie wcześniejszej akcji 
mapowania społecznościowego „Po-
stawmy (na) rower”. Mam nadzieję, że 
stojaki te będą coraz mniej intrygować 
mieszkańców i służyć tym, którzy na 
co dzień wybierają rower – dodaje 
Andrzej Wiekiera.

W całej gminie w ramach zwycię-
skiego projektu stanęło łącznie 170 
stojaków. Wartość kompletnej inwe-
stycji – z wykonaniem map i planów, 
trzech stacji naprawczych, a także za-
kupem i instalacją stojaków wyniosła 
niespełna 100 tysięcy złotych.

Grupa Rowerowy Olkusz także 
i w tym roku złożyła swój wniosek do 
budżetu obywatelskiego. Tym razem 
Wiekiera i jego przyjaciele starają się 
o zastosowanie w mieście kontraru-
chu, pilotażowo na kilku uliczkach 
w ścisłym centrum. To kolejne dzia-
łania społeczników, którzy ambitnie 
walczą o poprawę bezpieczeństwa 
i komfortu rowerzystów w Olkuszu.

Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Nowsze autobusy 
na ulicach

olkusz
Jakub�Fita

Kilka tygodni temu pisaliśmy 
na temat planów ZKG ”KM” do-
tyczących wymiany części taboru 
kursującego na liniach obsługiwa-
nych przez Związek. Postanowili-
śmy sprawdzić, jakie zmiany mogą 
odczuć pasażerowie olkuskich 
autobusów od 1 stycznia.

Od początku bieżącego roku 
w Olkuszu jeżdżą nowsze autobusy. 
Na tą chwilę wymiana taboru dotyczy 
linii „PS” oraz linii „G”, a także linii 
wjeżdżających do Olkusza z kierunku 
gminy Klucze. Przesiadka na nowsze 
autobusy podyktowana jest działania-
mi Zarządu Związku, który wymógł na 
przewoźnikach wymianę najstarszych 
pojazdów. Dzięki temu na części linii 
pojawiły się pojazdy młodsze nawet 
o 10 lat.

Największe zmiany można odczuć 
na linii „PS” na trasie osiedle Młodych 
- Cmentarz. Od poniedziałku do 
piątku, w godzinach szczytu, operator 
linii jest zobowiązany do obsługi tej 
trasy pojazdem o pojemności powyżej 
40 miejsc. Od nowego roku na tą linię 
skierowany został więc niskopodłogo-
wy autobus marki MAN, który może 
pomieścić nawet do 60 pasażerów. 
Pozytywna zmiana dotyczy także linii 
„G”, która w godzinach największego 
ruchu jest obsługiwana autobusem 
MAN Lion`s z 2006 roku. 

Poranny kurs szkolny z Golczo-
wic do Olkusza od początku stycznia 
wykonywany jest także większym 
pojazdem, który został specjalnie 
zakupiony do obsługi tej linii. Zmiana 
spowodowana jest skargami pasaże-
rów, którzy narzekali na tłok w auto-
busie linii 474, szczególnie na odcin-
ku Pomorzany - Centrum. Najwięcej 

skarg dotyczyło kursów porannych. 
Od nowego roku operator linii został 
zobowiązany do obsługi tych kursów 
pojazdem większym, co zdecydowanie 
podniosło komfort podróżowania. 

Duży 90-miejscowy MAN pojawił 
się także na linii 472 i 477 (do Rodak 
i Chechła). Kursuje on w godzinach 
dojazdu do szkół oraz w kursach 
powrotnych po godzinie 14. Z obsługi 
linii ZZ (do Zawady) oraz ZP (do Ko-
gutka) wycofane zostały także dwa 
Jelcze oraz dwa minibusy Mercedes 
Sprinter i Volkswagen Crafter, które 
nie były przystosowane do komuni-
kacji miejskiej i na które skarżyli się 
pasażerowie. W ich miejsce kursować 
będą Solarisy znane pasażerom z ob-
sługi linii M.

Decyz ją  Zarządu Związku 
w części pojazdów zamontowane 
zostały także kamery, które rejestrują 
kierowców. Ma to na celu sprawdze-
nie, czy kierowcy za każdym razem 
sprzedają bilety pasażerom. Jedno-
cześnie od nowego roku pasażerowie 
autobusów wchodzą do pojazdów wy-
łącznie przednimi drzwiami. Działania 
te mają na celu walkę z gapowiczami.

Ponadto W ZKG”KM” trwa wdra-
żanie aplikacji kiedyprzyjedzie.pl. 
Jest to innowacyjny system dyna-
micznej informacji pasażerskiej, który 
zapewnia mieszkańcom dostęp do 
informacji o rzeczywistych godzinach 
przyjazdu ich środków transportu, 
a przewoźnikom daje możliwość nad-
zoru nad realizacją rozkładów jazdy. 
Jak zapewniają władze Związku, już 
niebawem olkuscy pasażerowie będą 
mogli sprawdzić na smartfonach, 
za ile minut w czasie rzeczywistym 
przyjedzie dany autobus. 
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Wylewki agragatem mixokret 
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, iż w związku  
z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1777) Gmina Olkusz przystępuje do prac nad 
Gminnym Programem Rewitalizacji Olkusza na lata 2016 – 2026. 

Na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco 
ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej zostanie 
wyznaczony na terenie Gminy Olkusz obszar zdegradowany, w ramach którego wyodrębniony zostanie 
obszar rewitalizacji. Dla tego obszaru planowane jest uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji 
Olkusza. 
W ramach programu zamieszczona zostanie lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które mają na celu 
wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Mogą to być przedsięwzięcia inwestycyjne, budowlane, 
poprawiające dostępność do infrastruktury technicznej na danym obszarze ale także programy działań 
społecznych, edukacyjnych czy też kulturalnych. Działania rewitalizacyjne prowadzone kompleksowo 
będą wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców terenów przyległych oraz innych użytkowników. 
Mieszkańcy obszarów objętych rewitalizacją są grupą bezpośrednio odczującą pozytywne skutki 
prowadzonych działań. 
Biorąc pod uwagę długofalowy, złożony i kosztowny charakter działań rewitalizacyjnych, Gminny 
Program Rewitalizacji Olkusza powinien umożliwiać również korzystanie zainteresowanym podmiotom 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i innych źródeł finansowania.
W związku z powyższym zapraszam do odwiedzin strony internetowej  Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu oraz zakładki BIP Gminy Olkusz gdzie został zamieszczony harmonogram prac nad GPR-
em oraz ankieta na temat identyfikacji obszarów problemowych i pomysłów wyprowadzenia danego 
terenu z sytuacji kryzysowej. 

Termin zbierania ankiet – 15.02.2016 r.
Jednocześnie zapraszam Radnych Rady Miejskiej, Sołtysów, Przewodniczących Osiedli, 
przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców do 
aktywnego uczestnictwa w otwartej debacie, która odbędzie się w dniu 28.01.2016 r. o godz. 15.30 
w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.
Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu.

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz!
 
Pragnę poinformować, że głosowanie na zgłoszone przez mie-
szkańców Miasta i Gminy Olkusz propozycje zadań do II edycji 
budżetu obywatelskiego odbędzie się w dniach 1–12 lutego b.r.

Głosowanie odbywać się będzie w 2 formach:
internetowo, poprzez wypełnienie interaktywnej  • 
karty do głosowania,
tradycyjnie, poprzez wypełnienie papierowej karty do • 
głosowania w punktach do głosowania.

18 stycznia 2016 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 
dokona wyboru zadań, które zostaną poddane pod głosowanie 
mieszkańców.

19 stycznia 2016 roku o godzinie 16.00 w sali Konferencyjnej 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu odbędzie się losowanie 
numerów dla zadań, na które głosować będą mieszkańcy.
Na losowanie gorąco zapraszam wszystkich mieszkańców Miasta 
i Gminy Olkusz.

Za tydzień w Przeglądzie Olkuskim i na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy Olkusz opublikowany zostanie wykaz 
zadań, na które będzie można głosować i lista punktów do 
głosowania.

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, 
informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach 
od 15.01.2016 r. do 05.02.2016 r. wywieszony będzie 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- część działki nr 1712/2 położonej w Olkuszu przy ul. Bóźniczej 
z przeznaczeniem pod dojazd, dojście;

- część działki nr 3353/85 położonej w Olkuszu przy ul. Legionów 
Polskich z przeznaczeniem pod plansze reklamową,

- części działek nrnr 1053/7, 1053/8 położone w Troksie 
z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną,

- działki nrnr 506, 507/1, 508, 509, 510/1, 510/2, 511, 512, 513, 514, 
515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 
528, 529, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 558, 
604, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 
618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 637, 638, 639, 
640, 641, 642, 643, 644, 645/1, 645/2 położone w Niesułowicach 
z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 226) lub pod numerem telefonu (32) 
626-02-26.

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

Inspektor Wydziału  
Drogowo-Inwestycyjnego

pełny etat
 

Więcej informacji na stronie internetowej  
www.umig.olkusz.pl
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A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

kolejny zastrzyk finansowy  
dla szkolnictwa zawodowego

W dniu  12.01.2016  r.  w  Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia 
Zawodowego  im. Stanisława Staszica 
w Olkuszu, odbyła się konferencja doty-
cząca „Wsparcia finansowego dla szkół 
zawodowych w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.”

W spotkaniu wzięli udział: Małopolski 
Wicekurator Oświaty Pan Grzegorz Baran, 
Wicestarosta Powiatu Olkuskiego Pan 
Jan Orkisz, Dyrektor Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie Pani Ewa Szydłowska – 
Koryczan, Dyrektor Wydziału  Edukacji, 
Kultury  i  Kultury  Fizycznej  Starostwa 
Powiatowego w Olkuszu Pan Waldemar 
Mendak, Dyrektor Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości Pan Rafał Solecki, pra-
codawcy i partnerzy wspierający szkolnic-
two zawodowe, dyrektorzy szkół.

Dyrektor CKU  i KZ w Olkuszu Pani 
Aldona  Nowicka  witając  przybyłych 
podkreśliła, że „prędkość zmian zachodzą-
cych w edukacji jest wolniejsza niż pręd-
kość  rozwoju gospodarki. Uczestnictwo 
szkół zawodowych w realizacji Projektu 
niewątpliwie  wpłynie  na wyrównanie 
tych dwóch prędkości.” ZS Nr  1  zawsze 
wychodzi  naprzeciw  nowoczesnym 
tendencjom w szkolnictwie zawodowym 
i koreluje z planami rozwoju szkolnictwa 
zawodowego prezentowanymi podczas 

spotkania.  Konferencji  przyświecała 
idea  terytorialnego podejścia w kwestii 
kształcenia zawodowego.

W prezentacjach przedstawionych 
przez Dyrektora MCP Pana Rafała So-
leckiego  i  Panią  Annę  Buczek  z MCP 
podkreślono,  że  potencjał  edukacyjny 
tkwi w wykorzystaniu potrzeb rynku pracy 
na danych obszarach województwa tzw. 
Subregionach. Celem Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014-2020 jest zwięk-
szenie  szans  na  zatrudnienie  uczniów 
kształcących się w szkołach zawodowych 
stosownie  do  potrzeb  Subregionów. 
W ramach Programu na kształcenie za-
wodowe uczniów przyznano 65 mln euro. 
Z tej kwoty pula 50 mln euro, która została 
rozdzielona pomiędzy pięć Subregionów, 
została przeznaczona m. in. na utworze-
nie Centrów Kompetencji Zawodowych. 
Posiadana  baza  dydaktyczna w  danej 
branży,  liczba uczniów w danej branży, 
uwarunkowania komunikacyjno-logistycz-
ne, wyniki egzaminów zewnętrznych oraz 
funkcjonujący  ośrodek Egzaminacyjny 
OKE w danej branży to przesłanki warun-
kujące  lokalizację Centrów Kompetencji 
Zawodowych w Subregionach. Centrum 
powinna tworzyć co najmniej jedna szkoła 
prowadząca  kształcenie  zawodowe. 
W skład  funkcjonowania CKZ obligato-
ryjnie  będą włączone przedsiębiorstwa 
poprzez  tworzenie  klas  patronackich, 

udział w  opracowaniu  programów na-
uczania  i  realizacji  praktycznej  nauki 
zawodu, organizację i realizację staży oraz 
praktyk zawodowych. Od 2013 r. wartość 
stypendiów przyznanych uczniom ZS Nr 
1 od firm Krakservis Sp. Z o.o. i Plast-Met 
wyniosła w sumie 43 355 zł.

Do  innych  zadań  CKZ  będą  na-
leżeć m.  in.  rozwój współpracy  szkół 
zawodowych  z  uczelniami wyższymi, 
prowadzenie kursów i szkoleń związanych 
z nabywaniem dodatkowych kwalifikacji, 
wdrażanie  nowych  technologii.  „Do 
efektywnego  nauczania  zawodowego 
potrzebna jest symbioza między przemy-
słem a szkołą. Kompetencje zawodowe, 
jakie uzyskują uczniowie w  trakcie pro-
cesu edukacyjnego,  są zawsze szersze 
niż  potrzeby wymagane na  aktualnym 
rynku  pracy.  Aby  zmniejszyć  dystans 
pomiędzy kształceniem w szkole zawo-
dowej a życiem zawodowym, potrzebna 
jest wola  i  odpowiednie  fundusze.  ZS 
Nr  1  w  znakomity  sposób  pokazuje, 
jakie możliwości mają  szkoły. Dlatego 
jest ważne,  aby  pieniądze,  które  będą 
przyznane, były wykorzystane w sposób 
mądry” – podkreślił Wicekurator Oświaty 
Pan Grzegorz Baran. Wicestarosta Pan 
Jan Orkisz wyraził życzenie, aby powiat 
olkuski wyprzedzał  potrzeby  lokalnego 
rynku pracy.
� ZS�Nr�1�w�Olkuszu

R E K L A M A

ŻaRNowiec
Olgerd�Dziechciarz

Ponad dwa stulecia temu zmarł 
w Żarnowcu Joel Barlow. Źródła 
różnie podają datę jego śmierci: 
24, 26 a nawet 28 grudnia 1812 
r. Do dziś zachowała się jednak 
w kruchcie tutejszego kościoła 
tablica epitafialna, która jako datę 
jego śmierci podaje 26 grudnia: 
„Joel Barlow Plenipotens Minister 
a Statibus Unitis/ Americae ad 
Imperatorem Gallorum et Regem 
Italiae/ intenerando hicce obiit 26 
decembris Anno Domini 1812.”

Ta sama data widnieje w aktach 
parafialnych (dzięki nim znamy nawet 
godzinę zejścia Barlowa - „dwunasta 
w południe”). Spróbujmy wyjaśnić 
tajemnicę dlaczego w kościele kato-
lickim zawisła tablica upamiętniająca 
śmierć protestanta. A może rację mają 
ci z historyków, którzy twierdzą, że 
Joel Barlow nie był protestantem 
tylko katolikiem? Drugą tajemnicą 
jest data powieszenia owej płyty oraz 
osoba, która to uczyniła. Odpowiedz-
my jednak na pytanie, kim był sam 
Barlow i co robił z Żarnowcu? 

Urodził się Joel Barlow 24 marca 
1754 r. w Redding, (kolonia Connecti-
cut), jako jedno z dziewięciorga dzieci 
bogatego właściciela farmy Samuela 
Barlowa i jego żony Esther. Nauki po-
bierał w Dartmouth College, a w 1778 
ukończył studia na słynnym uniwer-
sytecie Yale. Joel Barlow to jeden 
z twórców amerykańskiej poezji; już 
w roku ukończenia Yale opublikował 
swój pierwszy poemat „The Prospect 
of Peace”, w którym piętnował niewol-
nictwo. Z kolei w wydanym w 1787 r. 
9-tomowym poemacie alegorycznym 
„The Vision of Columbus” wieszczył 
wizję przyszłej wielkiej Ameryki 
i ogólnoludzkiego braterstwa. Wydany 
w 1793 r. poemat heroikomiczny „The 
Hasty Pudding”, [Pochopny budyń] 
to jeszcze dziś jedno z najsłynniej-
szych dzieł poetyckich wczesnej 
amerykańskiej liryki. Barlow pisał też 
zaangażowane traktaty polityczne). 
Obok poezji drugą jego pasją była 
dyplomacja. Nim jednak stał się dy-
plomatą, parał się i innymi zajęciami. 
Ten absolwent Yale, w czasie wojny 13 
kolonii o niepodległość był kapelanem 
wojskowym. W lipcu 1784 założył 
przy Hartford (Connecticut), tygo-
dnik „American Mercury”. W 1787 
r. wybrał się do Francji, gdzie żywo 
zainteresował się ideami republikań-
skimi, by w rezultacie wziąć udział 
w Rewolucji Francuskiej. W 1792 r. 
opublikował w Anglii radykalny esej 
„Advice to the Privileged Orders” 

(Rada dla uprzywilejowanych klas). 
Oczywiście, konserwatywna Anglia 
nie była zadowolona z tych publikacji 
(napisanych do tego przez jednego 
z buntowników), toteż rychło zostały 
zakazane. W 1792 roku przyznano 
Barlowowi francuskie obywatelstwo.

Jako mąż stanu był Barlow, np. 
konsulem amerykańskim w Algerze 
(w latach 1795-97). W roku 1805 
wrócił do Ameryki i przez następne 
lata mieszkał pod Waszyngtonem.

Od 1811 r. znów był w Europie, 
posłując przy francuskim dworze. 
Można nawet powiedzieć, że właśnie 
przez to posłowanie trafił do Polski, 
do Żarnowca, a potem na tamten 
świat. Brał bowiem udział w misji, 
której celem była konferencja z Napo-
leonem w Wilnie. I znów w książkach 

różnie piszą. Jedni bowiem twierdzą, 
że Barlow trafił do Żarnowca (i na 
tamten świat), gdy wracał od Napo-
leona (który notabene nie znalazł 
czasu na rozmowę z dyplomatą). 
Inni za to dowodzą, że dopiero na 
ową konferencję zdążał. Osobiście 
przychylam się do pierwszej wersji. 
Potwierdza to historia pochodzącego 
z niedalekiej Tczycy, kuriera 5 pułku 
strzelców konnych, Adama Jakuba 
Piwowarskiego, który przed niechyb-
ną śmiercią z winy mrozu uratowany 
został właśnie przez Joela Barlowa, 
jadącego wtedy z Warszawy do Kra-
kowa. Piwowarski był razem z Barlo-
wem, gdy ten zachorowawszy, w celu 
szybkiego wykurowania zatrzymał 
się na kilka dni w Żarnowcu. Potem 
prawdopodobnie towarzyszył w ostat-
nich chwilach swemu zbawcy (wraz 
z synem lub siostrzeńcem Barlowa), 
choć inna wersja mówi, że Piwowarski 
był wtedy w rodzinnej Tczycy, gdzie 
sam mocował się ze śmiercią. Jak 
wspominał w 1996 r. potomek tego 
żołnierza, ówczesny kustosz Muzeum 
Historycznego w Krakowie Stanisław 
Piwowarski, jego przodek walczył jesz-

cze potem pod Lipskiem, a następnie, 
gdy wrócił do rodzinnej miejscowości, 
ufundował Barlowowi tablicę (zgodę 
na to wydać musiał sam biskup). 
Wedle więc tej opowieści tablicy nie 
ufundowała rodzina zmarłego.

Ponoć Joel Barlow jeszcze w Żar-
nowcu stworzył swe ostatnie wier-
sze. Skonał w izbie gościnnej stacji 
pocztowej. Wedle wielu spoczął na 
żarnowieckim cmentarzu. Niestety, 
nieznane jest dokładne miejsce jego 
pochówku, bo nie zachował się żaden 
nagrobek. Wedle relacji prawnuka 
uratowanego żołnierza , Juliana 
Piwowarskiego - takowy pomnik był 
(i to z chęcińskiego marmuru!). Ufun-
dować go miała wdowa po Barlowie, 
Małgorzata (lub Ruth) Barlow. Ów 
nagrobek miał się rozsypać ze starości 
między 1830 a 1880 rokiem. Julian 
Piwowarski opisuje nawet miejsce, 
w którym stał ów nagrobek: „Wiem 
na pewno, że nagrobek Joela Barlowa 
znajdował się w pobliżu głównego 
wejścia do kościółka”. Powód ta-
kowego umiejscowienia pochówku 
Barlowa tłumaczy zaś: „Amerykanin 
był pastorem protestanckim i, zgodnie 
z istniejącymi zwyczajami, a może 
przepisami kościelnymi, powinien 
być pochowany blisko płotu (obecnie 
ogrodzenia)”. Możliwe więc, że miej-
scem złożenia doczesnych szczątków 
poety i dyplomaty był przykościelny 
dziedziniec.

Jeszcze przed II wojną świato-
wą Amerykanie czynili starania, by 
w Żarnowcu wznieść pomnik ku czci 
Joela Barlowa. Ks. J. Wiśniewski 
pisał: „W 1930 r. do kongresu ame-
rykańskiego wpłynął wniosek sena-
tora Glenna, wzywający rząd Stanów 
Zjednoczonych do wyasygnowania 
10.000 dolarów na koszt budowy 
pomnika poety-dyplomaty Jacka 
Barlowa nad jego grobem w Żarnowcu 
pod Krakowem. Barlow, towarzysz 
broni Pułaskiego i Kościuszki w czasie 
wojny o niepodległość Stanów, był 
gorącym przyjacielem Polski. Będąc 
przy Napoleonie w czasie wyprawy 
rosyjskiej w charakterze posła Stanów 
Zjednoczonych, Barlow rozchorował 
się, i w czasie odwrotu armji fran-
cuskiej zmarł w Żarnowcu, gdzie też 
został pochowany na miejscowym 
cmentarzu”. 

Dodajmy do tych polskich zna-
jomości Barlowa jeszcze jedną, kore-
spondencyjną, z królem Stanisławem 
Augustem Poniatowskim, któremu 
nasz bohater przesłał np. gratulacje 
z okazji Konstytucji 3 Maja.

Joel Barlow – poeta i dyplomata

W cyklu tym Olgerd Dziechciarz, historyk, dziennikarz, pisarz, autor 
3-tomowego „Przewodnika po Ziemi Olkuskiej”,  

opowiadać będzie o ciekawych wydarzeniach z przeszłości, cennych 
zabytkach i zapomnianych miejscach Powiatu Olkuskiego.   

W miarę możliwości cykl ilustrowany będzie nowymi zdjęciami lub 
fotografiami z archiwum autora.

Joel�Barlow,�sztych�z�epoki.

Nowa oferta Domu Kultury 
w Wolbromiu

Wolbrom
Ewa�Barczyk

Z początkiem roku zarząd nad 
Zespołem basenów przy ul. Ka-
miennogórskiej przejął Dom Kul-
tury w Wolbromiu. Ponieważ plany 
były znane już od kilku miesięcy, 
dyrektor Piotr Gamrot przygoto-
wywał się do podjęcia wyzwania 
już od jakiegoś czasu. Spotykał się 
ze specjalistami, szukał pomysłów 
i inspiracji. Teraz przyszedł czas na 
podjęcie konkretnych działań.

Obiekt przy Kamiennogórskiej 
w Wolbromiu ma wielki potencjał 
i jest położony w bardzo atrakcyjnym 
miejscu. Niestety, od wielu lat nie 
miał szczęścia do modernizacji, co 
przekładało się na malejące zaintere-
sowanie coraz bardziej wymagających 
użytkowników. Do końca 2015 roku 
był zarządzany przez Wolbromski 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Wolbromiu. Decy-
zją burmistrza od 1 stycznia 2016 r. 
stał się częścią znajdującego się nie-
opodal Domu Kultury w Wolbromiu. 
Jego dyrektor Piotr Gamrot, który za 
swoje dotychczasowe kreatywne osią-
gnięcia został ostatnio nagrodzony 
przez burmistrza, będzie miał nowe 
pole do popisu.

- Rozpocząłem od poważnej roz-
mowy z dotychczasowymi pracowni-

kami. Zaproponowałem im przejście 
do pracy w DK. Ratownicy, którzy są 
na basenie niezbędni, otrzymali pro-
pozycję zatrudnienia na dotychcza-
sowych warunkach, czyli na etacie. 
Podobnie umowę o pracę podpisali-
śmy z jedną z osób odpowiedzialnych 
dotychczas za techniczne utrzymanie 
krytego basenu – informuje dyrektor 
Gamrot. - Pozostali pracownicy do 
końca sierpnia mogliby zostać na 
okres próbny na umowę zlecenie, 
z gwarancją późniejszego zatrudnie-
nia na umowę o pracę dla wszyst-
kich, którzy sprawdzą się w nowych 

warunkach. Nikt się nie zgodził, więc 
ogłosiliśmy szybki nabór chętnych 
do pracy na oferowanych zasadach 
– w ciągu kilku godzin skompleto-
waliśmy nowy zespół do utrzymania 
obiektu: sprzątania i sprzedaży bile-
tów. W sumie dotychczasowa obsada 
basenu zmniejszyła się z 14 do 9 osób. 
Na basenie nie będzie kierownika, 
a nadzór nad całością spraw zwią-
zanych z jego działalnością będzie 
sprawowała jedna z instruktorek za-
trudnionych w DK, której zwiększono 
zakres obowiązków - relacjonuje nowy 
szef basenu.

Jeżeli chodzi o  funkcjonowanie 
obiektu, na początek planowane są 
drobne zmiany: w szatni pojawią się 
nowe, zamykane szafki na odzież, 
a pokój kierownika będzie przebudo-
wany na recepcję, gdzie będzie można 

kupić bilety (także na imprezy w DK), 
uzyskać wszelkie informacje, a także 
pozostawić w depozycie cenniejsze 
rzeczy. Do końca stycznia zostanie za-
montowany na basenie automatyczny 
system uzdatniania wody, w którym 
sonda będzie analizowała stan wody, 
a dane automatycznie przekazane 
do komputera będą przetwarzane na 
konieczne działania. Do końca marca 
użytkownicy basenu na wejściu 
otrzymają powszechne już na tego 
typu obiektach bransoletki z pomia-
rem czasu przebywania na basenie. 
Kolejne prace modernizacyjne będą 
skierowane na lepsze wykorzystanie 
istniejących pomieszczeń. Miejsce, 
gdzie teraz funkcjonuje kawiarnia 
zostanie wykorzystane do nowych 
celów: w narożniku powstanie jakuz-
zi, a z drugiej strony tor wodny do 
nauki pływania dla dzieci. Kawiarnia 
zostanie przeniesiona w inne miej-
sce. W głównej hali, gdzie znajduje 
się niecka krytego basenu, zostanie 
wydzielona strefa rekreacji dla osób 
mniej zainteresowanych pływa-
niem, ale chętnych do wypoczynku 
w wodzie. Znajdzie się tam miejsce 
na dysze do wodnych masaży i inne 
atrakcje. W części do pływania zosta-
nie wydzielony specjalny tor, który 
będzie można indywidualnie wynająć. 
W budynku krytego basenu znajdzie 
się także miejsce na siłownię i grotę 
solną z muzykoterapią oraz powstaną 
nowe szatnie.

W związku z opracowanym przez 
Gminę raportem o stanie technicz-
nym dachu nad krytą pływalnią do 
końca przyszłego roku konieczne 
jest dokonanie jego gruntownego 
remontu. Dyrektor Gamrot rozważa 
też zastosowanie pomp ciepła, dzięki 
którym można by odzyskać nawet 75 
% obecnie traconej energii cieplnej. 
Niewielką, ale jednak oszczędność 
można też uzyskać na stopniowej 
wymianie grzejników na bardziej 
nowoczesne.
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ZDROWIE i URODA
ALERGIA
Bezbolesne testy alergiczne, odczulanie alergii, 
test obciążeń organizmu. ALERGO-MED  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (2 piętro) Olkusz. Tel.  
511 998 966.

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

Tomasz Micorek, lek. med. USG jamy brzusznej, 
USG Doppler naczyń. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 
64 „Centrum Medyczne”, środa i piątek 16.00-
19.00. Rejestracja Tel. 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, 32 645 54 97.

Lek. Sebastian Mosiej - Specjalista Chirurgii 
Ogólnej. Zabiegi ambulatoryjne - usuwanie 
znamion, guzów skóry i tkanki podskórnej. Bada-
nie usg tarczycy, biopsje tarczycy. Konsultacje. 
Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa od 16.30 reje-
stracja tel. 32 754 34 64 po 14, 608 681 422.

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

CHIRURG oRtopEdA
Krzysztof Dziurowicz, specjalista chirurgii  
urazowej i ortopedycznej. Olkusz, al. 1000-lecia 
16,  wtorek,  piątek.  Rejestracja 10-18.  
Tel. 32 645 12 21.

Robert Kubat, specjalista ortopeda traumatolog. 
Olkusz, al. 1000-lecia 16, tel. 602 639 497,  
32 645 12 21.

Jacek Piotr Osuch, specjalista chirurg ortopeda 
traumatolog. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budy-
nek naprzeciw szpitala - obok piekarni). Rejestra-
cja tel. 666 329 480. Przyjmuje: pon, czw.  
od godz. 15.00 (zamienne wtorki).

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

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.

Manfred Zappa dr n. med. specjalista II st. chi-
rurgii ortopedycznej. Leczenie schorzeń układu 
kostno-stawowego, leczenie: fala uderzeniowa, 
laser. Olkusz, ul. Piłsudskiego 18. Wt-pt. 14-17. 
Rejestracja godz.10-17. Tel.786 866 820.

CHoRoBy ZAKAŹnE 
Maria Izdebska lek. specjalista chorób zakaźnych 
diagnostyka i leczenie schorzeń wątroby  
Olkusz, kr. K. Wielkiego 64 pok.11 / I piętro.
Rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 10-18,  
sob. 10-13.

dERmAtoLoG
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.

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

dIEtEtyK
Dietetyk - skuteczne odchudzanie i dietoterapia 
w nadciśnieniu, cukrzycy i innych schorzeniach, 
przygotowanie żywieniowe do ciąży, konsultacje 
dla dzieci i młodzieży, mgr inż. Sonia Wojtal, 
Olkusz. ul. Sławkowska 5/6, tel.504 076 245,  
www.diet-fit.pl

Klaudia Parcz, mgr dietetyk - programy odchu-
dzające i regeneracyjne, diety specjalistyczne w 
jednostkach chorobowych, programy żywie-
niowe dla sportowców oraz żywienie kobiet 
planujących ciążę. Olkusz, ul. Nowa 13 tel.  
795 638 226, www.poradniametabo.pl

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

lek.med. Anna Wasyliszyn-Nowak specjalista 
chorób wewnętrznych , specjalista endokrynolog 
przyjmuje w pon. i śr. po wcześniejszej rej. tel: 
32-645-44-70, K. K. Wielkiego 64, Olkusz.

Lek. Aneta Zasada – Jajkiewicz, endokrynolog. 
Przyjmuje w NZOZ PRO FAMILIA, ul. Jana Kantego 
28. Rejestracja pod nr telefonu: 32 754 35 22.

Dr n. med. Agnieszka Żak-Gołąb, endokrynolog. 
NEUROKARD, ul. Pocztowa 3, Bukowno, tel.  
668 127 238.

GImnAstyKA KoREKCyjnA
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKANKA 
mgr Ryszard Majewski, Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Tel. 664 159 510 www.skakanka.net

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

Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.  
Ul. Nowa 13, pon. i czw. 17-18. Tel. dom.  
32 754 88 08, tel. 607 276 753, 695 942 182.

Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A, tel.  
602 790 022, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.

Kamila Węglarz, lek. med., specjalista ginekolog 
- położnik. Olkusz ul. Nowa 13, środa od 16.00, tel. 
698 647 375.

poradnia schorzeń sutka• 
Lek. Sebastian Mosiej. Diagnostyka i leczenie 
chorób piersi i tarczycy (usg, biopsje cienkoigłowe, 
mammotomia). Zabiegi ambulatoryjne. Konsulta-
cje. Olkusz, ul. Sławkowska 4. Środa od 16.00 
rejestracja tel. 32 754 34 64, 608 681 422.

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.

KARdIoloG
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kar-
diolog, specjalista chorób wewnętrznych. EKG, 
echo serca, konsultacje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. 
K.K. Wielkiego 64 (Gabinety Specjalistyczne). Rej. 
32 6454470 pn-pt 10-19.

Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 
USG, DOPPLER. Rejestracja tel. 796 797 112, 
wt.16-18, pt.16-18.

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.

Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsul-
tacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG. Pt. od 
g.16. Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. 32 6454470, 
602 489 648. www.kardiolog-olkusz.pl

Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog. 
Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzol-
kusz.pl Rejestracja telefoniczna. Tel. 604 052 
027.

lARynGoloG
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngo-
log. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”).  
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Śr. i pt. 17-19.

Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz,  
ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032, 
32 754 34 64 (po 15.). Pon., czw. 15-17.

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.

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

Gabinet Logopedyczny mgr Ewa Kania, pedagog, 
logopeda. Tel. 512 301 127.

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

Diagnoza i Terapia Logopedyczna mgr Katarzyna 
Redel, logopeda. Nowoczesny gabinet mobilny 
(dojazd do pacjenta).  Terapia zaburzeń  
mowy i rozwoju Metodą Krakowską. Więcej:  
www.fb.com/logopedaolkusz. Tel: 886 490 060.

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny ORATIO 
Anna Szotek  -  logopeda dyplomowany,  
specjalista neurologopeda-surdopedagog. 
Olkusz, ul. F. Chopina 2 Tel. 698679254.  
www.logopeda.olkusz.pl

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

mEdyCynA EstEtyCZnA
Medesto, szeroki zakres zabiegów medycyny 
estetycznej. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, wt. 
8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.

Studio Venus, dr n. med. Joanna Sułowicz, 
dermatolog, wenerolog, lekarz medycyny este-
tycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny este-
tycznej. Olkusz, Krakowskie Przedmieście 7, tel. 
501 310 050.

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

mEdyCynA nAtURAlnA
BIO-TERAPIE – Testy obciążeń organizmu (drob-
noustroje, alergia, toksyny). Terapia biorezonan-
sowa (egzogenna, indukcyjna, BRT adaptacyjna). 
www.bio-terapie.pl Rejestracja telefoniczna  
606 371 592.

nEfRoloG
Paweł Koźmiński, dr n. med., spec. nefrolog, 
leczenie chorób nerek, układu moczowego, 
nadciśnienia tętniczego. Olkusz, ul. Bucho- 
wieckiego 15A. Rejestracja od pon.-sob. 8-20.  
Tel. 32 645 49 02 / 04.

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

Maria Marciniak – Chmielewska, lekarz neurolog. 
Olkusz, ul. Nowowiejska 11, wtorek i czwartek  
16 – 17. Tel. 696 02 47 35.

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

Przemysław Puz, dr n. med. specjalista neurolog. 
NEUROKARD, Bukowno, ul. Pocztowa 3. Rejestracja 
telefoniczna: 668 127 238.

oKUlIstA
Anita Lyssek-Boroń, dr n. med. specjalista 
chorób oczu. Olkusz, ul. Parkowa 9a, wt., czw. od 
16.30. Rejestracja tel. 606 790 500.

„OKO-TEST” Specjalistyczny Ośrodek Diagno-
styki i Leczenia Schorzeń Narządu Wzroku pod 
kierownictwem med. Dr n. med. Violetty Tom-
czyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 
(bud. Apteki). Rejestracja tel. 32 643 25 85,  
godz. 12-16.

„VIS-OPTICA” Katarzyna Rataj-Pająk, lek. med. 
specjalista chorób oczu. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
( n a  p r ze c i w ko  s z p i ta l a ) .  Re j e s t ra c j a 
tel. 784 820 130, w przypadkach pilnych tel.  
508 177 970.

onKoloG
Tomasz Muszalski, lek. med. specjalista onkoli-
gii klinicznej. Przyjmuje w poniedziałki od godz. 
16.00. NZOZ Profamilia, Olkusz, ul. J. Kantego 28. 
Tel. 32 754 35 22.

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

pEdIAtRA

Małgorzata Bargieł-Padło, lek. chorób dzieci.
Olkusz, wizyty domowe, ul. Żuradzka 27,  
tel. 32 643 08 89, 602 224 220.

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.

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

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

psyCHIAtRIA  
/ psyCHotERApIA
Anna Chmiest, psychiatra, psychoterapeuta 
Przyjmuje Olkusz, ul. Nowa 13, śr., czw., pt. 15-20. 
Wizyty domowe. Rejestracja tel. 519 343 030. 
www.psychiatra.olkusz.pl

Gabinet Psychoterapeutyczny - Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 
www.olkuszpsycholog.pl

Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś 
diagnoza psychologiczna, psychoterapia dzieci 
i młodzieży. Tel. 608 462 479.

Janusz Morasiewicz, dr med., spec. psychiatra, 
certyfikat psychoterapeuty Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, (nad apteką). Czw. 15-20. Rejestra-
cja tel.: 603 852 092, 12 419 13 89. Kraków, ul. 
Konarskiego 42/2 (boczna Lea), wt. 15-20, czw. 
9-13, pt. 15-20. www.psychoterapeuta-krakow.com.pl 
e-mail: psyche@psychoterapeuta-krakow.com.pl

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

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

REHABIlItACjA
Dominika Dudek, mgr fizjoterapii, dziecięcy 
terapeuta NDT-Bobath. Olkusz, ul. Dworska  
19 a, www.reha-bobas.pl Tel.606626902.

EWA - MED Miejskie Centrum Rehabilitacji 
w Olkuszu. Mózgowe porażenie dziecięce. Wady 
postawy. Bóle kręgosłupa. Rwa kulszowa 
i barkowa, schorzenia neurologiczno-ortopedy-
czne, masaż lecznicy.  Wizyty domowe. 
Tel.884337112.

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

Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Rehabilitacja w domu pacjenta.

Mgr Anna Małecka-Włoch. Rehabilitacja po 
udarach mózgu, SM, SLA, polineuropatia, nerw 
twarzowy, powypadkowa, onkologiczna, ortope-
dyczna. Wizyty domowe kom. 505 503 249.

CENTRUM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE  
MARLIBO-MEDICA w Olkuszu. Ortopeda,  
neurolog, pediatra, neonatolog, pulmonolog, 
neurologopeda, psycholog, fizjoterapeuci.  
Leczenie bólu kręgosłupa i stawów, rehabilitacja 
specjalistyczna dorosłych, dzieci i niemowląt, 
szkoła  rodzenia ,  f i z jo-f i tness ,  zumba.  
www.marlibo-medica.pl, tel. 32 626 17 31.

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Profesjo-
nalna fizjoterapia neurologiczna i ortopedyczna. 
Terapia manualna, kinesiotaping, masaż leczniczy 
i relaksacyjny. Wizyty domowe. Tel.:508 451 924.

stACjA dIAlIZ
Stacja Dializa w Olkuszu, ul Buchowieckiego 
15A. Zapewnia dializy dla pacjentów z Olkusza  
i okolic. Tel. 32 645 49 02.

stomAtoloGIA
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzy-
ska 2. Tel. 32 643 32 12. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. 
od 10., sob. od 10.

Gabinet Stomatologiczny „CENTERDENT” 
Olkusz, ul. Kr. Kazimierza Wielkiego 14, tel. 32 
643 25 30, www.centerdent.pl

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

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

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.

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

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

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.

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.

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

Zimowscy  Stomatologia. Olkusz, ul. F. Nullo  
35 b, tel.: 32 754 25 18. Poniedziałek - Piątek:  
9 - 19, Sobota: 9 - 13.

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 tel. 606 64 44 54. www.kucha-
rzewscy.pl

Prywatna Praktyka Stomatologiczna „Apolonia” 
dr n. med. Joanna Zappa-Gawłowska, spec. 
chirurgii stomatologicznej. Zabiegi również  
w sedacji wziewnej. Pn., śr., pt. 10-13 i 16-20. 
Olkusz, ul. Piłsudskiego 18. Tel. 32 647 07 40  
wew. 22.

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

technika dentystyczna • 
„Somadent” Ekspresowe wykonywanie protez, 
sklejenia, dostawienia zębów, klamer na pocze-
kaniu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 (dawniej Szpi-
talna 5). Tel. 32 754 41 23, 600 906 292. Pn.-pt. 
9-17, sobota 9-12.

tERApIE
Zbigniew Krempicki - Certyfikowany Specjalista 
Terapii Uzależnień. Diagnoza, terapia, pomoc 
rodzinie w problemie narkotykowym. Przyjmuje 
od 12.10.2015 (poniedziałek) godz. 10.00, Przy-
chodnia Profamilia, Olkusz, ul. Jana Kantego 28 
Tel. 32 754 35 22.

Terapie biorezonansem BICOM 2000: bólu krę-
gosłupa i stawów, reumatyzmu, nerwic, depresji, 
tarczycy, terapie antynikotynowe, antyalkoho-
lowe, odchudzające. ALERGO-MED Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 28 (2 piętro), tel. 511 998 966.

URodA
Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa, zamykanie naczy-
nek, fotoodmładzanie, mezoterapia igłowa, 
makijaż permanentny, zabiegi dermokosme-
tyczne. Olkusz ul. K.K Wielkiego 60, III piętro 
windą (budynek Silver). Tel. 570 691 681.
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, kosmetyczna, 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.
Studio Urody „Milena” - depilacja laserowa, 
mezoterapia, kwas hialuronowy, mikroderma-
brazja, peelingi, cellulologia, makijaże i inne... 
Olkusz, ul. Biema 5 b. Tel. 32 445 05 58  
www.milena-uroda.pl
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrnia-
jące twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielę-
gnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10.  
Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.pl
Studio Venus, depilacja laserowe, zabiegi pielę-
gnacyjne, zamykanie naczynek, zabiegi złuszcza-
jące. Zimowy Hit - zabieg uszczelniający naczynka 
+ mezoterapia –50%. Olkusz, ul. Krakowskie 
Przedmieście 7. Tel. 501 310 050.

URoLoG
Ryszard Satalecki - specjalista urolog. Przyjmuje 
w poniedziałki 16.00-18.00, ul. Jana Pawła II 30, 
Olkusz. Choroby nerek, prostaty, kamica 
moczowa. Rej. 9.00-15.00. Tel. 32 643 30 19.

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

Janusz Izdebski, lek. med. Centrum Medyczne, 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 
(winda). Rejestracja tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 
10-18, sob. 10-13.

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

15-01-2016	 Piątek	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

16-01-2016 Sobota	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

17-01-2016	 Niedziela	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

18-01-2016	 Poniedziałek	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

19-01-2016	 Wtorek	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

20-01-2016	 Środa	 ul.	Buchowieckiego	15	a

21-01-2016	 Czwartek	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

TYGODNIK REGIONALNY 

„PRZEGLĄD OLKUSKI”

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

Kolportaż: Przegl¹d Olkuski kolportowany jest do wszystkich mieszkañ i firm w Olkuszu (tak¿e na Pomorzanach) oraz do: Klucz,  
Bogucina Du¿ego, Bogucina Ma³ego, Boles³awia, Braciejówki, Bukowna, Bydlina, Che³ma, Chech³a, Cieœlina, Czubrowic, Golczowic, 
Go³aczew Nadm³ynia, Gorenic, Hutek, Gór Bydliñskich, Jangrota, Jaroszowca, Klucz, Klucz Osady, Kolbarku, Kosmolowa, Kr¹¿ka, Krza, 
Krzykawy, Krzykawki, Krzywop³ot, Kwaœniowa, Lasek, Osieka, Micha³ówki, Pazurka, Podlipia, Przegini, Rabsztyna, Rac³awic, Rodak, 
Ryczówka, Sieniczna, Starego Bukowna, Su³oszowej, Troksa, Trzyci¹¿a, Ujkowa Nowego, Witeradowa, Wod¹cej, Wolbromia, Zarzecza, 
Zawady, Zimnodo³u, Zedermana, ¯urady.
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32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 15, 
tel./fax 32 754 44 77, 504 178 786
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Wydawca:	„AB MEDIA” Sp. z o.o., 
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OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

al. 1000-lecia 13
Tel. 32 758 12 46, 32 758 13 45 

Olkusz, gm. Olkusz,  
Bolesław, Bukowno, Klucze

WOLBROM:
Miejsko-Gminne Centrum Medyczne 
WOL-MED Sp. z o.o., ul. Skalska 22

Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:

ZDROWIE i URODA

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Nowy Rok to doskonała okazja do zmian! Zazwyczaj 
to w sylwestrową noc dokonujemy pewnych 
postanowień. Pełni zapału przystępujemy do 
nowych wyzwań, jednak z upływem dni często 
je porzucamy „na później”. co zrobić, aby chęci 
i pragnienia zamienić w czyny i poczuć smak 
zwycięstwa realizując je?
Po pierwsze schudnę…
Odchudzanie,� obok� rzucenia� palenia,� to� najczęstsze�
z� noworocznych�postanowień. Jednak w miarę upływu 
czasu zapał maleje, efekty nie są takie jak oczekiwaliśmy, 
a dieta nudna i monotonna, więc ją porzucamy.�–�zauważa�
dietetyk� Zofia� Urbańczyk� z� Naturhouse.�co zrobić, by 
w tym roku się udało i nasze postanowienie zakończyło 
się sukcesem?� Większość� osób� przy� rozpoczęciu�
odchudzania�popełnia�kilka�błędów,�które�sprawiają,�że�
całe� przedsięwzięcie� jest� skazane� na� niepowodzenie.�
Oto�niektóre�z�nich:

przeświadczenie,� że� żeby� schudnąć�•	
wystarczy� ograniczyć� pieczywo,� słodycze�
i�zrezygnować�z�kolacji;
skupienie� się�na�ekspresowych� rezultatach:�•	
co�zrobić,�aby�schudnąć�dużo�i�szybko;
podejmowanie� niewłaściwych� diet,� ciągłe�•	
uczucie�głodu,�niesmaczne�posiłki.

„We wszystkich powyższych przypadkach staramy sie 
wyeliminować rezultat naszych błędów, czyli nadmiar 
kilogramów, a należałoby najpierw zidentyfikować 
przyczynę ich gromadzenia, aby móc się ich skutecznie 
pozbyć.” -� komentuje Zofia� Urbańczyk,� dietetyk�
Naturhouse.

wypróbuj sprawdzoną metodę!
Zamiast� testować� na� sobie� kolejne� diety� cud,� zgłoś�
się� do� specjalisty!� Dietetyk� Naturhouse� na� podstawie�
dokładnych� pomiarów� i� wywiadu� żywieniowego�
dobierze� indywidualną� dietę� wspartą� suplementacją,�
a� cotygodniowe� wizyty� kontrolne� pomogą� utrzymać�
wysoką�motywację.�Efekty�zobaczysz�już�po�pierwszym�
tygodniu!�

skorzystaj z bezpłatnej konsultacji
Jeśli�nie�jesteś�do�końca�przekonany,�czy�taka�metoda�Ci�
odpowiada,�możesz�skorzystać�z�bezpłatnej�konsultacji.�
Dietetyk�zważy�Cię,�zmierzy,�sprawdzi�zawartość�tkanki�
tłuszczowej� i� wody� metabolicznej� w� organizmie,�
a� także� przeprowadzi� dokładny�wywiad,� na� podstawie�
którego� oceni� Twój� dotychczasowy� sposób� żywienia,�
odnajdzie�przyczynę�problemów�z�wagą� i�zaproponuje�
skuteczne,� a� przede� wszystkim� zdrowe� rozwiązanie.� 
Nie musisz kupować kota w worku!�Najpierw zobacz, 
oceń i zdecyduj.

aby skorzystać z bezpłatnej konsultacji z dietetykiem 
wystarczy�umówić�się�telefonicznie:

ul. Żuradzka 2b, 32-300 olkusz
Te. 32 754 22 77, 514 738 359

e-mail:�Olkusz.zuradzka@naturhouse-polska.com

Godziny otwarcia:
Poniedziałek,�środa:��10:00�–�19:00.
Wtorek,�czwartek:��9:00�–�17:00.

Piątek:��8:00�–�14:00.

Postanowienia łatwe do spełnienia  
– tym razem schudnę!
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OGŁOSZENIA DROBNE

www.inwestlokum.pl  
- biuro nieruchomości  

- pośrednictwo w zakresie 
kupna - sprzedaży, wynajmu: 

- lokali, 
- domów, 

- magazynów, 
- gruntów 

Olkusz,	ul.	Kościuszki	30,	 
Tel.(791)377551,	
(32)3071234.

FERIE ZIMOWE 2016
Ferie zimowe za pasem. Wolne od szkoły wcale nie 

musi oznaczać całodniowej nudy. Wzorem ubiegłych 
lat miejskie i gminne ośrodki kultury, biblioteki i kluby 

sportowe, przygotowały dla młodych mieszkańców sporą 
dawkę atrakcji kulturalno-rozrywkowych.  

Informacje o tym co i gdzie będzie można zrobić w 
nadchodzącym tygodniu znajdziecie poniżej.  

W przyszłym wydaniu zaproszenie na drugi tydzień.

olKUsZ
Miejski	Ośrodek	Kultury

=FERIE Z KINEM – MDK – ul. Fr. Nullo 
29, poniedziałki i piątki
FILMY NIESPODZIANKI – 18 i 22 stycz-
nia godz. 11:00 i 13:00 – wstęp wolny
=FERIE W MUZEUM – ul. Szpitalna 32
19 stycznia – wtorek – godz. 11:00
„ZAMEK RABSZTYN” - zajęcia eduka-
cyjno-plastyczne inspirowane wystawą 
„Rabsztyn w Sztuce” - ilość miejsc 
ograniczona, zgłoszenia telefoniczne do 
18 stycznia - tel. 32 754-44-55
=21 stycznia – czwartek – godz. 11.00
„MIASTA ŚWIATA” - zajęcia edukacyj-
no-plastyczne w technice mieszanej 
- ilość miejsc ograniczona, zgłoszenia 
telefoniczne do 20 stycznia - tel. 32 
754-44-55
=FERIE Z TAŃCEM – MDK ul. Fr. Nullo 29
18 stycznia - poniedziałek - godz. 
12:30
GRY I ZABAWY RUCHOWE - dla 
dzieci od 4 lat - obowiązkowe obuwie 
zmienne
=21 stycznia - czwartek - godz. 12:30
ZABAWY TEATRALNO - TANECZNE dla 
dzieci od lat 6 - obowiązkowe obuwie 
zmienne
=22 stycznia - piątek - godz. 17:00
„KRAKOWIACZEK CI JA” - otwarte 
spotkania z Zespołem Pieśni i Tańca 
Ziemi Olkuskiej
=FERIE Z PLASTYKĄ, CERAMIKĄ, 
FOTOGRAFIĄ I MUZYKĄ – MDK ul. 
Fr. Nullo 29
19 stycznia – wtorek – godz. 12:00
=SPOTKANIE Z FOTOGRAFIĄ – plener 
fotograficzny – zbiórka MDK
20 stycznia – środa – godz. 13:00
=WARSZTATY CERAMICZNE dla 
dzieci – „Mój pupil” - ilość miejsc ogra-
niczona, zgłoszenia do 19 stycznia – tel. 
32 643 11 20
20 stycznia – środa – godz. 11:00
POZNAJEMY RYTMY - otwarte warsz-
taty rytmiczno-bębniarskie dla dzieci 
i dorosłych połączone z karaoke
=„BLIŻEJ HISTORII” – wycieczki po 
Olkuszu, zbiórka Centrum Kultury, 
ul. Szpitalna 32 (grupa do 30 uczest-
ników)
22 stycznia – piątek – godz. 10:00
„SPACER PO HISTORII OLKUSZA” 
– wycieczka edukacyjna dla dzieci 
i młodzieży powyżej 10 lat - rezerwacja 

telefoniczna do 21 stycznia - tel. 32 
642 19 26
=SPEKTAKL TEATRALNY – MDK – ul. 
Fr. Nullo 29
21 stycznia - czwartek - godz. 16:00
„TAJEMNICE NIEZWYKŁEGO MIASTA” 
w wykonaniu Krakowskiego Biura Pro-
mocji Kultury - wstęp - 6 zł

Powiatowa	i	Miejska	Biblioteka	
Publiczna

„STRAAASZNE	FERIE	w	Bibliotece”
=22 stycznia – piątek – godz. 10:00

„Mumia klątwę rzuci dzisiaj na każdego, 
kto nie czyta”
=23 stycznia – sobota – godz. 10:00
„Wilkołaki i Wampiry, co w horrorach 
zagościły”
Miejski	Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji
=„Ferie z MOSiR-em”, ul. Wiejska 1a, 
poniedziałek-piątek
=18-22 stycznia – poniedziałek-czwar-
tek – godz. 12:00
Zajęcia fitness (szkoły podstawowe, 
gimnazja i szkoły średnie)
=18-22 stycznia – poniedziałek-piątek 
– godz. 10:00
Animacje sportowe dla dzieci (przed-
szkolaki i klasy I-III szkoły podsta-
wowej)
=18-22 stycznia – poniedziałek-piątek 
– godz. 16:30
XXIII Akademia karate i samoobrony 
(szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
średnie)
=18-22 stycznia – poniedziałek-piątek 
– godz. 10:00 – ZSPI ul. Kochanow-
skiego 2
Zajęcia na krytej pływalni (szkoły pod-
stawowe, gimnazja i szkoły średnie)
=18 stycznia – poniedziałek – godz. 
10:00
Turniej halowej piłki nożnej (klasy IV-VI 
szkoły podstawowej)
=20 stycznia – środa – godz. 10:00
Turniej tenisa stołowego (gimnazja)

Szkoła	Podstawowa	nr	3
=„Ferie na sportowo” 20 i 22 stycznia 
– środa i piątek – godz. 9:00

BUKoWno
Miejski	Ośrodek	Kultury

=16 stycznia – sobota 
13:00 -  Warszta ty  ceramiczne 
z Adrianną Marcelą-Kucyper oraz 
warsztaty „ekologiczna biżuteria” 
z Iwona Jarno-Kurach

=17 stycznia – niedziela
19:00 – Noworoczny koncert zespołu 
„Po Burzy”
=18 stycznia – poniedziałek
10:00 – Dzień Majsterkowicza (dla 
dzieci od 6 lat)
=19 stycznia – wtorek
10:00 – Dzień Naukowca (dla dzieci 
od 6 lat)
=20 stycznia – środa 
10:00 – Dzień Sportowca (dla dzieci 
od lat 6, wyjazd na lodowisko do 
Bolesławia)
=21 stycznia – czwartek 
10:00 – Dzień Super Wnuczka (dla 
dzieci od lat 6)
16:00 – Bal Malucha
=22 stycznia – piątek 
10:00 – Dzień Zwariowanego Plastyka
19:00 – Noc Piżamowców
=17-22 stycznia – niedziela-piątek
16:00 – Warsztaty plastyczne
16:00 – Młodzieżowa Piwnica Alterna-
tywna (bez niedzieli 17 stycznia)
16:30 – Bajka dla dzieci
=19-22 stycznia – wtorek-piątek 
11:45 – Taniec ze Szkołą Marengo (gr. 
dzieci najmłodszych)
12:30 – Taniec ze Szkołą Marengo (gr. 
dzieci od 7 lat)

Miejska	Biblioteka	Publiczna	
w	Bukownie

„Ferie	w	Bibliotece”

=19 stycznia – wtorek

11:00 – Czytamy najpiękniejsze wiersze 
o babciach i dziadkach oraz przygoto-
wujemy laurki na ich święto.

=22 stycznia – piątek

11:00 – „Zima Muminków” Tove Jans-
son – czytamy o stworkach „niepodob-
nych do żadnych innych na świecie”.

Filia	Wodąca
=19 stycznia – wtorek
11:00 – W bajkowym świecie – głośne 
czytanie, ilustrowanie bajek
=21 stycznia – czwartek
Babcia i dziadek w literaturze dla 
dzieci – tworzymy laurki oraz kolorowe 
drobiazgi

Filia	Bór	Biskupi
=21 stycznia – czwartek 
15:00 – Bajki naszych dziadków i babć 
– zajęcia literacko-plastyczne
=22 stycznia – piątek 
15:00 – „Dziadek na huśtawce” Renaty 
Piątkowskiej na Dzień Dziadka

Filia	Podlesie
=18 stycznia – poniedziałek 
15:00 – Świat bajek i baśni – czytanie 
wybranej bajki lub baśni
=20 stycznia – środa 
15:00 – Śladami Koziołka Matołka 
– cz. 1
=21 stycznia – czwartek 
15:00 – „Nie ma jak u babci” - czytanie 
wierszy o babci i dziadku, wykonywanie 
serduszek z origami

BolEsŁAW
Centrum	Kultury	w	Bolesławiu

Dwór	w	Bolesławiu
=18-22 stycznia – poniedziałek-
czwartek
9:00–15:00 - Zajęcia kulturalno-arty-
styczne dla dzieci od 7 lat.
Zapisy i bliższe informacje: tel. (32) 
642 40 73

KlUCZE
DK	„Papiernik”	w	Kluczach	i	DK	

„Hutnik”	w	Jaroszowcu
„Ferie	z	GOK-iem	HU!	HU!	HA!	

NASZA	ZIMA…”

=PRACOWNIA CERAMICZNA
(rzeźba, płaskorzeźba, scenki, postacie 
z bajek itp. o tematyce zimowej)
=DK „Papiernik” w Kluczach
19-22 stycznia – wtorek-piątek – godz. 
11:30-16:30
=DK „Hutnik” w Jaroszowcu
18 stycznia – poniedziałek – godz. 
10:00-15:00
=PRACOWNIA PLASTYCZNA
(zajęcia plastyczne: pejzaż zimowy, 
karmnik, malowanie ptaków, zwie-
rząt, laurka dla babci i dziadka i wiele 
innych)
=DK „Papiernik” w Kluczach
18 stycznia – poniedziałek – godz. 
10:00-15:00
19, 20 i 22 stycznia – wtorek, środa 
i piątek – godz. 13:30-18:00
=DK „Hutnik” w Jaroszowcu
21 stycznia – czwartek – godz. 13:30-
18:00
=PRACOWNIA TEATRALNA
(zajęcia teatralno-taneczne)
=DK „Papiernik” w Kluczach
18 stycznia – poniedziałek – godz. 
10:00-15:00
19,21 i 22 stycznia – wtorek, czwartek 
i piątek – godz. 12:00 – 17:00
=DK „Hutnik” w Jaroszowcu
20 stycznia – środa – godz. 12:00-
17:00
= PRACOWNIA WOKALNO-MU-
ZYCZNA (zajęcia wokalno-taneczne)
=DK „Papiernik” w Kluczach
18 stycznia – poniedziałek – godz. 
10:00-15:00
19 stycznia – wtorek – godz. 11:30-
14:00
20-22 stycznia – środa-piątek – godz. 
11:30-14:30
=DK „Hutnik” w Jaroszowcu
19 stycznia – wtorek – godz. 17:30-
19:00
=Gminna Biblioteka Publiczna
19-22 stycznia – wtorek-piątek – godz. 
11:00-13:00
„Laurka dla Babci i Dziadka”, „Krzy-
żówki, szarady, zagadki”, „Zabawa 
w Maga”, „Angielski dla dzieci”

Zajęcia	w	Świetlicach:
=Świetlica w Jaroszowcu czynna od 
poniedziałku do piątku (18-22 stycznia) 
w godz. 12:00-20:00
(gry świetlicowe, karnawałowe zabawy 

z chustą animacyjną, bilard, piłkarzyki, 
rysowanie, tenis stołowy, warsztaty 
świetlicowe, bal karnawałowy)
=Świetlica w Kolbarku czynna od 
poniedziałku do piątku (18-22 stycznia) 
w godz. 15:00-19:00
(zajęcie świetlicowe: bilard, puzzle, tenis 
stołowy, plastyka, gry planszowe)
=Pływalnia kryta w Jaroszowcu
W okresie ferii zimowych dla dzieci 
z Gminy Klucze wstęp wolny od wtorku 
do soboty (19-23 stycznia) w godz. 
12:00-13:00

WolBRom
„Ferie	w	DK	Wolbrom”

=19 stycznia – wtorek 

11:00 – Warsztaty instrumentalne dla 
dzieci

12:00 – Warsztaty otwarte tańca nowo-
czesnego dla dzieci do 10 lat

13:15 – Warsztaty otwarte z tańca 
nowoczesnego dla dzieci od 10 lat

=20 stycznia – środa 

11:00 - „W podwodnej krainie” - zajęcia 
plastyczne dla dzieci

16:00 - „Łamigłówki na wesoło” dla 
dzieci i rodziców

=21 stycznia – czwartek

11:00 – Zabawy muzyczne oraz karaoke 
dla dzieci

16:00 – Dzień Babci i Dziadka – czyli 
wspólne zabawy kulinarne pod okiem 
Mistrza Kuchni

=22 stycznia – piątek 

11:00 – Turniej tenisa stołowego

15:00 – Ferie na basenie

=23 stycznia – sobota

9:00 – Pierwszy Amatorski Bieg Przez 
Śnieg

9:00 – Zajęcia plastyczne dla dzieci 
w wieku 9-13 lat

10:00 – Klub Małego Odkrywcy – zaję-
cia otwarte

11:00 – Zajęcia plastyczne dla dzieci 
w wieku 5-9 lat

Miejska	Biblioteka	Publiczna

=18, 20 i 22 stycznia – poniedziałek, 
środa i piątek – godz. 11:00

„Zima o nas pamięta – zajęcia pla-
styczne”, „Wesoła środa – gry plan-
szowe i zabawy na X-box”, „Bajki 
wymyślanki – tworzymy ilustracje”

KUPIê	-	SPRZEDAM
Autoskup - kupiê ka¿d¹ markê, tanie 

i drogie, gotówka od rêki, p³acê 
najlepiej. Tel.(512)898278.

=Komis	narciarski, serwis rtv agd, 
lombard, telewizory led.  
Plac Targowy. Tel.(502)261113.

USŁUGI
=FIRMA	INTROLIGATORSKA	
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewicza 19 
(naprzeciwko „Victorii”).  
Tel.(32)6413433, (606)306841, 
oferuje: oprawy tradycyjne - twarde 
(du¿a iloœæ kolorów), bindowanie, 
termobindowanie, bigowanie, z³ocenie 
metod¹ termodruku.
=Autoskup,	ca³e,	rozbite,	skoro-
dowane,	z³omowanie,	gotówka,	
w³asny	transport.	Tel.	(508)760255,	
(600)507385.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

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

BUDOWLANE
=Kompleksowe wykoñczenia  
wnêtrz, ³azienki, adaptacje poddaszy. 
Tel.(530)932223.

FINANSOWO	-	PRAWNE
=Nowa oferta pozabankowa do 
40000, 20000 ju¿ od 396 z³, bez BIK. 
Tel.(32)2642876.
=Do 3000 z³. z komornikiem.  
Tel.(32)2642876.
=Po¿yczka prywatna do 7000 z³.  
Tel.(32)2642876.
=Darmowa porada prawna, pon. 
godz. 12-13. Kancelaria Lex Novum 
Olkusz, ul. Biema 5b. 
Tel.(513)761029, (530)369200.

=Pomoc finansowa.  
Tel.(608)706692.

MOTORyZACyJNE
=Autoskup,	ca³e,	rozbite,	skoro-
dowane,	z³omowanie,	gotówka,	
w³asny	transport.	Tel.	(508)760255,	
(600)507385.

OKOLICZNOœCIOWE
=ATELIER Olkusz, ¯uradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjêcia 
do dokumentów (drobny retusz 
gratis, mo¿liwoœæ wykonania w domu 
u klienta), zdjêcia komunijne.  
Tel.(600)057912.

MOTORyZACJA
=OLEJE,	FILTRy,	AKCESORIA	
I	PROFESJONALNE	NARZêDZIA	
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 bie¿¹ce
- czêœci i akcesoria
- lakiery samochodowe  
ju¿ od 17 z³/100 ml
- lakiery spray do wszytkich 
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysi¹clecia 1B, Tel.
(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.

=AUTO-SZyBy: markowe szyby 
samochodowe, sprzeda¿, monta¿, 
naprawa, przyciemnianie. Bogu-
cin Du¿y 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

=POMOC	DROGOWA.	 
Tel.(695)634005.

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

=VW Passat kombi, 1996, el.  
lusterka, AC. Tel.(793)929399.
=SERWIS KLIMATYZACJI. Przegl¹dy 
- dezynfekcja- naprawa. Olkusz, 
Al.1000lecia 1b, Tel.(695)634005.
=Autoskup ka¿de. Tel.(886)601143.
=Sprzedam Xsarê, 2002. 
Tel.(533)343770

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

MIESZKANIA
=Sprzedam mieszkanie M4, I piêtro, 
S³awków. Tel.(503)739316.

PrAcA
=Pracuj jako Opiekun/ka osób 
starszych w Niemczech i Anglii. Orga-
nizujemy kursy jêzykowe i szkolenia 
przedwyjazdowe. Oferujemy wysokie 

zarobki. Promedica24, Kraków ul. 
Basztowa 3. Tel.(506)289107 albo 
(502)626569.
=Poszukujemy	pracowników	
do	prac	ogólnobudowlanych	
(wykoñczenie	wnêtrz,	monta¿	
okien).	Wymagane	doœwiadczenie,	
mobilnoœæ	-baza	firmy:	Tenczynek	
-mo¿liwe	zakwaterowanie.	Kontakt:	
Tel.(602)607794,	(12)2826463.
=Pomogê starszej osobie lub pode-
jmê lekk¹ pracê w zamian za pokoik, 
Olkusz. Tel.(516)380292.
=Apteka zatrudni technika farmacji, 
Olkusz. Tel.(509)708638.
=Firma dekarska zatrudni dekarzy, 
pomocników dekarzy. Gotowoœæ do 
pracy w delegacji na terenie ca³ej 
Polski. Umowa o pracê. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. Mo¿liwoœæ zdobycia 
doœwiadczenia w rozwijaj¹cej siê 
firmie. Osoby zainteresowane prosimy 
o przesy³anie aplikacji na:  
biuro@pold-plast.com.pl. lub o kon-
takt telefoniczny: Tel.(12)6431690 
oraz (600)205120.

Poszukujemy pracowników  
do sprzedaży przez telefon  

materiałów stomatologicznych.  
CV ze zdjęciem na e-mail:  

marketingolkusz@gmail.com

RóŻNE
=Stoisko nr 3 poleca nowe wzory 
d¿insów, sztruksy, spodnie z pola-
rem, nietypowe rozmiary, polscy 
produc. Czekamy. Targowisko, ul. 
S³awkowska, wt, pt, sob. do 14.00.


