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Koniec z mandatami 
za parkowanie  
pod blokiem?

� Więcej�na�stronie 3

olkusz
Jakub�Fita

Od kilku tygodni olkuszanie 
coraz częściej dostają mandaty za 
pozostawianie swoich samochodów 
w miejscach niedozwolonych. Nie 
byłoby w tym nic niezrozumiałego, 
gdyby nie fakt, że kierowcy karani 
są za parkowanie aut pod swoimi 
blokami. Jest to jeden z efektów uru-
chomienia Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa.

www.przeglad.olkuski.pl
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P O D Z I Ę K O W A N I A

Nowy szef, nowe 
autobusy

powiat
Wiola�Woźniczko,�fot.�UMiG�Olkusz

Po kilkumiesięcznym wakacie 
Związek Komunalny Gmin „Komu-
nikacja Międzygminna” w Olkuszu 
ma nowego przewodniczącego. To 
nie koniec ważnych informacji 
dotyczących komunikacji. Nie-
długo okaże się, czy pasażerowie 
będą korzystać z nowoczesnych 
autobusów.

Przypomnijmy, że poprzednim 
szefem Związku był Łukasz Kmita, 
który zrezygnował z tego stanowiska 
w lutym tego roku, gdy został dyrek-
torem krakowskiego oddziału Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go. Od tamtej pory zarząd ZKG działał 
w dwuosobowym składzie. Przez te 
kilka miesięcy sytuacja w Związku 
była dynamiczna. Gmina Olkusz 
zdecydowała nawet o wystąpieniu 
z ZKG, by po kilku tygodniach do 
niego powrócić. Włodarze czterech 
gmin, na terenie których organizo-
wana jest komunikacja, doszli jednak 
do porozumienia. - Ostatnie miesiące 
były dla mnie czasem bardzo inten-
sywnych działań w sferze transportu 
zbiorowego. Wymagały one trudnych 
i stanowczych decyzji, ale mam wielką 
nadzieję, że podjęte przeze mnie kroki 
będą miały swoje odzwierciedlenie 
w zadowoleniu mieszkańców – mówi 
Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

W wyniku wypracowanego 
kompromisu zmianie uległ statut, 
w którym znalazł się m. in. zapisy: 
o pokrywaniu kosztów administra-

cyjnych Związku przez gminę Olkusz 
w 50 proc.,(pozostałą wysokość wpłat 
na rzecz Związku gminy pokrywać 
będą proporcjonalnie do ilości wo-
zokilometrów wg nowych zasad), 
gwarantujące gminie występującej 
z ZKG zwrot wartości udziału w ma-
jątku Związku oraz o wskazywaniu 
kandydata na przewodniczącego 
zarządu przez olkuskiego burmi-
strza. Przedstawiony przez niego 
ostatnio kandydat, Tadeusz Chwast, 
został jednogłośnie wybrany przez 
Zgromadzenie Związku, czyli przed-
stawicieli Olkusza, Klucz, Bukowna 
i Bolesławia.

Tadeusz Chwast ukończył Uni-
wersytet Ekonomiczny w Krakowie 
na kierunku ekonomia w specjalizacji 
kierowanie firmą. Posiada Certyfikat 
Kompetencji Zawodowych w Krajo-
wym i Międzynarodowym Transporcie 
Drogowym Rzeczy oraz uprawnienia 
do zasiadania w Radach Nadzor-
czych Spółek Skarbu Państwa. Jak 
informuje magistrat, Tadeusz Chwast 
przeze wiele lat był prezesem zarządu 
prywatnej spółki średniej wielkości, 
w której – w ramach prowadzonych 
działań restrukturyzacyjnych – roz-
szerzył ofertę usług o transport i spe-
dycję. Był także członkiem zarządu 
Bazy Transportu Samochodowego Sp. 
z o. o. w Dąbrowie Górniczej. Pracę na 
nowym stanowisku rozpoczął 7 listo-
pada. - Jestem świadomy oczekiwań 
pasażerów i wierzę, że przy pełnym 
poparciu wszystkich czterech człon-
ków Zgromadzenia, jakim zostałem 
obdarzony, wspólnie z całym Zarzą-
dem i pozostałymi pracownikami, 
założone cele zrealizujemy – mówi 

Tadeusz Chwast, przewodniczący 
ZKG „KM”.

Niebawem na naszych łamach 
przedstawimy plany nowego szefa 
ZKG. 

Wybór przewodniczącego to nie-
jedyna ważna informacja dotyczącą 
Związku. Cztery gminy stoją przed 
szansą pozyskania 19 mln złotych do-
tacji na zakup nowoczesnych autobu-
sów, tablic elektronicznych oraz dys-
trybutorów biletów. Wniosek został 
opracowany przez gminę Olkusz, 
gdy ta nosiła się jeszcze z zamiarem 
organizowania samodzielnej komu-
nikacji. Gdy sytuacja uległa zmianie, 
włodarz Olkusza zaproponował, aby 
projekt był realizowany przez ZKG. 
Oznacza to, że jeśli uda się zakupić 
autobusy, będą one jeździć na terenie 
wszystkich czterech gmin. Samorządy 
będę musiały pokryć 15-procentowy 
wkład własny.

Projekt o całkowitej wartości 23 
mln złotych został wstępnie zaak-
ceptowany na Forum Subregionu 
Małopolski Zachodniej. - Jestem 
przekonany, że jest to dla naszych 
gmin niepowtarzalna szansa, aby 
podnieść jakość komunikacji miej-
skiej, jednocześnie poprawić stan 
naszego środowiska. Nowe autobusy 
pozwolą, by bezpieczniej i bardziej 
komfortowo nasza młodzież dojeżdża-
ła do szkół, a mieszkańcy do pracy 
i do wielu instytucji publicznych 
– ocenia burmistrz Roman Piaśnik, 
dodając, że to ogromna szansa na 
milowy krok do przodu, zarówno pod 
względem ochrony środowiska, jak 
też jakości świadczonych przez ZKG 
„KM” usług.

Rodzina Radia Maryja
olkusz

Piotr�Kubiczek

W poniedziałek 7 listopada 
w olkuskiej bazylice św. Andrzeja 
odbyło się diecezjalne spotkanie 
Rodziny Radia Maryja, któremu 
przewodniczył pochodzący ze 
Srebrnego Miasta ojciec redempto-
rysta Tadeusz Rydzyk. Modlitewną 
część wydarzenia transmitowała 
Telewizja Trwam oraz obchodząca 
jubileusz 25-lecia toruńska rozgło-
śnia radiowa.

Mszę świętą dyrektor Radia 
Maryja koncelebrował m.in. z bisku-
pem diecezji sosnowieckiej Grzego-
rzem Kaszakiem. Tradycyjnym punk-

tem każdego z takich spotkań oprócz 
modlitwy jest także rozmowa duchow-
nego ze swoimi słuchaczami.

Na olkuski zjazd Rodziny Radia 
Maryja ściągnęli słuchacze rozgłośni 
z dwóch województw – małopolskie-
go i śląskiego. Udział w spotkaniu 
wzięli także przedstawiciele sejmu 
oraz władz samorządowych. W bazy-
lice bez trudu można było dostrzec 
posła Jacka Osucha, starostę Pawła 
Piasnego, czy burmistrza Romana 
Piaśnika.

Dla ojca Rydzyka wizyta w Olku-
szu miała sentymentalny charakter. 
Chociaż duchowny rzadko odwiedza 
rodzinne miasto, to jednak pamięta 
o swoich korzeniach. Przypomnijmy, 
że Tadeusz Rydzyk urodził się 3 maja 
1945 roku w Olkuszu, wychował 

u boku mamy oraz czwórki rodzeń-
stwa. Swoją drogę zakonną rozpoczął 
w Wyższym Seminarium Duchownym 
Redemptorystów w Tuchowie, na-
stępnie studiował teologię biblijną na 
Akademii Teologii Katolickiej w War-
szawie. W 1971 roku złożył śluby 
zakonne, wtedy też przyjął święcenia 
kapłańskie. W następnych latach 
był katechetą w Krakowie i Toruniu. 
Pracował również zagranicą. Zało-
życiel i dyrektor rozgłośni radiowej 
Radio Maryja oraz Telewizji Trwam, 
współzałożyciel i prezes zarządu 
Fundacji Lux Veritatis oraz założyciel 
i były rektor Wyższej Szkoły Kultury 
Społecznej i Medialnej w Toruniu, 
w której jest przewodniczącym Rady 
Naukowej i wykładowcą.

BO 2017 rozstrzygnięty!
olkusz

Piotr�Kubiczek

W środę poznaliśmy 21 zadań, 
które w następnych miesiącach 
zostaną zrealizowane w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Olkusza 
2017. Wyniki nie zaskoczyły. Po 
raz trzeci najwięcej zgarnęły szkoły 
oraz tereny wiejskie.

W tym roku uprawnionych do 
głosowania w całej gminie było 41 704 
mieszkańców (wliczając w tę liczbę 
także osoby niepełnoletnie, które 
skończyły 16 lat). Drogą tradycyjną 
przy urnach, a także elektroniczną 
za pomocą formularzy internetowych, 
oddano 12 305 kart do głosowania. 
Prawie pół tysiąca z nich było nie-
ważnych, dlatego też przy podliczaniu 
punktów wzięto pod uwagę typy 11 
806 osób. Zdecydowana większość 
głosujących wskazywała trójkę fawo-
rytów. Ostatecznie zrealizowanych 

zostanie 21 zadań, czyli niespełna 
połowa z poddanych propozycji. 7 
z nich opiewa na sumy do 100 tys. zł, 
6 nie przekracza 50 tys., a 8 mieści 
się w granicy 25 tys.

Triumfują sołectwa. W osieckiej 
Szkole Podstawowej po raz trzeci na-
stąpi adaptacja poddasza pod sale dy-
daktyczne, a pieniądze trafią również 
do najmłodszych piłkarzy trenujących 
w Spójni. Zederman zapewnił sobie 
prace prawno-geodezyjne mające 
na celu pozyskanie terenu pod drogi 
publiczne, roboty wykończeniowe 
w remizie strażackiej oraz ogrodzenie 
boiska sportowego. Radość również 
w Gorenicach. Niebawem uda się 
zmodernizować stadion i wybudować 
przy nim altanę. To właśnie tam odbę-
dzie się też biesiada integracyjna dla 
mieszkańców całej gminy. Ponadto 
spora część pieniędzy z przyszłorocz-
nego BO trafi na realizację zadań do 
Braciejówki, Troksa, Niesułowic, 
Zimnodołu, a także sołectw Sieniczno, 
Olewin i Wiśliczka.

Wśród szkół miejskich niekwe-
stionowanym liderem w wyścigu po 
obywatelską kasę jest SP 5. Na os. 
Glinianki powstanie nie tylko boisko, 
ale i plac zabaw z prawdziwego zda-
rzenia za łączną kwotę 200 tys. zł. 
Przy SP 9 na Słowikach nie będą 
budować od podstaw, tylko zmoder-
nizują istniejące już obiekty do piłki 
nożnej i siatkówki. Spory zastrzyk 
gotówki otrzyma też zlokalizowany 
przy ul. Kosynierów OREW. Nie od 
dziś wiadomo, że do remontu jest tam 
dach oraz kuchnia.

Autorzy projektów pojawili się 
w środowe popołudnie w sali konfe-
rencyjnej olkuskiego magistratu, by 
oficjalnie usłyszeć o końcowych wyni-
kach. Prezentacji zwycięskich zadań 
dokonali: Jacek Imielski, naczelnik 
Wydziału Spraw Społecznych oraz 
Michał Latos, inspektor Biura Pro-
mocji i Informacji Publicznej. Radość 
mieszała się z niedosytem.

Zadania do 100 tysięcy złotych:
1. Rozbudowa Szkoły – Adaptacja poddasza pod sale 

dydaktyczne w SP w Osieku.
2. „Słowiczanie”- sportowa grupa, więc na pewno im 

się uda (SP Nr 9 w Olkuszu).
3. Budowa boiska rekreacyjno-sportowego (boisko 

piłkarskie) Osiedle Glinianki (SP Nr 5).
4. Modernizacja stadionu sportowego w Gorenicach 

z budową altany .
5. Prace adaptacyjne w Centrum Wsparcia Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym i Niepełnospraw-
nościami Sprzężonymi.

6. Prace prawno-geodezyjne mające na celu pozyska-
nie terenu pod drogi publiczne w miejscowości 
Zederman.

7. Plac Zabaw – Osiedle Glinianki (SP Nr 5).

Zadania do 50 tysięcy złotych:
1. Budowa drogi koło kapliczki w Zimnodole.
2. Modernizacja i remont drogi gminnej (Niesułowice 

ul. Stary Gościniec).
3. Roboty wykończeniowe wewnątrz dobudowanej 

części remizy OSP w Zedermanie.
4. Wymiana posadzki w salach zabaw w Przedszkolu 

Nr 8.
5. Olkuski senior – zdrowy, sprawny, zadowolony.
6. „Słowiki” grają w siatkówkę. Renowacja boiska do 

gry w piłkę siatkową.

Zadania do 25 tysięcy złotych:
1. Prowadzenie Szkółki Piłkarskiej dla dzieci 

i młodzieży w wieku 7-14 lat z obszaru Gminy 
Olkusz (Osiek).

2. Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Troksie.
3. Remont i dostosowanie kuchni dla osób niepełno-

sprawnych intelektualnie (ul. Kosynierów 12).
4. Ogrodzenie boiska sportowego w Zedermanie.
5. Modernizacja budynku strażnicy OSP w miejsco-

wości Braciejówka.
6. Biesiada integracyjna dla mieszkańców gminy 

Olkusz (Gorenice – stadion MOSiR).
7. Szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców z terenu 

miasta i gminy Olkusz w wieku: 6-9 lat grupa 
młodsza oraz 9-12 grupa starsza w zakresie piłki 
ręcznej w ramach Akademii Siódmiaka.

8. Ruch to zdrowie! – zachęcenie mieszkańców sołectw 
Sieniczno, Olewin i Wiśliczka do prowadzenia 
zdrowego trybu życia poprzez uczestnictwo w za-
jęciach ruchowych.
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Przypomnijmy, że od połowy 
września mieszkańcy Małopolski 
mogą korzystać z Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to 
narzędzie internetowe, za pomocą 
którego obywatele mogą dzielić się 
spostrzeżeniami dotyczącymi wszel-
kich zagrożeń występujących w ich 
sąsiedztwie. Dotychczasowa prak-
tyka pokazuje jednak, że w głównej 
mierze służy ono do informowania o 
niewłaściwie zaparkowanych autach 
na osiedlach. 

Jak tłumaczy aspirant Katarzyna 
Matras, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Olkuszu, w 
naszym mieście od 14 września do 
4 listopada br. z tego właśnie tytułu 
wszczęto 449 spraw o wykroczenia. 
Problem okazał się na tyle poważny, 
że postanowili się nad nim wspólnie 
pochylić policjanci, samorządowcy 
i pracownicy spółdzielni mieszka-
niowych.

25 października 2016  w KPP 
w Olkuszu odbyło się spotkanie do-
tyczące funkcjonowania Mapy oraz  
problemu parkowania pojazdów  w 
strefie zamieszkania na olkuskich 
osiedlach. Wzięli w nim udział przed-
stawiciele: olkuskiego magistratu, 
spółdzielni mieszkaniowych, olku-
skiej Straży Miejskiej oraz Policji. 

Na spotkaniu przedstawiono sta-
tystyki i podsumowano dotychczaso-
we funkcjonowanie systemu. Z anali-
zy przeprowadzonej przez policjantów 
wynika, że najbardziej powtarzającą 
się kategorią, zaznaczaną na mapie, 
jest właśnie niewłaściwe parkowanie 
pojazdów na terenie całego miasta, 
głównie w obrębie osiedli mieszka-
niowych, gdzie obowiązuje strefa 
zamieszkania. 

- Zastępca burmistrza wraz z 
przedstawicielami zarządu spół-
dzielni mieszkaniowych w Olkuszu 
zobowiązali się do niezwłocznego 
dokonania ponownych kontroli w 
zakresie weryfikacji oznakowania 
osiedli mieszkaniowych znakami 
D-40 „strefa zamieszkania” i podjęcia 

ewentualnych korekt w tym zakresie. 
Ponadto Jolanta Motyczyńska okre-
śliła plany przewidziane na kolejne 
lata, związane z modernizacją do-
tychczasowych miejsc parkingowych 
oraz powstaniem nowych parkingów 
samochodowych na terenie Olkusza – 
mówi asp. Katarzyna Matras.

Uczestnicy zebrania ustalili, że 
konieczne jest wspólne dokonanie 
wizji lokalnych na terenie olkuskich 
osiedli w miejscach, gdzie Policja 
otrzymuje najwięcej zgłoszeń. Po 
odprawie w komendzie odbyła się 
pierwsza z nich. Pracownicy spół-
dzielni mieszkaniowej, samorządowcy 
i policjanci dokonali obchodu rejonu 
osiedla Pakuska. Dzielnicowy wskazał 
miejsca, gdzie nagminnie łamane są 
przepisy ruchu drogowego. 

Przedstawiciele magistratu zobo-
wiązali się do sporządzenia projektu 
docelowej organizacji ruchu. Póki co 
znaki dotyczące strefy zamieszkania 
zostały przysłonięte. Jak zapewniają 
policjanci, w tej sprawie przewidziane 
są kolejne spotkania.

O G Ł O S Z N I A  P Ł A T N E

„Food Truck Gathering” 
na olkuskim rynku

Będą remonty dróg 

olkusz
Jakub�Fita

W miniony weekend po raz 
pierwszy najlepsze food trucki 
z całej Polski spotkały się na rynku 
w Olkuszu. Podczas dwudniowej 
imprezy olkuszanie mieli okazję 
zakosztować potraw z czterech 
stron świata i skorzystać z szeregu 
atrakcji towarzyszących. Wszystko 
to za sprawą imprezy „Food Truck 
Gathering”, która pierwszy raz za-
gościła w Srebrnym Grodzie.

Czym właściwie są food trucki? 
W dużym skrócie są to furgonetki, 
które oferują różne pyszności, a ich 
wnętrza przerobione są na kuchnię. 
Takie restauracje na kółkach są 
coraz popularniejsze w naszym kraju 
i powoli stają się obowiązkowym 

elementem miejskiego krajobrazu. 
Festiwale food trucków to zaś nie 
tylko świetna okazja do skosztowania 
kuchni z różnych zakątków świata, 
ale również sposób na spędzenie 
czasu z przyjaciółmi i rodziną. Jak 
podkreślają organizatorzy,  główną 
ideą I Zlotu Food Trucków jest pro-
mowanie zdrowego i wykonanego 
z ogromną pasją i talentem jedzenia 
z mobilnych restauracji.

Podczas pierwszego weekendu 
listopada każdy, kto odwiedził olkuski 
rynek, mógł skosztować przysma-
ków serwowanych przez blisko 30 
najlepszych polskich restauracji na 
kółkach. Kanapki na ciepło, gorące 
kurczaki, burgery, dania z grilla, 
pizza czy pierogi – to tylko część z fe-
stiwalowego menu. Nie zabrakło także 
słodkości takich jak np. owoce w cze-
koladzie i lody oraz pysznej kawy. 
Wszystko świeże i przygotowane na 

miejscu. Coś dla siebie mogli znaleźć 
także wielbiciele piwa z rzemieślni-
czych browarów.

Organizatorzy imprezy zadbali 
o to, aby umilić gościom czas ocze-
kiwania na jedzenie różnego rodzaju 
atrakcjami. Oprócz doznań smako-
wych i wizualnych, organizatorzy 
postanowili zapewnić również miłe 
doznania muzyczne. Na przybyłych 
mieszkańców czekała m.in. strefa dj, 
strefa chillout i animacje dla dzieci.

Weekendowy Zlot Food Trucków 
był pierwszą, ale najprawdopodob-
niej nie ostatnią tego typu imprezą 
w Olkuszu. Restauracje na kółkach 
pojawiły się na rynku w ramach 
projektu „Food Truck Gathering” 
organizowanego przez Food Truck 
Event we współpracy z Urzędem 
Miasta i Gminy Olkusz.

powiat
Katarzyna�Barczyk

Małopolski Urząd Wojewódzki 
ogłosił wstępną listę rankingową 
dróg, które gminy i powiaty chcą 
remontować w 2017 r. z udziałem 
środków z Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016-2019. 
W gronie wniosków spełniających 
wymogi formalne i pozytywnie 
zaopiniowanych do dalszych pro-
cedur znalazły się trzy projekty 
przebudowy dróg na terenie powia-
tu olkuskiego.

Na realizację wieloletniego pro-
gramu w roku 2017 dla województwa 
małopolskiego przeznaczone zostaną 
środki z budżetu państwa w kwocie 

71.558.114,00 zł. Kwota ta zostanie 
podzielona po połowie na dofinan-
sowanie budowy, przebudowy lub 
remontu dróg powiatowych oraz 
dróg gminnych. Do 15 listopada sa-
morządy mogą składać zastrzeżenia 
i odwołania od decyzji komisji oce-
niającej wnioski, a ostateczne listy 
rankingowe mają być ogłoszone do 
końca listopada.

Wśród 24 pozytywnie ocenionych 
wniosków złożonych przez samorządy 
powiatowe są dwa projekty moderni-
zacji dróg zgłoszone przez Starostwo 
Powiatowe w Olkuszu. Na 15. pozycji 
listy rankingowej znalazł się wniosek 
na dofinansowanie przebudowy ul. 
1 Maja w Bukownie o długości 2,48 
km. Powiat wnioskował o pomoc 
finansową w wysokości 1 785 000 zł, 
a całość projektu wstępnie oszacowa-
no na kwotę 3 570 000 zł. Na kolejnej 

pozycji listy jest wniosek o pomoc 
w przebudowie drogi powiatowej 
1106K na odcinku o długości 4,15 
km od Kwaśniowa Dolnego do Cieśli-
na. Wstępny kosztorys przebudowy 
opiewa na kwotę 4 750 000 zł, z czego 
wnioskowano o dotację z budżetu 
państwa w wysokości 2 375 000zł.

Na liście zakwalifikowanych pod 
względem formalnym wniosków gmin, 
wśród 48 wnioskodawców na 23 
pozycji listy rankingowej znalazła się 
gmina Wolbrom z projektem przebu-
dowy ulic Piłsudskiego i Garbarskiej. 
Łączna długość dróg uwzględnionych 
we wniosku to niecały kilometr 
(dokładnie 920 m), a kosztorysowa 
wartość zadania została wyceniona na 
3 010 233,60 zł z czego 1 505 116 zł 
miałoby pochodzić z dotacji z budżetu 
państwa.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej 
działki nr 2020/2 o pow. 677 m2, położonej w Olkuszu przy ul. Wiejskiej, 
stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgą wieczystą 
KR1O/00007943/5.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza, działka nr 2020/2 
znajduje się w terenie „13MJU” – opisanym jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi oraz w terenie 
„1RO” – opisanym jako tereny ogrodów, ponadto w granicach terenu 
górniczego ZGH „Bolesław”. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 86.100,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych). Postąpienie nie 
mniej niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż opodatkowana podatkiem 
VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść 
wadium w wysokości 17.220,00 zł do dnia 08.12.2016r. na konto 
Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 
4868 9878. 

Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016r. o godz. 11.00
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok.101.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu obok pok. 229, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu 
www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości, portalu internetowym: 
www.olkusz.otodom.pl oraz www.bipmalopolska.pl/umigolkusz 
w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji 
i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 
204, telefon (32) 6260204.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Bukowno
o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych 
położonych w Bukownie, w obrębie ewidencyjnym Wodąca, w Strefie Aktywności Gospodarczej, 
stanowiących własność Gminy Bukowno. 

Nieruchomości te są wolne od obciążeń. Leżą w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem  
P. 2a – tereny obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych. Przez teren nieruchomości nr 1- składającej się z działek : 292/1, 299/9, 
314/5 i nr 2 - składającej się z działek: 292/2, 299/10, 314/6 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Na nieruchomości nr 2 
usytuowany jest żelbetonowy słup ww. linii energetycznej.

Lp. Numer 
Księgi Wieczystej

Numer działki
wg ewidencji 

gruntów

Powierzchnia 
działki (ha)

Powierzchnia 
nieruchomości

ogółem (ha)

Cena wywoławcza 
bez podatku VAT(zł)

Wadium
(zł)

1 2 3 4 5 6

1.
KR1O/00074996/1
KR1O/00042753/3
KR1O/00042753/3

292/1
299/9
314/5

0,0171
0,0854
0,4862

0,5887 282.300,00 55.000,00

2.
KR1O/00074996/1
KR1O/00042753/3
KR1O/00042753/3

292/2
299/10
314/6

0,1149
0,0718
0,4157

0,6024 268.900,00 50.000,00

3.
KR1O/00068855/6
KR1O/00042753/3
KR1O/00042753/3

293/4
299/12
314/8

0,1314
0,0836
0,4715

0,6865 375.000,00 70.000,00

1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 1 odbędzie się dnia 12.12.2016r. o godz. 1000, w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 ( sala narad ).

2. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 2 odbędzie się dnia 12.12.2016r. o godz. 1015, w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 ( sala narad ).

3. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 3 odbędzie się dnia 12.12.2016r. o godz. 1030, w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 ( sala narad ).

4. W przetargach mogą wziąć udział oferenci, którzy wpłacą wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 06.12.2016 r. na konto Urzędu Miejskiego 
w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719 BANK PEKAO S.A. (decyduje data uznania rachunku bankowego). Na wpłacie należy podać 
liczbę porządkową nieruchomości, której dotyczy wpłata.

5. Ogłoszenie o przetargach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie, opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej i na stronie internetowej www.bukowno.pl oraz rozplakatowane na tablicach informacyjnych Miasta Bukowno. 

6. Ze stanem faktycznym i prawnym ww. nieruchomości oraz szczegółowymi warunkami przetargów zawartymi w Regulaminach przetargów należy 
zapoznać się przed przetargami w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Bukownie, przy  
ul. Kolejowej 16 (pok. nr 19 i 21), tel. (32) 6261855, 6261848, oraz na stronie internetowej www.bukowno.pl

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz  

– zmiana nr 21

w części

 dotyczącej terenu obejmującego teren wzgórza „Pod Krzyżem” 
przy drodze w kierunku Trzebini, tereny pomiędzy Al. 1000-lecia 
i ul. Dworską, teren przy ul. Jana Pawła II, rejon Szpitala i Policji 

w Olkuszu, rejon Przychodni Zdrowia przy ul. Nałkowskiej 

oraz 

terenu  położonego w Zedermanie na granicy z Zadolem 
Kosmolowskim

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) i art. 29, art. 39 ust. 1 oraz art. 54 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r, poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym częściowym 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Olkusz (zmiana nr 21) dla terenów:

I-B –  południowa (mieszkaniowo – usługowa) – dot. Osiedli •	
Południowych Olkusza (obejmuje teren wzgórza „Pod Krzyżem” 
przy drodze w kierunku Trzebini, tereny pomiędzy Al. 1000-lecia 
i ul. Dworską, teren przy ul. Jana Pawła II, rejon Szpitala i Policji 
w Olkuszu, rejon Przychodni Zdrowia przy ul. Nałkowskiej,

II-D – Zederman•	  – dot. terenu w Zedermanie na granicy z Zadolem 
Kosmolowskim.

Wyłożenie do publicznego wglądu części projektu ww. zmiany Studium 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach  
od 18 listopada do 16 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz, ul. Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków pokój nr 
219, w godzinach: od 9.00 do 13.00 (od wtorku do piątku) 

od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 16.30 (poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w sali narad (nr 112) o godzinie 15:30.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do 
projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko w zakresie jego 
ponownego wyłożenia. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 6 stycznia 2017 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się 
również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 
Jednocześnie informuję, że projekt studium wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dacie wyłożenia, dostępny będzie również na stronie 
internetowej Miasta i Gminy Olkusz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu w zakładce „Urbanistyka i Ochrona Zabytków” dalej „Publicznie 
dostępne wykazy danych…” dalej „Projekty zmian studium wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko” oraz pod adresem  
www.ekoportal.gov.pl.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz
Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza
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Sięgnij po ekologiczną 
dotację

powiat
Wiola�Woźniczko

Mieszkasz w gminach: Klucze, 
Bukowno lub Bolesław i chcesz wy-
mienić stary piec na ekologiczny? 
Wypełnij ankietę i zdobądź dotację! 
Masz czas do 30 listopada.

Władze gminy Klucze wraz z Bo-
lesławiem i Bukownem ubiegają się 
o unijne środki w dwóch konkursach 
w ramach Subregionalnego Programu 
Rozwoju na lata 2014-2020, doty-
czących wymiany pieców w gospo-
darstwach domowych na nowe kotły: 
na biomasę i paliwa gazowe oraz na 
paliwa stałe. Koszt złożonych wnio-
sków to ok. 5 mln 700 tys. złotych, 
z czego ok. 85 proc. stanowić będzie 
dotacja ze środków unijnych.

Dofinansowanie w formie refun-
dacji do nowych urządzeń grzewczych 
będzie ograniczone kwotą 350 zł/kW 
mocy nowego kotła, lecz nie więcej 
niż 8 tys. złotych, a w przypadku 
konieczności poniesienia kosztów 
dodatkowej instalacji niezbędnej do 
funkcjonowania urządzenia istnieje 
możliwość zwiększenia limitu środ-
ków dofinansowania.

Zgodnie z wytycznymi dofinan-
sowanie do modernizacji centralnego 
ogrzewania może wynieść do 80 zł/
mkw. powierzchni ogrzewanej budyn-
ku. W przypadku kotłów na biomasę 
i paliwo gazowe maksymalna kwota 
dotacji to 6 tys. złotych, a pieców na 
paliwa stałe – 1 tys. złotych. Istnieje 
możliwość zwiększenia środków, jeśli 
konieczne okaże się poniesienie kosz-
tów dodatkowej instalacji, niezbędnej 

do funkcjonowania kotłów.
- Jeżeli jesteście Państwo za-

interesowani przystąpieniem wraz 
z samorządami do konkursów jako 
odbiorcy ostateczni, czyli gospodar-
stwa domowe objęte dotacjami na 
starych kotłów czy pieców, prosimy 
o wypełnienie ankiety oraz udzielenie 
odpowiedzi zgodnych ze stanem fak-
tycznym – zachęcają samorządy.

W projekcie mogą wziąć udział 
mieszkańcy, których budynki będą 
spełniały standardy energochłonności 
(do 150 kWh/m2/rok w budynkach 
jednorodzinnych lub 135 kWh/m2/
rok w wielorodzinnych), która będzie 
oceniana na podstawie oceny ener-
getycznej budynku. Zainteresowani 
uzyskaniem dotacji podpiszą z urzę-
dami stosowną umowę. Budynki 
muszą być poddane ocenie energe-
tycznej, którą wykona audytor wy-
znaczony przez urząd marszałkowski. 
Warunkiem przystąpienia do projektu 
będzie także, konieczność wykonania 

dodatkowej modernizacji energe-
tycznej (np. wymiana okien), jeśli po 
przeprowadzonej ocenie wyniknie 
taka konieczność. Do ubiegających 
się o finansowe wsparcie należeć 
będzie również demontaż i utylizacja 
starego pieca.

W ramach projektu zaplanowano 
także kilka edukacyjnych wydarzeń 
proekologicznych, skierowanych do 
młodszych mieszkańców. Powstanie 
również portal informacyjny poświę-
cony tematyce termomodernizacji. 
Zainteresowani będą mogli korzystać 
z bezpłatnej aplikacji mobilnej za-
wierającej kalkulator oszczędności 
kosztowej oraz efektu ekologicznego 
po wymianie pieców.

W gminie Klucze ankiety można 
pobrać ze strony internetowej urzędu 
(www.gmina-klucze.pl), w siedzibie 
urzędu (dziennik podawczy) oraz 
u sołtysów. Wszelkich informacji na 
temat ankiety udziela Kamil Wołek 
(tel. 32 6428508 wew. 73).

Mieszkańcy gminy Bolesław 
znajdą ankiety na stronie interne-
towej urzędu www.gminaboleslaw.
pl oraz w Urzędzie Gminy Bolesław 
(pokój nr 7). Ekodoradcą jest Jakub 
Kilian, (poniedziałki 12.00 -16.00 
oraz w środy i czwartki 7.00 – 15.00, 
tel. 32/6424501 wew. 208, email: 
ekodoradca@gminaboleslaw.pl).

W Bukownie ankiety są dostępne 
na stronie internetowej www.bukow-
no.pl oraz w magistracie (pokój nr 
9 lub biuro podawcze na parterze). 
Informacje można uzyskać u Beaty 
Guzińskiej w godzinach pracy urzędu 
(pokój nr 9, tel. 32/6261836, email: 
fundusze@um.bukowno.pl).

Nowe inwestycje w ZGH
bukowno

Piotr�Kubiczek

Zakłady Górniczo Hutnicze 
„Bolesław” w ostatnich czasie 
podjęły decyzję o rozruchu nowej 
instalacji przerobu odpadów po-
flotacyjnych, jak również o roz-
poczęciu eksploatacji kolejnego 
złoża rudy cynku, które zapewni 
kopalni Olkusz-Pomorzany utrzy-
manie wydobycia surowca do 2020 
roku. Powstanie także nowa hala 
wanien.

ZGH będące w grupie Stalpro-
duktu, do zamknięcia kopalni Ol-
kusz-Pomorzany oraz procesu jej 
likwidacji, przygotowuje się już od 
kilku lat. Pierwotnie zakończenie 
wydobycia rudy planowane było 
na koniec przyszłego roku. Powód? 
Wyczerpanie eksploatowanego złoża 
i jednoczesna nierentowność dzia-
łalności. Zarząd spółki złożył jednak 
wniosek o przyznanie koncesji na 
poszerzenie obszaru aktualnie eks-
ploatowanego złoża „Klucze I”. 27 
października uprawomocniła się de-
cyzja Ministra Środowiska o zmianie 
koncesji nr 1/2009 z 2 lutego 2009 
roku, co wiąże się z poszerzeniem 
ww. obszaru górniczego o część poza-
uskokową. Pozwoli to w następnych 
miesiącach wyeksploatować z tej 
części złoża blisko 2 mln ton rudy. 
Uwzględniając ok. 4 mln ton zasobów 
kopalni oraz dodatkowe przyrosty, 
w spółce przyjęto realizację nowego 
harmonogramu czerpania złoża, 
co umożliwi utrzymanie wydobycia 
w kopalni do 2020 r. Do tego czasu 
pracownicy nie muszą się więc oba-
wiać o swoje zatrudnienie.

Udostępnienie nowej części złoża 
będzie kosztowało ZGH „Bolesław” 

około 25 mln zł. Jednocześnie wy-
dłużenie eksploatacji kopalni pozwoli 
na odsunięcie w czasie kosztów jej 
likwidacji, a te opiewają na niespełna 
142 mln zł.

Innowacyjna instalacja 
przerobu odpadów

Dodatkowo podjęto decyzję o roz-
poczęciu rozruchu nowej instalacji 
przerobu odpadów poflotacyjnych. 
To pierwsza na świecie instalacja 
tego typu, która pozwala efektywnie 
odzyskać cynk i ołów w formie cyn-
kowych koncentratów siarczkowych 
z odpadów nagromadzonych przy 
kopalniach cynkowych. Szacowany 
przerób odpadów wyniesie około 2 
mln ton rocznie, co pozwoli wypro-
dukować mniej więcej 20 tys. ton 
koncentratów cynkowych w skali 
roku. Przez najbliższe 15 lat ma to 
stanowić około 15% wsadu do pro-
dukcji cynku.

Inwestycja kosztowała spółkę 
58 mln zł, przy czym zdecydowanie 
większa część środków na ten cel – 42 
mln zł, pochodzi z dofinansowania 
z pożyczki udzielonej ZGH „Bolesław” 
przez NFOŚiGW. Cała ta kwota ma się 
zwrócić za 4 lata. Okres spłaty może 
być jeszcze krótszy. Po osiągnięciu 
efektu ekologicznego, część pożyczki 
zostanie umorzona.

Nowa hala wanien za nie-
spełna ćwierć miliarda

ZGH „Bolesław” podjął również 
decyzję o wydaniu około 240 mln zł na 
budowę nowej hali wanien. Inwesty-
cja, której budowa ma się zakończyć 
w 2019 r. w swoim założeniu zwiększy 
możliwości produkcji cynku elektroli-
tycznego z 80 do 100 tys. ton rocznie. 
Spółka stara się o dofinansowanie na 

ten cel z NCBR w ramach Programu 
Inteligentny Rozwój w kwocie ok. 40 
mln zł. W oficjalnym komunikacie 
władze Zakładów Górniczo Hutni-
czych zapewniają, że: Innowacyj-
nością będzie możliwość produkcji 
cynku metodą elektrolityczną przy 
zastosowaniu we wsadach tlenków 
pochodzących z recyklingu pyłów sta-
lowniczych w ilości ok. 50% oraz kon-
centratów siarczkowych pochodzą-
cych z wtórnego przerobu odpadów 
poflotacyjnych, co zapewni większą 
elastyczność w zarządzaniu dosta-
wami koncentratów z różnych źródeł.

Po zakończeniu prac i urucho-
mieniu hali, ZGH stanie się globalnym 
innowatorem w produkcji cynku 
metodą elektrolityczną wykorzystu-
jącym we wsadach ponad połowę 
materiałów z recyklingu. Zwiększona 
o 25% produkcja zapewni jedno-
cześnie kilkuprocentowy spadek 
jednostkowego kosztu produkcji oraz 
zmniejszenie jej energochłonności 
o 1,5%. Materiały z recyklingu będą 
też gwarantem obniżenia kosztów 
materiałów wsadowych.

ZGH „wchłonie” Bolesław-
Recycling

Wydłużenie działalności kopal-
ni oraz nowe inwestycje na skalę 
światową to niejedyne zmiany, jakie 
zajdą w najbliższym czasie w spółce. 
ZGH „Bolesław” przejmie bowiem 
Bolesław-Recycling. Przeniesienie 
majątku Spółki Przejmowanej na 
Spółkę Przejmującą nastąpi bez 
tworzenia nowych akcji i bez podwyż-
szenia kapitału zakładowego Spółki 
Przejmującej. Fuzja zmniejszy koszty 
funkcjonowania obu spółek o 2 mln 
zł rocznie, co jednocześnie zmaksy-
malizuje osiąganie zysków przez oba 
podmioty.



6 | 10 listopada 2016 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

Młodzi Izraelczycy w II LO

olkusz
Piotr�Kubiczek

Już po raz trzeci na przestrze-
ni pięciu ostatnich lat, II Liceum 
Ogólnokształcące w Olkuszu go-
ściło u siebie młodzież z Izraela. 
Wizyta rówieśników z Bliskiego 
Wschodu to kolejny element pro-
jektu „Zachować pamięć. Historia 
i kultura dwóch narodów”.

W 2011 roku II LO przystąpiło 
do międzynarodowego projektu or-
ganizowanego m.in. przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej i Ośrodek 
Rozwoju Edukacji. W jego ramach, 
w ostatni wtorek po raz trzeci Olkusz 
odwiedziła młodzież z zaprzyjaźnionej 
szkoły w Izraelu, konkretnie z miasta 
Modin.

Podczas tygodniowego pobytu 

w naszym kraju, młodzi Izraelczy-
cy zwiedzą najważniejsze miasta 
związane historycznie z narodem 
żydowskim, a jeden dzień mają spę-
dzić w polskiej szkole. Tegoroczna, 
blisko stuosobowa delegacja z Modin, 
olkuskie liceum odwiedziła w drodze 
z Krakowa do Oświęcimia. Wspólnie 
spędzony czas był okazją do integracji 
oraz do poznania lokalnej kultury. 
Uczniowie i nauczyciele postawili na 
dobrą zabawę poprzez taniec. 

Zanim jednak na sali gimna-
stycznej rozpoczęła się międzynaro-
dowa zabawa, dla gości przygotowano 
lekcję historii w języku angielskim, 
podczas której młodzież z Bliskie-
go Wchodu dowiedziała się więcej 
o Olkuszu i historii swojego narodu 
na naszych ziemiach. Tym razem 
Izraelczycy nie zwiedzili Srebrnego 
Miasta, choć do tej pory każda ich 
wizyta zwieńczona była spacerem 

połączonym z odwiedzinami m.in. 
żydowskiego cmentarza.

Na rewizytę polskiej strony 
w Modin nie ma jednak co liczyć. 
Koszty związane z organizacją podró-
ży do Izraela są ogromne. W naszym 
kraju tylko nieliczni mogą pozwolić 
sobie na tak daleką wyprawę.

- W tym przypadku jesteśmy 
tylko gospodarzami. Podejmujemy 
naszych rówieśników z zaprzyjaźnio-
nej szkoły, czerpiąc z ich doświadczeń 
na naszym terenie. Każde takie spo-
tkanie wnosi wiele świeżości i łamie 
pewne stereotypy, które wynikają 
raczej z niewiedzy, aniżeli uprzedzeń. 
Dzisiaj udowodniliśmy, że jesteśmy 
tacy sami, dzielą nas tylko kilome-
try – zaznacza Magdalena Kosno, 
odpowiedzialna za realizację w szkole 
programu „Zachować pamięć. Histo-
ria i kultura dwóch narodów”.

 WIEŚCI Z URZĘDÓW
W rubrycE PublIKujEmy WybrANE ArTyKuŁy POchODZącE ZE STrON urZĘDOWych POWIATu OlKuSKIEGO. rEDAKc jA PrZEGląDu OlKuSKIEGO NIE PObIErA OPŁAT ZA Ich PublIKAc jĘ.

Złote Gody w gminie 
Bolesław

Kładka nad Białą 
Przemszą otwarta

Kolejne mieszkanie 
wspomagane otwarte!

powiat
SP�w�Olkuszu

W Olkuszu uruchomione zosta-
ło mieszkanie wspomagane. To już 
drugie tego typu mieszkanie gdzie 
młodzi ludzie, którzy opuszczają 
placówkę opiekuńczo - wychowaw-
czą lub rodziny zastępcze i nie 
mają się gdzie podziać, mogą zna-
leźć bezpieczne schronienie.

Zostało wyremontowane i w pełni 
wyposażone ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w związku 
z realizowanym przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu 
projektem „Aktywność moją szansą”. 
Jest specjalnym kompleksem miesz-
kaniowym przygotowanym dla 4 osób 
dodatkowo dostosowanym do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością. Pobyt 
w nim ma charakter czasowy. Insty-
tucją zapewniającą funkcjonowanie 
mieszkania jest Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Olkuszu. Podczas 
pobytu w mieszkaniu jego tymczaso-
wi lokatorzy będą mieli zapewnioną 
pomoc i wsparcie nie tylko specja-
listów z PCPR, ale i Socjalizacyjnej 
Placówki Opiekuńczo – Wychowaw-
czej w Olkuszu.

Stworzenie odpowiednich warun-
ków mieszkaniowych pozwoli młodym 
osobom na podjęcie nowych wyzwań, 
pomoże im pokonać bariery i umożli-
wi stanie się osobami samodzielnymi 
i niezależnymi. Główną ideą takiej 
formy pomocy jest wsparcie młodych 
osób, które pomimo osiągnięcia peł-
noletniości, wymagają wspierania 
w procesie dochodzenia do pełnej 
samodzielności.

bolesław
Elżbieta�Kubańska�-�Kierownik�USC

W dniach 4 i 5 listopada 2016 
roku obchodziliśmy w naszej 
Gminie uroczystość Jubileuszu 
50-lecia pożycia małżeńskiego. 
Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej odznaczył Naszych Jubilatów 
„Medalami Róży” za ich zgodność 
pożycia małżeńskiego, za trud 
pracy i wyrzeczeń, które ponieśli 
dla dobra swych rodzin, za wycho-
wanie dzieci, za cierpienia, łzy, 
radości, za każdy siwy włos na 
Ich skroni.

W imieniu Prezydenta RP ce-
remonii odznaczenia dokonał Wójt 
Gminy Bolesław Pan Krzysztof Du-
dziński. Dostojnym Jubilatom umilił 
czas Chór „Kantare”. Przy lampce 
szampana i słodkim poczęstunku 
Małżonkowie w gronie rodzinnym 

świętowali swoje Złote Gody słucha-
jąc Koncertu Życzeń, w wykonaniu 
Zespołu „AKCES”.

W 2016 roku Jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego obchodziły 
następujące pary: Janina i Edward 
Chojowscy, Emilia i Lucjan Czerniak, 
Janina i Czesław Dreksa, Jadwiga 
i Ireneusz Dreksa, Teresa i Idzi Gołąb, 
Bożena i Józef Gołąb, Leokadia i Piotr 
Hapeta, Barbara i Bolesław Jedlińscy, 
Władysława i Stefan Jurga, Zofia 
i Marian Kalecińscy, Stanisława 
i Andrzej Kalembka, Janina i Marian 
Kopa, Krystyna i Stanisław Kostanek, 
Alina i Stanisław Leś, Stanisława 
i Jan Pacia, Marianna i Marek Tara-
sów, Krystyna i Czesław Wilczyńscy, 
Halina i Włodzimierz Wójcik

Najpiękniejsza miłość to nie 
taka, która wytrzymuje lata rozłąki, 
ale taka, która wytrzymuje lata bycia 
razem - życzymy Szanownym Jubi-
latom takiej miłości w przeżywaniu 
kolejnych, wspaniałych lat.

klucze
Rafał�Jaworski/UG�Klucze

Oczekiwana od dłuższego 
czasu, nowa kładka nad Białą Prze-
mszą w Golczowicach nareszcie 
stała się faktem. Kładka znajdująca 
się na trasie Przylaszczkowego 
Szlaku Rowerowego była w fatal-
nym stanie. Stanowiła zagrożenie 
dla wielu użytkowników szlaku, ale 
i dla mieszkańców Golczowic.

Mamy nadzieję, że posłuży spo-
łeczności przez wiele lat. Otwarcie 
kładki stało się okazją do zorganizo-
wania zaplanowanego dużo wcześniej, 
rajdu rowerowego, który pomimo 
listopadowej aury przyciągnął bardzo 
wielu rowerzystów. Do startu zachęcał 
sam Wójt Gminy Klucze Norbert Bień. 
Rajd zaszczyciła liczna grupa repre-
zentująca Team Jaworzno. Uczestnicy 
rajdu wystartowali w dwóch grupach 
na dystansach 17. i 42. kilometrów. 
Podczas wspólnej przejażdżki odbyły 

się też warsztaty przyrodniczo-kra-
joznawcze prowadzone przez na-
uczycielkę geografii, panią Bogumiłę 
Jakubek. Wszyscy byli zadowoleni. 
Na zakończenie każdy z rowerzystów 
otrzymał poczęstunek - mówi Grze-
gorz Kaliś.

Inicjatorem renowacji kładki był 
Uczniowski Klub Sportowy w Klu-
czach, który pozyskał środki na 
projekt: „Nowe wyzwania na Przy-
laszczkowym Szlaku Rowerowym” 
współfinansowanym ze środków 
programu „Działaj Lokalnie IX” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce. Rajd 
rowerowy był organizowany przez 
UKS Klucze i Stowarzyszenie „Ziemia 
Kluczewska” w Kluczach. Został 
zrealizowany w ramach projektu pod 
nazwą Aktywny Senior Kluczewski; 
dofinansowany z Rządowego Progra-
mu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014 -2020. 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

XVI Zaduszki Jazzowe
olkusz

Agnieszka�Zub

XVI Olkuskie Zaduszki Jazzo-
we za nami. Podczas tegorocznego 
olkuskiego święta jazzu - 4, 5 i 6 
listopada - można było wysłuchać 
trzech znakomitych koncertów. 
W piątek w Galerii BWA zagrał 
JazZoom, w sobotę zaprezentował 
się Jarosław Kaganiec z zespołem, 
a w niedzielę mieliśmy okazję po-
słuchać Katarzyny Radwańskiej, 
która wystąpiła z projektem Na-
talie Cole & Nat King Cole – Cole 
Superior Jazz Concept.

Olkuskie Zaduszki Jazzowe 
z roku na rok cieszą się coraz więk-
szym zainteresowaniem. Można 
śmiało powiedzieć, że impreza ta 
weszła już na stałe do kalendarza 
wydarzeń kulturalnych, na których 
warto, a nawet trzeba być. Niepo-
wtarzalny klimat koncertów, dobór 
prezentujących najwyższy poziom wy-
konawców od lat przyciągają w progi 
BWA niemałą publiczność. Nie inaczej 
było tym razem.

Podczas piątkowego wieczoru 
wystąpił krakowski zespół JazZoom. 
Formacja działa od  ponad sześciu 
lat, koncertując nie tylko w Polsce, 
ale również za granicą (Włochy, Au-
stria). JazZoom wykonuje muzykę 
określaną jako „zgrabna fuzja jazzu, 
popu, bosssa novy, swingu i bluesa”. 
Bywalcy Olkuskich Zaduszek Jazzo-
wych wiedzą, że JazZoom występował 
już w BWA w roku 2013, przy okazji 
XII edycji imprezy. Wówczas formacja 
zaprezentowała się w innym, bardziej 
sfeminizowanym składzie. Obecnie 
zespół tworzą: Marcelina Gawron 

(wokal), Kasia Zawieracz - liderka 
zespołu, autorka większości tekstów 
i muzyki (gitara), Ewelina Serafin (flet 
poprzeczny, wokal), Vitalij Ivanov 
(piano, saksofon tenorowy), Paweł 
Kluba (bas), Michał Peiker (perkusja). 
W piątkowy wieczór, poza jazzowymi 
standardami, można było usłyszeć 
całkiem nowe piosenki, które znajdą 
się na kolejnej płycie zespołu.

W sobotę przed zgromadzoną 
publicznością zaprezentował się Ja-
rosław Kaganiec – Trio. Zespół wystę-
puje w składzie: Jarosław Kaganiec 
(piano), Wojtek Szwugier (kontrabas) 
i Michał Heller (perkusja). W Olkuszu 
towarzyszyła im wokalistka Magdale-
na Mędrala. Jarek Kaganiec to muzyk 
doskonale znany tak olkuskiej, jak 
i krakowskiej publiczności. Jako 
pianista współpracuje z Teatrem 
Starym, jest cenionym jazzmanem, 
gra muzykę klezmerską i współ-
pracuje z Andrzejem Sikorowskim. 
Magdalena Mędrala to wokalistka, 
która występowała na wielu scenach 
muzycznych w całej Polsce. Jej wielbi-
ciele z pewnością pamiętają, że także 

przed rokiem śpiewała dla olkuszan. 
Niezwykle nastrojowy, zmysłowy 

koncert wypełniły głównie słynne 
standardy jazzowe, tak światowe, 
jak i polskie. Wśród nich można było 
usłyszeć „The Girl from Ipanema” 
(kompozycja – A.C. Jobim), „Fly my to 
the Moon” Sinatry, czy senne „What 
a Wonderful World” Armstronga, ale 
również „Kasztany”, „Pod Papugami”, 
„Uciekaj, moje serce”, „Ludzkie gada-
nie”, czy „Na pierwszy znak”. Podczas 
ostatniego wieczoru tegorocznych 
Zaduszek Jazzowych mieliśmy okazję 
posłuchać również znanej olkuskiej 
publiczności Katarzyny Radwańskiej, 
która wystąpiła z projektem Natalie 
Cole & Nat King Cole – Cole Superior 
Jazz Concept. Ciekawe aranżacje, 
żywiołowa interpretacja, doskonała 
ekspresja sceniczna, a także ogromna 
energia bijąca od wokalistki z pewno-
ścią pozostaną w pamięci publiczno-
ści na długo. 
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KALENDARIUM
11 listopada
=08:00 - 17:00 2. Memoriał Henryka Swędzioła - 
Hala MOSiR Olkusz, ul. Wiejska 1A
=09:45 - 14:00 Święto Niepodległości - Olkusz / Rynek
=13:00 - 16:00 XXII Międzynarodowy Bieg Uliczny 
- Bydlin
=16:00 - 18:00 Boska Florence (2D NAPISY) - Kino 
„Radość” Wolbrom
=16:00 - 19:00 Bądź widoczny, daj się zauważyć 
- Olkusz / Rynek
=16:00 - 18:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla 
dzieci - Klub „Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 
2, os. Słowiki
=17:00-19:00 Koncert niepodległościowy - MOK 
Olkusz
=18:00 - 20:00 Dziewczyna z pociągu (2D NAPISY) 
- Kino „Radość” Wolbrom
=18:00 - 19:30 Warsztaty z capoeiry - DK „Hutnik” 
Jaroszowiec
=18:30 - 19:30 Trening interwałowy - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=19:00 - 20:40 Za niebieskimi drzwiami (2D Pl) - 
Kino „Zbyszek” Olkusz
=20:15 - 22:30 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom
=21:00 - 23:10 Ostatnia Rodzina (2D Pl) - Kino 
„Zbyszek” Olkusz

12 listopada
=09:00 - 14:00 XX Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Biskupa Sosnowieckiego i Burmistrza 
UMiG - Hala MOSiR Olkusz, ul. Wiejska 1A
=10:00 - 13:00 Wycieczka Nordic Walking na 
Rabsztyn - Rabsztyn
=15:30 - 17:45 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom
=17:00 - 19:00 Baron Cygański - operetka w trzech 
aktach - MOK Olkusz
=17:00 - 20:00 Koncert z cyklu „Elżbieta Konopczak 
i jej goście” - MOK Bukowno
=18:00 - 20:00 I liga piłki ręcznej: SPR Olkusz - 
Korona Handball Kielce - Hala MOSiR Olkusz
=18:00 - 20:15 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom
=20:30 - 22:30 III liga siatkówki: Kłos Olkusz - Piast 
Skawina - Hala MOSiR Olkusz, ul. Wiejska 1A
=20:30 - 22:45 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom

13 listopada
=13:15 - 18:00 102. rocznica Bitwy pod Krzywo-
płotami - Bydlin
=15:30 - 17:45 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom
=17:00 - 18:40 Za niebieskimi drzwiami (2D Pl) - 
Kino „Zbyszek” Olkusz
=18:00 - 20:15 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom
=19:00 - 21:10 Ostatnia Rodzina (2D Pl) - Kino 
„Zbyszek” Olkusz
=20:30 - 22:45 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom

14 listopada
=15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Klub „Przyjaźń” 
ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=16:00 - 17:00 Język niemiecki dla Seniora - Klub 
„Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy - Klub 
„Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=16:30 - 17:30 Pomoc w odrabianiu lekcji - Klub 
„Krecik” ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
=16:30 - 18:00 Zajęcia wokalno-aktorskie - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=17:00 - 18:00 Lektorium codzienna pomoc 
w nauce - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska

=17:00 - 18:40 Za niebieskimi drzwiami (2D Pl) - 
Kino „Zbyszek” Olkusz
=17:00 - 18:00 Zajęcia dla dzieci z tańca nowo-
czesnego - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
=17:15 - 18:15 Zajęcia komputerowe dla począt-
kujących - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
=17:45 - 18:45 Plastyka dla dzieci - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=19:00 - 21:10 Ostatnia Rodzina (2D Pl) - Kino 
„Zbyszek” Olkusz
=20:30 - 21:30 Zumba - Klub „Kubuś” ul. Batalio-
nów Chłopskich 2, os. Słowiki

15 listopada
=08:00 - 17:00 Międzypokoleniowy Kącik Kom-
puterowy - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
=14:00 - 18:00 Wspólne Śpiewanie - Klub „Przy-
jaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=15:00 - 18:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
- Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Klub „Przyjaźń” 
ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=15:30 - 17:00 Klub matki i dziecka - Klub „Krecik” 
ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
=15:30 - 16:30 Koło podróżnicze - Klub „Krecik” 
ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
=15:30 - 17:45 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom
=16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy - 
Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=16:20 - 17:15 Zdrowy kręgosłup - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=16:45 - 20:00 Język angielski - Klub „Kubuś” ul. 
Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=17:00 - 18:00 Klub Magicznej Nitki - Klub „Przy-
jaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=17:00 - 18:40 Za niebieskimi drzwiami (2D Pl) - 
Kino „Zbyszek” Olkusz
=17:00 - 20:00 Zajęcia krawieckie - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=17:15 - 18:30 Muzyczna uczta - Klub „Kubuś” ul. 
Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=18:00 - 20:15 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom
=18:30 - 19:30 Trening interwałowy - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=19:00 - 21:10 Ostatnia Rodzina (2D Pl) - Kino 
„Zbyszek” Olkusz
=20:30 - 22:45 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom

16 listopada
=15:00 - 18:00 Lektorium codzienna pomoc 
w nauce - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
=15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Klub „Przyjaźń” 
ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=15:00 - 19:00 Wspólne Śpiewanie - Klub „Przy-
jaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=15:30 - 17:45 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom
=16:00 - 17:00 Joga dla Seniorów - Klub „Przyjaźń” 
ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=16:00 - 16:40 Język rosyjski dla dzieci - Klub 
„Krecik” ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
=16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy - 
Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=16:30 - 17:30 Pomoc w odrabianiu lekcji - Klub 
„Krecik” ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
=16:30 - 18:00 Zajęcia wokalno-aktorskie - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=17:00 - 17:40 Język rosyjski dla dorosłych - Klub 
„Krecik” ul. Konopnickiej 4, os. Młodych
=17:00 - 20:00 Zajęcia krawieckie - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki

=18:00 - 19:30 Akademia Malucha - Dwór w Bole-
sławiu, ul. Główna
=18:00 - 20:15 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom
=18:00 - 20:00 Spotkanie autorskie z Jarosławem 
Medyńskim - MOK Olkusz
=20:30 - 22:45 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom

17 listopada
=08:30 - 10:00 Pan Twardowski - MOK Olkusz
=10:15 - 11:45 Lokomotywa Pana Tuwima - MOK 
Olkusz
=12:15 - 13:40 Dziady - MOK Olkusz
=14:30 - 16:00 Akademia Malucha - Dwór w Bole-
sławiu, ul. Główna
=15:00 - 18:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
- Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Klub „Przyjaźń” 
ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=16:00 - 18:00 Korepetycje z matematyki - Klub 
„Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=16:00 - 18:00 Spotkanie z sędzią Anną Marią 
Wesołowską - MOK Bukowno
=16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Senio-
rzy - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. 
Pakuska
=16:15 - 17:15 Plastyka dla dzieci - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=16:20 - 17:15 Trening obwodowy - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=17:00 - 19:00 Spotkanie Kół Wędkarskich Nr 1 
i Nr 2 PZW - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
=17:00 - 19:00 Wykład w ramach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku - MOK Olkusz
=18:00 - 20:00 Kino Seniora w integracji z mło-
dzieżą 2016 - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
=18:00 - 20:00 Marcin Daniec One Man Show - DK 
Wolbrom
=19:30 - 20:30 Latin Dance - Klub „Kubuś” ul. 
Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=21:00 - 23:15 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom

18 listopada
=15:00 - 18:00 Lektorium codzienna pomoc 
w nauce - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, 
os. Pakuska
=15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Klub „Przyjaźń” 
ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=15:00 - 17:00 Teatr Niepełnosprawnych - Klub 
„Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. Pakuska
=15:30 - 17:10 Trolle (3D DUBBING) - Kino 
„Radość” Wolbrom
=16:00 - 18:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla 
dzieci - Klub „Kubuś” ul. Batalionów Chłopskich 
2, os. Słowiki
=17:00 - 18:30 Sekretne życie zwierzaków domo-
wych (2D DUBBING) - Kino „Zbyszek” Olkusz
=17:00 - 19:00 Teatr Seniora w integracji z mło-
dzieżą - Klub „Przyjaźń” ul. Legionów Polskich, os. 
Pakuska
=17:30 - 19:45 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom
=18:00 - 19:30 Warsztaty z capoeiry - DK „Hutnik” 
Jaroszowiec
=18:00 - 19:30 Wernisaż wystawy prac malarskich 
- Centrum Kultury w Olkuszu, ul. Szpitalna 32
=18:30 - 19:30 Trening interwałowy - Klub „Kubuś” 
ul. Batalionów Chłopskich 2, os. Słowiki
=19:00 - 21:00 Dziewczyna z pociągu (2D NAPISY) 
- Kino „Zbyszek” Olkusz
=19:00 - 21:00 Koncert zespołu Baciary - MOK 
Bukowno
=20:00 - 22:15 Pitbull: Niebezpieczne kobiety (2D 
Pl) - Kino „Radość” Wolbrom
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ZDROWIE i URODA
alergolog
bezbolesne testy alergiczne, odczulanie alergii, 
test obciążeń organizmu. ALERGO-MED  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (2 piętro) Olkusz. Tel.  
511 998 966.

Ewa Liska-Markiel dr n. med. alergolog, larnyn-
golog. Testy pokarmowe, inhalacyjne, odczula-
nie. Przyjmuje: centrum medyczne „INTEr-
mED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 
32 479 10 00. Środy w godz. 13-17.

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

Sławomir Kaźmierczuk lek. med., chirurg ogólny, 
proktolog. Konsultacje, biopsje, uSG jamy brzusz-
nej, uSG piersi, uSG tarczycy, uSG węzłów 
chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: centrum 
medyczne „INTEr-mED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV PONIE-
DZIAŁEK 16:00 -18:00.

Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, uSG, zabiegi chirurgiczne, stulejka, 
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: centrum medyczne „INTEr-mED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 
10 00. SObOTA 09:00–12:00. 

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.

Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
Olkusz, ul. Sławkowska 4. czwartek 15.30 - 18.00.  
rejestracja tel. 32 754 34 64, 608 681 422.  
www.gal-med.com

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 DZIECIĘCY
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, uSG, zabiegi chirurgiczne, stulejka, 
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: centrum medyczne „INTEr-mED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 
10 00. SObOTA 09:00–12:00.

CHIRURG naCZYnIowY
Krzysztof Lenkiewicz lek. med., chirurg naczy-
niowy. Konsultacje, badanie uSG DOPPlEr żył 
i tętnic, diagnostyka miażdżycy, skleroterapia, 
leczenie żylaków, leczenie ran. Przyjmuje: cen-
trum medyczne „INTEr-mED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. rejestracja tel. 32 479 10 00. cZWArTEK 
15.30–19.00.

CHIrUrg ortopeda
Wojciech Gołąb lek. med., ortopeda. Konsulta-
cje, uSG narządu ruchu, blokady, osocze bogato-
płytkowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
centrum medyczne „INTEr-mED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOrEK 18:00–19:00.

Grzegorz Jarosławski lek. med., ortopeda, lekarz 
sportowy. Konsultacje, uSG narządu ruchu, 
blokady, osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: centrum medyczne 
„INTEr-mED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 09:00–17:00.

Waldemar Pasich, specjalista ortopeda trauma-
tolog, specjalista medycyny sportowej, USG 
narządu ruchu. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28. 
Pon. 16:30-19, czw. 16-18. rejestracja tel. 
604 489 612.

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.

Kamil Zamarło lek. med., ortopeda. Konsultacje, 
uSG narządu ruchu, blokady, osocze bogatopłyt-
kowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
centrum medyczne „INTEr-mED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOrEK 16:00–19:00.

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.
Magdalena Sporek-Osołkowska lek. med., der-
matolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn. 
Przyjmuje: centrum medyczne „INTEr-mED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 
10 00. SObOTA 09.00–12.00.
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 Zastawnik, 
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. 
uSG tarczycy. Przyjmuje w pon. po wcześniejszej 
rej. tel: 32 645 44 70, K. K. Wielkiego 64, Olkusz.
Dr n. med. Agnieszka Żak-Gołąb, endokrynolog. 
NEurOKArD, ul. Pocztowa 3, bukowno, tel.  
668 127 238.
Agnieszka Żak-Gołąb dr n. med., endokrynolog, 
internista. Konsultacje, uSG tarczycy. Przyjmuje: 
centrum medyczne „INTEr-mED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV 
WTOrEK 15:30–18:00.

gastroenterolog
Paweł Kajfosz lek. med., gastroenterolog, inter-
nista. Konsultacje gastrologiczne, konsultacje 
hepatologiczne. Przyjmuje: centrum medyczne 
„INTEr-mED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. SObOTA 09.00–12.00.

GImnastYKa KoREKCYjna
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKANKA 
mgr ryszard majewski, Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Tel. 664 159 510 www.skakanka.net

GInEKoloG
Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wt., pt 17-19.  
Tel. 514 288 668 (po 15.).
Zuzanna Gierzyńska lek. med., ginekolog.  
Konsultacje, uSG, KrIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: centrum medyczne „INTEr-mED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 10 00. 
SObOTA 09:00–12:00.
Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog.  
Konsultacje, uSG, KrIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: centrum medyczne „INTEr-mED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 10 00. 
ŚrODA 14:00–16:00. 
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. rej. tel. 
530 414 770, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.
Dr A. Zmaczyński specjalista ginekolog, konsultacje 
ginekologiczne, endokrynologiczne, diagnostyka 
prenatalna, uSG płodu. NZOZ Pro Familia j. Kantego 
28 Olkusz, rej. 32 754 35 22, 793 346 033.

poradnia schorzeń sutka• 
Sebastian Mosiej lek. med.  Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej . Olkusz, ul. Sławkowska 4. czwartek 
15.30 - 18.00. rejestracja tel. 32 754 34 64,  
608 681 422. www.gal-med.com
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.

ImmUnolog
Elżbieta Papuga-Szela immunolog kliniczny, 
spec. chorób wewnętrznych. Przyjmuje: cen-
trum medyczne „INTEr-mED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. rejestracja tel. 32 479 10 00. Piątki 
w godz 9-13.

InternIsta
Szymon Mleczko lek.med., specjalista chorób 
wewnętrznych. Diagnostyka serca i naczyń. NZOZ 
Pro-Familia ul. j. Kantego 28, tel. 32 754 35 22, 
793 346 033. 

KaRDIoloG
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kar-
diolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG, echo 
serca, holter ciśnieniowy, holter EKG. Konsulta-
cje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 64 
(Gabinety Spec.). rej. 32 6454470 pn-pt 10-19.
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
Janusz Rogóż lek. med., kardiolog, internista, 
lekarz medycyny pracy. Konsultacje, badania 
profilaktyczne, badania kierowców, EKG, EchO 
serca, uSG tętnic szyjnych. Przyjmuje: centrum 
medyczne „INTEr-mED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚrODA 17.00–19.00.
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog. 
Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzol-
kusz.pl rejestracja telefoniczna: 604 052 027.

KaRDIoloG DZIECIĘCY
Arkadiusz Wierzyk kardiolog dziecięcy, pediatra. 
Przyjmuje: centrum medyczne „INTEr-mED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestracja tel.  
32 479 10 00. III czwartek miesiąca w godz. 16-19.

laRYnGoloG
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.
Lidia Liszczyk-Mania lek. med., laryngolog dzie-
cięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płukanie 
uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: centrum 
medyczne „INTEr-mED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. rejestracja tel. 32 479 10 00. Poniedziałek od 
15.30.
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.
LoogoMOWA - Pracownia logopedyczna 
mgr Katarzyna Knopik – logopeda metody kra-
kowskiej. Gabinet mobilny (dojazd do pacjenta). 
Kontakt: 510 871 776  www.loogomowa.pl
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 spoRtowa
Barbara Banyś, lekarz sportowy, specjalista 
neurologii i rehabilitacji medycznej  – kwalifika-
cja do uprawiania sportu do 23 r.ż, Olkusz ul. K. 
K. Wielkiego 64, tel. 570 120 117, 32 645 44 70.

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.

Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog, 
spec. chorób wewnętrznych. leczenie chorób 
nerek, układu moczowego, nadciśnienia tętni-
czego. Olkusz Krakowskie Przedmieście 11/18. 
rejestracja tel. 575 602 802

neUroCHIrUrg
Łukasz Janeczko lek. med., neurochirurg. Kon-
sultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów, 
leczenie bólu. Przyjmuje: centrum medyczne 
„INTEr-mED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. SObOTA 09:00–13:00. 

neUrolog
Barbara Banyś, specjalista neurologii, specjalista 
rehabilitacji medycznej, lekarz sportowy – KON-
SulTAcjE: Olkusz ul. K. K. Wielkiego 64, wtorki 
godz:16-18, tel. 570 120 117, 32 645 44 70. 

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

Elżbieta Kulka lek. med., neurolog. Konsultacje. 
Przyjmuje: centrum medyczne „INTEr-mED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚrODA 17.00–19.00.

Lek. med. Maria Marciniak-Chmielewska.  
Gabinet Neurologiczny. Olkusz, ul. Nowowiejska 11 
(zielony dach), czynne: wt., śr., czw. 10-11, wt., czw. 
16-17. rejestracja tel. 696 024 735.

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. rejestra-
cja telefoniczna: 668 127 238.

Przemysław Puz dr n. med., neurolog. Konsul-
tacje, badanie uSG DOPPlEr naczyń wewnątrz-
czaszkowych, badanie uSG DOPPlEr tętnic 
szyjnych i kręgowych. Przyjmuje: centrum 
medyczne „INTEr-mED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. rejestracja tel. 32 479 10 00. WTOrEK 
16.00–18.00. 

oKUlIsta
Diagnostyka i chirurgia oka „OKO-TEST” pod 
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty 
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. kr. K. Wiel-
kiego 28 (budynek Apteki). rejestracja tel.  
32 643 25 85, godz. 9-16. www.okotest.pl

Magdalena Kuchno, lek. med. specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, komputerowe 
badanie wzroku i dobór soczewek, pomiar ciśnie-
nia gałki ocznej,  leczenie zaćmy, medycyna pracy. 
Przyjmuje: centrum medyczne „INTEr-mED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚrODA 15.00–17.00.

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

„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, specjalista onkologii klinicz-
nej. Przyjmuje w poniedziałki od godz. 16.30. 
NZOZ Profamilia, Olkusz, ul. jana 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, specjalista chorób 
dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, Olkusz, ul. 
Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 32 643 08 89.

Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób 
dzieci, neonatolog. Diagnostyka i leczeni dzieci  
i noworodków, badania uSG: głowy, jamy brzusz-
nej, stawów biodrowych. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
(budynek Vis-Optica) rejestracja tel. 502 233 855.

Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63. Przy-
jęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. uSG, EKG, 
hOlTEr. rejestracja telefoniczna: 602 776 052.

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
Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra,  
psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 28. 
czw.: 15-20. rej.: 603 852 092, 12 419 13 89. 
Kraków, ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, czw. 8-13,  
pt. 15-20. www.opoczynska-morasiewicz.pl
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wolbrom, 
rynek 19 (I piętro). rejestracja tel. 510 120 408.
Gabinet Psychoterapii Maria Suchodolska-Wój-
cicka. Psychoterapia, konsultacje (dzieci, dorośli). 
ul. Krakowska 3, Olkusz. Tel. 693 697 592.
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
Ilona Cudejko, NDT-bObATh dla dzieci i doro-
słych, terapia manulana mcKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna. Przyjmuje: centrum medyczne 
„INTEr-mED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.
Centrum Rehabilitacji VITAL+MED (jerzmano-
wice). Kompleksowa rehabilitacja dzieci i doro-
słych. Terapia metodą m.in. NDT- bobath.  
mc Kenzie, PNF. masaże, krioterapia, Fala ude-
rzeniowa, laser wysokoenergetyczny. Tel. 500 478 
004, www. evitalmed.pl
Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii.„FIZjOmED” 
masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok Skarbka)  
Tel. 600 585 055. www.fizjomed-olkusz.pl
Janusz Kocjan, mgr fizjoterapii, w trakcie  
doktoratu (dr n.med). rehabilitacja dzieci  
i dorosłych. Ortopedyczna. Neurologiczna.  
leczenie bólu. mcKenzie. Terapia manualna. 
Olkusz, K.K.Wielkiego 54A. Tel. 885628627  
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NDT-bAbATh dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro 
(medesto).
Fizjoterapeuta mgr Anna Małecka-Włoch. 
udary, wylewy, porażenia, niedowłady. Sm, SlA, 
endoprotezy, stany po nowotworach, operacjach, 
wypadkach, masaż leczniczy kręgosłupa. reha-
bilitacja w przychodni GAl-mED lub wizyty 
domowe. Tel. 505 503 249. www.an-medic.pl

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.

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.

Ewa Haberka, lek. dent. Olkusz, ul. Witosa 14. 
Tel. 668 178 832.

Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz, 
ul. bylicy 1, pok. 306, pon.- czw. 10.00-17.00, pt. 
9.00-15.00, rejestracja w godzinach pracy gabi-
netu lub telefonicznie 32 643 27 37 wew. 37.
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.
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ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz ul. 
broniewskiego 8A (nowy adres gabinetu). reje-
stracja telefoniczna: 602 276 667.
Z I M O W S C Y  S T O M AT O L O G I A  Ol ku sz ,  
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek - Piątek: 9 - 19, 
Sobota: 9 - 13. Tel. 32 754 25 18.

chirurgia stomatologiczna• 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicz-
nej Barbara Kucharzewska - Malik, specjalista 
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8-14, śr. i pt. 12-18. 
rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom. 
601 805 027. umowa z NFZ. 
Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka, 
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt. 
9.00-19.00, sob. 9.00-13.00.rejestracja w gabi-
necie oraz pod nr  te l .  606 64 44 54.  
www.kucharzewscy.pl  Wt, śr., pt. 15-19 przyj-
muje lek. stom. Grażyna batko.

ortodonta• 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specjalista 
ortodonta. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28  
(II piętro). 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 poczeka-
niu. Olkusz, ul. mickiewicza 12 (dawniej Szpitalna 
5). Tel. 32 754 41 23. Pn.-pt. 9-17, sobota 9-12.

terapIe
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.

terapIe natUralne
Studio Venus, Katarzyna Strojna bioenergotera-
peuta. masaże, terapie naturalne, refleksotera-
pia, klawiterapia. Świecowanie, konchowanie, 
masaż dźwiękiem mis tybetańskich. Olkusz, 
Krakowskie Przedmieście 7. Tel. 501 310 050.

Uroda
Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa laser lightSheer, 
fotoodmładzanie IPl zamykanie naczynek, mezo-
terapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi 

dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 
60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.  
570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.pl
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, ko smetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.  
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. mikrodermabra-
zja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.
Studio Urody „Milena” - depilacja laserowa, mezo-
terapia, kwas hialuronowy, mikrodermabrazja, 
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
ALERGO-MED Instytut Zdrowia, Urody i Pięk-
nego Ciała. Depilacja laserowa najlepszym 
laserem diodowym na rynku med beauty w 
technologii light Sheer, odchudzanie i modelo-
wanie sylwetki: Kuma Shape 3 (najnowocześniej-
sza endermologia na rynku 3w1), kriolipoliza, 
mezoterapia igłowa, karboksyterapia, opalanie 
natryskowe SunFX, manicure i pedicure żelowy 
oraz hybrydowy, makijaże, mikrodermabrazja, 

peeling kawitacyjny, sonoforeza, lipoliza iniek-
cyjna, Nici (PDO, screw, barb 4d, haczykowe), 
powiększanie ust. Wszystkie urządzenia z certy-
fikatem medycznym cE. K.K.Wielkiego 28 (Przy-
chodnia obok Skarbka 1 pietro) 32-300 Olkusz, 
tel. 511998966 www.alergo-med.pl
Studio Venus, depilacja laserowa, carboxytera-
pia, lipodermologia, zamykanie naczynek, zabiegi 
pielęgnacyjne i złuszczające. Olkusz, ul. Krakow-
skie Przedmieście 7. Tel. 501 310 050.

Urolog
Ewa Czapkowicz lek. med., urolog. Konsultacje, 
uSG dróg moczowych, leczenie infekcji i nietrzy-
mania moczu. Przyjmuje: centrum medyczne 
„INTEr-mED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. cZWArTEK 15.30–19.00.
Ryszard Satalecki - specjalista urolog. Przyjmuje 
w poniedziałki 16.00-18.00, ul. jana Pawła II 30, 
Olkusz. choroby nerek, prostaty, kamica 
moczowa. 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

Elżbieta Papuga-Szela lek. med., immunolog 
kliniczny, internista. Konsultacje, uSG tarczycy, 
uSG jamy brzusznej, uSG węzłów chłonnych, 
badanie uSG DOPPlEr naczyń szyi, badanie uSG 
DOPPlEr żył i tętnic kończyn. Przyjmuje: centrum 
medyczne „INTEr-mED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. rejestracja tel. 32 479 10 00. PIąTEK 09:00–
12:00. 

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. 

poZostałE
NZOZ PRO FAMILIA  ul. Jana Kantego 28,32-300 
Olkusz. rejestracja tel. 32-754-35-22, 793 346 
033. Oferuje usługi medyczne  w zakresie: gine-
kologii, dermatologii, kardiologii, endokrynologii, 
laryngologii, onkologii, interny, urologii, ortope-
dii, chirurgii naczyniowej, medycyny pracy, 
dopler, holter.

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

11-11-2016	 Piątek	 ul.	Skwer	6

12-11-2016	 Sobota	 Al.	1000-lecia	17

13-11-2016	 Niedziela	 ul.	Buchowieckiego	15	a

14-11-2016	 Poniedziałek	 ul.	K.	K.	Wielkiego	14

15-11-2016	 Wtorek	 ul.	K.	K.	Wielkiego	24

16-11-2016	 Środa	 ul.	Rabsztyńska	2

17-11-2016	 Czwartek	 ul.	Konopnickiej	4
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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:

R E K L A M A

Twoja reklama 
już od 

42,40 zł*
*cena netto

www.inwestlokum.pl

- biuro nieruchomości  
- pośrednictwo w zakresie 

kupna-sprzedaży,  
wynajmu: lokali,domów,  

magazynów, gruntów

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

Ogłoszenia 
drobne

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

KuPiê	-	SPRzeDAm
=Sprzedam	ceg³ê	silikatow¹	
bia³¹ - 250x120x65, ok. 8000 
szt., cena - 60 gr./szt. (do nego-
cjacji). Tel.(796)177027.

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

p³acê najlepiej.  
Tel.(512)898278.

uSługi
=FiRmA	iNTROLigATORSKA	
"Jupiter"

Olkusz, ul. Mickiewicza 19 
(naprzeciwko „Victorii”).  
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (du¿a iloœæ 
kolorów), bindowanie, termo-
bindowanie, bigowanie, z³ocenie 
metod¹ termodruku.

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

p³acê najlepiej.  
Tel.(793)001819.

eLeKTROTeChNiCzNe

=Naprawa telewizorów.  
Tel.(535)871074.

FiNANSOWO	-	PRAWNe

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

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

=Lombard Tomasz Kie³tyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne 
8-20, skup i sprzeda¿ z³ota, 
atrakcyjne ceny, super warunki. 
Tel.(512)777884.

OKOLiCzNOœCiOWe

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

=WESELA- obs³uga muzyczna 
-DJ, prezenter- imprezy 
okolicznoœciowe- zawodowo. 
www.pbmuzyka.pl.  
Tel.(501)384356.

mOTORyzACJA
=OLeJe,	FiLTRy,	AKCeSORiA	
i	PROFeSJONALNe	NARzêDziA	
SAmOChODOWe  
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz,  
ul. Sikorka 21. Tel.(32)6450660, 
czynne: 8-19.

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

=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, serwis. Bogucin 
Du¿y 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.
=AUTO SKUP GOTÓWKA, 
OSOBOWE I DOSTAWCZE, 
WSZYSTKIE MARKI I ROCZNIKI, 
NAJLEPSZE CENY DOJAZD.  
TEL.(515)274430, (602)871305.
=POmOC	DROgOWA.	 
Tel.(695)634005.

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

p³acê najlepiej. Tel.(793)001819.

=SERWIS KLIMATYZACJI. 
Przegl¹dy - dezynfekcja - 
naprawa. Olkusz, Al.1000lecia 1b,  
Tel.(695)634005.
=Autoskup - ka¿de.  
Tel.(799)940745.

DziA³Ki	i	gRuNTy

=Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 
o pow. 14,03 ar. Zalesie Golczo-
wickie. Tel.(665)660000.

LOKALe	uŻyTKOWe

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

PRACA
=Przyjmê do pracy kierowcê 
z kat. C, operatora koparko-
³adowarki, pracowników budow-
lanych. Tel.(604)292970.

=Pracuj jako Opiekun/ka osób 
starszych w Niemczech i Anglii. 
Organizujemy kursy jêzykowe 
i szkolenia przedwyjazdowe. Ofe-
rujemy wysokie zarobki. Prome-
dica24, Kraków ul. Basztowa 3. 
Kontakt: Tel.(506)289107.

=Przyjmê do biura spedytora 
na transport miêdzynarodowy, 
znajomoœæ j.angielskiego, równie¿ 
do przyuczenia. Tel.(509)020901.

=Umyjê okna. Tel.(698)994735.

=Przyjmê kierowcê na trans-
port miêdzynarodowy, C+E, na 
ch³odnie, wyjazdy tygodniowe. 
Tel.(784)980707.

Przyjmę do pracy opiekunkę  
do 2-letniego dziecka (może  

być emerytka).  
Olkusz. Tel. (505)060425

zguBiONO	-	zNALeziONO
28 maja w Olkuszu zaginê³a 
chusta. Dla znalazcy wysoka 

nagroda pieniê¿na.  
Tel.(32)6454363.

RóŻNe
=Stoisko nr 3 poleca: d¿insy 
ocieplane polarem, ciep³e 
sztruksy, zimowe kurtki, niety-
powe rozmiary. Zapraszamy, 
Targowisko, ul. S³awkowska,  
wt, pt, sob do 14.00.


