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OLKUSZ 
BUKOWNO 
BOLESŁAW 
KLUCZE 
TRZYCIĄŻ
WOLBROM

Dwaj mężczyźni podejrzewani o przestępstwa 
przeciwko wolności i obyczajowości seksualnej 
wpadli w ręce olkuskich policjantów.

 strona 6

3 tysiące sadzonek kilku odmian jabłoni, lip oraz 
wiśni odebrali mieszkańcy powiatu olkuskiego 
w ramach akcji „Posadź swoje drzewo”.
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W Izraelu w wieku 98 lat zmarł Honorowy 
Obywatel Olkusza Mosze Berger. Przez dziesiątki 
lat kultywował pamięć o naszym mieście.

strona 7

Olkuskie Nagrody 
Artystyczne 2016

olkusz
Jakub Fita

Jan Kućmierczyk, Przemysław 
Kania oraz Natalia Jajkiewicz to 
tegoroczni laureaci Olkuskiej Na-
grody Artystycznej. Dołączyli tym 
samym do zaszczytnego grona osób 
docenionych za działania na rzecz 
olkuskiej kultury. Pamiątkowe 
statuetki zostały rozdane po raz 
szesnasty. Uroczysta gala odbyła 
się 18 marca w sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury.

� Więcej�na�stronie 5

Wylewki agragatem mixokret
510 191 033 Fachowa ekipa
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O G Ł O S Z E N I E  U M i G  O L K U S Z

„Trojak Olkuski” dla przedsiębiorców  
– trwa przyjmowanie zgłoszeń 

Ruszył nabór kandydatów do drugiej 
edycji Nagrody Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Olkusz „Trojak Olkuski”. Celem Na-
grody jest promowanie najlepszych przed-
siębiorców działających na terenie gminy 
Olkusz oraz inspirowanie ich do rozwoju, 
promowanie postaw proinwestycyjnych 
i tworzenie przyjaznego klimatu zarów-
no dla miejscowych przedsiębiorców, jak 
i inwestorów zewnętrznych. Kandydatów 
do Nagrody można zgłaszać do końca 
kwietnia. Zwycięzców wyłoni specjalna 
Kapituła, a statuetki zostaną wręczone 
w czerwcu.

- W Gminie Olkusz prężnie działa kil-
ka tysięcy podmiotów gospodarczych. To 
dzięki przedsiębiorcom, ich pomysłowo-
ści, otwartości na innowacje, podejmowa-
nym inicjatywom oraz dbałości o pracow-
ników lokalna gospodarka ma szansę się 
rozwijać. Podmioty z sektora prywatnego 
są ważnym partnerem każdego samorzą-
du, dlatego staramy się wspierać rodzimy 
biznes i ułatwiać przedsiębiorcom dzia-
łalność w zakresie współpracy na każdym 
polu – uważa Roman Piaśnik, burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz. – Chcąc w spo-
sób szczególny wyróżnić tych przedsię-
biorców, którzy są wzorem, wystąpiłem 
z propozycją ustanowienia takiej nagrody.

W ubiegłym roku Kapituła konkursu 
postanowiła odznaczyć dwa przedsiębior-
stwa: nagrodę Trojak Olkuski 2015 otrzy-
mała firma Intermag sp. z o.o. z Olkusza, 
a specjalnym wyróżnieniem – Srebrnym 
Trojakiem Olkuskim 2015 – uhonorowa-
no firmę IMI Hydronic Engineering sp. 
z o.o. z Olewina (zobacz relację z gali na 
www.umig.olkusz.pl).

Statuetki Nagrody „Trojak Olkuski” 
zostały zaprojektowane przez olkuską 
artystkę Wiolettę Sarotę-Stach. Jej sym-
bolika nawiązuje do historii miasta oraz 
przedsiębiorczości.

O nagrodzie
Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy 

Olkusz „Trojak Olkuski” i „Srebrny Tro-
jak Olkuski” (nagroda specjalna, którą 
może przyznać indywidualnie burmistrz) 
mają charakter honorowy. Nagrody przy-
znawane będą w dwóch kategoriach: 
Przedsiębiorca Roku oraz Mikroprzedsię-
biorca Roku.

Zgodnie z założeniami regulaminu, 
kandydaci do tej nagrody powinni mię-
dzy innymi: produkować wyroby lub ofe-
rować usługi cieszące się uznaniem kon-
sumentów, stosować nowoczesne techno-

logie produkcji oraz metody zarządzania 
i marketingu zapewniające sukces ryn-
kowy, posiadać dobrą sytuację finanso-
wą i osiągać rentowność działalności go-
spodarczej, inwestować w rozwój firmy, 
miasta i regionu, stwarzać dobre warunki 
pracy i płacy pracownikom, podejmować 
działania promujące i kreujące pozytyw-
ny wizerunek Miasta i Gminy Olkusz.

Kto może zgłosić kandydata?
Kandydatów, mających działalność 

zarejestrowaną na terenie Gminy Olkusz, 
zgłaszać mogą organizacje, instytucje 
i członkowie Kapituły oraz właścicie-
le i pracownicy firm – do końca kwiet-
nia każdego roku. Karty zgłoszeniowe 
o przyznanie Nagrody należy składać 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Na-
groda Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 
„TROJAK OLKUSKI” na biuro podaw-
cze Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, 
Rynek 1.

Wzór karty zgłoszeniowej oraz regula-
min można pobrać ze stron internetowych 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (www.
umig.olkusz.pl oraz inwestuj-olkusz.eu) 
oraz w formie papierowej w olkuskim 
magistracie.

 UMiG Olkusz

K O N D O L E N C J E PIT przez internet?  
To się opłaca!

powiat
Wiola�Woźniczko

Trwa okres rozliczeń podat-
kowych za ubiegły rok. Osoby, 
które skorzystają z możliwości 
wysłania deklaracji drogą elektro-
niczną, szybciej otrzymają zwrot 
podatku.

PIT-y przez internet wysyła coraz 
więcej osób. Taka metoda jest szybsza 
i łatwiejsza od tradycyjnego złożenia 
formularza w urzędzie. Wypełniając 
zeznanie podatkowe za pomocą 
specjalnej aplikacji minimalizuje się 
również ryzyko popełnienia błędów 
w obliczeniach. Większość z obliczeń 
bowiem program wykonuje automa-
tycznie. Do tego mamy pewność, że 
żadne z pól obowiązkowych do wypeł-
nienia nie zostanie pominięte.

Olkuski Urząd Skarbowy posta-
nowił przekonać jak największą liczbę 
podatników do elektronicznych rozli-
czeń. - Na początku roku wysłaliśmy 
pisma do większych firm z terenu 
powiatu olkuskiego z propozycją 
przeprowadzenia szkoleń wśród pra-
cowników. Nasi klienci odwiedzający 
urząd codziennie są informowani 
o możliwości rozliczenia się przez 
internet. Można to zrobić u nas. Dla 
osób fizycznych przygotowaliśmy 
specjalne stanowisko, gdzie nasi 
pracownicy pomagają wszystkim za-
interesowanym złożeniem PIT-a przez 
internet. Pokazujemy mieszkańcom, 
że jest to bardzo proste – opowiada 
naczelnik Urzędu Skarbowego w Ol-
kuszu Jacek Kołodziejczyk.

Osoby składające PIT-37 w formie 

e-deklaracji z pewnością ucieszy fakt, 
że zwrot podatku uzyskają w ciągu 30 
dni. Zgodnie z przepisami urząd skar-
bowy ma to trzy miesiące. W Olkuszu 
postanowiono znacznie skrócić ten 
okres, aby jak najwięcej podatników 
skorzystało z elektronicznych rozli-
czeń. - Nasze pomysły się sprawdzają. 
Już odnotowujemy o wiele więcej 
e-deklaracji niż w analogicznym 
okresie ubiegłego roku. Niewątpliwie 
podobne akcje będziemy prowadzić 
również w przyszłym roku - dodaje 
Jacek Kołodziejczyk.

Podatnik, który chciałby otrzymać 
zwrot na konto bankowe powinien 
podać na odpowiednim druku ZAP-3 
(dotyczy osób fizycznych, którzy nie 
prowadzą działalności gospodarczej) 
numer rachunku bankowego. Wnio-
sek taki najlepiej złożyć z deklaracją 
podatkową PIT-37 lub wcześniej. Co 

ważne, druków z numerem rachun-
ku nie trzeba składać corocznie. 
Podatnik powinien je wskazać po-
nownie wyłącznie w przypadku, gdy 
zostaną one zmienione i oczekuje on 
zwrotu na inny rachunek niż podany 
w latach ubiegłych. W przypadku 
zwrotu podatku przekazem poczto-
wym, pieniądze dostarczane są pod 
adres zamieszkania zgłoszony przez 
podatnika w informacji ZAP-3 lub na 
PIT-37. W takim przypadku trzeba 
jednak pamiętać o opłacie pocztowej, 
którą niestety ponosi podatnik.

Przypominamy, że ostatnim 
dniem składania PIT-ów za ubiegły 
rok jest 2 maja. W sobotę, 8 kwietnia 
w godz. 9.00 - 13.00, Urząd Skarbowy 
zaprasza na dzień otwarty. Trady-
cyjnie będzie można wówczas złożyć 
swoje rozliczenie lub uzyskać pomoc 
w jego wypełnieniu.
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O G Ł O S Z E N I E  S TA R O S T Y  O L K U S K I E G O

W związku  z  tym,  że w ostatnim  czasie 
w przestrzeni publicznej  znów pojawiły  się 
sygnowane przez Pana półprawdy i insynuacje 
oraz treści zawierające populistyczne zwroty, 
chciałbym zaprosić Pana na spotkanie. Spo-
tkanie miałoby  charakter otwarty na które 
mieliby wstęp mieszkańcy miasta  i  gminy 
Olkusz, a także media.

Na  tym  spotkaniu  porozmawialibyśmy 
o wszystkich poruszanych przez Pana kwe-
stiach, ale przede wszystkim:
w	O	pomyśle	na	rozwój	Olkusza?
w	O	inwestycjach	w	Olkuszu?
w	Jaki	był	faktycznie	Pański	udział	w	ob-
niżce	ceny	wody,	czy	to	jest	Pańska	za-
sługa,	czy	raczej	zabiegów	księgowych?
w	O	 rzekomych	 oszczędnościach	w	ZKG	
KM.	Czy	prawdą	 jest,	 że	były	 to	puste	
słowa	mówione	na	potrzeby	chwili?
w	Czy	odnalazł	Pan	płyty	z	 rynku	o	któ-
rych	głośno	Pan	mówił	przed	wyborami?	
Przypomnę	tylko,	że	wg	Pańskich	słów	

ich	wartość	była	gigantyczna.
w	O	tym,	czy	urząd	powinien	dotrzymywać	
słowa?
w	O	walce	z	układami	i	koteriami.
w	O	drodze	do	Witeradowa	i	nie	tylko.
w	O	ulicach	20	Straconych	i	Armii	Krajowej.
w	Czy	mieszkańcy	MiG	Olkusz	 i	powiatu	
z	terenu	tej	gminy	to	te	same	osoby?
w	O	tym	jak	Pan	zamierza	zadłużyć	gminę	
na	wiele	milionów,	 forsując	delikatnie	
mówiąc	nietrafiony	pomysł	na	remont	
budynku	dawnego	starostwa.
w	O	 tym,	 że	 budynek	magistratu	 /poza	
Pańskim	biurem/	wymaga	natychmia-
stowego	remontu,	bowiem	wstyd,	by	tak	
wyglądał	urząd	w	dzisiejszych	czasach.
w	O	 tym	w	 jakich	 warunkach	 pracują	
urzędnicy,	 szczególnie	 po	 zamknięciu	
części	magistratu.
w	O	atmosferze	panującej	w	urzędzie	wśród	
pracowników.

To tylko kilka spraw, na które mieszkańcy 
Olkusza i okolicznych sołectw powinni poznać 
odpowiedź. Oczywiście, jeżeli Pan sobie życzy 
możemy poszerzyć katalog problematyki jaką 
mielibyśmy poruszyć.

Sugeruję by  spotkanie odbyło  się na  sali 
MOK w Olkuszu, a jeżeli zajdzie taka potrzeba 
to opłacę salę na czas spotkania.

Proszę o wskazanie dogodnego dla Pana 
terminu, przy czym proszę wziąć pod uwagę 
stosowne wyprzedzenie, byśmy mieli szansę 
powiadomić mieszkańców i media.

W oczekiwaniu na  
odpowiedź

Paweł Piasny
Starosta Olkuski

Szanowny Panie Romanie, Burmistrzu Olkusza

Porozmawiajmy

R E K L A M A

Nowy sprzęt na 
powiatowych drogach

powiat
Wiola�Woźniczko

Zarząd Drogowy w Olkuszu 
wzbogacił się o dwie koparko – 
ładowarki. Nowe maszyny tego 
typu kupiono po raz pierwszy 
w historii powiatu. Mają one przede 
wszystkim przynieść oszczędności, 
bowiem dotychczas wynajmowano 
tego typu sprzęt. Było to droższe 

rozwiązanie przy niższej efektyw-
ności pracy. Teraz to się zmieni.

Sprzęt kosztował 630 tys. zło-
tych. W ogłoszonym przez Starostwo 
Powiatowe przetargu na zakup kopar-
ko – ładowarek starowały dwie firmy. 
Wybrano ofertę spółki INTERHAN-
DLER z Torunia. We wtorek maszyny 
dotarły do Olkusza.

Starosta zapowiada, że w najbliż-

szym czasie zostanie rozstrzygnięty 
przetarg na zakup dwóch nowych 
traktorów. W przyszłym roku z kolei 
na terenie Zarządu Drogowego po-
winna zostać wybudowana hala 
o powierzchni 1000 mkw., gdzie 
w jednej części będą garażowane 
maszyny i sprzęt, a w drugiej części 
będzie miejsce na magazynowanie soli 
drogowej. Hala powstanie w miejscu 
starej wiaty oraz placu gdzie obecnie 
składowano piasek. Jeżeli pozwolą na 
to finanse, w przyszłym roku także 
będą kontynuowane zakupy sprzętu 
- przede wszystkim ulicznych zamia-
tarek i pługopiaskarek.

Czy zadłużony powiat stać na 
takie wydatki? Władze powiatu uwa-
żają, że dzisiaj mogą już sobie po-
zwolić na takie planowanie. - Trudne 
decyzje dotyczące finansów podej-
mowane kilka lat temu przynoszą 
oczekiwane efekty. Mimo to każdą 
złotówkę oglądamy kilka razy zanim 
zdecydujemy się na jej wydanie. Po 
prostu publiczne pieniądze traktu-
jemy jak własne, z należytą ostroż-
nością i szacunkiem. Opanowaliśmy 
spiralę zadłużenia i spłaciliśmy już 
niemal połowę odziedziczonych  po 
poprzednikach kredytów. Z umiar-
kowanym optymizmem patrzymy 
w przyszłość - stwierdza starosta 
Paweł Piasny.

Posadzą swoje 
drzewa

powiat
Wiola�Woźniczko,�fot.�SP�w�Olkuszu

3 tysiące sadzonek kilku 
odmian jabłoni, lip oraz wiśni 
odebrali mieszkańcy powiatu ol-
kuskiego w ramach akcji „Posadź 
swoje drzewo”. Zainteresowanie 
darmowymi sadzonkami przeszło 
najśmielsze oczekiwania. Akcja 
zainicjowana przez olkuskiego 
starostę ma być kontynuowana 
w przyszłym roku.

Drzewka rozdawano w czwartek 
na placu Zarządu Drogowego, gdzie 
od rana ustawiła się długa kolejka. 
Wcześniej prowadzone były zapisy. 
Początkowo starostwo zaplanowało 
zakup 1500 sadzonek, ale ostatecznie 
podwojono te liczbę.

Niestety, sadzonek nie wystar-
czyło dla wszystkich chętnych. Staro-
sta informuje, że po drzewka zgłosiło 
się prawie 1500 osób, a chętnych 
do wsadzenia własnego drzewka nie 
brakuje. Z uwagi na olbrzymie zain-
teresowanie zdecydowano, że każda 
osoba otrzyma maksymalnie trzy 
sztuki sadzonek.

Kolejna taka akcja obędzie się 
jesienią. - Dziękuję wszystkim, którzy 
poświęcili swój czas i pomimo nie-
zbyt sprzyjającej pogody odebrali 
sadzonki. Zarezerwowałem na połowę 
października kolejnych 3 tys. sztuk, 
a na przyszły rok 5 tys. sztuk. Każdy 
otrzyma sadzonki, tylko musi uzbroić 
się w cierpliwość. Skoro już zaczęli-
śmy tę akcję, to będziemy ją konty-
nuować, aż rynek zostanie nasycony 
– zapowiada Paweł Piasny.

olkusz
Wiola�Woźniczko

Klienci kilkunastu olkuskich 
będą mogli wkrótce pomóc po-
trzebującym. Od 31 marca do 2 
kwietnia odbędzie się bowiem ko-
lejna Świąteczna Zbiórka Żywności. 
Akcję organizuje Stowarzyszenie 
„Res Sacra Miser” we współpracy 
z krakowskim Bankiem Żywności.

W Biedronkach, Lidlu, Lewiata-
nie, PSS Społem, Stokrotce, Kefirku 
oraz Delikatesach, przy specjalnie 
oznakowanych koszach, będą dyżu-
rować wolontariusze. Klienci mogą 
tam przekazać część swoich zakupów. 
Produkty spożywcze w formie paczek 
trafią do najbardziej potrzebujących 
mieszkańców naszego powiatu.

- Osób chcących wesprzeć innych 
jest coraz więcej. Najlepiej świadczą 
o tym ilości zebranych produktów. 
Zbiórki organizujemy dwa razy do 
roku i jak zawsze poza klientami 
sklepów możemy liczyć na naszych 
niezawodnych wolontariuszy z ol-
kuskich szkół ponadgimnazjalnych: 
I LO, II LO, IV LO, ZS nr 1, ZS nr 3 
i ZS nr 4 – mówi Janina Lenarczyk, 
koordynatorka Centrum Wolontaria-
tu w Olkuszu.

Zakupy  
nie tylko 
dla siebie
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BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY OLKUSZ

przypomina o obowiązku umieszczania 
tabliczek z numerem porządkowym  

na budynkach.
Na  tabliczce  oprócz  numeru  porządkowego  zamieszcza 
się  również nazwę ulicy  lub placu, a w miejscowościach 
bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez 
nazw - nazwę miejscowości.

Tabliczka z numerem porządkowym powinna być umieszczona 
w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. 
W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej 
nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza 
się również na ogrodzeniu. 

Obowiązek związany z umieszczeniem tabliczki z numerem 
porządkowym ciąży na właścicielu nieruchomości zabudo-
wanych lub innych podmiotach ujawnionych w ewidencji 
gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają 
(administrator, dozorca lub użytkownik). Za zignorowanie 
obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo 
utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem 
porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo 
miejscowości, grożą  sankcje  przewidziane  w  art.  64  §  1 
ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń. 

Właściwe oznaczenie nieruchomości ułatwia lokalizację 
danego budynku, a także ma wpływ na nasze wspólne 
bezpieczeństwo. Brak właściwej tabliczki z numerem 
porządkowym może powodować trudności z dotarciem pod 
wskazany adres między innymi służbom ratowniczym. 

W tym roku po raz czwarty mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz 
będą mogli zadecydować o przeznaczeniu części środków 
z budżetu Miasta i Gminy Olkusz, uczestnicząc w kolejnej edycji 
Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Olkusz.
Przed określeniem zasad realizacji IV edycji Budżetu Obywatel-
skiego prosimy Państwa o zgłaszanie uwag i propozycji zmian. 
Projekt Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego na 2018 rok zamieszczony został na stronie in-
ternetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu www.umig.olkusz.pl 
i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Swoje uwagi i propozycje zmian do w/w projektu zarządzenia 
możecie Państwo zgłaszać za pośrednictwem ankiety inter-
netowej dostępnej pod adresem www.umig.olkusz.pl oraz  
www.obywatelski.umig.olkusz.pl do 5 kwietnia 2017r.
Zapraszam także na spotkanie konsultacyjne w sprawie zasad 
realizacji IV edycji Budżetu Obywatelskiego, na którym można 
będzie zaproponować zmiany i wnieść uwagi do procedury  
realizacji Budżetu Obywatelskiego.
Spotkanie odbędzie się 3 kwietnia 2017 roku 
o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu 

Miasta i Gminy w Olkuszu.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panią Matyldą 
Libowicz, tel. 32 626 01 64.
Gorąco zapraszam wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy 
Olkusz do udziału w konsultacjach zasad organizacji IV edycji 
Budżetu Obywatelskiego.

BUDŻET OBYWATELSKI
OLKUSZA 2018

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 
211 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz 
w dniach od 24.03.2017r. do 14.04.2017r. wywieszony będzie wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat: 

- część działki  nr  4457 o pow. 300 m2 położonej w Olkuszu przy  
ul. Krasińskiego z przeznaczeniem pod plac zabaw. Stawka czyn-
szu: zgodnie  z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  
nr 0050.2041.2017  z 09.03.2017 r. w wysokości 61,50 zł brutto.  
Termin wnoszenia opłat rocznie: do 31 marca każdego roku z góry,

- działka nr 229/20 o pow. 136 m2 położona w Zedermanie  z przezna-
czeniem pod przydomowe uprawy warzywniczo - ogrodnicze. Stawka 
czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu 
z 17.05.2011 r. w wysokości 60,00 zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie: 
do 31 marca każdego roku z góry.

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby za-
interesowane zawarciem umowy dzierżawy  winne w terminie  wywiesze-
nia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. 
Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomo-
ści, położenie, propozycję zagospodarowania. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 
700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (32) 626-02-10.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogło-
szeń, obok pok. 207 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta 
i Gminy Olkusz w dniach od 24.03.2017 r. do 05.05.2017 r. wywieszony 
będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
przetargu tj. zabudowanej działki nr 2242 o pow. 519 m2, położonej przy 
ul. Żuradzkiej 13 w Olkuszu, stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej 
księgą wieczystą KR1O/00011151/7.  Zgodnie z m.p.z.p. działka nr 2242 
znajduje się w terenach „2MU” – opisanych jako: „Tereny zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej”.
Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Mieniem w godz. 7.00-15.00, w pok. 204 lub pod numerem telefonu 
32 626 02 04.

OGŁOSZENIE
Burmistrza  

Miasta i Gminy Olkusz

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(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 
(Dz. U. z 2016 r, poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  Osiedli  Południowych 
Olkusza  wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko, 
opracowywanego na podstawie Uchwały Nr XVI/273/2016 Rady 
Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2016r.

Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawiono na 
załączniku graficznym do obwieszczenia o tej samej treści, 
który wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu. Załącznik graficzny dołączono również do ogłoszenia 
zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem  
www.umig.olkusz.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu http://bip.malopolska.pl/
umigolkusz/

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ww. zmiany planu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach  
od  3  kwietnia  do  4  maja  2017  r. w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony 
Zabytków pokój nr 219, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 kwietnia (czwartek) 2017 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w sali narad (nr 112) 
o godzinie 15:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, uwagi do projektu planu może wnieść każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w ustaleniach planu. 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
uwagi  do  projektu  planu  jak  również  uwagi  i  wnioski  do 
prognozy  oddziaływania  na  środowisko 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  18  maja  2017r. Jako wniesione na piśmie 
uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej 
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest 
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Jednocześnie informuję, że projekt zmiany planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dacie wyłożenia, dostępny będzie 
również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w zakładce „Urbanistyka i Ochrona 
Zabytków” dalej „Publicznie dostępne wykazy danych, informacje 
o środowisku i jego ochronie” dalej „Projekty planów miejscowych 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy 
Olkusz

Jolanta Motyczyńska 
Z-ca Burmistrza
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W minioną sobotę w budynku 
olkuskiego MOK-u po raz kolejny 
odbyło się doroczne święto olku-
skiej kultury, jak nieformalnie 
nazywa się galę rozdania nagród 
ONA. Nagroda została ustanowiona 
Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu 
i przyznawana jest nieprzerwa-
nie od 2001 roku. Do tej pory 
otrzymało ją już ponad 40 osób 
reprezentujących różne pokolenia 
i środowiska.

Jej laureaci to twórcy i ani-
matorzy kultury, którzy odzna-
czają się wybitnymi osiągnięciami 
w dziedzinie twórczości artystycznej 
oraz upowszechniania i ochrony 
kultury. Wyróżnienie wręczane 
jest corocznie przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Olkusz i służy 
popularyzacji osiągnięć olkuskich 
twórców wśród mieszkańców na-
szego miasta i regionu.

Od 2006 r. organem wyła-
niającym kandydatów Olkuskiej 
Nagrody Artystycznej jest Kapituła, 
w skład której wchodzą dotych-
czasowi laureaci oraz dwie osoby 
wskazane przez władze gminy. 
Prawo zgłaszania kandydatów 
przysługuje: radnym, stowarzysze-
niom, instytucjom kultury, szkołom 
artystycznym oraz grupom osób 
z danego środowiska twórczego.

- Jest to wydarzenie niezwykłe, 
bo niezwykli są ludzie, którym 
dzisiaj pragniemy podziękować. 
To artyści, twórcy piękna, kre-
atorzy wspaniałych dzieł. Są to 
osoby, które ubogacają nasze 
społeczeństwo. Cieszę się, że wciąż 
powiększa się ich grono. Kochajmy 
więc naszych artystów! - mówił na 

wstępie burmistrz Roman Piaśnik, 
gospodarz tegorocznej gali.

Następnie przewodniczący 
Kapituły ONA, Jacek Włodarczyk 
w swoim wystąpieniu odczytał pro-
tokół z obrad szacownego gremium. 
Laureatami XVI edycji nagrody 
zostali: Jan Kućmierczyk – dyry-
gent Chóru Parafialnego „Hejnał”, 
nauczyciel gry na skrzypcach, 
aranżer i kompozytor, Przemysław 
Kania - doktor sztuk teatralnych, 
aktor i prezes Stowarzyszenia 
Teatralno-Literackiego w Olkuszu 
oraz Natalia Jajkiewicz - finalistka 
licznych konkursów, łącząca talent 
wokalny z tańcem.

Benefis Olkuskiej Nagrody 
Artystycznej swoimi występami 
wzbogacił chór parafialny „Hejnał”, 
solistka Małgorzata Kocjan wraz ze 
swoimi dziećmi Karoliną i Micha-
łem oraz uczniowie i absolwenci 
z PSM I stopnia. Nie zabrakło też 
występów wokalnych nagrodzonych 
artystów oraz pokazu tanecznego 
w wykonaniu Natalii Jajkiewicz i jej 
scenicznego partnera.

Gala ONA nie mogła obyć się 
też bez Jacka Majcherkiewicza, 
który tradycyjnie już narysował 
karykaturę przedstawiającą lau-
reatów tegorocznego plebiscytu. 
Na zakończenie benefisu odbył się 
bankiet. 

Sylwetki tegorocznych 
laureatów ONA:

Za całokształt swoich twór-
czych osiągnięć został nagrodzony 
Jan Kućmierczyk. Jest on zawo-
dowym skrzypkiem oraz aranże-
rem i kompozytorem. Od 25 lat 
dyryguje Chórem Parafialnym 
„Hejnał” działającym przy Bazylice 
Świętego Andrzeja Apostoła w Ol-
kuszu. Uczy gry na skrzypcach 

w Państwowej Szkole Muzycznej 
I stopnia w naszym mieście. Dzięki 
swojej wieloletniej pracy przyczynił 
się do promocji kultury w Olkuszu, 
a jego uczniowie zostają laureatami 
konkursów muzycznych o zasięgu 
ogólnopolskim i regionalnym.

W kategorii animator kultury 
nagrodę otrzymał Przemysław 
Kania. Został on nagrodzony już 
po raz drugi. Przed kilkoma laty 
wyróżniono go w kategorii młody 
twórca. Tym razem został doce-
niony jako animator kultury. Jest 
on doktorem w dziedzinie sztuk 
teatralnych, aktorem i nauczycie-
lem akademickim, wykładowcą na 
Wydziale Aktorskim PWST Filii we 
Wrocławiu. W Olkuszu działa ak-
tywnie jako wiceprezes okręgowego 
oddziału Towarzystwa Kultury 
Teatralnej oraz prezes Stowarzysze-
nia Teatralno-Literackiego. Swoją 
karierę związał z Teatrem Zagłębia 
w Sosnowcu. Przemysław Kania od 
lat angażuje się w pracę artystyczną 
z olkuską młodzieżą. Uczestniczy 
w happeningach, warsztatach te-
atralnych oraz prowadzi spotkania 
metodyczne z nauczycielami.

W kategorii młody twórca Olku-
ską Nagrodę Artystyczną otrzymała 
Natalia Jajkiewicz. Natalia jest 
uzdolnioną wokalistką i tancerką, 
która od najmłodszych lat szlifuje 
swój talent i zdobywa kolejne na-
grody w konkursach muzycznych 
i tanecznych. Wielokrotnie repre-
zentowała nasze miasto na prze-
glądach, festiwalach i imprezach 
okolicznościowych w całej Polsce. 
Zdobyła m.in. główną nagrodę 
w Ogólnopolskim Konkursie Pio-
senki RMF FM oraz w Talentach 
Małopolski. Działalność artystyczną 
godzi ze studiami na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach.

Siódma wystawa 
„Fotograficy Olkuscy”

olkusz
Jakub Fita

W miniony piątek w Centrum 
Kultury przy ul. Szpitalnej miała 
miejsce inauguracja ekspozycji 
stanowiącej przekrój dokonań 
lokalnych artystów. Było to już 
siódma odsłona wystawy „Foto-
graficy Olkuscy”, której organiza-
torem jest Miejski Ośrodek Kultury 
w Olkuszu wraz z działającą w nim 
Sekcją Fotograficzną.

Wystawa „Fotograficy Olkuscy” 
organizowana jest już od 7 lat. Z roku 
na rok impreza budzi coraz większe 
zainteresowanie olkuszan. 

Otwarcia wystawy tradycyjnie 

dokonali dyrektor MOK Beata Soboń, 
kurator wystawy Antoni Kreis oraz 
Adam Sowula, instruktor Sekcji Fo-
tograficznej MOK. Jak podkreślają jej 
organizatorzy, z każdą kolejną edycją 
poziom nadsyłanych prac jest coraz 
wyższy, a żadna ze zgłoszonych prac 
nie została odrzucona.

- Dzisiaj fotografowanie jest do-
stępne dla wszystkich. Jak w gąszczu 
zdjęć odnaleźć to dobre? Dobre zdjęcie 
o czymś mówi, coś opowiada. Każda 
z fotografii, które zostały zgłoszone 
na wystawę w tym roku, ma to coś. 
Dlatego, po raz pierwszy, żadna 
nie została odrzucona – powiedział 
Antoni Kreis podczas piątkowego 
wernisażu.

Realizacją projektu „Fotograficy 
Olkuscy” zajmują się wspominani już 

Adam Sowula i Antoni Kreis – posta-
cie, których olkuscy pasjonaci sztuki 
robienia zdjęć po prostu nie mogą nie 
znać. Adam Sowula w trakcie swojej 
wieloletniej pracy w MOK-u wyuczył 
wiele pokoleń fotografów. Jest też 
autorem ogromnej ilości wielokrotnie 
nagradzanych zdjęć. Za całokształt 
swojej twórczości otrzymał Olkuską 
Nagrodą Artystyczną. To on był inicja-
torem i współorganizatorem wystawy. 
Antoni Kreis - ceniony artysta i peda-
gog - jest zaś wiceprezesem Okręgu 
Śląskiego Związku Polskich Artystów 
Fotografików.

Inauguracja wystawy tradycyjnie 
już zgromadziła spory tłum. Ekspozy-
cja dostępna będzie dla zwiedzających 
do 22 kwietnia br. 

Autorzy prac zgromadzonych na wystawie „Fotograficy Olkuscy 2017”:

Adam Sowula, Agnieszka Nowakowska, Agnieszka Piktas, Albert Woźniak, Aleksandra Kotuła, Andrzej Karoń, 
Anna Kostulska, Anna Kościelniak, Anna Niewiadomska, Barbara Lewandowska, Barbara Sygulińska,  

Dominika Musialik, Elżbieta Barczyk, Elżbieta Walas, Ewa Matyszkowicz, Grzegorz Przetakiewicz,  
Irena Włodarczyk, Jakub Chmist, Jakub Nabiałek, Jan Górka, Janusz Mucha, Jerzy Klich, Katarzyna Kędzierska, 
Katarzyna Zawada-Pęgiel, Krzysztof Pietruszka, Laura Korzan, Łukasz Ćmiel, Łukasz Dwornik, Malwina Kosyl, 
Marek Janikowski, Marek Nowak, Marek Petlic, Marek Turlej, Marta Michoń, Mariusz Połeć, Michalina Warska, 

Monika Cyganek, Natalia Mlaskawa, Patrycjusz Zajega, Piotr Drozdowski, Piotr Łaś, Piotr Sowula,  
Przemysław Reinfus, Róża Działach, Sandra Zając, Tadeusz Barczyk, Tadeusz Zabawski, Tomasz Kędzior,  

Tomasz Kowalski, Tomasz Mól, Tomasz Walencik, Weronika Kajda, Weronika Sowula-Maciejczyk,  
Wiesława Kluczewska, Wojciech Sopniewski, Zdzisław Majcherkiewicz, Zuzanna Jochemczyk.

Karolina walczy  
o muzyczne marzenia

kolbark
Piotr�Kubiczek

Zakończyła się pierwsza selek-
cja kandydatów na nową gwiazdę 
polskiej sceny muzycznej. Do 
kolejnego etapu „Idola” - tele-
wizyjnego talent show Polsatu 
zakwalifikowało się tylko 117 
osób z całego kraju. Wśród zdol-
nych szczęśliwców jest również 
17-letnia Karolina Paś z Kolbarku, 
uczennica I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Olkuszu.

Historie o ludziach spełniających 
marzenia łapią za serce. Nie inaczej 
jest w przypadku Karoliny, która 
od zawsze miała ochotę spróbować 
swoich sił przed profesjonalnym jury. 
- Potrzebowałam czasu, aby dojrzeć 
do tej decyzji, zarówno psychicznie, 
jak i wokalnie. Uznałam, że teraz 
jest ten właściwy moment… - mówi 
uczestniczka Idola.

Mimo młodego wieku Karolinę 
charakteryzuje dojrzały głos, czego 
dowód dała podczas castingowego wy-
stępu. Jurorom zaprezentowała frag-
ment utworu zatytułowanego „Dach” 
autorstwa Tabb & Sund’n’Grace.

- Silny głos, masz warunki, ale 
zabrakło mi u ciebie trochę deli-
katności – oceniła występ 17-latki 
Elżbieta Zapendowska. Wojciech 
Łuszczykiewicz, a więc lider zespołu 
Video stwierdził co prawda, że na 
ten moment Karolina nie ma jeszcze 
„pakietu” na bycie Idolem, ale kwe-
stię udziału mieszkanki Kolbarku 
w kolejnej rundzie wokalnych zmagań 
rozstrzygnęła dobrze rozumiejąca 
marzenia początkujących wokalistek 
Ewa Farna. - Wierzę, że ten program 
jest też po to, aby kształcić i kształto-
wać młodych zdolnych ludzi, takich ja 
Ty, więc też jestem na „tak” - zakoń-
czyła Farna, zapewniając tym samym 
Karolinie awans do najlepszej setki 
uczestników.

- Czekając na swoją kolej widzia-
łam te wszystkie szczęśliwe osoby 
i pomyślałam sobie, że wspaniale 
byłoby znaleźć się w gronie tych, 
którzy spróbują swoich sił w kolejnym 
etapie – wspomina emocje towarzy-
szące castingowi 17-latka.

- To było niesamowite. Tę dzisiej-
szą wygraną dedykuję tacie, bo jest 
dla mnie najważniejszy w mojej karie-
rze muzycznej i w całym moim życiu. 
Od zawsze miał takie coś w sobie, że 
jak zaczynał śpiewać, to śpiewał cały 

dom, a ja z nim najgłośniej. Muzyka 
dla całej mojej rodziny jest bardzo 
ważna – mówi Karolina Paś.

Teraz przed nią sporo pracy, aby 
jak najlepiej przygotować się do dru-
giego etapu rywalizacji. Z grona 117 
osób po „teatralnych” zmaganiach 
pozostanie jedynie najlepsza dwu-
nastka. Żarty rzeczywiście się skoń-
czyły, ale sława, kontrakt płytowy 
oraz ćwierć miliona złotych to niemała 
stawka. Ktoś na pewno spełni swoje 
marzenia. Czy to będzie 17-letnia 
Karolina z Kolbarku? Czas i scena 
pokażą. Życzymy powodzenia!

- Już teraz serdecznie dziękuję 
za wsparcie ze strony rodziny i zna-
jomych. Ilość telefonów i wiadomości 
jakie otrzymałam przerosły moje 
najśmielsze oczekiwania. To dodat-
kowa motywacja na kolejne tygodnie 
– zaznacza uczennica I LO.

Udział Karoliny w Idolu to nie 
pierwsza podobna historia z udziałem 
zdolnej młodzieży z powiatu olkuskie-
go w ogólnopolskim programie szuka-
jących talentów. Pamiętamy występy 
Klaudii Kulawik w „Mam Talent” czy 
Zuzi Krupy w „Super Dzieciaku”. To 
tylko pokazuje, że o marzenia na-
prawdę warto walczyć.
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R E K L A M A

Groził 
popełnieniem 
samobójstwa

bOlesław
Piotr�Kubiczek

Ta historia niech będzie prze-
strogą dla innych. 20-latek po 
kłótni ze swoją dziewczyną wybiegł 
z auta i kierując się w stronę lasu 
groził, że popełni samobójstwo. Na 
szczęście do tragedii nie doszło, ale 
i tak mężczyzna trafił do olkuskie-
go szpitala.

Niestety wydarzenia z minionego 
piątku nie są odosobnione w policyj-
nych kronikach. Sytuacji, w których 
ktoś zamierza targnąć się na własne 
życie nie brakuje. Część z nich to po 
prostu fałszywe alarmy, ale niektóre 
niosą ze sobą realne zagrożenie.

Jeżel i  mamy do czynienia 
z głupim żartem, w takim przy-
padku sprawca zamieszania po 
nieuzasadnionym postawieniu na 
nogi służb ratunkowych ponosi od-
powiedzialność finansową za swoje 
nieprzemyślane zachowanie. Jednak 
w tym przypadku sprawę traktujemy 
poważnie. Co prawda poszukiwany 
mężczyzna odnalazł się cały, jednak 
jego stan zdrowia wymagał obser-
wacji lekarskiej. 20-latek miał m.in. 
okaleczony nadgarstek – mówi asp. 
Katarzyna Matras oficer prasowy KPP 
w Olkuszu.

W piątek, 17 marca około godz. 
17:30 dyżurny policji otrzymał zgło-
szenie, z którego wynikało, że młody 

mężczyzna miał w zaparkowanym 
samochodzie pokłócić się ze swoją 
dziewczyną, a przebiegając przez 
„krajówkę” i uciekając do lasu groził 
popełnieniem samobójstwa. Kobieta 
bojąc się o stan psychiczny swoje-
go chłopaka zawiadomiła o zajściu 
komendę.

Do akcji błyskawicznie wkroczyły 
służby ratownicze. 35 strażaków 
i 15 policjantów z psem tropiącym 
przez blisko cztery godziny na terenie 
Bolesławia przeczesywało teren w po-
szukiwaniu 20-latka – mieszkańca tej 
miejscowości. Mundurowi sprawdzali 
nie tylko obszar leśny, ale także oko-
liczne ulice, przystanki autobusowe 
i sklepy. W końcu udało się namierzyć 
domniemanego samobójcę, po czym 
funkcjonariusze znaleźli mężczyznę 
w Bolesławiu.

Stan psychiczny 20-latka nie 
był dobry, ponadto dokonał samo-
okaleczenia. W związku z tym został 
przewieziony do Nowego Szpitala 
w Olkuszu.

Tym razem wszystko dobrze się 
skończyło, jednak ta historia powinna 
być przestrogą dla innych. Podobne 
problemy należy rozwiązywać zupeł-
nie inaczej. Swoim nieodpowiedzial-
nym zachowaniem możemy bowiem 
wyrządzić krzywdę zarówno sobie, jak 
i swoim bliskim.

Podejrzani  
o pedofilię

powiat
Piotr�Kubiczek

Dwaj mężczyźni – 66-letni 
mieszkaniec gminy Klucze i 41-
letni olkuszanin wpadli w ręce 
olkuskich policjantów Wydziału 
Kryminalnego. Obaj podejrzewani 
są o przestępstwa przeciwko wol-
ności i obyczajowości seksualnej.

Starszy z podejrzewanych o pedo-
filię mężczyzn został zatrzymany przez 
funkcjonariuszy w poniedziałek, 
20 marca w miejscu zamieszkania. 
Pewne jest, że 66-latek swoją 10-
letnią ofiarę poznał w sieci. Głównie 
za pomocą portali społecznościowych 
i komunikatorów internetowych skła-
dał małoletniej propozycje seksualne. 
Mężczyzna systematycznie budował 
relację z dziewczynką, tematy rozmów 
umiejętnie stopniując. Zaczęło się od 
niewinnych opowieści, a skończyło na 
namawianiu do schadzki oraz wysyła-
niu zdjęć pornograficznych.

66-latek usłyszał już zarzuty 
z dwóch artykułów kodeksu kar-
nego. Grożą mu nawet trzy lata 
więzienia. Zastosowano wobec niego 
dozór policyjny, a także dostał zakaz 
kontaktowania się i zbliżania do po-
krzywdzonej. Ponadto otrzymał zakaz 
kontaktowania się za pomocą syste-
mów teleinformatycznych z innymi 
małoletnimi osobami.

Dzień później olkuscy kryminal-
ni zatrzymali drugiego mężczyznę 
podejrzanego o pedofilię. W miejscu 
zamieszkania 41-letniego olkusza-
nina mundurowi znaleźli treści por-

nograficzne z udziałem małoletnich 
poniżej 15. roku życia oraz filmy 
nasycone przemocą i aktami zoofilii. 
Łącznie zabezpieczono m.in. 900 płyt 
z nielegalnymi treściami, nośniki 
pamięci, komputery stacjonarne 
i laptop. Wszystkie urządzenia zostały 
dokładnie sprawdzone przez biegłego 
sądowego.

- Nad sprawą 41-latka śled-
czy pracowali od dłuższego czasu. 
Zgromadzony obszerny materiał 
dowodowy pozwolił na przedstawienie 
olkuszaninowi zarzutów z kodeksu 
karnego z art. 202§3, 202 §4a oraz 
202§4b. Za te przestępstwa kodeks 
karny przewiduje karę pozbawienia 
wolności do dwunastu lat. Wobec 
podejrzanego prokurator zastosował 
policyjny dozór oraz zakaz zbliża-
nia i kontaktowania się do osób 
małoletnich poniżej 15 roku życia. 
Zabezpieczono również mienie na 
poczet przyszłych kar i grzywien - in-
formuje asp. Katarzyna Matras z KPP 
w Olkuszu.

Wyremontują 
drogi

wolbrom
Ewa�Barczyk

Wolbromscy urzędnicy za-
kończyli ogłoszone 2 lutego br. 
postępowanie przetargowe na 
remont dwóch, czekających od lat 
na naprawę dróg na terenie sołectw 
Podlesice II i Domaniewice. Środki 
na remonty zostaną wygospodaro-
wane z budżetu gminy Wolbrom, 
bez żadnej dotacji z zewnątrz.

Przejętą dwa lata temu od po-
wiatu, bardzo mocno zdegradowaną 
drogę 120699K w Podlesicach II 
będzie naprawiało Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo-Mostowych „MYSZ-
KÓW” Sp. z o.o. Wybrana z 9 pro-
pozycji oferta złożona do przetargu 
przez wybranego oferenta opiewa na 
795.422,46 zł brutto. W ramach pla-
nowanych prac w Podlesicach II firma 
dokona pomiarów i zrealizuje wszyst-
kie konieczne prace przygotowawcze 
oraz rozbiórkowe starej nawierzchni. 
Następnie dokona obustronnych 

poszerzeń jezdni i wzmocni istniejącą 
podbudowę warstwą betonu asfal-
towego, na której zostanie ułożona 
warstwa wiążąca i warstwa ścieralna 
na długości ok. 2110 mb. Na koniec 
zostaną utwardzone pobocza i zjazdy 
oraz wykonane prace porządkowe. Na 
realizację zadania firma dostała czas 
100 dni od podpisania umowy.

Najkorzystniejszą ofertę na wy-
konanie drugiego zadania - moder-
nizację drogi gminnej 120686K Zło-
żeniec – Domaniewice złożyła firma 
TRANZIT Sp. z o. o. Lubachowy z ceną 
zamówienia 397.967,24 zł brutto. 
W ramach remontu gmina zleci: 
roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
ziemne, rozbiórkowe, frezowanie 
nawierzchni asfaltowej, ułożenie war-
stwy wiążącej z betonu asfaltowego, 
ułożenie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego, utwardzenie poboczy, 
prace porządkowe na ok. 1890 m 
odcinku drogi gminnej. Podobnie jak 
w przypadku pierwszego zadania, 
remont ma być zakończony 100 dni 
od podpisania umowy z wykonawcą, 
co nastąpi niebawem.
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olkusz
Olgerd�Dziechciarz,�fot.�arch.�rodzinne

Bardzo smutna wiadomość do-
tarła dziś z Izraela: „Moshe Berger 
zmarł” – powiadomiła olkuskich 
przyjaciół Bronia Witorz, która zdą-
żyła przyjechać do umierającego 
wujka z Australii; „Cieszę się, że 
udało mi się dotrzeć do Izraela na 
czas, aby go zobaczyć.” W ostat-
nich chwilach z umierającym była 
jego najbliższa rodzina.

Zgodnie z religią żydowską 
został pochowany tego samego dnia, 
w którym umarł. Mosze Berger jest 
osobą wielce zasłużoną dla Olkusza, 
nie tylko napisał książkę pod tytu-
łem „W tajgach Sybiru”, opisującą 
przedwojenny żydowski Olkusz i losy 
jej autora podczas II wojny światowej 
(jej drugie wydanie ukaże się lada 
miesiąc), ale także przez dziesiątki 
lat kultywował pamięć o rodzinnym 
mieście, między innym podczas do-
rocznych spotkań w Holon; Mosze 
Berger miał 98 lat.

W 2011 roku Mosze Berger został 
siódmym z kolei Honorowym Obywa-
telem Olkusza. W językach biblijnych 
słowo „tydzień” (sabbaton) znaczy 
„siedem”. Siedem dni składa się na 
tydzień. Siedem miesięcy tworzyło rok 
świątynny. Co siedem lat następował 
rok sabatowy, a co siedem lat saba-
towych rok jubileuszowy. Siódemka 
w mistyce biblijnej jest liczbą świętą, 
siedmioramienny świecznik to symbol 
autorytetu Boga, zaś siódmy dzień 
tygodnia jest w tradycji „ozdobą” po-
zostałych dni. Znamiennym więc było, 
że Mosze Berger, olkuszanin, który od 
kilkudziesięciu lat mieszkał w Izraelu, 
został właśnie siódmym Honorowym 
Obywatelem Olkusza. Stało się to 
dzięki społecznej inicjatywie grupy 
ludzi z różnych środowisk, którzy do-
ceniali to, co dla Olkusza, dla pamięci 
o nim w Izraelu, zrobił Mosze Berger. 
Tak przed laty tłumaczył inicjatywę 
nadania honorowego dla tego człowie-
ka Ireneusz Cieślik: „Na dobrą sprawę 
o tym, że Mosze Bergerowi należy się 
honorowe obywatelstwo Olkusza, 
w gronie tutejszych historyków re-
gionalistów mówiło się już od czasu 
wydania w 2005 roku przez Olkuskie 
Stowarzyszenie Kulturalne „Brama” 
jego wspomnień z okresu II wojny 
światowej. Nagabywani o podjęcie 
konkretnych kroków w tym kierunku 
przedstawiciele lokalnych władz albo 
pytali, kto to, albo dyplomatycznie na-
bierali wody w usta. Postanowiliśmy 
więc skorzystać z punktu regulaminu 
nadawania tego tytułu pozwalającego 
wnioskować o to grupie mieszkańców 
liczącej nie mniej niż 50 osób. Oczy-
wiście, pod naszym wnioskiem nie 
zbieraliśmy podpisów na ulicy, czy 
pod przysłowiową „budką z piwem” 

– ogromną większość wśród wniosko-
dawców stanowią olkuscy historycy, 
artyści, nauczyciele, dziennikarze. 
Cieszę się, że ten głos ludzi tworzą-
cych olkuską kulturę zyskał poparcie 
radnych. A nade wszystko z faktu, 
że uhonorowany został wspaniały 
człowiek.”

Mosze Berger urodził się 2 listo-
pada 1919 r. w żydowskiej rodzinie 
mieszkającej w Olkuszu na Parczach, 
przy ulicy Sobieskiego 6. W Olkuszu 
ukończył szkołę powszechną, czyli 
Szkołę Podstawową nr 1 im. Miko-
łaja Kopernika, a następnie wieczo-
rową szkołę zawodową. Pracował 

jako malarz. Po wybuchu II wojny 
światowej i wkroczeniu do Olkusza 
Niemców widząc ich bestialstwo 
wobec mieszkańców, zwłaszcza wobec 
Żydów, zdecydował się wraz z siostrą 
opuścić rodzinny dom i przedostać na 
Wschód. Trafiają do Sambora. Tam, 
w związku z odmową przyjęcia obywa-
telstwa sowieckiego i oświadczenia, 
że chce wrócić do Polski, pod koniec 
1940 r. został wywieziony na Syberię, 
gdzie spędził pięć – wypełnionych 
ciężką pracą - lat. W 1945 wrócił 
do Polski, do Wrocławia. Przyjechał 
do Olkusza, ale nie zastał nikogo 
z rodziny, bo rodzice i siostry zginęli 
w Birkenau. Wyjechał na stałe do 
Wrocławia, gdzie ukończył trzyletnią 
szkołę malarstwa artystycznego. 
W 1948 r. zamieszkał w Warszawie, 
pracując w Centralnym Zarządzie 
Przemysłu Mleczarskiego. W 1957 
r. wyjechał do Izraela. Zamieszkał 
w mieście Holon koło Tel Awiwu, gdzie 
do 72 roku życia pracował w szpitalu 
jako magazynier sprzętu medyczne-
go. Jeszcze mając 86 lat udzielał się 
w tym szpitalu jako wolontariusz. 
Między innymi upiększył swoimi pra-
cami ściany oddziałów szpitalnych. 
W 1992 r. izraelskie Ministerstwo 
Obrony opublikowało po hebrajsku 
jego wspomnienia pt. „W tajgach 
Sybiru”, w których opisał syberyjską 
eskapadę. Jakże wzruszająco pisał 
w niej o tęsknocie za bliskimi w Ol-
kuszu, przy okazji przekazując garść 
ciekawych spostrzeżeń o historii dia-
spory żydowskiej w naszym mieście: 
„Dzisiaj jest „Erew Jom Kipur” (Dzień 
przed Sądnym Dniem), odpowiedział. 
Jakiś dzwon alarmowy zadzwonił mi 
głowie. Nie dochodziły już do mnie 

ich opowiadania. Moje myśli były 
już daleko. Tam, gdzie moja rodzina. 
Tam, gdzie grasują teraz hitlerowscy 
zbrodniarze. Pożegnałem się z moimi 
towarzyszami niedoli i wróciłem na 
okręt do swojej kajuty. Położyłem 
się na łóżku i zamknąłem oczy. Co 
myślą teraz moi rodzice? Co porabiają 
moje siostry? Mirjam, Regina i mała 
Leale? Gdzie teraz znajduje się Ema? 
Gdzie teraz Berlfainowie? Gdzie cała 
rodzina? Gdzie moja siostra Fela? 
Zostałem sam jeden. Daleko. Blisko 
bieguna północnego. Prawie koniec 
świata. Nie mam się z kim podzielić 
moim bólem, tęsknotą i myślami. Już 

blisko trzy lata. Trzy lata wałęsania 
się w obcym, surowym i nieznanym 
mi świecie. Już trzeci Jom Kipur 
poza domem. Moja myśl i serce są 
tam... z nimi. Przypominam sobie 
jak szliśmy z ojcem przed Jom Kipur 
w nocy do synagogi na „slichot” 
(modlitwy przebaczenia). Przypo-
minam sobie ten uroczysty nastrój 
połączony z trwogą, nadzieją i mo-
dlitwą o korzystny, przyjazny, dobry 
wyrok. O zdrowy i dobry rok dla całej 
rodziny i świata. Przypominam sobie 
jak w „Erew Jom Kipur” szliśmy za 
miasto na cmentarz, aby prosić prze-
baczenia nad grobami dziadka i babki 
ze strony mamy, jak stałem nad 
grobem wujka, Mosze, który umarł 
przed moim urodzeniem i ja noszę 
dla pamięci jego imię. Przypominam 

sobie jak z podziwem oglądałem stare 
groby sprzed kilkuset lat. Błądziłem 
między dzikimi zaroślami i zdawało mi 
się jak gdyby kamienne groby obrosłe 
zielonawym mchem wyrastają z ziemi 
razem z wyrytymi literami żydowski-
mi. Żydowski cmentarz w Olkuszu 
jest starszy od żydowskiego cmen-
tarza byłej stolicy Polski – Krakowa. 
Umarłych Żydów w Krakowie sprzed 
kilkuset lat sprowadzali i chowali na 
cmentarzu w Olkuszu – opowiadała 
mama. Mama – Teraz dopiero rozu-
miem ile ciepła, troski, trudu i miłości 
mieści w sobie jedno to słowo. Mamo. 
Gdzie ty jesteś? Jedyną modlitwę 

wznoszę w ten Jom Kipur do Boga. 
Obyśmy się w nadchodzącym roku 
spotkali wszyscy razem w domu. Żywi 
i zdrowi. Obyśmy mogli opowiadać 
nasze przeżycia. Przypomniałem 
sobie ostatni Jom Kipur w domu, 
kiedy to po raz pierwszy modliliśmy 
się z ojcem przy zasłoniętych oknach 
w domu. Poza domem była przeraża-
jąca cisza, którą od czasu zakłócały 
odgłosy butów hitlerowskich woja-
ków.” Dzięki staraniom Olkuskiego 
Stowarzyszenia Kulturalnego Brama 
i dotacji z miejskiego Konkursu Ini-
cjatywy Wydawniczych oraz środkom 
warszawskiej Fundacji „Wieczna 
Pamięć” w 2005 r. ukazała się polska 
wersja książki Bergera (Berger pod-
czas 5 lat na Syberii prowadził notatki 
po polsku – i to na ich podstawie 

powstała później książka). Książka 
Bergera wykorzystana była podczas 
tworzenia scenariusza filmu Janu-
sza Zaorskiego „Syberiada polska” 
(nakręcony w 2013 r.), który był 
epicką opowieścią o dramatycznych 
losach Polaków deportowanych przez 
NKWD w latach 1940-1941 z Kresów 
Wschodnich na Syberię.

Każdy, kto przeczytał książkę 
Mosze Bergera wie, że Olkusz był jego 
ukochanym miastem, którego obraz 
nosił w sercu przez cały czas spędzony 
na Syberii, a potem w Izraelu; choć 
przecież mógłby Olkusza nienawidzić. 
Olkusz mógłby być dla niego jedynie 

traumatycznym wspomnieniem, 
miejscem kojarzonym wyłącznie 
ze śmiercią najbliższych i ze stratą 
rodzinnego domu. A jednak nie! 
Olkusz pozostawał w Jego wdzięcznej 
pamięci, przechowany w niej, jak 
owad w bursztynie; była to pamięć 
o przedwojennej atmosferze miasta, 
w którym wspólnie mieszkali Polacy 
i Żydzi, handlowali ze sobą... Oczy-
wiście dochodziło do konfliktów, bo 
jakżeby inaczej: religia, pochodzenie, 
to może i, niestety, często dzieli ludzi. 
Ale nikt tu nikogo nie prześladował, 
nie mordował, to się zaczęło gdy przy-
szli Niemcy, oprawcy wypełniający po-
lecenia tych, którzy w Żydach, a także 
w Polakach, Romach i w innych 
narodach, widzieli podludzi. Mosze 
Berger nigdy o Olkuszu nie zapo-
mniał, rokrocznie brał udział w spo-
tkaniu diaspory olkuskiej w Izraelu, 
spotykającej się w izraelskim mieście 
Holon, na tamtejszym cmentarzu ko-
munalnym, przy macewie – pomniku 
ku czci Żydowskich mieszkańców Ol-
kusza, którzy zginęli podczas Shoah. 
Był w tym gronie ostatnim, który pa-
miętał Olkusz z autopsji, inni - dzieci 
i wnukowie olkuskich Żydów – znali 
nasze miasto tylko z opowieści. Mosze 
Berger, który mieszkał w Izraelu od 
sześćdziesięciu lat, podczas rozmów 
telefonicznych nie musiał szukać 
w pamięci polskich słów, bo polskiej 
mowy nigdy nie zapomniał. Przedsta-
wiał się po hebrajsku, ale gdy tylko 
słyszał polską mowę, momentalnie 
przestawiał się na polszczyznę; kon-
wersował z radością, wypytywał, 
pozdrawiał i wielokrotnie zapraszał 
do siebie, do Izraela. Sam, ze względu 
na zawansowany wiek i szwankujące 

zdrowie, do Olkusza już przyjechać 
nie zdołał.

Pamiętam moment, gdy go tele-
fonicznie poinformowałem, że Rada 
Miasta przyznała mu zaszczytny tytuł 
Honorowego Obywatela; zarówno on, 
jak i jego żona byli bardzo wzruszeni. 
Mosze Berger, który przez chwilę nie 
mógł uwierzyć, w to, co mu prze-
kazałem, prosił, żeby podziękować 
wszystkim tym, którzy zaangażo-
wali się w sprawę nadania mu tak 
zaszczytnego tytułu. Był skromnym 
człowiekiem, więc nie krył zaskocze-
nia, że Olkusz o nim pamięta.

Wprawdzie tak z przyznaniem, 
jak i z wręczeniem Mosze Bergerowi 
Honorowego Obywatelstwa Olkusza 
było wiele kłopotów, sprawa utknęła 
w urzędzie na grubo ponad rok, także 
na samej sesji – gdy wniosek głosowa-
no - wzbudziła dyskusję i nie spotkała 
się z aprobatą wszystkich radnych, 
a potem nie znaleziono godnego 
sposobu, by Mu dokument o nada-
niu najwyższych miejskich honorów 
wręczyć, ale spuśćmy na to wszystko 
kurtynę milczenia. Mosze Berger był 
szczęśliwy i bardzo wdzięczny za to, 
że został siódmym Honorowym Oby-
watelem Olkusza. Dołączył wtedy do 
zacnego grona zasłużonych dla Ol-
kusza osób, obok m.in. pilota Włady-
sława Gnysia i poetki oraz działaczki 
społecznej Janiny Majewskiej. Przed 
nim ten zaszczytny tytuł otrzymał 
także Kazimierz Czarnecki, którego 
pożegnaliśmy dwa miesiące temu.

W najbliższym czasie, staraniem 
przyjaciół z Olkusza, przede wszyst-
kim prof. Michała Ostrowskiego 
i Krzysztofa Kocjana i dzięki dobrej 
woli Mosze Bergera i jego rodziny, 
ukaże się w wydawnictwie „Auste-
ria” drugie wydanie książki „W taj-
gach Sybiru”. Po tym wspaniałym 
człowieku pozostaną nie tylko Jego 
wspomnienia, ale i prace malarskie, 
w tym cykl akwarel, które w 2007 
r. przekazał w darze Galerii Sztuki 
Współczesnej Biura Wystaw Arty-
stycznych w Olkuszu; kilkakrotnie 
były one prezentowane na wystawie 
Artystów Olkuskich.

Zakończmy to wspomnienie 
wzruszającym opisem pierwszych 
chwil w Olkuszu, po powrocie Mosze 
Bergera z wywózki na Syberię: „Zeszli-
śmy ze schodów wagonu i stąpaliśmy 
pierwsze kroki w naszym rodzinnym 
mieście. Sześć i pół roku marzyłem 
o tej chwili. Po nocach na dalekiej 
Syberii śniłem o Tobie. W moich my-
ślach i marzeniach stale wracałem 
do Olkusza. Tutaj się urodziłem. 
Tutaj spędziłem swoją młodość. 
Tutaj poczułem pierwszą miłość do 
Emy. Tutaj wychowaliśmy się pod 
troskliwą opieką rodziców, której 
nie potrafiliśmy docenić aż do chwili 
pożegnania”.

 („W tajgach Sybiru”).

Upamiętnią 
bohaterską 

Dunkę
jaroszowiec

Wiola�Woźniczko

Mieszkańcy Jaroszowca posta-
nowili upamiętnić wojenną bohater-
kę Anna Louise Christine Mogen-
sen – Dunkę urodzoną w Polsce. 
Na ścianie domu, gdzie mieszkała, 
pojawi się pamiątkowa tablica.

Anna Mogensen przez kilka lat 
pracowała w jaroszowieckiej cemen-
towni. Najbliżsi nazywali ją Lone. 
W czasie wojny działała w polskim 
i w duńskim ruchu oporu. Jej mąż 
Lucjan Masłocha był polskim ofi-
cerem wywiadu. W styczniu 1945 
roku obydwoje zostali zamordowani 
przez gestapo. Kilka miesięcy temu 

mieszkańcy Jaroszowca zaplanowali 
wykonanie pamiątkowej tablicy. - 
Zostanie ona wmurowana w ścianę 
tzw. pałacu, miejscu urodzenia 
naszej Lone. Na uroczystość został 
zaproszony ambasador Danii oraz 
rodzina Mogensen. To będzie wielkie 
wydarzenie dla naszej społeczności 
– mówią inicjatorzy akcji. Tablica 
zostanie sfinansowana ze składek 
mieszkańców oraz darczyńców. Za-
interesowani mogą wpłacać datki na 
konto: Stowarzyszenie „Jaroszo-
wiec” Bank PEKAO SA 86 1240 
4953 1111 0010 4252 1087.

Uroczystość zaplanowano na 
koniec kwietnia. Gdy tylko będą 
znane szczegóły, poinformujemy 
o tym na naszych łamach.

Walczą o zdrowie dla Oliwiera
olkusz

Poiotr�Kubiczek

Aktywny, zawsze uśmiechnię-
ty i pełen optymizmu – taki był 
do połowy września 2015 roku 
Oliwier Kozera. Pomimo wrodzo-
nej wady serca chłopca i on i jego 
rodzina starali się żyć zwyczajnie. 
Od ponad roku wszystko uległo 
zmianie. Oliwier po przeszczepie 
serca nie może powrócić do pełnej 
sprawności.

Chłopiec uwielbiał chodzić 
po górach, nurkować, pływać. Był 
„żywym sreberkiem”. Wrodzona 
kardiomiotapia gąbczasta długo 
nie dawała o sobie znać. Przyszedł 
jednak pamiętny dzień – 16 wrze-
śnia 2015 roku. Wtedy mama Oli-
wiera nagle zauważyła u swojego 
syna objawy ogromnej potliwości 
i kłopotów z pełnym oddechem, 
choć dziecko tego dnia dużo odpo-
czywało. Kobieta szybko zabrała 
chłopca do olkuskiego szpitala.

Tak zaczęła się historia, która 

towarzyszy życiu rodziny Kozerów 
do dzisiaj. Oliwier po wstępnych 
badaniach błyskawicznie został 
przewieziony do Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Pro-
kocimiu. - Tam okazało się, że lewa 
komora serca jest tak powiększona 
i tak słabo się kurczy, że konieczna 
będzie transplantacja – wspomina 
Katarzyna Kozera.

W Krakowie chłopiec leczony 
był ponad dwa miesiące. Leczenie 
farmakologiczne nie powiodło się. 
Po tym czasie trafił do Śląskiego 
Centrum Chorób Serca w Zabrzu. 
Wszczepiono mu tam mechaniczne 
wspomaganie pracy serca, ale ważąca 
120 kg sztuczna komora, do jakiej 
półtorametrową rurką przypięty był 
Oliwier, nie pozwalała mu wrócić 
do domu. Jego domem na prawie 
dziewięć miesięcy stała się sala od-
działowa. Długie tygodnie czekał na 
przeszczep.

W końcu znalazł się dawca. Prze-
szczep odbył się 11 sierpnia 2016 r. 
Niestety podczas zabiegu doszło do 
komplikacji. W efekcie Oliwier został 

wprowadzony w śpiączkę farmakolo-
giczną. Po wybudzeniu, nic nie było 
już takie jak przed zabiegiem. 

Po osiemnastu miesiącach 
pobytu w różnych szpitalach chło-
piec wrócił do domu. Ale nie takiego 
powrotu wszyscy się spodziewali. 
Oliwier wciąż wymaga całodobowej 
opieki, bez przerwy uskarża się na 
nudności, dość często wymiotuje 
– to jego reakcja zwrotna na leki 
przeciwodrzutowe oraz posiadaną 
rurkę tracheostomijną wspomagają-
cą oddychanie oraz wszczepioną do 
brzuszka sondę, którą jest karmiony. 
Złe samopoczucie skutecznie odbiera 
mu chęci do zajęć rehabilitacyjnych, 
a przecież w jego stanie ćwiczyć trzeba 
i to systematycznie. Chłopiec wszyst-
kiego musi nauczyć się od początku. 
Na tę chwilę nie chodzi, ma także 
duże problemy z odżywianiem. Są 
i pozytywy. Niespełna 9-letni Oliwier 
zaczął już mówić.

Historia Oliwiera i jego najbliż-
szych poruszyła w ostatnim czasie 
wiele serc. Obojętnie obok trudnej co-
dzienności rodziny Kozerów nie prze-

szli także ludzie związani z Olkuskim 
Klubem Sportowym „Słowik”. Młodzi 
piłkarze oraz ich opiekunowie już 
nie raz udowodnili, że potrafią i chcą 
pomagać. Dlatego też w najbliższą 
niedzielę w hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Olkuszu odbę-
dzie się turniej charytatywny, z które-
go cały dochód zostanie przeznaczony 
na rehabilitację Oliwiera.

Oficjalny początek imprezy zapla-
nowano na godz. 11:00, choć już dużo 
wcześniej na boiska wyjdą najmłodsi 
z zawodników, dając swoim starszym 
kolegom sportowy support. Podczas 
głównej rywalizacji rocznika 2004 
prowadzone będą licytacje cennych 
gadżetów – piłek i koszulek z podpi-
sami piłkarzy Ekstraklasy, plastronu 
Krzysztofa Hołowczyca z Dakaru, 
wizyt w gabinetach kosmetycznych, 
czy przejażdżki zabytkową taksówką. 
Emocji oraz atrakcji w szczególności 
dla dzieci nie zabraknie.

Zmarł Mosze Berger  
– Honorowy Obywatel Olkusza
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Oddaj potrzebującym – nie fiskusowi!
Do końca kwietnia mamy czas, aby rozliczyć się z fiskusem. wypełniając zeznanie podatkowe warto pomyśleć, komu chcemy przekazać 1 procent podatku. 

Potrzebujących naszej pomocy jest wielu. Dzieląc się pieniędzmi, wspieramy w leczeniu, rehabilitacji, pomagamy rozwijać działalność różnorodnych 
organizacji. Zachęcamy do przekazania 1 procenta osobom i organizacjom z powiatu olkuskiego. Nie bądźmy obojętni na los potrzebujących!  

To bardzo proste - wystarczy tylko zdecydować, na jaki cel chcemy przekazać nasze pieniądze.
g STOWARZYSZENIE OTWARTYCH SERC AKTYWNYCH KOBIET 
(S.O.S.) W OLKUSZU
Stowarzyszenie pomaga osobom niepełnosprawnym aktywnie 
uczestniczyć w życiu społeczności, promuje ich osiągnięcia, wspiera je 
w znalezieniu pracy. Prowadzi także Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet (S.O.S.) w Olkuszu
- KRS 0000016137

g OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OLKUSZU
Olkuska OSP należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Technicznego 
i Drogowego. Strażacy zajmują się również zabezpieczaniem 
szlaków komunikacyjnych. Uczestniczą w akcjach poszukiwawczych 
i porządkowych, organizują konkursy dla uczniów.
Ochotnicza Straż Pożarna w Olkuszu - KRS 0000037823

g STOWARZYSZENIE „ZIEMIA KLUCZEWSKA” W KLUCZACH
Organizacja wspiera działania edukacyjne, rozwijające pasje  
i zainteresowania dzieci i młodzieży wszystkich szkół gminy Klucze, 
pomaga również dzieciom chorym i niepełnosprawnym.
Stowarzyszenie „Ziemia Kluczewska” w Kluczach  
- KRS 0000056335

g POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE 
W OLKUSZU
Organizacja zrzesza kluby sportowe z powiatu olkuskiego. Środki 
pozyskane z odpisów podatkowych przeznaczane są na działalność 
ludowych zespołów sportowych, m. in. na organizację zawodów.
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olkuszu  
- KRS 0000075550

g CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE
W głównej siedzibie Stowarzyszenia w Kluczach działa schronisko 
dla osób bezdomnych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób 
niepełnosprawnych. Organizacja angażuje się w akcje charytatywne, 
wspiera bezrobotnych. 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - KRS 0000087073

g KLUB SPORTOWY „FLIKA”
Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Klub prowadzi zajęcia taneczne w przedszkolach i szkołach, 
organizuje imprezy sportowe, wspiera talenty sportowe. Współpracuje 
z klubem „Kubuś” na osiedlu Słowiki.
Klub Sportowy „Flika” - KRS 0000445561

g STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO „KLUCZ”
Stowarzyszenie działa głównie w sferze pomocy społecznej, 
przeciwdziała ubóstwu, patologiom i wykluczeniu społecznemu. 
Zajmuje się szeroko rozumianą profilaktykę środowiskową, działa na 
rzecz zwalczania bezrobocia, promuje ideę wolontariatu. Prowadzi 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbarku.
Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno - 
Gospodarczego „Klucz” - KRS 0000160271

g STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE „RES SACRA MISER” 
W OLKUSZU
Stowarzyszenie prowadzi świetlicę opiekuńczo - wychowawczą oraz 
Centrum Wolontariatu. Pomaga rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi. 
Organizuje akcje charytatywne, zajmuje się również wydawaniem 
żywności potrzebującym.
Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu  
- KRS 0000171499

g STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI WITERADÓW „RAZEM”
Głównym celem Stowarzyszenia jest m. in. wspieranie wszechstronnego 
rozwoju Witeradowa i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 
Organizacja zabiega o środki na rzecz pomocy osobom 
niepełnosprawnym. Promuje też aktywny wypoczynek.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Witeradów „Razem” - KRS 0000216240

g STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY, KULTURY I POMOCY 
SPOŁECZNEJ „WSZYSCY DLA WSZYSTKICH”
Wspieranie rozwoju nauki, wychowania, upowszechnianie kultury, 
integracja osób niepełnosprawnych z młodzieżą z różnych środowisk – 
tym przede wszystkim zajmuje się Stowarzyszenie. Prowadzi również 
Osiedlowy Klub „Przyjaźń”.
Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 
„Wszyscy dla Wszystkich” - KRS 0000219768

g STOWARZYSZENIE NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA 
HUMMLA W OLKUSZU
Głównym celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana opieka 
nad olkuskimi organami. Organizacja angażuje się w ich promocję 
organizując koncerty organowe, konferencje oraz wyjazdy studyjne. 
Pozyskuje również fundusze na renowację organów.
Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla 
w Olkuszu - KRS 0000240900

g STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ IMBRAMOWIC „DŁUBNIA 
U ŹRÓDEŁ”
Organizacja działa na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich. Zajmuje się m. in. aktywizacją mieszkańców wsi, 
ochroną przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz promocją zdrowego 
stylu życia. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Imbramowic „Dłubnia u źródeł”  
- KRS 0000265998

g POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W WOLBROMIU
Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim integracją osób 
niepełnosprawnych z lokalną społecznością. Przy wsparciu miejscowego 
samorządu prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - 
Wychowawczy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Wolbromiu  
- KRS 0000323834

g POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z  
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W OLKUSZU
Stowarzyszenie działa na rzecz i w imieniu osób z upośledzeniem 
umysłowym, ich rodzin oraz opiekunów prawnych, prowadzi Ośrodek 
Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Olkuszu  
- KRS 0000371992

g ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC OLKUSZ
W rubryce cel szczegółowy należy wpisać ZHP Hufiec Olkusz (Urząd 
Skarbowy przekazuje kwotę 1 proc. na konto Chorągwi Krakowskiej ZHP, 
a Chorągiew przesyła ją dalej do Hufca Olkusz i jego jednostek. Można 
również wskazać konkretną drużynę). 
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Olkusz  
- KRS 0000273492

g POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO POWIATOWE OLKUSZ
Organizacja działa na rzecz osób całkowicie niewidomych, niewidomych 
z dodatkową niepełnosprawnością oraz słabowidzących.
Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe Olkusz  
- KRS 0000088851

jak  
przekazać  
To bardzo 

proste!
Wybierz� organizację�1.�

pożytku�publicznego.

W� rocznym� zeznaniu�2.�
podatkowym� w� rubryce�
„Wniosek� o� przekazanie�
1%�podatku�należnego�na�
rzecz�organizacji� pożytku�
publicznego�OPP”�wpisz�
nazwę� i�numer�Krajowego�
Rejestru�Sądowego�wybra-
nej�przez�siebie�organiza-
cji.�Wpisz�również�w�odpo-
wiedniej� rubryce� kwotę� 
1� procenta� podatku.� Pie-
niądze�na�konto�wskazanej�
organizacji�przekaże�Urząd�
Skarbowy.

Złóż�zeznanie�podatkowe�3.�
i�zapłać�podatek.

O G Ł O S Z E N I A
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OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

al. 1000-lecia 13
Tel. 41 240 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:

www.inwestlokum.pl

- biuro nieruchomości  
- pośrednictwo w zakresie 

kupna-sprzedaży,  
wynajmu: lokali,domów,  

magazynów, gruntów

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

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Ogłoszenia 
drobne 
już od

2,76 zł*
*cena netto, do 40 znaków.

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 
negocjacji). Tel.(796)177027.

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

p³acê najlepiej.  
Tel.(512)898278.

=Sprzedam kompletne ko³a 
z felgami 13", opona 135x80. 
Tel.(662)731767.

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, ter-
mobindowanie, bigowanie, 
z³ocenie metod¹ termodruku.

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 us³ugi remon-
towe, dachy. Tel.(881)301789.

FINANSOWO - PRAWNE

=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.

=Ubezpieczenia -jedyne biuro 
przyjmuj¹ce p³atnoœæ kart¹. 
Olkusz, ul. Szpitalna 20.

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

Kancelaria Prawno-Finansowa 
Sudlex, ul. Augustiañska 8, 

Olkusz.
Œwiadczymy us³ugi doradztwa 
prawnego, w szczególnoœci: 

-przygotowujemy opinie prawne 
z gwarantowan¹ cen¹ 39 z³, 

-sporz¹dzamy pisma procesowe 
i urzêdowe, 

-pomagamy w otwarciu 
dzia³alnoœci gospodarczej, 

-oferujemy sta³¹ obs³ugê prawn¹ 
przedsiêbiorców,

-tworzymy regulaminy dla 
sklepów internetowych oraz 
dokumentacjê wymagan¹ 
przez GIODO. Kontakt: Tel.

(607)426076, olkusz@sudlex.pl

OKOLICZNOœCIOWE

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

FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtañsze zdjêcia 

do dokumentów w 3 minuty + 
retusz gratis (mo¿liwoœæ dojazdu 

do klienta). Tel.(600)057911, 
(692)736760.

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, 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.

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.

=SERWIS KLIMATYZACJI. 
Przegl¹dy - dezynfekcja- naprawa. 
Olkusz, Al.1000lecia 1b, Tel.
(695)634005.

NIERUCHOMOœCI
=Wynajmê kiosk 
z wyposa¿eniem pod dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹ lub us³ugow¹ na 
Osiedlu M³odych.  
Tel.(663)809900.

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

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

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

=40 lat, wyksza³cenie wy¿sze 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.

=Zatrudniê do biura osobê 
z orzeczeniem min. II grupa.  
Tel.(509)020901.

=Zatrudniê na stanowisko 
stró¿a osobê z orzeczeniem min. 
II grupa. Tel.(509)020901.

=SZKOLENIA, P£ATNE STA¯E 
DLA OS. UBEZPIECZONYCH 
W KRUS. TEL.(792)199761.

=Umyjê okna.  
Tel.(698)994735.

RÓŻNE

NOWO OTWARTY ZAK£AD 
POGRZEBOWY OGRÓD SNÓW... 

u Zarz¹dcy cmentarza  
w Wolbromiu, ul. Miechowska 79.  

NISKIE CENY.  
Dy¿ur ca³odobowy.  

Tel.(784)582513, (664)907102.

=Przyjmê reklamê.  
Tel.(889)455162.

=Stoisko nr 3 zaprasza! 
W sprzeda¿y nowe wzory 
d¿insów, kolorowe bawe³niane, 
kurtki przejœciowe, katany, 
rozmiary do 130 cm w pasie! 
Polscy producenci Targowisko, 
ul. S³awkowska wt., ptek i sob. 
do 14.00. 
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ZDROWIE i URODA
CHIRURG
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chirurg, 
USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. Lecze-
nie chorób żył: leczenie żylaków, „pajączków” za 
pomocą skleroterapii, leczenie owrzodzeń. Kom-
presjoterapia (leczenie niewydolności żylnej), 
konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 64. Przyj-
muje w środę, piątek od 16.00. Rejestracja 
telefoniczna 32 645 44 70.

Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg, 
specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, ul.  
kr. K Wielkiego 28. Center-Med. Czw. od 17.00. 
Rejestracja tel. 604 979 399, 604 503 799.

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

Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Laser - usuwanie zmian skór-
nych, leczenie wrastających paznokci, zamykanie 
naczyń.  Olkusz,  u l .  Krakowskie Przed- 
mieście 11/18. Czw. od 17.30. Rejestracja, tel. 
530 88 16 13 po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl

Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
O l ku s z ,  u l .  S ł a w ko w s ka  4 .  C zwa r te k  
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

Sławomir Kaźmierczuk lek. med., chirurg ogólny, 
proktolog. Konsultacje, biopsje, USG jamy brzusz-
nej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów 
chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV PONIE-
DZIAŁEK 16:00 -18:00.

CHIRURG DZIECIĘCY
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, USG, zabiegi chirurgiczne, stulejka, 
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. SOBOTA 09:00–12:00.

CHIRURG naCZYnIowY
Krzysztof Lenkiewicz lek. med., chirurg naczy-
niowy. Konsultacje, badanie USG DOPPLER żył 
i tętnic, diagnostyka miażdżycy, skleroterapia, 
leczenie żylaków, leczenie ran. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 
15.30–19.00.

CHIRURG oRtopEDa
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek Piotr 
Osuch, specjalista chirurg ortopeda traumato-
log. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek naprze-
ciw szpitala - obok piekarni). Rejestracja tel.  
666 329 480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 
(zamiennie wtorki).

Grzegorz Jarosławski lek. med., ortopeda, lekarz 
sportowy. Konsultacje, USG narządu ruchu, 
blokady, osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 09:00–17:00.

Kamil Zamarło lek. med., ortopeda. Konsultacje, 
USG narządu ruchu, blokady, osocze bogatopłyt-
kowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOREK 16:00–19:00.

Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.

Manfred Zappa dr n. med. specjalista II st. chi-
rurgii ortopedycznej. Leczenie schorzeń układu 
kostno-stawowo-mięśniowego falą uderzeniową. 
Olkusz, ul. J. Piłsudskiego 18. Pon.-pt. 15-18. 
Rejestracja godz.12-18. Tel.786 866 820.

Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.

Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji 
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., pt. 
Od 17.00. Tel. 32 643 32 12.

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.

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.

CHoRoBY ZaKaŹnE 
Maria Izdebska lek. specjalista chorób zakaźnych 
diagnostyka i leczenie schorzeń wątroby  
Olkusz, kr. K. Wielkiego 64 pok.11 / I piętro.
Rejestracja Tel. 32 645 44 70 pon. - pt. 10.00 -  
19.00, sob. 9.00 – 13.00. 

DERmatoloG
Anna Dudek, lek. med. spec. specjalista derma-
tolog – wenerolog, kosmetolog. Olkusz, ul. K.K. 
Wielkiego 64. Rejestracja do gabinetu tel. 32 645 
44 70. www.annadudek.pl

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

Magdalena Sporek-Osołkowska lek. med., der-
matolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. SOBOTA 09.00–12.00.

Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermatolog. 
(lecznie dorosłych i dzieci) Olkusz, ul. Bylicy 1  
p. 11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75.  
Pn., śr. 16.00-18.00.

DIaBEtoloG
Marta Pasich lek. med., specjalista diabetolog, 
specjalista chorób wewnętrznych. Przyjmuje: 
Centrum Marlibo-Medica Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Rejestracja tel. 32 626 17 31, środa 16.00-19.00.

DIEtEtYK
Dietetyk – porady oraz diety odchudzające i lecz-
nicze. mgr inż. Sonia Zastawnik, ul. Sławkowska 
5/6a, Olkusz, tel. 504-076-245, www.diet-fit.pl

EnDoKRYnoloG
Agnieszka Żak-Gołąb dr n. med., endokrynolog, 
internista. Konsultacje, USG tarczycy. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV 
WTOREK 15:30–18:00.

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

GastRoEntERoloG
Paweł Kajfosz lek. med., gastroenterolog, inter-
nista. Konsultacje gastrologiczne, konsultacje 
hepatologiczne. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. SOBOTA 09.00–12.00.

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

GInEKoloG
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.  
Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 17-18. Tel.  
695 942 182.

Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Broniewskiego 8A. Rej. tel. 
530 414 770, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.

Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wtorek, piątek od 
15:00. Tel. 514 288 668 (po 15:00).

Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
ŚRODA 14:00–16:00. 

Marek Szpringer, lek. med., specjalista gineko-
log – położnik.  Olkusz, Piłsudskiego 5,  
tel. 32 643 11 39, dom 32 643 38 46, 606 647 961. 
Pon., wt., pt. 15.30-17.30.

Zuzanna Gierzyńska lek. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KRIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
SOBOTA 09:00–12:00.

poradnia schorzeń sutka• 
Sebastian Mosiej lek. med.  Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej . Olkusz, ul. Sławkowska 4. Czwartek 
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

ImmUnoloG
Elżbieta Papuga-Szela immunolog kliniczny, 
spec. chorób wewnętrznych. Przyjmuje: Cen-
trum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Piątki 
w godz 9-13.

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

Janusz Rogóż lek. med., kardiolog, internista, 
lekarz medycyny pracy. Konsultacje, badania 
profilaktyczne, badania kierowców, EKG, ECHO 
serca, USG tętnic szyjnych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 17.00–19.00.

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

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

Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kar-
diolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG, echo 
serca, Holter ciśnieniowy, Holter EKG. Konsulta-
cje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 64 
(Gabinety Spec.). Rej. 32 6454470 pn-pt 10-19.

Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista 
kardiolog. Diagnostyka i  leczenie nadciśnienia 
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń 
rytmu serca. EKG, Echo serca, Holter EKG, Holter 
ciśnieniowy. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28  
(I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.

KaRDIoloG DZIECIĘCY
Arkadiusz Wierzyk kardiolog dziecięcy, pediatra. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel.  
32 479 10 00. III czwartek miesiąca w godz. 16-19.

laRYnGoloG
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Kwalifikacje do operacji. Badania okre-
sowe. Centrum Medyczne, ul. kr. K. Wielkiego 64, 
pok. 15, pon. 16.30-19, śr. 16.30 -19, sob. 10-12, 
tel. 32 645 44 70.

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

Lidia Liszczyk-Mania lek. med., laryngolog dzie-
cięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płukanie 
uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. Poniedziałek od 
15.30.

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

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

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

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.

Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów medy-
cyny estetycznej. Laser. Rejestracja tel. 530 88 16 
13. www.chirurgiaolkusz.pl

Studio Venus Expert, Joanna Sułowicz dr n. 
med.,  dermatolog ,  wenerolog ,  lekarz  
medycyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów 
medycyny estetycznej. Olkusz, ul. Szkolna 3,  
Tel. 501 310 050.

mEDYCYna spoRtowa
Barbara Banyś lekarz sportowy, specjalista neu-
rologii i rehabilitacji medycznej – badanie lekar-
skie oraz kwalifikacja dzieci i młodzieży do 
uprawiania sportu do 23 r.ż. Tel. 600 00 99 42.

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

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

nEURoCHIRURG
Łukasz Janeczko lek. med., neurochirurg. Kon-
sultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów, 
leczenie bólu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. SOBOTA 09:00–13:00. 

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

Elżbieta Kulka lek. med., neurolog. Konsultacje. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 17.00–19.00.

Maria Marciniak-Chmielewska, neurolog.  
Gabinet Neurologiczny. Olkusz, ul. Nowowiejska 11. 
Rejestracja telefoniczna codziennie w godz. 10.00-
17.00. Tel. 696 024 735.

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

Przemysław Puz dr n. med., neurolog. Konsul-
tacje, badanie USG DOPPLER naczyń wewnątrz-
czaszkowych, badanie USG DOPPLER tętnic 
szyjnych i kręgowych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. WTOREK 
16.00–18.00. 

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

oKUlIsta
Anita Lyssek – Boroń, dr n. med. specjalista 
chorób oczu. Szeroka diagnostyka oka (OCT, USG, 
foropter), wieloletnie doświadczenie w chirurgii 
zaćmy, jaskry, siatkówki. Olkusz, ul. Parkowa 9a, 
wt., czw. od 16:30. Rejestracja tel. 606 790 500.

Diagnostyka i chirurgia oka „OKO-TEST” pod 
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty 
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. 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.

„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
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
O l ku s z ,  u l .  S ł a w ko w s ka  4 .  C zwa r te k  
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

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

Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, specjalista 
chorób noworodków. Profilaktyka dzieci zdro-
wych, leczenie dzieci chorych. USG: stawów bio-
drowych, mózgu, jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, 
ul. Piłsudskiego 14A. Rej. tel. 503 706 119.

Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista chorób 
dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, Olkusz, ul. 
Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 32 643 08 89.

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

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

poDoloG
Nowość! Leczenie stóp, pedicure leczniczy.  
Sun & Onyx Olkusz, ul. Sławkowska 5. Tel. 698 919 
343. Facebook: gabinet zdrowych stóp.

psYCHIatRIa  
/ psYCHotERapIa
Agnieszka Szotek - psycholog, terapeuta - dzieci, 
dorośli. Diagnoza, terapia, rozwój. Tel. 795581519. 
Gabinety Psychologiczne Krakowska 3.
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.
Gabinet lekarski Anna Chmiest, psychiatra, 
psychoterapeuta. Diagnostyka i leczenie chorób 
i zaburzeń psychicznych. Przyjmuje środa, piątek 
13.00-19.00, czw. od 15.00. Rejestracja telefo-
niczna 519 343 030. www.psychiatra.olkusz.pl
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wolbrom, 
Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 408.
Gabinet Psychoterapeutyczny - Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 
www.olkuszpsycholog.pl
Gabinet Psychoterapii Maria Suchodolska-Wój-
cicka. Psychoterapia, konsultacje (dzieci, dorośli). 
ul. Krakowska 3, Olkusz oraz Rynek 19, Wolbrom. 
Tel. 693 697 592.
Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra,  
psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 28. 
Czw.: 15-20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 89. 
Kraków, ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, czw. 8-13,  
pt. 15-20. www.opoczynska-morasiewicz.pl

REHaBIlItaCja
CENTRUM MEDYCZNO-REhABILITACYJNE  
Marlibo-Medica w Olkuszu. Tel.: 32 6261731  
w w w . m a r l i b o - m e d i c a . p l  
Specjalistyczna Rehabilitacja dorosłych, dzieci i 
niemowląt. Nowoczesny sprzęt medyczny.
Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów.
Terapia manualna, suche igłowanie, NDT-Bobath, 
PNF, McKenzie, FDM, kinesiotaping, masaż, 
kinezyterapia, fala uderzeniowa, krioterapia 
ciekłym azotem, sonda laserowa, ultradźwięki 
skojarzone, TENS, ID, JF, vacuum, pole magne-
tyczne, bioptron i inne. 
Gabinety: ortopedyczne, neurochirurgiczny, 
neurologiczny, internistyczno-kardiologiczny, 
diabetologiczny, neonatologiczny, pediatryczny, 
pulmonologiczny dla dzieci i dorosłych.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro 
(Medesto).
Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia manu-
alna w dysfunkcji stawów kręgosłupa, stawów 
obwodowych i mięśni. Terapia: kobiet w ciąży, 
dysfunkcji dna miednicy, blizny. Kinesioteraping, 
szeroki wybór masaży. Kraków, ul. Poprzeczna 
3/1. Tel. 502 212 663, www.fizjo-strefa.pl
Fizjoterapeuta mgr Anna Małecka-Włoch. Reha-
bilitacja osób dorosłych, Masaż Leczniczy. Olkusz, 
ul. Sławkowska 4 Przychodnia GAL-MED (w rynku) 
lub wizyty dom. Kom. 505 503 249   an-medic.pl
Ilona Cudejko, NDT-BOBATH dla dzieci i doro-
słych, terapia manulana MCKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.
Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii.„FIZJOMED” 
masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok Skarbka)  
Tel. 600 585 055. www.fizjomed-olkusz.pl
Janusz Kocjan, mgr fizjoterapii, w trakcie dok-
toratu (dr n.med). Rehabilitacja dzieci i doro-
słych. Ortopedyczna. Neurologiczna. Sportowa. 
Po zabiegach operacyjnych. Leczenie bólu. 
McKenz ie .  Terapia  Manualna.  Olkusz ,  
ul. K. K. Wielkiego 54A. Te. 885 628 627.  
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan
Masaż klasyczny, gorące kamienie, bańka chiń-
ska, antycellulitowy, świecowanie uszu hOPI, 
relaksacyjny. Kontakt 604135486, Olkusz, ul. 
Sławkowska 5a
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Profesjo-
nalna fizjoterapia, masaż leczniczy i relaksacyjny. 
Wizyty domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjote-
rapia.olkusz.pl

stomatoloGIa
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12-19. Tel.  
606 654 777.
Ewa haberka lek. dent. Olkusz, ul. Witosa 14. 
Tel. 668 178 832.
Gabinet Stomatologiczny„DUO-DENT” lek. dent. 
K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmist-
Wójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.  
Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10-13 i 15-18.
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ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog.  
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśminowa 
4. Tel. dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524. 
Pon.-pt. 9-12 i 15-19.
Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon.-czw. 14-20, pt. 9-13 sob. 11-13. Tel.  
32 726 28 87.
Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz, 
ul. Bylicy 1, pok. 306, pon.- czw. 10.00-17.00, pt. 
9.00-15.00, rejestracja w godzinach pracy gabi-
netu lub telefonicznie 32 643 27 37 wew. 37.
Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzy-
ska 2. Tel. 32 643 32 12. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. 
od 10., sob. od 10.
Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. 
Pon., śr., pt. 9-20, czw. 9-12. Tel. 606 305 405.
Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia 
stomatologiczna. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, 
wt. 8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.
Natalia Górnik lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt., pt. 15-20, czw. 9-14. Tel. 32 726 28 87.
Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. Krzysz-
tof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 14 (vis a vis 

kładki nad torami). Godziny przyjęć: pon., wt., czw. 
15.00-19.00, sob. 8.00-11.00. Tel. 32 645 21 08.
Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz ul. 
Broniewskiego 8A (nowy adres gabinetu). Reje-
stracja telefoniczna: 602 276 667.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Śr.-czw. 15-20, wt. 8.30-14, pt. 8-13. Tel. 32 726 28 87.
Z I M O W S C Y  S T O M AT O L O G I A  Ol ku sz ,  
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek - Piątek: 9 - 19, 
Sobota: 9 - 13. Tel. 32 754 25 18.

chirurgia stomatologiczna• 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicz-
nej Barbara Kucharzewska - Malik, specjalista 
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8-14, śr. i pt. 12-18. 
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom. 
601 805 027. Umowa z NFZ. 

Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka, 
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt. 
9.00-19.00, sob. 9.00-13.00.Rejestracja w gabi-
necie oraz  pod nr  te l .  606 64 44 54.  
www.kucharzewscy.pl  Wt, śr., pt. 15-19 przyj-
muje lek. stom. Grażyna Batko.

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

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

URoDa
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, ko smetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.  
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabra-
zja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.

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

dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 
60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.  
570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.pl

Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrnia-
jące twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielę-
gnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10.  
Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.pl

Studio Urody „Milena” - depilacja laserowa, 
mezoterapia, kwas hialuronowy, mikroderma-
brazja,  peel ingi ,  cel lulologia,  makijaże  
i inne... Olkusz, ul. Biema 5 b. Tel. 32 445 05 58  
www.milena-uroda.pl

Studio Venus Expert, depilacja laserowa, carbo-
xyterapia, lipodermologia, zamykanie naczynek,  
zabiegi pielęgnacyjne i złuszczające. Olkusz,  
ul. Szkolna 3. Tel. 501 310 050.

URoloG
Ewa Czapkowicz lek. med., urolog. Konsultacje, 
USG dróg moczowych, leczenie infekcji i nietrzy-
mania moczu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 15.30–19.00.

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

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

Elżbieta Papuga-Szela lek. med., immunolog 
kliniczny, internista. Konsultacje, USG tarczycy, 
USG jamy brzusznej, USG węzłów chłonnych, 
badanie USG DOPPLER naczyń szyi, badanie USG 
DOPPLER żył i tętnic kończyn. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rej. tel. 32 479 10 00. Piątek 09:00–12:00. 

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. specja-
lista radiodiagnostyki. Centrum Medyczne, 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 
(winda). Rejestracja Tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 
10-19, sob. 9-13. 

DYŻURY
aptEK

o l K U s Z Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  
Starostwa Powiatowego w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

W PORZE 
NOCNEJ  

tj. od 2000 do 800

24-03-2017  Piątek  ul. Krakowska 16

25-03-2017  Sobota  ul. 1000-lecia 17

26-03-2017  Niedziela  ul. 1000-lecia 17

27-03-2017  Poniedziałek  ul. 1000-lecia 2B

28-03-2017  Wtorek  ul. Legionów Polskich 14

29-03-2017  Środa  ul. Nullo 2

30-03-2017  Czwartek  ul. Orzeszkowej 22

W związku z likwidacją apteki przy ul. K. K. Wielkiego 62 A 
 w Olkuszu wszystkie zaplanowane dla tej apteki dyżury 

przejmie nowo otwarta apteka „Karina” przy ul. F. Nullo 23/5 
w Olkuszu począwszy od miesiąca marca 2017 r.
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KALENDARIUM

=24 marca
17:00 Munio: Strażnik Księżyca (2D DUBBING)
19:00 Milczenie (2D NAPISY)
=26 marca
15:00 Munio: Strażnik Księżyca (2D DUBBING)
=27 marca
17:00 Munio: Strażnik Księżyca (2D DUBBING)
19:00 Milczenie (2D NAPISY)
=29 marca
17:00 Munio: Strażnik Księżyca (2D DUBBING)
19:00 Milczenie (2D NAPISY)
=31 marca
15:30 Piękna i Bestia (2D DUBBING)
18:00 Piękna i Bestia (3D DUBBING)
20:30 Kong: Wyspa Czaszki (3D NAPISY)

=24 marca
13:45 Piękna i Bestia (2D DUBBING)
16:00 Piękna i Bestia (2D DUBBING)
18:15 Azyl (2D DUBBING)
20:30 Azyl (2D NAPISY)
=25 marca
08:00 - 17:00 Azyl (2D NAPISY)
16:00 Piękna i Bestia (3D DUBBING)
16:15 Mr. Gaga (2D NAPISY)
18:00 Piękna i Bestia (2D DUBBING)
18:15 Azyl (2D DUBBING)
20:30 Gold (2D NAPISY)
=26 marca
08:00 - 17:00 Azyl (2D NAPISY)
16:00 Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć (2D Pl)
16:00 Piękna i Bestia (3D DUBBING)
18:00 Piękna i Bestia (2D DUBBING)
18:15 Azyl (2D DUBBING)
20:30 Gold (2D NAPISY)
=28 marca
08:00 - 17:00 Azyl (2D NAPISY)
16:00 Piękna i Bestia (3D DUBBING)
16:15 Mr. Gaga (2D NAPISY)
18:00 Piękna i Bestia (2D DUBBING)
18:15 Azyl (2D DUBBING)
20:30 Gold (2D NAPISY)
=29 marca
08:00 - 17:00 Azyl (2D NAPISY)
14:00 Piękna i Bestia (3D DUBBING)
16:15 Mr. Gaga (2D NAPISY)
18:00 Piękna i Bestia (2D DUBBING)
18:15 Azyl (2D DUBBING)
20:30 Gold (2D NAPISY)
=30 marca
08:00 - 17:00 Azyl (2D NAPISY)
16:00 Piękna i Bestia (3D DUBBING)
16:15 Mr. Gaga (2D NAPISY)
18:00 Piękna i Bestia (2D DUBBING)
18:15 Azyl (2D DUBBING)
20:30 Gold (2D NAPISY)
=31 marca
08:00 - 17:00 Azyl (2D NAPISY)
15:45 Piękna i Bestia (3D DUBBING)
16:00 Azyl (2D DUBBING)

=25 marca
09:00 Halowe Mistrzostwa PPN Olkusz Żaków
15:30 Akademia Piłkarska Champions
=26 marca
08:30 - 17:30 OKS Słowik Olkusz - Charytatywny 
Turniej Halowej Piłki Nożnej - “Razem dla 
Oliwiera”
17:30 Olkuska Liga Oldbojów Futsal 2016/2017
=31 marca
09:30 Powiatowa Gimnazjada w Piłce Ręcznej 
Dziewcząt i Chłopców

=25 marca
19:00 8. Olkuska Noc Teatrów
=26 marca
19:30 Kabaret Nowaki
=28 marca
19:00 Spektakl “Mężczyzna Idealny”
=29 marca
09:00 Konkurs EKO-PLAST
=30 marca
08:30 Jaś i Małgosia - spektakl teatralny 
w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji
10:15 Jaś i Małgosia - spektakl teatralny 
w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji
12:15 Ferdydurke - spektakl teatralny w wykonaniu 
Narodowego Teatru Edukacji
17:00 Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku

=27 marca
Akademia Aktywnego Seniora - Dwór 
w Bolesławiu, ul. Główna
=30 marca
18:00 Chór Kantare - Dwór w Bolesławiu,  
ul. Główna

=24 marca
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna
=26 marca
16:00 Filmowa niedziela
=27 marca
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna
=28 marca
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna
16:30 Uniwersytet Otwarty w Bukownie
18:30 Spektakl na podstawie tekstów A. Osieckiej 
w wykonaniu Seniorów z Klubu Przyjaźń 
w Olkuszu
=29 marca
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna
=30 marca
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna
=31 marca
16:00 Dni Teatru w Bukownie
16:00 - 19:30 Młodzieżowa Piwnica Alternatywna

=24 marca
16:30 - 19:00 Piątkowe popołudnie z filmem, 
baśnią, bajką i bajeczką
=29 marca
16:00 Kluczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku - 
wykład 

=24 marca
19:00 Spektakl „Przekręt (nie)doskonały”

=25 marca
10:00 - 11:00 Soboty on-line
11:00 - 12:30 Poranek podróżników. Antarktyda
=27 marca
16:00 - 18:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki
=30 marca
10:30 - 14:55 Warsztaty komputerowe dla 
seniorów
16:00 - 17:00 Książkowe impresje - parateatralne 
warsztaty dla dzieci w wieku 8-10 lat

=24 marca
11:00 - 12:00 Język angielski 123 dla dorosłych
17:00 - 18:00 Dyskusyjny Klub Książki dla 
młodzieży
=27 marca
15:15 - 17:45 Język angielski dla dzieci (zajęcia 
w trzech grupach)
=28 marca
11:00 - 13:00 Kurs komputerowy 50+ (zajęcia 
w dwóch grupach)
16:00 - 18:00 Klub Miłośników Robótek Ręcznych
16:15 - 18:00 W 80 minut dookoła świata - 
Tydzień z Internetem 2017
=31 marca
11:00 - 12:00 Język angielski 123 dla dorosłych
20:00 - 08:00 Noc z Andersenem

=24 marca
16:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci 
(podział na grupy)
18:00 Klub Seniora Relaks
18:30 Trening interwałowy
=27 marca
15:30 Nauka gry na pianinie
16:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy)
17:45 Plastyka dla dzieci
20:30 Zumba

=28 marca
16:20 Zdrowy kręgosłup
16:45 Język angielski (podział na grupy)
17:00 Zajęcia krawieckie
17:15 Muzyczna uczta
18:30 Trening interwałowy
=29 marca
15:30 Nauka gry na pianinie
16:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy)
17:00 Zajęcia krawieckie
=30 marca
16:15 Plastyka dla dzieci
16:20 Trening obwodowy
19:30 Latin Dance
=31 marca
16:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci 
(podział na grupy)
18:00 Klub Seniora Relaks
18:30 Trening interwałowy

=24 marca
15:00 - 15:45 Język angielski dla dzieci Grupa 
A (6-8 lat)
16:00 - 16:45 Język angielski dla dzieci Grupa B 
(9-13 lat)
17:00 - 17:45 Język angielski dla dorosłych (gr. A1)
18:00 - 18:45 Język angielski dla dorosłych (gr. B1)
27 marca
16:00 - 17:00 Joga
16:00 - 17:30 Zbiórka ZHP (Związek Harcerstwa 
Polskiego)
17:30 - 18:30 Zajęcia plastyczne dla dzieci
=28 marca
16:30 - 17:30 Klub Kresowy: różnice kulturowe
17:00 - 18:00 Klub Mamy i Dziecka - kurs 
pierwszej pomocy (obowiązują zapisy)
17:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji
18:30 - 19:30 Tai Chi (obowiązują zapisy)
=29 marca
16:00 - 17:00 Kącik Kolekcjonera, czyli spotkania 
dla miłośników znaczków, monet, medali etc.
17:30 - 18:30 Spotkania backpackersów, czyli jak 
i gdzie podróżować za grosze
=30 marca
16:00 - 16:40 Język rosyjski dla dzieci
17:00 - 17:40 Język rosyjski dla dorosłych
17:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji
18:00 - 19:00 Język rosyjski dla dorosłych (grupa 
początkująca)
18:00 - 19:00 Malowanie na szkle, dekoracja 
artystyczna szkła (nauka od podstaw)

=24 marca
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
15:00 Teatr Niepełnosprawnych 
=27 marca
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
16:00 Język niemiecki dla Seniora 
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
17:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
17:00 Zajęcia dla dzieci z tańca nowoczesnego 
w wieku od 7-10 lat 
17:15 Zajęcia komputerowe dla początkujących 
=28 marca
14:00 Wspólne Śpiewanie 
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
16:00 Międzypokoleniowy Kącik Komputerowy dla 
zaawansowanych 
17:00 - 18:00 Klub Magicznej Nitki 
17:00 Spotkanie grupy teatralnej Lęgowisko 
=29 marca
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
15:00 Wspólne Śpiewanie 
30 marca
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki. 
17:00 Międzypokoleniowy Klub Szachowy 
17:00 spotkania Kół Wędkarskich Nr1 i Nr2 PZW 
18:00 Kameralny Dyskusyjny Klub Filmowy - Kino 
Seniora w integracji z młodzieżą 


