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W szpitalu w Jaroszowcu pacjenci mogą  
już korzystać z nowych poradni: gruźlicy  
i chorób płuc oraz rehabilitacyjnej.

 strona 5

Cztery nasze samorządy skutecznie sięgnęły 
po unijne wsparcie. Na co gminy wydadzą 
pozyskane środki?

 strona 5

Bliżej której krawędzi jezdni należy się ustawić 
na skrzyżowaniu łączącym ulice Kr. Kazimierza 
Wielkiego z ul. Pakuska, aby pojechać na wprost?

strona 6

W oczekiwaniu 
na remont kładki

olkusz
Piotr Kubiczek

Po wielu głosach mieszkańców 
dotyczących coraz gorszego stanu 
technicznego kładki łączącej pół-
nocną z południową częścią miasta, 
urzędnicy magistratu zdecydowali 
się wysłać pod wskazany adres ekipę 
remontową, która w doraźny sposób 
miała uzupełnić braki w nawierzchni. 
Największe dziury i pęknięcia zale-
piono, jednak efekt końcowy prac 
zadowala niewielu.

� Więcej�na�stronie 2

Wylewki agragatem mixokret
510 191 033 Fachowa ekipa
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Wciąż widoczne są ubytki w be-
tonie i choć obecnie nie stanowią one 
realnego zagrożenie dla uczęszcza-
jących tym przejściem pieszych, to 
jednak w niedługim czasie mogą stać 
się przyczyną poważnego problemu. 
- Już na pierwszy rzut oka widać, 
że prace naprawcze można było wy-
konać lepiej. Na kładkę jeszcze raz 
skierowaliśmy odpowiednie służby. - 
Biorąc pod uwagę planowany na ten 
rok kapitalny remont, nie wydaje się 
rozsądne, by już teraz przeznaczać 
znaczne nakłady finansowe na do-
raźne naprawy – informuje Michał 
Latos, rzecznik prasowy olkuskiego 
urzędu.

Na razie będą to tylko rzeczone 
„prace naprawcze”, bowiem na ge-
neralny remont kładki jeszcze trochę 
poczekamy. Co prawda w budżecie 
gminy na remont pieszego traktu 
nad torami został zarezerwowany 
milion złotych, ale gmina ma nadzieję 
na chociaż częściowe sfinansowanie 
remontu ze środków zewnętrznych. 
Te w wydatnym stopniu mogą pomóc 
w kompleksowej renowacji kładki 
łączącej ul. Na Skarpie ze Skwerem. 
Mowa tutaj nawet o 3/4 kosztów 
związanych z niezbędnymi pracami. 
Jednym ze źródeł finansowania może 
być projekt pn. „Obniżenie emisyjno-
ści Gminy Olkusz poprzez budowę 
i przebudowę trasy rowerowej łączącej 
północną i południową część miasta”. 
Projekt ten został złożony przez 
magistrat do Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego z końcem lipca 

ubiegłego roku, został pozytywnie 
oceniony i jednocześnie ujęty w wy-
kazie przedsięwzięć uzgodnionych dla 
subregionu Małopolski Zachodniej. 
Obecnie jest opiniowany i czeka na 
decyzję wojewódzkich urzędników. 
Wyników spodziewać się możemy 
w połowie roku.

Innym sposobem finansowania 
mógłby być Gminny Program Rewi-
talizacji Olkusza na lata 2016-2026, 
o który UMiG również zabiega. Gdyby 
jednak nie udało się pozyskać do-
datkowych funduszy, gmina planuje 
remont w ramach własnych możliwo-
ści. Konkretnych dat (poza informacją 
o bieżącym roku), na tę chwilę jednak 
brakuje.

- Oczywiście obecny wygląd 
kładki daleki jest od ideału, jednak 
mamy pewność, że sama konstruk-
cja traktu jest stabilna i nie zagraża 
bezpieczeństwu pieszych. Informacje 
o tym, że przejściu nad torami grozi 
zawalenie są nieprawdziwe – zapew-
nia Michał Latos.

Przejście przez kładkę, mimo że 
teoretycznie bezpieczne, nie należy 

do przyjemnych. Sporo nierówności, 
braki w nawierzchni, pordzewiałe 
i rozszczepione w kilku miejscach 
przęsła i barierki – z tym na co dzień 
muszą się mierzyć przechodnie. 
- Każdy widzi jak jest. Pewnie do 
zawalenia się tej konstrukcji jesz-
cze daleko, ale każde przejście tędy 
stanowi wyzwanie. Według mnie nie 
trzeba wiele: trochę farby, asfaltu 
i kilkunastu minut pracy spawacza. 
Ale wiadomo, potrzebne są też chęci 
i pieniądze - mówi Jarosław Kwiecień 
mieszkający nieopodal kładki.

Reasumując, na przejściu nad 
torami wkrótce jeszcze raz powinni 
się pojawić przedstawiciele służby 
drogowej w celu dokończenia rozpo-
czętej pracy łatania dziur i ubytków. 
Większego remontu traktu spo-
dziewać się możemy najwcześniej 
za kilka miesięcy. Choć zgodnie 
z zapewnieniami magistratu do tego 
czasu uczęszczanie kładką nie będzie 
zagrażało bezpieczeństwu pieszych, 
to Ci ostatni muszą jednak uważnie 
patrzyć pod nogi.

O G Ł O S Z E N I E  U M i G  O L K U S Z

Kolejna firma zainwestuje  
w Strefie Aktywności Gospodarczej

Olkuska Strefa Aktywności 
Gospodarczej to rejon, w któ-
rym kilkanaście firm z krajo-
wym i zagranicznym kapitałem 
z powodzeniem prowadzi dzia-
łalność produkcyjną i usługową. 
Do tego grona przedsiębiorców 
dołączyła niedawno firma PLA-
ST-MET Automotive Systems 
Sp. z o.o. Zakup należących do 
Gminy Olkusz działek przezna-
czonych pod inwestycje oznacza 
wkroczenie w kolejny etap roz-
woju Olkuskiej Strefy Gospo-
darczej.

- Bardzo się cieszę, że zarząd 
firmy PLAST-MET chce rozwijać 
swoją działalność właśnie w Gmi-
nie Olkusz i postanowił zainwesto-
wać swój kapitał w obrębie Strefy 
Aktywności Gospodarczej. Do-
tychczasowa działalność, której 
efektywność potwierdzają nie tylko 
wyniki spółki, ale również presti-
żowe nagrody branżowe, daje mi 
podstawę wierzyć, że kolejne in-
westycje również przyniosą chwa-
łę spółce, a mieszkańcom kolejne 
miejsca pracy – komentuje Ro-
man Piaśnik, burmistrz Olkusza.  

– Dla samorządu niezwykle waż-
na jest współpraca z przedsię-
biorcami, szczególnie tymi, którzy 
działają na rodzimym rynku. Tym 
bardziej powodem do zadowole-
nia dla nas wszystkich jest fakt, że 
na zakup terenów inwestycyjnych 
w Strefie zdecydowała się nasza 
lokalna firma, dająca od lat miej-
sca pracy mieszkańcom Olkusza 
i okolic – dodaje włodarz Olkusza.  

PLAST-MET Automotive Sys-
tems Sp. z o.o. to przedsiębior-
stwo prywatne działające w Olku-
szu od ponad 30 lat. Specjalizuje 

się w produkcji metalowych kom-
ponentów tłoczonych dla branży 
motoryzacyjnej. Firma od kilku 
lat notuje dynamiczny wzrost pro-
dukcji, a co za tym idzie zatrud-
nienia. W związku z dużą dynami-
ką rozwoju firma zakupiła grunty 
w Olkuskiej Strefie Aktywności 
Gospodarczej, które mają za za-
danie zabezpieczyć dalsze możli-
wości działania i budowy nowe-
go zakładu produkcyjnego wraz 
z wymaganą infrastrukturą.

Strefa Aktywności Gospodar-
czej to mieszczący się przy ulicy 
Wspólnej w Olkuszu kompleks 
terenów przeznaczonych pod 
działalność produkcyjno-usługo-

wą. Nowoczesna infrastruktura 
i bardzo dobre usytuowanie ko-
munikacyjne sprawiły, że wiele 
firm rozwija tam swoją działal-
ność, przeprowadzając kolejne 
inwestycje. Gmina Olkusz, oprócz 
sprzedanego niedawno terenu 6,4 
ha, w swojej ofercie inwestycyjnej 
ma jeszcze jeden kompleks dzia-
łek w obrębie OSAG. Ich łączna 
wielkość to 5,4 ha.

- Prowadzimy rozmowy z inwe-
storami lokalnymi oraz spoza na-
szego terenu i jestem przekonany, 
że one również skończą się dla na-
szej gminy pomyślnie – uważa bur-
mistrz Roman Piaśnik.        UMIG Olkusz

Olkuski rynek: zakaz 
ruchu w weekendy?

olkusz
Wiola�Woźniczko

Czy olkuski rynek powinien 
być wolny od ruchu samochodowe-
go? Dyskusje na ten temat trwają 
od dawna. Sprawą wielokrotnie 
zajmowaliśmy się na naszych 
łamach. Niedawno gmina Olkusz 
zwróciła się do starostwa z pewną 
propozycją w tej kwestii.

Z końcem marca władze miasta 
zaproponowały, by na rynku obowią-
zywał zakaz ruchu w soboty, niedziele 
i święta w okresie od 1 kwietnia do 31 
października. Zakaz nie dotyczyłby 
mieszkańców rynku oraz ulic: Au-
gustiańskiej, Bóźniczej, Floriańskiej, 
Krakowskiej, Krzywej, Sławkowskiej 
i Żuradzkiej, służb miejskich i taksó-
wek, a także zaopatrzenia w soboty 
od 6.00 do 11.00. Zakaz ruchu nie 
obowiązywałby rowerzystów.

Wszelkie zmiany w organizacji 
ruchu na drogach gminnych i po-
wiatowych opiniuje starosta. Paweł 
Piasny opublikował projekt przed-
łożony przez gminę na Facebooku 
zaznaczając, że zdecydowanie nie 
zgadza się na taką propozycję i zada-
jąc burmistrzowi szereg pytań.

- Co z handlem w ścisłym cen-
trum? Czy Burmistrz już całkowicie 

chce go dobić? Nie dość, że mamy 
jedne z najwyższych podatków lo-
kalnych, to jeszcze ogranicza Pan 
możliwość handlowania! Powszechnie 
wiadomo, że sezon letni, to sezon 
ślubów. Bazylika św. Andrzeja jest 
(jeśli można tak napisać) na topie 
okolicznych świątyń, w których 
odbywają się zaślubiny. Rozumiem, 
że Burmistrz chce zgotować atrakcje 
nowożeńcom i ich gościom i gonić 
na najbliższy parking, czyli na ul. 
Szpitalną lub koło Victorii? A co 
z wiernymi zmierzającymi na msze do 
kościoła? Gdzie wierni mają zaparko-
wać na czas liturgii swoje auta? Skąd 
mają przychodzić? Jak będzie wyglą-
dać najbliższe triduum paschalne? 

By było jasne, jestem zwolennikiem 
znormalizowania ruchu w centrum, 
ale nie na zasadzie zero-jedynkowej. 
Kilka propozycji już przedstawia-
łem w przeszłości, ale przeszły bez 
echa - komentuje Paweł Piasny. Na 
Facebooku starosty znajdziemy też 
pismo podpisane przez burmistrza 
o wycofaniu wniosku z planowaną 
zmianą organizacji ruchu.

Pomysł „uwolnienia” rynku od 
samochodów ma wielu zwolenników. 
Oczywiście nie brakuje też mieszkań-
ców nie wyobrażających sobie, że na 
centralny plac w mieście nie można 
byłoby wjechać autem. Czy pomysł 
ograniczenia ruchu w weekendy to 
dobry kompromis?
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Burmistrz Roman Piaśnik  
o przejściu przez „Emalię”
Szanowni Mieszkańcy,
w rozmowach ze mną pytają Państwo o możliwość udostępnienia przejścia przez 
teren Emalii S.A. na odcinku od Al. 1000-lecia do ul. Partyzantów, drogą obok 
Marketu Budowlanego. Chciałbym zapewnić, że rozwiązanie tej kwestii traktuję 
jako jeden z moich priorytetów. Jeszcze jako radny Rady Miejskiej w Olkuszu 
niejednokrotnie podnosiłem sprawę uruchomienia połączenia drogowego 
między Al. 1000-lecia i ul. Partyzantów. Także jako burmistrz podejmuję 
inicjatywę, by sprawę udostępnienia przejścia przez teren Emalii S.A. ostatecznie 
rozstrzygnąć.

Istniejący szlak komunikacyjny stanowi wyłączną własność Emalii 
S.A. w Olkuszu. Nie stanowi drogi publicznej, a o jego udostępnieniu może 
zadecydować tylko właściciel terenu, którym obecnie jest osoba prywatna. Gmina 
Olkusz mogłaby decydować o pełnej dostępności omawianej drogi dopiero po 
uzyskaniu prawa własności do terenu.

Prowadzone dotychczas rozmowy z prywatnym właścicielem terenu 
były bezowocne. Mimo publicznych deklaracji prezesa Emalii S.A. o woli 
udostępnienia przejścia, kierowane przez nas propozycje nie spotkały się 
z jakąkolwiek reakcją z jego strony. W tym tygodniu raz jeszcze skierowałem do 
prezesa Emalii S.A. pismo, w którym poinformowałem go o chęci prowadzenia 
rozmów w temacie udostępnienia tak potrzebnego przejścia.

Biorąc pod uwagę dotychczasowy brak jakiejkolwiek informacji zwrotnej 
ze strony Emalii S.A., która stanowiłaby podstawę do podjęcia rozmów 
o udostępnieniu przejścia przez Emalię, z dużym zdumieniem przyjąłem 
informację o tym, że osoby powiązane z firmą prowadzą zbiórkę podpisów pod 
petycją w tej sprawie. Intencji tego działania mogę się jedynie domyślać. Cały 
czas podejmowałem i w dalszym ciągu konsekwentnie będę podejmował próby 
porozumienia z właścicielem terenu. O udostępnieniu przejścia będziemy jednak 
mogli mówić dopiero wtedy, gdy Emalia S.A. podejmie z Gminą konstruktywną 
rozmowę.

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

R E K L A M A

Olkusz gotowy  
do rewitalizacji

olkusz
Wiola�Woźniczko

Rozpoczęły się już nabory do 
konkursów ogłaszanych przez wo-
jewództwo małopolskie w ramach 
programów rewitalizacyjnych. 
Gmina Olkusz, jako jeden z pierw-
szych samorządów, złożyła kom-
pleksowy program obejmujący 
29 różnorodnych przedsięwzięć. 
Oznacza to, że na zaproponowane 
zadania będzie można teraz ubie-
gać się o unijne wsparcie.

Nad gminnymi programami rewi-
talizacji samorządy pracują od dawna. 
Podstawę do ich stworzenia stanowiło 
wyznaczanie miejsc obszarów zde-
gradowanych i obszaru rewitalizacji 
na terenie danych gmin. W tym celu 
organizowano konsultacje społeczne 
dla wszystkich zainteresowanych. Nie 
inaczej było w Olkuszu. 

- Miesiące wytężonej pracy przy-
noszą konkretny rezultat. Z naszymi 
partnerami przygotowujemy się do 
realizacji na terenie gminy projek-
tów o łącznej wartości 57,5 mln zł. 
Już w budżecie gminy na ten rok 
wiele środków przeznaczyliśmy na 
przygotowanie projektów technicz-
nych, które będą niezbędne do tego, 
byśmy mogli skutecznie ubiegać 
się o dofinansowanie w wysokości 
nawet do 75 proc. Fakt, że nasz 
program rewitalizacji znalazł się na 
liście zatwierdzonej przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego oznacza, 
że nasze dotychczasowe prace się 
opłaciły. Przed nami jednak jeszcze 
wiele wyzwań – komentuje burmistrz 

Roman Piaśnik.
Jakie przedsięwzięcia znalazły 

się w olkuskim programie? Wiele 
z nich dotyczy inwestycji:. Są to m. 
in. : termomodernizacja pawilonów 
handlowych oraz budynków wielo-
rodzinnych; poprawa infrastruktury 
szkolnej SP 1, ZSPI nr 1, a także 
przedszkoli nr 7 i nr 8; rewitalizacja 
terenów wzdłuż rzeki Baby, Dolinki 
na osiedlu Młodych, parku na Czarnej 
Górze, terenu wokół stawu przy ul. 
Nullo, budowa targowiska przy ul. 
Osieckiej, remont chodników przy ul. 
Strzelców Olkuskich 1 i 1a. 

W planach jest również przebu-
dowa holu, klatki schodowej i placu 
przy budynku MOK-u, montaż windy 
dla niepełnosprawnych w Warszta-
tach Terapii Zajęciowej przy ul. Gęsiej, 
modernizacja siedziby hufca ZHP przy 
ul. Króla Kazimierza Wielkiego oraz 
budynku urzędu miasta i gminy, czy 
stworzenie dziennego domu opieki 
nad starszymi osobami wraz z cen-
trum usług społecznych i zagospoda-
rowanie terenu wokół parafii Dobrego 

Pasterza w Olkuszu.
Rewitalizacyjne przedsięwzięcia 

dotyczą nie tylko miasta, ale i okolicz-
nych sołectw. W programie zapisano 
remont świetlicy wiejskiej i zago-
spodarowanie terenów zielonych 
w Troksie, budowę wzorcowej zagrody 
wiejskiej w Zadolu Kosmolowskim, 
modernizację budynku OSP Kosmo-
lów oraz boisk przy tamtejszej szkole 
podstawowej, rozbudowę remizy 
i modernizację obiektu sportowego 
w Gorenicach.

Oprócz wymienionych inwestycji 
w programie rewitalizacji są również 
projekty dotyczące integracji lokal-
nej społeczności, aktywizacji osób 
bezrobotnych, działania skierowane 
do uczniów oraz przedsiębiorców, 
a także inicjatywy związane z kulturą 
i historią.

Wszystkie przedsięwzięcia wraz 
z opisami są dostępne na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu w zakładce Gminny Pro-
gram Rewitalizacji Olkusza na lata 
2016-2026.
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Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy 
ogłoszeń, obok pok. 207 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem 
Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 07.04.2017r. do 19.05.2017r. 
wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze przetargu tj. zabudowanej nieruchomości 
składającej się z działek nr 840/13 i 840/14 o łącznej 
powierzchni 2775 m2, położonej w Olkuszu przy skrzyżowaniu 
ul. 20 Straconych i ul. Kluczewskiej, stanowiącej własność 
Gminy Olkusz objętej księgą wieczystą KR1O/00018744/0. 

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.



5Przegląd Olkuski | 7 kwietnia 2017 |www.przeglad.olkuski.pl

R E K L A M A

Oświatowy strajk w Olkuszu
olkusz

Piotr�Kubiczek,�Wiola�Woźniczko

Ostatni dzień marca w wielu 
miejscowościach w Polsce upłynął 
pod znakiem strajku nauczycieli 
i pracowników oświaty. W Olkuszu 
do protestu przyłączyli się pracow-
nicy trzech placówek.

Związek Nauczycielstwa Polskie-
go szacuje, że w strajku uczestniczy 
około 40 – 45 proc. szkół w kraju. 
W niektórych placówkach do protestu 
przyłączyła się tylko część załogi.

Prezes olkuskiego oddziału ZNP 
zaznacza, że strajk jest legalny. 
- Przeprowadziliśmy wszystko zgod-
nie z przepisami. Były mediacje, 
referenda strajkowe. Wysłaliśmy 
też pisma do ośmiu placówek, które 
wstępnie wyraziły zainteresowanie 
przystąpieniem do strajku. Ostatecz-
nie na listę wpisali się nauczyciele 
i pracownicy z trzech szkół – mówi 
Marek Krzykawski. Te trzy szkoły 
to Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 
4 (prawie 100 proc. strajkujących) 
oraz Szkoła Podstawowa nr 1 (1 
nauczyciel). Zgodnie z założeniami, 
protestujący nauczyciele nie pro-
wadzili lekcji. Dzieci, które przyszły 
do szkół miały zapewnioną opiekę. 
W dwóch olkuskich gimnazjach było 
tylko kilkoro uczniów. - Chciałbym 
bardzo podziękować rodzicom za 
zrozumienie i poparcie naszego straj-
ku. Cieszymy się, że mimo trudności 
solidaryzują się z nami – podkreśla 
Marek Krzykawski.

Pracownicy oświaty walczą 
przede wszystkim o swoje miejsca 
pracy, 10 proc. podwyżki oraz wzrost 
udziału płacy zasadniczej w ogólnym 
wynagrodzeniu. - Protest jest osta-
tecznością. Od 2012 roku nauczyciele 
nie dostali żadnej podwyżki. Co roku 
o tej porze nauczyciele każdej szkoły 
przeżywają stres związany z zatrud-
nieniem i nigdy do końca nie wiedzą, 

jaki ich czeka los w nowym roku 
szkolnym. Obecny rok jest szczególnie 
trudny, bowiem żyjemy w zupełnej 
nieświadomości. W poprzednich 
latach wszystko się z czasem kla-
rowało  - do końca maja, czy też 
ewentualnie do końca sierpnia. Teraz 
nie wiemy zupełnie na czym stoimy. 
Przyjmujemy nową reformę oświaty, 
ale chcielibyśmy coś o niej wiedzieć, 
uczestniczyć w konsultacjach - tak, 
aby być perfekcyjnie przygotowanymi 
do zmian, jakie nas czekają, również 
jeśli chodzi o wymagania programo-
we. Życzylibyśmy sobie, aby pracę 
od nowego roku szkolnego podjąć 

naprawdę na jak najwyższym po-
ziomie. Zawód nauczyciela jest w tej 
chwili postrzegany w negatywnym 
świetle. Ktoś ten zawód musi jednak 
wykonywać. My go wykonujemy 
z ogromną pasją i poświęceniem. 
Oczekiwalibyśmy, aby wspierano nas 
w naszym działaniu, żebyśmy czuli się 
potrzebni, aby ta misja była wypełnia-
na i doceniana przed innych. Obecnie 
czujemy się osamotnieni. Nikt o nas 
nie dba i nikt nie daje nam poczucia 
bezpieczeństwa. Czara goryczy się 
przelała i chcemy, by ktoś usłyszał 
nasz głos – mówi Bożena Polakiewicz, 
nauczyciel języka polskiego z 36-

letnim stażem pracy w zawodzie.
Związkowcy podkreślają, że 

zmiany w systemie nauczania można 
było wprowadzić „z głową” i w wol-
niejszym tempie. - Na czym polega 
samorządność w naszym kraju, skoro 
samorządy nie mają w sprawie oświa-
towych nic do powiedzenia? Reforma 
przeprowadzana jest metodą siłową. 
Przypomnę tylko, że ustawa została 
podpisana w grudniu ubiegłego 
roku, a przecież pisma z wytycznymi 
z kuratoriów do gmin były przesyłane 
wcześniej. W całym kraju zebraliśmy 
już ponad 600 tys. podpisów w spra-
wie przeprowadzenia referendum 

odnośnie reformy oświaty. U nas 
zebraliśmy do tej pory 1027 podpi-
sów i nadal je zbieramy – zaznacza 
Marek Krzykawski. Szef olkuskiego 
ZNP uważa, że o wielu oświatowych 
problemach, które będą konsekwen-
cją wdrażanej reformy, po prostu się 
nie mówi. Chodzi o m. in. o kwestie 
nauczycieli, którzy mają umowy na 
czas określony oraz tych pracują-
cych w niepełnym wymiarze godzin. 
Szacuje się, że w gminie Olkusz jest 
ich 15 – 20 proc.

Nauczyciele nie wiedzą kto z nich 
od września będzie zatrudniony, a kto 
będzie musiał szukać sobie nowej 

pracy i na jakich zasadach przyjdzie 
im edukować młodzież. Zdaniem 
pedagogów nadchodzące zmiany 
w systemie szkolnictwa niosą ze sobą 
również inne wątpliwości.

- Pozostawienie uczniów z tere-
nów wiejskich w tych małych miej-
scowościach pozbawi ich w dużym 
stopniu możliwości pogłębiania pasji 
i rozwijania horyzontów myślowych 
oraz światopoglądowych. Chciałabym 
też podkreślić, że wiedza na temat 
uczniów gimnazjów opierana jest na 
przekazach medialnych, które nie 
zawsze prezentują obiektywny obraz 
rzeczywistości w szkole. Uczymy 
18 lat w gimnazjum. Początku były 
trudne, nigdy nie było łatwo, ale 
wypracowaliśmy pewne metody 
wychowawczo-naukowe, które przy-
noszą wymierne wyniki. Dlatego 
uważamy, że nie tylko nauczycielom 
dzieje się krzywda. Krzywda dzieje się 
przede wszystkim młodym ludziom, 
którzy nie mają żadnego wpływu na 
to, jak ma wyglądać ich przyszłość. 
Muszą się poddać proponowanym 
im zmianom. Zarówno dzieci jak i ich 
rodzice żyją obecnie w takiej samej 
niepewności jak my – zaznacza Beata 
Rup, kolejna polonistka pracująca 
w Gimnazjum nr 4.

- Na to, aby nasza placówka 
mogła funkcjonować na wysokim 
poziomie i żeby była naprawdę szkołą 
nowoczesną pracowaliśmy wiele lat. 
Mamy ogromy żal, że wszystko zo-
stanie przekreślone jedną rządową 
decyzją. W moim przypadku jest to 
ostatnich 17 lat życia. Nie wiem, 
jak się potoczą moje losy, ale jestem 
ciekawa, co sobie teraz myślą moje 
dużo młodsze koleżanki, o ideałach, 
sensie pracy nauczyciela, kiedy cały 
ich system wartości szlifowany przez 
długie lata przestaje obowiązywać 
w jednym momencie. To bardzo 
przykre – dodaje Bożena Polakiewicz, 
przedstawicielka komitetu strajkowe-
go w szkole na os. Słowiki.

16 mln złotych dla 4 gmin
powiat

Wiola�Woźniczko

Cztery nasze samorządy sku-
tecznie sięgnęły po unijne wsparcie 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Na co gminy wydadzą 
pozyskane środki?

Pierwszy z rozstrzygniętych przez 
zarząd województwa konkursów do-
tyczy termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej.

Tutaj największym dofinanso-
waniem może pochwalić się gmina 
Wolbrom, która otrzymała 6 461 
559,67 złotych. Za łączną kwotę 11 
663 288,83 zł energetycznej moderni-
zacji z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii poddanych zostanie 
siedem szkolnych budynków: SP 
w Łobzowie, SP w Kąpielach, SP 
w Chełmie, Gimnazjum nr 4, SP nr 1 
w Wolbromiu, SP w Wierzchowisku 
oraz SP w Gołaczewach. W pierw-
szych trzech placówkach prace 
zaplanowano na ten rok, w czterech 
kolejnych na 2018 rok. Burmistrz 
Adam Zielnik ma nadzieję, że umowy 
z wykonawcami wyłonionymi w prze-
targu zostaną podpisane do wakacji. 
Najbardziej uciążliwe roboty zosta-
łyby wtedy przeprowadzone w lipcu 
i sierpniu.

Dotację otrzymała też gmina 
Trzyciąż, która zamierza poddać 
termomodernizacji Zespół Szkół 
w Zadrożu wraz z oddziałem przed-
szkolnym oraz Zespół Szkół w Suchej. 
W obiektach tych wymienione zosta-
ną również źródła ciepła. Całkowity 
koszt projektu to 1 461 901,82 zł , 
a dofinansowanie 839 862,55 zł.

W gminie Klucze zaplanowano 
termomodernizację, wymianę okien 
i montaż paneli fotowoltaicznych 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Bydlinie, w Przedszkolu w Jaro-
szowcu i w Szkole Podstawowej w Ro-
dakach. Inwestycja kosztować będzie 
2 723 830,04 zł, z czego 1 328 697,49 
zł stanowi unijna dotacja.

Bolesław uzyskał 152 491,68 
złotych na termomodernizację bu-
dynku urzędu gminy. Łącznie prace 
mają kosztować 371 624,17 złotych. 
- Dzięki dofinansowaniu kontynuuje-
my remont urzędu, rozpoczęty jeszcze 

w 2015 roku – mówi wójt Bolesławia 
Krzysztof Dudziński.

Na pierwszym miejscu listy rezer-
wowej znajduje się projekt powiatu 
„Kompleksowa termomodernizacja 
oraz wymiana instalacji elektrycznej 
na energooszczędną w budynkach 
użyteczności publicznej Powiatu 
Olkuskiego”.

Jego całkowita wartość to 6 789 
496,82 złotych, a wnioskowana kwota 
dotacji 3 983 931,39 złotych.

Unijne wsparcie dotyczy nie 

tylko inwestycji. Cztery samorządy 
z naszego powiatu pozyskały środki 
na projekty dotyczące m. in. sposobu 
nauczania w szkołach czy wyposaże-
nia pracowni. W Małopolsce łącznie 
na tego typu zadania rozdano 101 
110 152,65 złotych z funduszy struk-
turalnych.

Gmina Trzyciaż zamierza rozwi-
nąć kompetencje nauczycieli w za-
kresie matematyki, przedmiotów 
przyrodniczych oraz technologii 
informacyjno – komunikacyjnych. 
Na ten cel przeznaczy 766 477,16 
złotych, przy unijnym wsparciu na 

poziomie 728 068,86 złotych. Projekt 
obejmuje zespoły szkół w Jangrocie, 
Suchej i Zadrożu.

Realizacja projektu „„Klucze 
do sukcesu - rozwój kompetencji 
kluczowych uczniów szkół Gminy 
Klucze” kosztować będzie 2 076 
162,85 złotych, z czego 1 972 354,65 
złotych stanowi unijne dofinanso-
wanie. - Dzięki zdobytym środkom 
doposażymy i unowocześnimy pra-
cownie informatyczne, biologiczne 
i matematyczne. Będziemy też mogli 

zorganizować dodatkowe bezpłatne 
zajęcia z tych przedmiotów w naszych 
szkołach – mówi wójt gminy Klucze 
Norbert Bień.

4 069 264,27 złotych – to dota-
cja dla gminy Wolbrom na program 
„Innowacyjna szkoła - innowacyjna 
praca” (4 475 589,27 złotych wynosi 
wartość całkowita). W ramach pro-
jektu na terenie gminy powstaną m. 
in. cztery mobilne pracownie przed-
miotów przyrodniczych (biologiczna, 
chemiczna, fizyczna, geograficzna), 
szkoły zostaną doposażone przede 
wszystkim w narzędzia do nauki 
technologii informacyjno – komu-
nikacyjnych. Uczniowie otrzymają 
wsparcie w ramach podnoszenia 
kompetencji kluczowych z zakresu 
matematyczno- przyrodniczego oraz 
naukę programowania. 

- Teraz już wiem, że przetrwamy 
reformę edukacji, ponieważ będzie-
my mogli doposażyć szkoły w nowe 
pomoce dydaktyczne oraz będziemy 
mieli środki na dodatkowe zajęcia, za 
które zapłacimy naszym nauczycie-
lom. A wszystko w dwóch kluczowych 
latach od maja 2017 do kwietnia 
2019 - mówi burmistrz Wolbromia 
Adam Zielnik.

Projekt będzie realizowany w SP 
nr 2 w Wolbromiu, SP Kąpielach Wiel-
kich, SP Łobzowie (Zdzisław Pasich), 
SP i Gim. w Zarzeczu, SP i Gim. 
w Dłużcu, Gim. nr 4 w Wolbromiu, 
Gim. w Gołaczewach.

Z funduszy unijnych na rozwój 
kompetencji nauczycieli skorzysta 
również gmina Bolesław, której 
przyznano 484 771,25 złotych. Na 
projekt samorząd przeznaczy razem 
517 096,25 złotych

Lider w walce  
z gruźlicą

jaroszowiec
Piotr Kubiczek

Od końca marca w Wojewódz-
kim Szpitalu Chorób Płuc w Ja-
roszowcu pacjenci mogą korzy-
stać z nowych poradni: gruźlicy 
i chorób płuc oraz rehabilitacyjnej, 
wyposażonej w specjalistyczny 
sprzęt zakupiony w ramach Budże-
tu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego 2016.

Oprócz nowoczesnych wanien 
i innych przyrządów leczniczych 
z pieniędzy BO udało się także odno-
wić część chodników spacerowych, 
których przecież w najbliższym oto-
czeniu lecznicy nie brakuje. Całość 
inwestycji szacuje się na ponad 286 
tysięcy złotych.

Placówka wzbogaciła się o 19 
nowoczesnych urządzeń używanych 
do rehabilitacji pacjentów. Szpital 
w Jaroszowcu głosami mieszkańców 
Małopolski zyskał m.in. wirówki do 
masażu kończyn górnych i dolnych, 
wanny do masażu podwodnego, urzą-
dzenie do biczy szkockich, bieżnie 
oraz w pełni wyposażoną siłownię. - 
Cieszymy się z nowego wyposażenia, 
ale również jesteśmy dumni z możli-
wości uporządkowania parku wokół 
szpitala. Odnowiliśmy alejki spacero-
we, gdzie ułożono kostkę, zamontowa-
liśmy ławki i kosze na śmieci. Przyszła 
wiosna, a więc i sezon na spacery 
uważamy na oficjalnie otwarty – mówi 
Krzysztof Grzesik, dyrektor lecznicy 
w Jaroszowcu.

Przypomnijmy, że projekt „Wy-
posażenie Wojewódzkiego Szpitala 
Chorób Płuc i Rehabilitacji w sprzęt 
rehabilitacyjny i uporządkowanie 
parku wokół Szpitala” było jednym 
z 46 zwycięskich zadań społecznych 
zrealizowanych w ramach premiero-
wej edycji Budżetu Obywatelskiego 
Małopolski. W wojewódzkim plebi-
scycie zdobył aż 3529 głosów miesz-
kańców Małopolski Zachodniej, co 
zapewniło mu drugie miejsce wśród 
wszystkich 36 zadań, na jakie głoso-
wali Małopolanie z tego subregionu.

- W tym miejscu jeszcze raz 
chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim tym, którzy zdecydowali 
się oddać swój głos na naszą pla-
cówkę. Czuliśmy i nadal czujemy 
ogromne wsparcie płynące w naszym 
kierunku ze strony pacjentów, ich 
rodzin oraz lokalnych samorządów. 
Ten sukces ma wielu ojców – dodaje 
dyrektor Grzesik.

Otwarcie nowych poradni oraz 
prezentacja i poświęcenie sprzętu 

rehabilitacyjnego przypadły na oko-
lice daty 24 marca, kiedy to na całym 
globie obchodzony jest Światowy 
Dzień Walki z Gruźlicą. Pomimo po-
stępu cywilizacyjnego gruźlica ciągle 
występuje i to niekoniecznie tylko 
u ludzi ze społecznego marginesu. 
Coraz częściej zarażeniu ulega-
ją mieszkańcy dużych metropolii 
i pracownicy uznanych, sterylnych 
przedsiębiorstw.

Gruźlica jest nadal jedną z głów-
nych przyczyn zapadalności i śmier-
telności z powodu chorób zakaź-
nych. Zarażenie chorobą następuje 
wyłącznie drogą kropelkową. Osoba 
podczas prątkowania, które nastę-
puje dopiero po kilku tygodniach 
od nabycia choroby, zaraża podczas 
kichania, kaszlu, śpiewania, a nawet 
mówienia. Choroba na całe szczęście 
dotyczy jednostek, ale za to jej lecze-
nie jest wyjątkowo trudne i często 
wieloetapowe.

- O Wojewódzkim Szpitalu 
Chorób Płuc w Jaroszowcu wiedzą 
w całym kraju. Nie może być inaczej, 
skoro w Polsce w 2015 roku sukcesem 
zakończyło się leczenie trzech osób 
z gruźlicą wielolekooporną, a w roku 
następnym tylko u nas – w niewielkiej 
i skromnej placówce - odnotowaliśmy 
także trzy przypadki powrotu do 
pełni zdrowia – zaznacza Krzysztof 
Grzesik.

Pewnie niewiele osób wie, ale 
lecznica w Jaroszowcu jest obecnie 
jednym z trzech największych ośrod-
ków rehabilitacji pulmonologicznej 
w Polsce, a zapotrzebowanie na 
leczenie w wyniku chorób układu 
oddechowego choćby z racji smogu 
nieustannie wzrasta.

Jeszcze do niedawna istniało 
realne zagrożenie utratą kontraktu 
z Narodowego Funduszu Zdrowia. 
O leczenie obawiali się pacjenci, 
a o utratę pracy personel medyczny. 
Na dzisiaj jest już pewne, że Woje-
wódzki Szpital Chorób Płuc znajdzie 
się w nowej sieci szpitali. Placówką 
poważnie interesują się uznane lecz-
nice jak chociażby Szpital im. Jana 
Pawła w Krakowie czy specjalistyczna 
placówka im. Ludwika Rydygiera.

- Nie jesteśmy podmiotem, który 
na siłę trzeba ratować. Zyskaliśmy 
miano solidnego partnera. Mamy 
świetne wyniki, kapitalny personel 
i genialną lokalizację. Nie obawiam 
się o naszą przyszłość – przekonuje 
dyrektor Grzesik.
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R E K L A M A

Z której krawędzi jezdni 
jedziemy na wprost?

olkusz
Piotr Kubiczek

Do naszej redakcji zgłosił się 
Czytelnik z prośbą o wyjaśnienie 
zasad obowiązujących na skrzyżo-
waniu ul. Króla Kazimierza Wiel-
kiego z drogą krajową nr 94 i dalej 
z ul. Pakuska. 

- Tak jak zwykle z ul. Króla 
Kazimierza Wielkiego pojechałem na 
wprost w ul. Pakuska z lewego pasa. 
Za mną jechali policjanci, włączyli 
koguta i ściągnęli mnie na pobocze. 
Otrzymałem od nich pouczenie do-
tyczące złej interpretacji przepisów 
ruchu drogowego. Całe życie tak 
jeżdżę i pierwszy raz się z tym spo-
tykam. Nie wiem, czy wszyscy, ale 
ponad 90% kierowców pokonuje to 
skrzyżowanie tak jak ja – relacjonuje 
mieszkaniec Olkusza.

Jednocześnie Czytelnik za 
naszym pośrednictwem prosił o wy-
jaśnienie zasad jakie obowiązują na 
tym skrzyżowaniu, biorąc pod uwagę 
brak znaków drogowych zarówno 
poziomych, jak i pionowych.

Rzeczywiście większość kierow-
ców, żeby nie napisać wszyscy, jadąc 
od strony wspomnianej ul. Króla 
Kazimierza Wielkiego w ul. Pakuska, 
do manewru jazdy na wprost zaj-
mują lewą krawędź jezdni, tą samą, 
z której korzystają kierowcy skręcają-
cy w lewo na krajówkę. Dezorientacja 
w tym miejscu jest naprawdę duża 
i dotyczy to kierowców nawet z długo-
letnim stażem. - Jakby się tak dobrze 
nad tym zastanowić, to rzeczywiście 

do jazdy na wprost powinno się usta-
wić po prawej stronie… - przyznaje 
po chwili zastanowienia pan Marek, 
spedytor od ponad dziesięciu lat. - 
Z przyzwyczajenia na skrzyżowanie 
wjeżdżam z lewej krawędzi jezdni, 
aby nie blokować tych, którzy chcą 
skręcić w prawo na wiadukt – dodaje 
mieszkaniec os. Słowiki.

Niestety, jak się okazuje, przy-
zwyczajenie w tym przypadku jest 
zgubne. Z wyjaśnieniem spieszy 
oficer prasowy olkuskiej komendy, 
aspirant Katarzyna Matras. - Ruch na 
skrzyżowaniu ulicy Króla Kazimierza 
Wielkiego i ulicy Pakuska z drogą kra-
jową nr 94 regulują przepisy prawa 

o ruchu drogowym. Zasada o ruchu 
prawostronnym nakazuje kierującym 
pojazdom poruszać się prawą stroną 
jezdni. Artykuł 16 prd stanowi, że 
kierujący pojazdem jest obowiązany 
jechać możliwie blisko prawej krawę-
dzi jezdni. Zatem, kierujący jadąc na 
wprost z ulicy Króla Kazimierza Wiel-
kiego w ulicę Pakuska jest zobowią-
zany zbliżyć się do prawej krawędzi 
jezdni, podobnie jak kierujący, którzy 
wykonują manewr skrętu w prawo. 
W przypadku, gdy kierujący wyjeżdża 
z ulicy Króla Kazimierza Wielkiego 
z zamiarem skrętu w lewo, powinien 
manewr ten wykonać przy lewej 
krawędzi jezdni: art. 22 ust 2 pkt. 2 

prawo o ruchu drogowym „kierujący 
pojazdem jest zobowiązany zbliżyć się 
na jezdni o ruchu jednokierunkowym 
do lewej jej krawędzi”.

Niby proste, a jednak w wielu 
przypadkach do tej pory ciężkie do 
wyegzekwowania. Wydaje się jednak, 
że zachowanie kierowców wynika 
bardziej z ich niewiedzy, aniżeli z ce-
lowości w działaniu.

Użytkownicy pojazdów wnioskują 
ponadto o dodatkowe oznakowanie 
tego newralgicznego miejsca. Ulica 
Króla Kazimierza Wielkiego jest 
własnością powiatu, ale jak przy-
znaje starosta Paweł Piasny, obręb 
skrzyżowania podlega jurysdykcji 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. Dlatego też ewentualne 
oznaczenia informujące o kierunkach 
ruchu typu F-10 może wykonać jedy-
nie GDDKiA.

Jednak z informacji jakie docie-
rają do nas zarówno z olkuskiej ko-
mendy, jak i z krakowskiego oddziału 
Dyrekcji wynika, że wprowadzenie 
nowego rozwiązania na wskazanym 
skrzyżowaniu nie jest możliwe ze 
względu na warunki techniczne 
jezdni. Chodzi konkretnie o zbyt małą 
szerokość drogi na stworzenie dwóch 
odrębnych pasów ruchu.

Dlatego też Drodzy Kierowcy 
jadąc na wprost z ul. Króla Kazimierza 
Wielkiego w ul. Pakuska ustawiajcie 
się po prawej stronie jezdni, lewą 
zostawiając tylko tym skręcającym 
na krajówkę w stronę Katowic. Wtedy 
żaden policyjny patrol nie będzie Wam 
straszny, a jeśli ktoś z tyłu zacznie na 
Was trąbić niech wie, że to on jest na 
bakier z przepisami.

Pomoc w 
formie paczek

olkusz
Wiola�Woźniczko,�fot.�RSM

Do końca maja potrwa wyda-
wanie żywności najbardziej potrze-
bującym w ramach projektu reali-
zowanego przez Stowarzyszenie 
Dobroczynne „Res Sacra Miser” 
w Olkuszu we współpracy z kra-
kowskim Bankiem Żywności.

Produkty spożywcze wydawane 
są ubogim rodzinom nieprzerwanie 
od września ubiegłego roku. Wspar-
cie w takim zakresie nie byłoby 
możliwe, gdyby nie unijne środki 
z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym. Osoby 
o niskich dochodach spełniające kry-
teria otrzymują paczki żywnościowe 
wydawane w punkcie zlokalizowanym 

przy al. 1000-lecia w Olkuszu. Obec-
nie wsparciem objęte są 303 rodziny 
(666 osób).

- Każda paczka zawiera kilkana-
ście produktów, m. in.: makron, ryż, 
herbatniki, ser żółty, mleko, białą 
fasolę, groszek z marchewką, koncen-
trat pomidorowy, powidła śliwkowe, 
gulasz wieprzowy z warzywami, 
szynkę, cukier i olej - wylicza Ewa Ma-
tyszkowicz, koordynatorka projektu 
ze strony „Res Sacra Miser”.

Żywność jest dystrybuowana na 
terenie Olkusza przez członków „Res 
Sacra Miser” oraz wielu współpracu-
jących ze Stowarzyszeniem wolonta-
riuszy. Przy transporcie produktów 
z Krakowa do Olkusza Stowarzyszenie 
wspierają ludzie dobrej woli. - Na 
szczęście możemy liczyć na pomocną 
dłoń olkuskich przedsiębiorców: Pana 
Stanisława Chłosty z firmy Kurier 
Team 2000 oraz Państwa Lucyny 
i Edwarda Szumerów z firmy Szumera 
Sp. z o. o. SK. To Oni udostępniają sa-
mochody do transportu żywności, bez 
których nie bylibyśmy w stanie pomóc 
tak dużej liczbie mieszkańców Olku-
sza – dodaje Ewa Matyszkowicz.

Partner akcji, Bank Żywności 
w Krakowie organizuje dla podopiecz-
nych warsztaty kulinarne, warsztaty 
żywieniowe oraz warsztaty edukacji 
ekonomicznej. Dodatkową formą 
wsparcia dla najbardziej potrzebują-
cych są Świąteczne Zbiórki Żywności 
organizowane przed Bożym Narodze-
niem i Wielkanocą przez „Res Sacra 
Miser” i krakowski Bank Żywności. 
Produkty przekazane przez klientów 
olkuskich marketów trafiają do naj-
uboższych również w formie paczek.
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ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU  
W INTEGRACYJNYM 

NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU 

3 kwietnia w ,,Tęczowej Krainie’’ w Olkuszu był dniem 
niebieskim i wyjątkowym. Przedszkolaki poprzez różnego 
rodzaju zajęcia warsztatowe dowiedziały się, jak postrze-
gają świat Autystycy, czyli ich koledzy.

Wprowadzeniem do  tematyki autyzmu były filmiki 
stworzone przez fundację JIM. Jest to organizacja, która na 
co dzień pomaga rodzinom i dzieciom z autyzmem. W tym 
roku ,, Tęczowa Kraina’’ jako jedyna w naszym powiecie 
przyłączyła się do akcji ,, Zaświeć na niebiesko’’, która 
polegała na tym, że w dniu Światowego Dnia Świadomości 
Autyzmu tj. 2 kwietnia  budynek naszego przedszkola 
zaświecił  się na niebiesko, solidaryzując się w ten sposób 
z dziećmi autystycznymi.

Naszym zadaniem było wprowadzić przedszkolaków 
w świat dzieci z autyzmem, poprzez udział w warsztatach  
sensorycznych np. w rękawicach ogrodowych rysowały 
określone kształty oraz budowały  wieże z klocków 
z zasłoniętymi oczami. W kolejnym ćwiczeniu, poprzez 
wykorzystanie dzwonków terapeutycznych, pokazaliśmy 
naszym przedszkolakom, jakie trudności z odbiorem wrażeń 
za pomocą zmysłów mają osoby z autyzmem. Celem tych 
ćwiczeń było uświadomienie, jak jest im trudniej postrzegać 
i odczuwać rzeczywistość. Dodatkowym zadaniem było 
przejście boso przez tor sensoryczny. Nagrodą za zaangażo-
wanie w zajęciach było wyciszenie dzieci poprzez ulubiony 
masaż relaksacyjny piórkiem przy spokojnej muzyce, który 
jest pomocny na zajęciach terapeutycznych. Na koniec 
przedszkolaki mając do dyspozycji materiały o różnej 
strukturze, tak bardzo lubiane przez dzieci z autyzmem 
np. piórka, styropian sensoryczny, gąbka krawiecka i wiele 
innych, wykleiły symbol autyzmu -  literę A. 

Wychodząc z przedszkola, każdy dostał niebieski 
balon, który  podkreślił wyjątkowość tego dnia.

Codziennie w ,,Tęczowej Krainie’’ dzięki intensywnej 
pracy naszych terapeutów specjalistów, dzieci z autyzmem 
a także z innymi zaburzeniami takimi jak zespół Aspergera, 
niepełnosprawność ruchowa, afazja, czy mózgowe poraże-
nie dziecięce, zaspokajają swoje potrzeby oraz integrują 

się z pełnosprawnymi rówieśnikami. Pamiętamy również 
o Światowym Dniu Zespołu Downa czy Dniu Niepełnospraw-
ności. Poprzez tego typu działania, dążymy do poszerzania 
wiedzy na temat różnych zaburzeń oraz uświadamiania 
w myśl naszej Misji przedszkola, że: ,, Każdy z nas jest tak 
samo ważny i potrzebny dla innych’’ i przez to, na co dzień 
zasługuje na wyjątkowe traktowanie, nie tylko w naszym 
przedszkolu.

     
    Dyrektor Przedszkola 

        mgr Anna Gałecka –Haratym  
  Terapeuci  

 mgr Monika Misiek, mgr Maria Złoto

„Tęczowa Kraina’’

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

W dniach 08-09 kwietnia 2017 
roku w godzinach od 12:00 do 18:00 
odbędzie się akcja marketingowa 
„Wielkanocne Inspiracje w Atrium 
Olkusz”. W tych dniach Klienci będą 
mogli wymienić paragon na prezent 
(paragon na kwotę 50 lub 100 PLN 
– do rozdania czekoladowe zajączki 
oraz babki wielkanocne). Odbędzie 
się pokaz gotowania tradycyjnych 
potraw wielkanocnych. Klienci poza 
pokazem będą mieli możliwość spró-

bowania swoich sił w konkursach 
kulinarnych oraz degustacji potraw. 
Na pasażu Centrum pojawi się zając 
wielkanocny rozdający dzieciom 
słodycze. Dodatkowo odbędą się 
warsztaty florystyczne ze zdobienia 
wielkanocnych koszyczków, two-
rzenie pisanek różnymi technikami 
plastycznymi oraz zdobienie styro-
pianowych i drewnianych zajączków 
i kurczaczków.
� QCH�Atrium�Olkusz

Wielkanocne Inspiracje  
w CH Atrium Olkusz!

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

olkusz
Olgerd�Dziechciarz

Nie wiem jak srogą była zima na 
przełomie lat 1536 i 1537; narze-
kaliśmy na tegoroczną, że okrutnie 
nieludzko mroźna i napadało nieco 
śniegu, przez to ciężko poruszać 
się po drogach. A jaka mogła być 
wówczas, przed 480 laty? Być 
może podobna, ale drogi, o Boże, 
jakie wówczas mogły być drogi?!

Wyobraźmy więc sobie niemiec-
kiego palatyna Ottheinricha, który 
wraz z dworem na zmęczonych 
wierzchowcach w śnieżycach i za-
wieruchach podążą ze swych włości 
czyli z Neuburga nad Dunajem do 
Polski, o której wie niewiele, a kto 
wie, może nawet zgoła nic. A po co 
i dlaczego tak się trudzi i dlaczego 
zimą? O, to długa i zawiła historia...

Książę Ottheinrich uwieczniony 
na kilku portretach (dwa reproduku-
jemy), z których jest znany; na pierw-
szym to mężczyzna około 40-letni, 
widać, że dobrze mu się powodzi, więc 
stać go na wyszukane szaty i elegan-
cję, na jaką kilka wieków temu mógł 
sobie pozwolić tylko ktoś nadzwyczaj 
majętny; odziany w atłasy, z drogo-
cennym wisiorem na szyi, znany był 
palatyn z Neuburga współczesnym 
z tego, że potrafił przehulać cały 
majątek i w ogóle każdy grosz, który 
wpadł mu w garść. Na późniejszym 
obrazie Hansa Wertingera książę jest 
bardziej tęgi, przez co rysy oblicza 
nieco mu złagodniały, nie był to chyba 
jednak srogi pan, tacy zresztą, na ogół 
prowadzą surowy żywot, często wręcz 
ascetyczny, a przecież o życiu Otthe-
inricha nie można tego powiedzieć, 
wszak na zbytki trwonił pieniądze 
z godną podziwu konsekwencją. 
I właśnie dla pieniędzy przedsięwziął 
podróż, dzięki której kilkadziesiąt nie-
mieckich, czeskich i polskich miast 
może się dziś poszczycić panoramami 
namalowanymi w I poł. XVI wieku, 
a więc najstarszymi ze znanych.

Książę, palatyn Ottheinrich wy-
ruszył więc ze swoich włości, jak 
ustaliliśmy, bo skończyły mu się 
środki. Przepuścił je na zagranicz-
nych malarzy, artystów, ich dzieła 
oraz drogocenne księgi, a także 
na uciechy życia, od których nie 
stronił. A tak się szczęśliwie skła-
dało, że babką palatyna była polska 
księżniczka, Jadwiga, córka króla 
Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety 
Habsburżanki, która żyła w latach 
1457-1502. Jadwigę wydano w 1475 
roku za księcia Bawarii -Landshutu 
Jerzego Bogatego. W wianie miała 
wnieść Jadwiga 32 tysiące węgier-
skich guldenów, czyli znaczną – jak 
na owe czasy - kwotę. Jednak pie-
niądze - nie wiedzieć dlaczego, może 
Jerzy Bogaty była tak bogaty, że 
owo wiano zawieruszyło się w jego 
pamięci? - nie zostało wypłacone. 
Jednakowoż wnukowie - Ottheinrich 
i jego brat Filip Swarliwy odziedziczyli 

po babce skrypt dłużny – oj bardzo im 
się przydał! Gdy roztrwonili majątek 
palatyn Ottheinrich w porywie despe-
racji postanowił wybrać się w podróż 
do Polski, do swego ciotecznego dziad-
ka Zygmunta Starego. O desperacji 
niech świadczy, że jechał upomnieć 
się o należne jego rodzinie pieniądze 
po sześćdziesięciu latach zwłoki, dziś 
nawet banki szwajcarskie robiłyby 
kłopoty z wypłaceniem kasy po upły-
wie takiego szmatu czasu. Nie jechał 
jednak książę – jak byśmy dziś powie-
dzieli – w ciemno, co to, to nie! Już 
w 1531 r. rozmawiał bowiem w Ra-
tyzbonie z polskim biskupem Janem 
Dantyszkiem, zapewne o owym ho-
norowym długu właśnie. Dogadał się 
też z bratem, by ustalić jak podzie-
lone winny być odzyskane kwoty.

Wraz z 45 osobami osobistego 
dworu zimą, korzystając z różnych 
szlaków ruszył w kierunku Polski, 
w długą liczącą 2 tys. km peregry-
nację. O kwestie językowe w drodze 
nikt się zbytnio nie troszczył, wszak 
większość patrycjatu w miastach, 
które palatyn i jego świta mieli odwie-
dzić, było niemieckiego pochodzenia, 
zawsze też z polskimi szlachetnie uro-
dzonymi można się było porozumieć 
za pomocą wszechobecnej wówczas 
łaciny, zaś z gminem gadającym 
po czesku czy polsku nikt przecie 
nie zamierzał gwarzyć. Map też nie 
posiadano, korzystając z tzw. itene-
rariów (zwoje z opisami tras i miast). 
Towarzyszyło palatynowi ośmiu szla-
chetnie urodzonych towarzyszy oraz 
orszak kamerdynerów, w tym gronie 
cyrulik, sekretarz, koniuszy i czeladź. 
O płci niewieściej kronikarze milczą, 
ale czyż mogło jej w orszaku zabrak-
nąć? Był w nim także artysta, który 
miał otrzymał zadanie uwiecznienia 
odwiedzanych miast i zamków na 
rysunkach. Malarz nie podpisywał 
swoich prac, więc jego identyfikacja 
nastręcza pewną trudność. Historycy 
przypuszczają, że był nim Matthias 
Gerunga (ok. 1500-1570), który 
w latach 1530-32 ilustrował tzw. 
Biblię Ottheinricha i projektował 
dla palatyna arrasy. Artysta był po-
chodzenia frankońsko-szwabskiego, 
a niektóre szczegóły malowanych 
przezeń krajobrazów oraz drzew, prze-
mawiają, że to on mógł być malarzem 
towarzyszącym księciu w podróży. 
Oczywiście nie malował akwarelą 
w plenerze, po prostu wykonywał 
rysunki w szkicowniku i dopiero po 
powrocie stworzył z nich cykl pięć-
dziesięciu obrazów przedstawiających 
70 miast niemieckich, czeskich i pol-
skich. „Artystycznie uderza przede 
wszystkim umiejętność operowania 
farbą akwarelową – podobnie jak 
u Albrechta Dürera – szczególnie 
przy przedstawianiu poprzecinanych 
rozpadlinami skał, gór, jak również 
przy budowaniu perspektywy barwnej 
i powietrznej” - czytamy w katalogu 
„Podróż przez centrum Europy”. Za 
tym, że to Gerunga był autorem wedut 

przemawia też fakt, iż był uczniem 
Hansa Schaufeleina, który sam po-
bierał nauki malarstwa u Durera. 
Malarzowi widoków zawdzięczamy 
pierwsze w dziejach europejskiego (bo 
nie ręczę za japońskie czy chińskie) 
malarstwa topograficznie określone 
pejzaże zimowe (Burglangenfeld 
i Sandersdorf). Na jednym z obrazów 
leje deszcz, a być może nawet jest 
to gradobicie, „mistrzowsko oddane 
delikatnymi liniami”, kolejny dowód, 
że artysta był kimś niepoślednim, 
bo bacznym obserwatorem świata, 
który przemierzał; potrafiącym przy 
tym oddać ten świat, w jego dotąd 
pomijanych w malarstwie niuansach.

Palatyn jechał konno. Jego 
ludzie, co rusz wyprzedzali orszak 
i zjawiali się w miastach by uprzedzić 
o zbliżającym się księciu. Od wład-
ców brali glejty podróżne dla swego 
pana, ale bywało iż dostawali także 
zbrojną eskortę. Eskapada zaczęła 
się, naturalnie, w Neuburgu, skąd 
podróżni wyruszyli 27 listopada 1536 
roku. Książę miał wtedy 32 lata, 
czyli był w kwiecie wieku. Dlaczego 
wyruszono zimą? Z kilku powodów; 
po pierwsze zimowe miesiące to czas, 
gdy koń ma mało ruchu, zwykle tkwi 
w stajni zajadając się obrokiem, 
a właściciel nie ma z niego żadne-
go pożytku, a tylko koszty. Powód 
drugi jest taki, że zmarznięta ziemia, 
nawet zasypana śniegiem była dużo 
lepszym traktem niż na przykład 
jesienna czy wiosenna breja, w którą 
trakt na ogół się zamieniał. Przez 
Sandersdorf, Riedenburg, dojechali 
podróżnicy do Burglengenfeld (na-
leżał do Filipa, brata Ottheinricha). 
Potem przekroczyli granicę Czech, 

następnie Złotą Drogą podążyli do 
Pilzna i Pragi. Od Pragi Ottheinrihowi 
towarzyszył marszałek dworu Peter 
Rasin. Przez słynne Góry Stołowe 
wjechali do Kłodzka, a potem jechali 
przez Śląsk. W Nysie osobiście witał 
Ottheinricha książę biskup Jacob von 
Salza. W Koźlu, zapewne łodziami, 
bo mostu wtenczas na Odrze nie 
było, przeprawiono się przez rzekę. 
Wiemy, że do Krakowa orszak pala-
tyna zawitał w wigilię świąt Bożego 

Narodzenia 15376 roku. Wiemy też, 
że noc wcześniej podróżni spędzili 
w Olkuszu. To w naszym powiatowym 
mieście dołączyło do orszaku czterech 
królewskich dostojników i tysiąc 
jeźdźców wysłanych palatynowi na 
powitanie przez Zygmunta Starego. 
W Krakowie, jak sądzą historycy, 
intelektualista Ottheinrich zachwycił 
się musiał zachwycić się dopiero co 
ukończonymi zamkowym dziedziń-
cem i kaplicą Zygmuntowską, które 
zaprojektował Włoch Bartolomeo 
Berrecci. Zygmunt przyjął palatyna 
po królewsku, zachował się też przy-
zwoicie, bo zdecydował o wypłace-
niu Ottheinrichowi zaległych kwot. 
W biogramie księcia na Wikipedii 
napisano, że nie dostał od Zygmunta 
Starego pieniędzy (nie chce mi się w to 
wierzyć, tym bardziej, że Ottheinrich 
hulał potem przez parę lat, a tego za 
darmo czynić się nie da, ale o tym za 
chwilę). Nie wiemy, co niemiecki pan 
pomyślał i ewentualnie powiedział na 
widok Olkusza, ale być może większe 
wrażenie zrobiło na nim miejscowe 
górnictwo, zwłaszcza jego skala, 
wszelako ówczesna ziemia olkuska 
należała do najbardziej uprzemy-
słowionych i zindustrializowanych 
terenów w Europie. Mieszkańcy 
Sławkowa, dumni, że na panoramie 
widać ich miasto w pełnej okazałości, 
pozwalają sobie na żarty, że Olkusz 
musiał zrobić na malarzu niespe-
cjalne wrażenie, skoro przedstawił 
Srebrny Gród nadzwyczaj skromnie.

To fakt, kiedy patrzy się na Olku-
sza jego pędzla, to jakoś zachwyceni 
wizją artysty nie jesteśmy; mało zresz-
tą widać, zarys kościołów św. Andrzeja 
i Najświętszej Marii Panny, pomiędzy 
nimi chyba dach ratusza, ale głowy 

za to dać nie można, dostrzec jeszcze 
można dwie baszty i bodaj Bramę 
Krakowską. Mury miejskie zdają 
się ledwie wystawać ponad ziemię, 
a krajobraz wokół jest zupełnie nie-
prawdopodobny, w tle góra niczym 
Giewont nad Zakopanem, góruje nad 
naszym miastem, z przyczyn chyba 
wyłącznie kompozycyjnych. Nieco 
bliżej jednak, są dwa pagórki, które 
– można przypuszczać - mają przed-
stawiać Pomorska Górę i Sikorkę. Na 
prawo od Olkusza widzimy Będzin, 
okazały gród, na wzniesieniu zamek 
(w pierwotnej formie architektonicz-
nej) i kościół; do tego liczne domy 
i okalające je mury oraz podgrodzie. 
Na lewo od Olkusza mamy z kolei 
Sławków, z zamkiem (jedyny jego 
znany widok), z kościołem parafial-
nym; wszystko narysowane wyraźnie, 
z całą masą szczegółów, których brak 
w widoku Olkusza. Zawsze jednak 
można odparować, że to jednak 
w Olkuszu książę nocował, co więcej, 
gdy już wracał palatyn z Krakowa, 
kolejny raz spędził nocleg w Srebrnym 
Grodzie. Dodajmy, że Olkusz, a także 
Sławków, Będzin i Bytom, odwiedził 
Ottheinrich dwukrotnie, bowiem, od 
Bytomia palatyn wraz z orszakiem 
skręcił na północ, gdyż Zygmunt III, 
korzystając z okazji poprosił księcia, 
by ten zabrał do Berlina dyplomatycz-
ne papiery dla swego zięcia księcia 
Joachima II. Można wiec uznać, że 
dzięki polskiemu królowi eskapada 
palatyna zmieniła trasę i dzięki temu 
także wiele innych miast zyskało 
najstarsze w swych dziejach weduty. 
W widoku Olkusza (oraz Będzina 
i Sławkowa) zwraca uwagę jeszcze 
kilka rzeczy, po pierwsze w ogóle nie 
ma tu ludzi, a w innych panoramach 
czasami ich widzimy, tyle że na ogół 
jako ofiary powieszenia lub łamania 
kołem. Niemal na połowie panoram 
widnieją liczne szubienice, czasem 
murowane konstrukcje, na których 
na raz można było powiesić po kilku 
czy kilkunastu nieszczęśników.

Peregrynacja palatyna 
Ottheinricha

Portret księcia palatyna Ottheinricha
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R E K L A M A

Dzień Dobrych 
Uczynków

olkusz
Piotr Kubiczek

W niedzielę, 2 kwietnia w Ol-
kuszu odbył się premierowy Good 
Deeds Day, czyli Dzień Dobrych 
Uczynków. To coroczne święto 
obchodzone na całym świecie ma 
udowodnić, że czynić dobro można 
każdego dnia i co istotne, w sposób 
łatwy oraz przyjemny.

Good Deeds Day to event z 10-
letnią tradycją, którego ideą jest 
niesienie dobra dla innych poprzez 
dobre uczynki.  W tym roku Polska 
po raz pierwszy dołączyła do akcji. Od 
2007 roku udział w przedsięwzięciu 
wzięło ponad 1,5 miliona wolontariu-
szy z przeszło 75 krajów na różnych 
kontynentach.

Globalne wydarzenie na terenie 
Małopolski zainicjowane zostało 
przez Stowarzyszenie Regionalne 
Centrum Wolontariatu w Krakowie, 
Stowarzyszenie Dobroczynne „Res 
Sacra Miser” w Olkuszu, a także 
bliźniacze stowarzyszenia z Nowego 
Sącza i Brzeszcz. Wszystkie te orga-
nizacje każdego dnia działają na rzecz 
zwiększania aktywności społecznej 
obywateli i tworzenia przyjaznych 
warunków dla rozwoju działań na 
rzecz drugiego człowieka.

- Zamierzeniem akcji jest czynie-
nie społeczeństwa lepszym, bardziej 
otwartym na bliźnich i ich potrzeby. 
Zależy nam na tym, by pokazać jak 
łatwo można czynić dobro na co dzień. 
Serdecznie dziękujemy za obecność, 
zaufanie i wierzymy w to, że Dzień 
Dobrych Uczynków wpisze się na 
stałe w kalendarz wiosennych imprez 
na olkuskim rynku – mówi Maria 
Jędrysik, prezes Stowarzyszenia Res 
Sacra Miser.

W tym wyjątkowym dniu za-
chęcano ludzi do udziauł w akcjach 

dobroczynnych na rzez organizacji 
i placówek potrzebujących pomocy, 
realizując hasło towarzyszące wy-
darzeniu: „Razem dla wspólnego 
dobra”.

W Olkuszu przeprowadzono łącz-
nie osiemnaście akcji. Zdecydowana 
większość z nich odbyła się na płycie 
rynku. Były jednak wyjątki, jak cho-
ciażby sadzenie lip przy Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej, czy 
akcja sprzątania Starego Cmentarza. 
Uczestnicy GDD uporządkowali teren 
przy miejskim Punkcie Wydawania 
Żywności, a także starali się zaaran-
żować otoczenie dawnej szkoły prze-
kształconej w nowoczesną placówkę 
rehabilitacyjno-edukacyjną służącą 
głównie dzieciom niepełnosprawnym 
z wczesnym spektrum autyzmu w Bu-
kownie (dawna „Skałka”).

Wolontariusze nie zapomnieli 
także o seniorach. Odwiedzili ich 
w ramach „Senioriady” zarówno w Ol-
kuszu jak i w Jaroszowcu. W czterna-
stu różnych sklepach prowadzono też 
Świąteczną Zbiórkę Żywności.

W niedzielę przed godz. 14 na 
starówce odbyło się podsumowa-
nie akcji. Wolontariusze rozdawali 
ręcznie robione kartki świąteczne 
z życzeniami na Wielkanoc, częstowali 
kawą, słodkościami, a także lemo-
niadą, a to wszystko za symboliczny 
uśmiech. Zgodnie z zapowiedziami 
na rynku rozstawiono punkt pomiaru 
ciśnienia, a na dzieci czekały balony 
oraz strefa animacji. Głośno mówiono 
także o adopcji bezdomnych zwierząt 
oraz przeprowadzono pokaz pierwszej 
pomocy przedmedycznej.

Oczywiście nie zabrakło także 
często spontanicznych pokazów ta-
necznych oraz występów wokalnych. 
W akcję zaangażowały się niemal 
wszystkie szkoły ponadgimnazjalne. 
Za rok powtórka, najprawdopodob-
niej także pod honorowym patrona-
tem burmistrza Romana Piaśnika.

Organizatorzy premierowego 
Dnia Dobrych Uczynków serdecznie 
dziękują za wsparcie udzielone im 
przez: UMiG Olkusz, MOK Olkusz, 
Nadleśnictwo Olkusz oraz PWiK.

O kulturze w Olkuszu
olkusz

Agnieszka�Zub

Z inicjatywy Fundacji Kultury 
Afront w sobotę 1 kwietnia w Ga-
lerii Sztuki Współczesnej BWA 
odbyła się debata poświęcona 
kulturze. Była to pierwsza z cyklu 
dyskusji dotyczących tego właśnie 
tematu. Kolejną zaplanowano na 
czerwiec.

W wydarzeniu wzięli udział 
przedstawiciele olkuskich instytucji 
kultury, artyści związani z ziemią 
olkuską, nauczyciele i osoby zain-
teresowane kondycją kultury na 
terenie powiatu olkuskiego. Podobne 
spotkania są organizowane w wielu 
miastach i wydają się niezbędne, by 
stworzyć warunki do optymalnego 
rozwoju kultury.

Czym zatem jest kultura? Jaka 
jest jej rola? Czy ta dziedzina życia 
jest w ogóle potrzebna? Dlaczego jest 
marginalizowana, traktowana jako 
temat zastępczy albo wręcz zbędny? 
Jakie jest jej miejsce w Olkuszu? – na 
te i inne pytania próbowano odpowie-
dzieć podczas dyskusji, którą prowa-
dził prezes Fundacji Kultury Afront 
i dziennikarz Olgerd Dziechciarz. 
Uczestnicy spotkania wiele miejsca 
poświęcili roli rodziców i nauczycieli 
w krzewieniu nawyku korzystania 
z dóbr kultury u dzieci i młodzieży, 
kwestii braku kółek zainteresowań 
prowadzonych w szkołach, powodom 
niechęci młodzieży do odwiedzania 
muzeów czy galerii sztuki, niskiej 
frekwencji na wydarzeniach kultu-
ralnych.

– Dziś świat opiera się na pie-
niądzach – mówił Michał Masłowski, 
przewodniczący Komisji Kultury, 
Promocji i Ochrony Zabytków w UMiG 
Olkusz. – Wszyscy dążymy do tego, by 
zarabiać jak najwięcej. Większości nie 
jest potrzebna kultura wysoka. Tak 
naprawdę trzeba się zastanowić, jak 
pokazać ludziom, że to jest ważne.

Kilku dyskutantów poruszyło 
problem braku dostępu do informa-
cji, który nie do końca wiadomo, jak 
rozwiązać. Okazuje się, że pomimo 
tego, iż informacja o wydarzeniu 
kulturalnym zostaje zamieszczona na 
rozwieszanych w mieście plakatach, 
w lokalnej prasie, na stronach inter-
netowych organizatorów wydarzenia 

czy w portalach społecznościowych, 
z których większość przecież korzy-
sta, nie dociera ona jednak do tylu 
odbiorców, do ilu dotrzeć powinna. 
Paradoksalnie więc potencjalny od-
biorca często byłby zainteresowany 
tematem, a okazuje się, że informacja 
do niego nie trafiła.

Sporo uwagi poświęcono przy-
kładowi Krakowa i sposobom, w jaki 
tamtejsze instytucje radzą sobie 
z wprowadzaniem i promowaniem 
oferty kulturalnej. Oczywiste jest, 
że mniejsze ośrodki nie mają szans 
konkurować z większymi, dlatego 
też  nie sposób porównywać Olkusz 
do Krakowa, ale może być on dla 
naszej społeczności dobrym wzorcem, 
a takimi zawsze warto się posiłkować, 

wprowadzając zmiany na własnym 
„podwórku”. Dobrą informacją okazał 
się natomiast fakt, że powstaje wła-
śnie nowy portal, który będzie łączył 
m.in. wszystkie lokalne instytucje 
kultury, na bieżąco informując miesz-
kańców o organizowanych przez nie 
spotkaniach i wydarzeniach. Przy tej 
okazji warto wspomnieć, że jednym 
z wniosków w toczącej się debacie 
było stwierdzenie, że olkuskie pla-
cówki kultury powinny zacząć ze 
sobą współpracować, a przestać 
konkurować.

O innym, bardziej elitarnym 
ujęciu kultury mówiła poetka Karina 
Stempel. – Chodzi o to, by kultura 
była na tyle dobra i na tyle atrakcyjna, 
żeby przyciągnęła wybitne jednostki. 
To jest też bardzo ważny aspekt, żeby 

kultura była atrakcyjna dla tych, 
którzy potrafią ją rozwijać.

Nie od dziś wiadomo, że problem 
z podejściem do kultury, z jej odbio-
rem i promowaniem jest duży. To 
właśnie na działalność kulturalną 
w pierwszej kolejności obcinane są 
w budżetach samorządów środki 
finansowe, o czym również wspomnia-
no podczas dyskusji. Choć wiadomo, 
że przykład idzie z góry, zwykle próżno 
szukać na najważniejszych nawet 
wydarzeniach kulturalnych przed-
stawicieli lokalnych władz. 

Zapewne sobotnia dyskusja nie 
spowoduje, że nagle olkuskie instytu-
cje kultury zapełnią się zainteresowa-
nymi. Spotkanie udowodniło jednak, 
że temat jest ważny. Na prośbę 

uczestników w czerwcu odbędzie 
się kolejna debata poświęcona tym 
zagadnieniom. Być może będzie to 
początek nowej olkuskiej tradycji.

Na zaproszenie organizatorów 
w drugiej części wieczoru z koncer-
tem wystąpił zespół Po Burzy. Grupa 
powstała w 2014 roku w Bukownie 
i wykonuje głównie poezję śpie-
waną. Warto dodać, że z zespołem 
stale współpracują regionalni poeci 
i poetki, m.in. Urszula Kalecińska-
Kucik, Danuta Majcher, Irena Krzy-
wiecka, Janina Dąbrowa, a także 
Paweł Kękuś. Podczas koncertu 
w BWA zespół wykonał kilka piose-
nek ze swojej pierwszej płyty oraz 
zaprezentował kilka nowych utworów, 
które znajdą się na płycie drugiej. 
Premiera już niebawem.

olkusz
Piotr Kubiczek

Historia Światowego Dnia 
Wody sięga 22 grudnia 1992 roku. 
Wtedy Zgromadzenie Ogólne ONZ 
rezolucją ustanowiło święto, by 
zwrócić uwagę na fakt, że ponad 
miliard ludzi na całym świecie 
cierpi z powodu braku dostępu do 
czystej wody pitnej.

Każdego roku międzynarodowe 
święto przypadające na 22 marca 
zostaje opatrzone specjalnym hasłem.
Tegoroczny temat to: „Woda i ścieki”. 
Obchody Światowego Dnia Wody 
w powiecie olkuskim i samym Olku-
szu trwać będą jeszcze kilka tygodni, 
ale jednym z najważniejszych jego 
punktów, była piątkowa konferencja 
w Starostwie Powiatowym zatytuło-
wana „Chrońmy zasoby wody” połą-
czona z rozstrzygnięciem konkursu 
literacko-plastyczno-ekologicznego, 
przygotowanego przez olkuskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
oraz Stowarzyszenie Teatralno-Li-
terackie.

Zanim jednak młodzież szkolna 
odebrała nagrody, wykłady wygłosili 
organizatorzy konferencji. Spotkanie 
w starostwie prelekcją rozpoczęła 
Agata Knapik – Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Olkuszu. Dyrektor Sane-
pidu mówiła o polskich i światowych 
zasobach wody, a także o nieprawi-
dłowej gospodarce ściekowej.

Liczby nie kłamią. Polska jest 
krajem ubogim w wodę, zajmujemy 

przedostatnie miejsce w Europie jeśli 
chodzi o dane dotyczące ilości wody 
przypadającej na jednego miesz-
kańca. 1580 m3 na osobę wypada 
blado nawet przy średniej dla krajów 
Starego Kontynentu, która wynosi 
4560 m3. Liderem w tej klasyfikacji 
jest Norwegia. Tam na statystycznego 
obywatela przypada 51 504 m3 wody 
pitnej w skali całego roku.

O tym, jak woda trafia do naszych 
domów i mieszkań opowiadała nato-
miast Magdalena Mocny, przedstawi-
cielka PWiK-u. Codziennie Wodociągi 
zaopatrują w wodę pitną dokładnie 
77 810 osób z terenu czterech gmin: 
Olkusz, Klucze, Bolesław i Bukowno. 
Podczas wystąpienia prelegentka 
przypomniała, że od 25 stycznia 

nastąpiła zmiana zaopatrzenia miesz-
kańców w wodę. Stary SUW został 
zastąpiony nowym rurociągiem.

Zanim do dyskusji włączyli się 
kolejni goście tj. przedstawiciele 
ZGH „Bolesław” oraz Józef Niewda-
na – Prezes Stowarzyszenia „Szansa 
Białej Przemszy”, do sali konferen-
cyjnej zostali zaproszeni uczniowie 
z terenu powiatu olkuskiego, którzy 
wzięli udział w konkursie literacko-
plastyczno-ekologicznym „Chrońmy 
źródła wody”. Za wenę twórczą 
i ogrom pracy laureaci zostali hojnie 
obdarowani.

Lista laureatów konkursu  
dostępna na  

www.przeglad.olkuski.pl

„Chrońmy zasoby wody”
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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.

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

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

p³acê najlepiej. Tel.(512)898278.

=Sprzedam nowy rower tury-
styczny Kross 26`/ 21-biegowy + 
wyposa¿enie. Tel.(577)484890.

=Komis Rowerowy, p³acimy 
gotówk¹, elektronarzêdzia, 
kosiarki elektryczne, spalinowe, 
przed³u¿acze, art. satelitarne,  
rtv-agd, pralki. Plac Targowy.  
Tel.(502)261113.

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, termobin-
dowanie, 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.

eLeKTROTechNiczNe

=Naprawa telewizorów.  
Tel.(535)871074

FiNANSOWO - PRAWNe

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

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

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

Lombard Tomasz Kie³tyka, 

Olkusz, Kasztanowa 4, czynne 

8-20, skup i sprzeda¿ z³ota, 

atrakcyjne ceny, super warunki. 

Tel.(512)777884.

OKOLiczNOœciOWe

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

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.

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

mOTORyzAcjA

=OLeje, FiLTRy, AKceSORiA 
i PROFeSjONALNe NARzêDziA 
SAmOchODOWe

F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz, ul. 
Sikorka 21. Tel.(32)6450660, 
czynne: 8-19.

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

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

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

p³acê najlepiej. Tel.(793)001819.

=POmOc DROgOWA.  
Tel.(695)634005.

DziA³Ki i gRuNTy

=SPRZEDAM dzia³kê budowlan¹ 
o pow. 14,03 ar. Zalesie Golczow-
ickie. Tel.(665)660000.

LOKALe uŻyTKOWe

=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.

=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.

=SZKOLENIA, P£ATNE STA¯E 
DLA ZWOLNIONYCH Z PRACY  
W  OSTATNICH 6 M-CACH.  
TEL.(792)199761.

=umyjê okna.  
Tel.(698)994735.

RóŻNe

NOWO OTWARTy zAK£AD 
POgRzeBOWy OgRóD SNóW... 
u Zarz¹dcy cmentarza w Wolbro-
miu, ul. Miechowska 79. NiSKie 
ceNy. Dy¿ur ca³odobowy. Tel.
(784)582513, (664)907102.
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ZDROWIE i URODA
alergolog
Bezbolesne testy alergiczne, odczulanie alergii, 
test obciążeń organizmu. Venus Alergo-med  
& SPA tel: 511-998-966 ul. Krakowskie Przedmie-
ście 7, Olkusz www.alergo-med.pl

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

Centrum Dietetyczne Natur House w Olkuszu,  
ul. Żuradzka 2b, zaprasza na bezpłatną konsulta-
cję dietetyczną: pomiary antropometryczne ciała, 
badania ilości tkanki tłuszczowej w organizmie, 
wskazówki dotyczące prawidłowego żywienia. 
Tel. 32 754 22 77, kom. 514 738 359

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.

Ewa Kyzioł, logopeda, neurologopeda. Praca z dzie- 
ćmi i dorosłymi w domu pacjenta. Tel. 605 415 156.

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. 

Masaż klasyczny, gorące kamienie, bańka chiń-
ska, antycellulitowy, świecowanie uszu HOPI, 
relaksacyjny. Kontakt 604135486, Olkusz, ul. 
Sławkowska 5a

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. Nullo 35B. 
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! Specjalistyczna pielęgnacja 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

pUlmonolog
Zdzisława Szczygieł lek. med.– poradnia pulmo-
nologiczna, wykonanie spirometrii, zdjęcia RTG, 
pobór krwi do badań laboratoryjnych. Poradnia 
działa bez kontraktu z NFZ. Rej. 728 951 721, 
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji 
Jaroszowiec ul. Kolejowa 1A.

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
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ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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

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.

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.

Venus Alergo-med & SPA. Zabiegi kosmetyczne 
Phyris, Depilacja laserem diodowym,odchudza-
nie i modelowanie sylwetki m.in.: endermologia 
3 w 1, kriolipoliza mezoterapia igłowa, karboksy-
terapia; opalanie natryskowe SunFX, manicure i 
pedicure żelowy, przedłużanie rzęs, medycyna 
estetyczna, lasery. Najnowocześniejsze urządze-
nia medyczne. Tel: 511-998-966 ul. Krakowskie 
Przedmieście 7, Olkusz www.alergo-med.pl 

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.

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

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

07-04-2017 Piątek ul. Skwer 6

08-04-2017 Sobota ul. K. K. Wielkiego 24

09-04-2017 Niedziela ul. Rabsztyńska 2

10-04-2017 Poniedziałek ul. Nullo 23/5

11-04-2017 Wtorek ul. Sławkowska 13

12-04-2017 Środa ul. Piłsudskiego 22

13-04-2017 czwartek ul. Krakowska 16
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KALENDARIUM

=07 kwietnia
16:00 Zając Max ratuje Wielkanoc (3D DUBBING)
17:45 Azyl (2D DUBBING)
20:00 Wszystko albo nic (2D Pl)
=08 kwietnia
15:45 Azyl (2D DUBBING)
18:00 Wszystko albo nic (2D Pl)
20:00 Azyl (2D DUBBING)
=09 kwietnia
16:00 Zając Max ratuje Wielkanoc (3D DUBBING)
17:45 Azyl (2D DUBBING)
20:00 Wszystko albo nic (2D Pl)
=10 kwietnia
16:00 Zając Max ratuje Wielkanoc (3D DUBBING)
17:45 Azyl (2D DUBBING)
20:00 Wszystko albo nic (2D Pl)
=11 kwietnia
16:00 Zając Max ratuje Wielkanoc (3D DUBBING)
18:00 Wszystko albo nic (2D Pl)
20:00 Azyl (2D DUBBING)
=12 kwietnia
17:00 Azyl (2D DUBBING)
19:15 Azyl (2D DUBBING)
=14 kwietnia
17:00 Zerwany kłos (2D Pl)
19:00 Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłoc-
kiej (2D Pl)

=07 kwietnia
16:00 Munio: Strażnik Księżyca (2D DUBBING)
16:15 Był sobie pies (2D DUBBING)
18:00 Ghost in the shell (2D NAPISY)
18:15 Amok (2D Pl)
20:00 Chata (2D Pl)
20:15 Ghost in the shell (3D NAPISY)
=08 kwietnia
16:00 Munio: Strażnik Księżyca (2D DUBBING)
16:15 Był sobie pies (2D DUBBING)
18:00 Ghost in the shell (2D NAPISY)
18:15 Amok (2D Pl)
20:00 Moonlight (2D NAPISY) - Moonlight (2D 
NAPISY)
20:15 Ghost in the shell (3D NAPISY)
=09 kwietnia
16:00 Munio: Strażnik Księżyca (2D DUBBING)
16:15 Był sobie pies (2D DUBBING)
18:00 Ghost in the shell (2D NAPISY)
18:15 Amok (2D Pl)
20:00 Chata (2D Pl)
20:15 Ghost in the shell (3D NAPISY)
=11 kwietnia
14:00 Był sobie pies (2D DUBBING)
16:00 Munio: Strażnik Księżyca (2D DUBBING)
18:00 Ghost in the shell (2D NAPISY)
18:15 Amok (2D Pl)
20:00 Moonlight (2D NAPISY) - Moonlight (2D 
NAPISY)
20:15 Ghost in the shell (3D NAPISY)
=12 kwietnia
14:00 Był sobie pies (2D DUBBING)
16:00 Munio: Strażnik Księżyca (2D DUBBING)
18:00 Ghost in the shell (2D NAPISY)
18:15 Amok (2D Pl)
20:00 Chata (2D Pl)
20:15 Ghost in the shell (3D NAPISY)
=13 kwietnia
16:00 Munio: Strażnik Księżyca (2D DUBBING)
16:15 Był sobie pies (2D DUBBING)
18:00 Ghost in the shell (2D NAPISY)
18:15 Amok (2D Pl)
20:00 Moonlight (2D NAPISY) - Moonlight (2D 
NAPISY)
20:15 Ghost in the shell (3D NAPISY)

=07 kwietnia
16:00 I Liga Młodzików: OKS Słowik Olkusz - 
Nowa Proszowianka - Stadion MOSiR Olkusz, ul. 
29-listopada
=08 kwietnia
09:00 - 13:30 Turniej Piłki Ręcznej: Liga Dzieci 
SPR Olkusz
16:00 V liga piłki nożnej: Leśnik Gorenice - 
Przemsza Klucze - Stadion w Gorenicach
17:00 V liga piłki nożnej: KS Olkusz - Błękitni 
Modlnica - Stadion MOSiR Olkusz, ul. 29-listopada
=09 kwietnia
17:30 - 21:00 Olkuska Liga Oldbojów Futsal 
2016/2017
=13 kwietnia
18:00 I liga piłki ręcznej: SPR Olkusz - KPR Ruch 
Chorzów

=08 kwietnia
11:00 Otwarcie wystawy ze zbiorów Muzeum 
Geologicznego ING PAN w Krakowie pt. 
“Mioceńskie frutti di mare”- Centrum Kultury 
w Olkuszu, ul. Szpitalna 32
=10 kwietnia
09:00 Baśnie Pana Andersena - spektakle teatralne 
dla dzieci w wykonaniu Katolickiego Teatru 
Edukacji
10:30 Baśnie Pana Andersena - spektakle teatralne 
dla dzieci w wykonaniu Katolickiego Teatru 
Edukacji
=11 kwietnia
18:00 Patrzę, widzę, dostrzegam - slajdowisko 
i rozmowy o fotografii w ramach wystawy 
Fotograficy Olkuscy 2017 - Centrum Kultury 
w Olkuszu, ul. Szpitalna 32
=12 kwietnia
18:00 Wieczór autorski Piotra Nogiecia

=07 kwietnia
19:00 - 20:00 Początek ekspresowego (dwumie-
sięcznego) kursu tańca towarzyskiego
=09 kwietnia
11:00 - 14:00 Warsztaty taneczne Hip-Hop
=10 kwietnia
Akademia Aktywnego Seniora
=12 kwietnia
Rozstrzygnięcie Wiosennego Konkursu  
Plastycznego na kompozycję florystyczną  
z kwiatów z bibuły

=08 kwietnia
11:00 Wielkanocne warsztaty rodzinne
=09 kwietnia
16:00 Filmowa niedziela w MOK Bukowno

=07 kwietnia
16:30 Fit ball
=11 kwietnia
20:00 Zumba
=14 kwietnia
16:30 Fit ball

=08 kwietnia
10:00 - 11:00 Soboty on-line
=13 kwietnia
10:30 - 14:55 Warsztaty komputerowe dla 
seniorów
16:00 - 17:00 Książkowe impresje - parateatralne 
warsztaty dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat

=07 kwietnia
18:00 Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Master-
nakiem

=07 kwietnia
16:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci 
(podział na grupy)
18:00 Klub Seniora Relaks
18:30 Trening interwałowy
=10 kwietnia
15:30 Nauka gry na pianinie
16:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy)
17:45 Plastyka dla dzieci
20:30 Zumba
=11 kwietnia
16:20 Zdrowy kręgosłup
16:45 Język angielski (podział na grupy)
17:00 Zajęcia krawieckie
17:15 Muzyczna uczta
18:30 Trening interwałowy
=12 kwietnia
15:30 Nauka gry na pianinie
16:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy)
17:00 Zajęcia krawieckie
=13 kwietnia
19:30 Latin Dance
=14 kwietnia
16:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci 
(podział na grupy)
18:00 Klub Seniora Relaks

18:30 Trening interwałowy

=07 kwietnia
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)
=10 kwietnia
16:00 - 17:00 Joga
16:00 - 17:30 Zbiórka ZHP
17:30 - 19:00 Zajęcia plastyczne dla dzieci „Ozdo-
by Wielkanocne”
=11 kwietnia
16:30 - 17:30 Klub Kresowy: różnice kulturowe
17:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji
18:30 - 19:30 Tai Chi (obowiązują zapisy)
=12 kwietnia
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
=13 kwietnia
16:00 - 16:30 Język rosyjski dla dzieci
17:00 - 17:45 Język rosyjski dla dorosłych
17:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji
18:00 - 18:45 Język rosyjski dla dorosłych (grupa 
początkująca)
18:00 - 19:00 Malowanie na szkle, dekoracja 
artystyczna szkła (nauka od podstaw)
=14 kwietnia
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)

=07 kwietnia
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik Samopomo-
cy, Salonik Prasowy, Klubowa Kawiarenka, Kącik 
Wędrującej Książki. 
15:00 Teatr Niepełnosprawnych 
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
10 kwietnia
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik Samopomo-
cy, 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 
=11 kwietnia
14:00 Wspólne Śpiewanie 
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik Samopomo-
cy, Salonik Prasowy, Klubowa Kawiarenka, Kącik 
Wędrującej Książki. 
16:00 Międzypokoleniowy Kącik Komputerowy dla 
zaawansowanych 
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
17:00 - 18:00 Klub Magicznej Nitki 
17:00 Spotkanie grupy teatralnej Lęgowisko 
=12 kwietnia
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik Samopomo-
cy, Salonik Prasowy, Klubowa Kawiarenka, Kącik 
Wędrującej Książki. 
15:00 Wspólne Śpiewanie 
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
=13 kwietnia
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik Samopomo-
cy, Salonik Prasowy, Klubowa Kawiarenka, Kącik 
Wędrującej Książki. 
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
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 
=14 kwietnia
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce 
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik Samopomo-
cy, Salonik Prasowy, Klubowa Kawiarenka, Kącik 
Wędrującej Książki. 
15:00 Teatr Niepełnosprawnych 
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 

=07 kwietnia
22:00 Droga Krzyżowa Wspólnoty Młodych Serc - 
Parafia Dobrego Pasterza w Olkuszu


