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Dzień Flagi i obchody uchwalenia Konstytucji 
3 Maja – zobacz, jak świętowali mieszkańcy 
powiatu olkuskiego.

 strona 4

1 maja Olkusz po raz kolejny stał się lokalną 
stolicą rocka. Tym razem Przegląd Zespołów 
Rockowych wygrała grupa Eder z Chrzanowa.

 str. 3

Jaroszowiec uczcił wojenną bohaterkę  
Anne Mogensen, działaczkę duńsko-polskiego 
ruchu oporu w czasie niemieckiej okupacji. 
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Więcej inwestycji 
niż planowano.  
Co na to radni?

� Więcej�na�stronie 3

Wylewki agragatem mixokret
510 191 033 Fachowa ekipa

Olkusz
Wiola�Woźniczko

Remonty dróg, przebudowy chod-
ników, nowe miejsca parkingowe – 
szereg tego typu inwestycji zostanie 
zrealizowanych jeszcze w tym roku w 
gminie Olkusz. Miejscy radni zatwier-
dzili zmiany w tegorocznej uchwale 
budżetowej, w której zwiększono 
środki na inwestycje, oświatę, kulturę 
i sport. Pieniądze na przedsięwzięcia 
pochodzą z ubiegłorocznych rozliczeń 
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Wasze interWencje

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

Burmistrz Olkusza Roman Piaśnik zwrócił się do 
starosty Pawła Piasnego z apelem o wykonanie pilnych 
inwestycji drogowych, które znacznie poprawiłyby komfort 
kierowców oraz mieszkańców w południowej części miasta. 
Od lat mieszkańcy bloków przy ul. Legionów Polskich 
czekają na budowę parkingu. Powstanie sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Osieckiej i obwodnicy 
spotyka się z niezrozumiałym oporem starosty, a ostatnie 
ulewne deszcze pokazały największe bolączki w ciągu 
ulic Biema i ks. kan. St. Gajewskiego, które stały się 
prawdziwymi rozlewiskami.

Lokatorzy bloków nr 4 i 6 przy ulicy Legionów Polskich 
z  zazdrością  spoglądają  w  kierunku  wyremontowanego 
naprzeciw gminnego parkingu. Sami jednak, zostawiając swoje 
samochody na wyznaczonym dla nich parkingu, zmuszeni są 

do brnięcia przez błoto. W związku z tym, że administratorem 
terenu  jest  Powiat Olkuski, Gmina Olkusz  ponad  rok  temu 
zwróciła się z propozycją, aby zadanie to wykonać wspólnie. 
Niestety, spotkała się z odmową. - Z uwagi na to, że sytuacja 
w tamtym miejscu jest coraz gorsza, chciałbym ponowić swoją 
propozycję i podtrzymać deklarację o pomocy ze strony Gminy 
Olkusz dla Powiatu Olkuskiego – deklaruje Roman Piaśnik.

Ze  sprzeciwem  starosty  Pawła  Piasnego  spotkała  się 
propozycja  budowy  sygnalizacji  świetlnej  na  skrzyżowaniu 
obwodnicy Olkusza z ul. Osiecką. W wyniku wielu rozmów 
i  interwencji  ze  strony  mieszkańców,  zarządca  drogi 
wojewódzkiej nr 791 przystał na takie rozwiązanie, proponując 
partycypację  w  kosztach  powiatowi  oraz  gminie.  Ulica 
Osiecka  jest  drogą  powiatową.  Obwodnica  administrowana 
jest przez województwo. – Pomimo faktu, że Gmina Olkusz 
nie jest administratorem żadnej ze wspomnianych dróg, 
poczuwam się do obowiązku pomocy finansowej, w celu 
zapewnienia mieszkańcom oraz przyjezdnym należytego 
bezpieczeństwa – uważa burmistrz Olkusza. Starosta odmówił 
uczestnictwa  w  całości  inwestycji  oraz  w  ograniczonym 
zakresie  –  w  wykonaniu  prac  projektowych,  w  zamian 
proponując  budowę  ronda,  co  –  zgodnie  z  opinią  Zarządu 
Dróg Wojewódzkich - nie jest w tej chwili możliwe.

Niedawne ulewne deszcze uwydatniły fatalny stan szlaku 
komunikacyjnego,  prowadzącego  przez  drogi  powiatowe: 
ulice Biema i ks. kan. St. Gajewskiego. Największy problem 
stanowią jakość nawierzchni i brak odwodnienia, co skutkuje 
fatalnymi  warunkami  dla  kierowców  i  pieszych,  zwłaszcza 
bezpośrednio  przy  Budowlance.  Nawet  przy  niewielkich 
opadach,  tworzące  się  kałuże  znacznie  utrudniają,  a  często 
wręcz  uniemożliwiają,  bezpieczny  przejazd  samochodom. 
Cierpią  również  piesi,  którzy  stale  ochlapywani  są  przez 
przejeżdżające pojazdy.

- W ocenie mieszkańców i mojej własnej ciąg ten wymaga 
natychmiastowej reakcji ze strony Powiatu Olkuskiego, 
a od starosty zdecydowanych kroków i konkretnego planu 
inwestycyjnego. Starosta może liczyć na pomoc finansową 
Gminy Olkusz – deklaruje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

 Wykonanie powyższych prac pozwoliłoby kompleksowo 
rozwiązać największe problemy komunikacyjne,  dotykające 
południową  część Olkusza.   – Liczę, że w trosce o bezpie-
czeństwo i komfort mieszkańców gminy Olkusz, starosta przy-
chyli się do moich propozycji i podejmie kroki, które umożliwią 
kompleksową modernizację fatalnego w tym momencie 
ciągu komunikacyjnego, administrowanego w całości przez 
Powiat - podsumowuje powyższe inicjatywy Roman Piaśnik,  
burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Zapomniana przez Powiat część Olkusza

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

Olkuska Biblioteka w swojej działalności posiada 
bogatą ofertę dla osób zainteresowanych historią i kulturą 
naszego regionu. Wśród licznych projektów, realizowanych 
w celu gromadzenia i popularyzacji wiedzy o regionie, 
szczególną uwagę poświęcamy bibliograficznym bazom 
danych.

Bibliografia gromadzi, opisuje i udostępnia opisy bibliograficzne 
publikacji dotyczących regionu. Od 2005 roku tworzona jest Bibliogra-
fia Powiatu Olkuskiego. Baza ta powstaje w partnerstwie z wszystkimi 
bibliotekami publicznymi powiatu olkuskiego, a opracowywana jest 
przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu. Od 2015 
r. we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie i bi-
bliotekami powiatowymi województwa małopolskiego rozpoczęliśmy 
opracowywanie Bibliografii Małopolski.

W czwartek 27 kwietnia w olkuskiej bibliotece odbyła się Konfe-
rencja Bibliografów Małopolskich. Mieliśmy okazję gościć bibliogra-
fów z całego województwa małopolskiego współpracujących przy 
opracowywaniu Bibliografii Małopolski. Na spotkanie przybyli Anna 
Wiśniewska dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie 
oraz bibliografowie z Krakowa, Starego Sącza, Gorlic, Jerzmanowic, 
Chrzanowa, Zakopanego, Wieliczki, Nowego Targu, Myślenic, Lima-

nowej, Suchej Beskidzkiej, Oświęcimia, Nowego Sącza, Miechowa 
i Brzeska. Głównym tematem konferencji były zmiany w opracowaniu 
bibliografii, związane z wprowadzeniem deskryptorów Biblioteki 
Narodowej. Deskryptory mają za zadanie uprościć użytkownikom 
wyszukiwanie informacji w bazie.

Zaproszeni na konferencję goście zwiedzili Bibliotekę, zapo-
znając się z obowiązkami każdego z działów. Znaczna część uwagi 
poświęcona została działaniom PiMBP w Olkuszu na rzecz regionu. 
Liczne wystawy o tematyce regionalnej, projekty promujące atrakcje 
turystyczne czy miejsca pamięci narodowej, a także digitalizacja archi-
walnych dokumentów były tematem prezentacji przedstawionej na 
konferencji. Podczas prezentacji bibliografowie z Małopolski obejrzeli 
także film przygotowany na Jubileusz 100-lecia Biblioteki w Olkuszu.

Spotkanie stało się także okazją do promowania atrakcji tury-
stycznych naszego miasta. Goście zaproszeni zostali do olkuskiego 
Punktu Informacji Turystycznej, gdzie wysłuchali ciekawego wykładu 
o ratuszu olkuskim, wzbogaconego o ilustracje przedstawiające ten 
obiekt w różnych okresach historycznych. Dzięki uprzejmości władz 
miasta mogliśmy zaprosić naszych gości na zwiedzanie podziemi 
ratusza. Podziemne mury ratusza i wieży ciśnień, a także barwne 
opowieści naszego przewodnika – Jacka Sypienia wywarły duże 
wrażenie na bibliotekarzach.

PiMBP w Olkuszu dziękuje Zespołowi Szkół Nr 4 w Olkuszu za przy-
gotowanie poczęstunku dla uczestników konferencji.

Konferencja — Bibliografowie  
małopolscy z wizytą w Olkuszu

Zaczipuj psa  
za darmo

Olkusz
Wiola�Woźniczko

Od kilku lat mieszkańcy gminy 
Olkusz mogą bezpłatnie zaczipo-
wać swoje psy. Warto skorzystać 
z takiego rozwiązania - gdy nasz 
czworonóg się zgubi, dużo łatwiej 
będzie go można odnaleźć. Akcja 
finansowana jest z miejskiego bu-
dżetu w ramach programu opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami. 

Celem akcji jest ograniczenie 
bezdomności zwierząt. Oznakowane 
czworonogi automatyczne wpisane są 
w system Safe Animals. To międzyna-
rodowa baza danych o zaczipowanych 
zwierzętach. Rejestrując tam swojego 
psa, zwiększamy szansę na jego od-
nalezienie, gdy zaginie. 

Zabieg czipowania trwa parę 
minut, jest również niemal bezbole-
sny. Elektroniczny chip z zakodowa-
nym niepowtarzalnym numerem jest 
wielkości ziarenka ryżu, nie przeszka-
dza zwierzęciu i nie powoduje reakcji 
alergicznych. Jest on wprowadzany 
podskórnie na szyi lub między łopat-
kami. Urządzenie pozwala na szybkie 
ustalenie właściciela zwierzęcia - 
w chwili znalezienia psa można spe-
cjalnym czytnikiem odczytać numer 
i po sprawdzeniu w elektronicznej 
bazie danych uzyskać informacje 
o właścicielu. Odpowiednimi czytni-
kami dysponuje straż miejska, leka-
rze weterynarii znakujący psy oraz 
osoby ze schroniska, gdzie odwożone 
są bezdomne zwierzęta. 

- Zachęcam wszystkich, by ko-
rzystali z tej darmowej możliwości 
elektronicznego czipowania psów. 

Niesie ono korzyści dla wszystkich: 
zwierzę szybciej wraca do kochającej 
rodziny, właściciel jest spokojniejszy 
o bezpieczeństwo swojego pupila, 
a miasto mniej płaci za czworonogi 
odłowione ze swojego terenu do 
schroniska – podsumowuje akcję 
burmistrz Olkusza Roman Piaśnik.

Magistrat podkreśla, że znako-
wanie psów nie ma nic wspólnego 
z podatkiem od posiadania psa. 
Tego typu opłata od pewnego czasu 
nie obowiązuje w Olkuszu i nie ma 
planów, by ją ponownie wprowadzić.  

Czipowanie psów na terenie 
gminy Olkusz odbywa się w czterech 
miejscach:

Przychodnia Weterynaryjna 
Pakuska Vet Care,  
Anna Krawczyk,  

Grzegorz Saletra SC,  
Olkusz ul. Armii Krajowej 34;

Przychodnia Weterynaryjna, 
Centrum Leczenia Zwierząt, 

Agnieszka  
Pełka – Krzykawska,  

Olkusz ul. Jana Kantego 4a;

Przychodnia Weterynaryjna, 
Artur Dyląg,  

Olkusz ul. Ogrodowa 14;

Przychodnia Weterynaryjna 
MediVet, Mateusz Stach, 

Zederman 93.
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NEKROLOGI I PODZIĘKOWANIA

Ciąg�dalszy�ze�strony 1

oraz oszczędności przetargowych, 
jakie pojawiły się już w tym roku.

W zaktualizowanym budżecie 
zabezpieczono pieniądze na kilka 
drogowych inwestycji: przebudowę 
ul. Przemysłowej (łącznie 350 tys. 
złotych), ul. Łukasińskiego (160 tys. 
złotych), ul. Polnej wraz z miejscami 
parkingowymi (101 tys. złotych); 
budowę ulic: Ks. H. Januchty (98 
tys. złotych), Granicznej w Sienicznie 
(35 tys. złotych), remont odcinka ul. 
Parcze (23 tys. złotych).

Na liście wprowadzonych przed-
sięwzięć znalazły się również nowe 
parkingi: przy Kościele pw. Dobrego 
Pasterza (60 tys. złotych) i na tzw. 
„klepisku” na osiedlu Młodych (350 
tys. złotych, I etap), a także miejsca 
postojowe przy ul. Krasińskiego 4 
i 8 (40 tys. złotych) i przebudowa 
parkingu przy ul. Konopnickiej (114 
tys. 108 złotych). Jeszcze w tym roku 
przebudowie ulegną chodniki: przy 
ul. Bylicy wzdłuż bloku 3 i 4 (15 tys. 
złotych) oraz przy ul. Nałkowskiej 
(25 tys. złotych). Zostaną również 
opracowane dokumentacje technicz-
ne dla modernizacji ul. Na Szlaku 
w Kosmolowie (62 tys. 300 złotych) 
oraz budynku OSP w Kosmolowie 
(8 tys. 880 złotych). 15 tys. złotych 
przeznaczono na zagospodarowanie 
terenu fontanny przy ul. Krakowskie 
Przedmieście, a 30 tys. złotych na 
przestawienie ogrodzenia w Bogucinie 
Małym za Domem Kultury.

Do tegorocznego budżetu wpisa-
no też 300 tys. złotych na moderniza-
cję budynku Urzędu Miasta i Gminy, 
63 tys. złotych na budowę przedszko-
la w Sienicznie, 50 tys. złotych na 
budowę sanitariatów w Przedszkolu 
nr 13 oraz 70 tys. złotych na moder-
nizację sanitariatów w Przedszkolu nr 
10, 160 tys. złotych na pierwszy etap 
budowy przyłączy kanalizacyjnych, 
ogrodzenia i parkingu do Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Olkuszu, 50 
tys. złotych na doprowadzenie wody 
do pracowni fizyczno-chemicznych 
w szkołach podstawowych, 50 tys. 
złotych dokończenie małego boiska 
piłkarskiego w Żuradzie.

Zaplanowane inwestycje to nie-
jedyne zmiany w tegorocznych gmin-
nych finansach. Zwiększeniu uległy 
też dotacje na sport i kulturę: o 100 
tys. złotych dla Stowarzyszenia Piłki 
Ręcznej, 70 tys. złotych dla Powia-
towej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, 41 tys. złotych dla Miejskiego 
Ośrodka Kultury oraz 4 tys. 500 
złotych dla Galerii Biura Wystaw 
Artystycznych.

Co powiedzieli radni?
Przed głosowaniem radni dys-

kutowali nad zaproponowanymi 
budżetowymi zmianami. Głosy były 
podzielone.

Michał Mrówka: - W imieniu 
mieszkańców, szczególnie osiedla 
Młodych, chciałbym podziękować 
panu burmistrzowi za te propozycje, 
które znalazły się w uchwale bu-
dżetowej. Przede wszystkim mówię 
o parkingu na „klepisku”. Dziękuję 
burmistrzowi, że ujął się za wnio-
skiem, który dotyczy dwóch zadań: 
chodnika przy ośrodku zdrowia i sa-
nitariatów w Przedszkolu nr 10. Mam 
jednak obawy, czy nie za małą kwotę 
wyasygnowaliśmy na te sanitariaty, 
mam nadzieję, że się zmieścimy. 
Martwi mnie, że nie otrzymaliśmy do-
tacji z Ministerstwa Kultury na zamek 
Rabsztyn, może trzeba na przyszłość 
lepiej uzasadniać wnioski. Sprawdziło 
się to, co mówiliśmy w grudniu – nie-
doszacowanie wydatków na oświatę, 
kulturę i sport.

Józef Filas: - Przykro mi, że 
w założeniach do zmiany uchwały bu-
dżetowej pan burmistrz nie uwzględnił 
po raz kolejny osiedla Słowiki, a głów-
nie fatalnego stanu dróg. 29 marca 
zwracałam się z wnioskiem do pana 
burmistrza o rozważenie znalezienia 
dodatkowych pieniędzy na remont 
ul. Rataja i dokończenie budowy 
środkowego odcinka (ok. 90 metrów) 
ul. Buchowieckiego. Niestety, pan 
burmistrz po raz kolejny nie przyznał 
tych środków. Ulice te są w fatalnym 
stanie, 30 lat nie były remontowane. 
Na osiedlu Słowiki mieszka kilka 
tysięcy mieszkańców, którzy płacą 
podatki i korzystają z ulic przypomi-
nających tor przeszkód.

Wojciech Panek: - Pieniędzy 
mamy tyle, ile mamy, musimy nimi 
rozsądnie gospodarować. Ten roz-
sądek jest widoczny w niektórych 
posunięciach, o których mówił radny 
Mrówka. Warto podkreślić na plus 
informacje o tym, że pojawiają się 
w końcu pieniądze na remont budyn-
ku magistratu. Szczególnie elewacja 
zewnętrzna starszy i czas najwyższy, 
aby się tym zająć. Bardzo dobrze, 
że pojawiają się pieniądze na do-
tacji na sport, na SPR - to wiodący 
klub w naszym mieście. Brak jest 

moim zdaniem mocniejszego zaan-
gażowania w pozyskiwanie środków 
zewnętrznych. W porównaniu z gmi-
nami ościennymi wypadamy średnio 
albo blado.

Henryk Gamrat: - Wiadomo, że 
nie ma takiego budżetu, aby wszyst-
kich zadowolił. W tych zmianach jest 
parę punktów bardzo korzystnych dla 
naszej gminy. Są miejsca, w których 
od wielu lat nie było nic robione, jak 
ul. Przemysłowa czy ul. Łukasińskie-
go. Te zmiany są bardzo potrzebne 
dla miasta.

W głosowaniu nad zmianami 
w tegorocznej uchwale budżetowej 
uczestniczyło 19 radnych (na sesji 
nieobecni byli Janusz Dudkiewicz 
i Tomasz Zaborowski). Uchwała 
została przyjęta 18 głosami „za”, 
przy jednym głosie „przeciw” Józefa 
Filasa.

- Chciałbym podziękować radnym 
za zaakceptowanie tych propozycji 
inwestycyjnych. W tym roku reali-
zujemy bardzo dużo przedsięwzięć. 
Nadal będę racjonalnie gospodaro-
wał środkami finansowymi wspólnie 
z moimi współpracownikami. Nie da 
się zrobić wszystkiego naraz, potrzeby 
są duże – mówił podczas sesji bur-
mistrz Roman Piaśnik.

Inwestycje na najbliższe lata
Radni zgodzili się też na zmiany 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Wpisano tam nowe przedsięwzięcia, 
na realizację których będzie można 
ubiegać się o środki zewnętrzne. In-
westycje te, czasem zaplanowane na 
kilka lat, zostały wpisane do Gmin-
nego Programu Rewitalizacji. Nabory 
do konkursów ogłaszanych przez 
województwo małopolskie w ramach 
programów rewitalizacyjnych już się 
rozpoczęły. Gmina Olkusz, jako jeden 
z pierwszych samorządów, złożyła 
kompleksowy program obejmujący 29 
różnorodnych przedsięwzięć.

Wpisane zadania w dużej mierze 
dotyczą terenu miasta. Część z nich 
zaplanowano na przyszły rok: moder-
nizację budynku Hufca ZHP Olkusz 
(2018 r., 81 tys. złotych), budowę 

targowiska przy ul. Osieckiej (2018 
r., 49 tys. 260 złotych), montaż windy 
zewnętrznej dla osób niepełnospraw-
nych przy budynku Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Olkuszu (2018 
r., 48 tys. 600 złotych), modernizacja 
chodnika przy ul. Strzelców Olku-
skich 1, 1a w Olkuszu (2018 r., 14 
tys. 790 złotych), zagospodarowanie 
terenów wokół Szkoły Podstawowej Nr 
1 – budowa siłowni zewnętrznej (2018 
r., 37 tys. 500 złotych).

Realizacja niektórych przedsię-
wzięć potrwa kilka lat. Są to: rewita-
lizacja „Dolinki” na osiedlu Młodych 
(w latach 2018-2020, 1 mln 450 tys. 
800 złotych) i parku na Czarnej Górze 
(2018 – 2020, 4 mln 500 tys. złotych), 
zagospodarowanie terenu w rejonie 
Starego Cmentarza wraz z terenem 
wokół stawu przy ul. Nullo (2018 – 
2020, 342 tys. złotych), modernizacja 
obiektu i infrastruktury Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Ol-
kuszu dla potrzeb przeprowadzenia 
zajęć rewalidacyjnych, opiekuń-
czych, sportowych i integracyjnych 
(2018 – 2020, 383 tys. 100 złotych), 
przebudowa placu łącznie z ciągiem 
komunikacyjnym przed budynkiem 
MOK w Olkuszu (2018- 2020, 483 tys. 
złotych), przebudowa holu górnego 
oraz klatki schodowej w budynku 
MOK w Olkuszu (2018 – 2019 98 
tys. 790 złotych), modernizacja bu-
dynku Przedszkola Nr 8 w Olkuszu 
wraz z zagospodarowaniem terenu 
wokół przedszkola (2018 – 2020, 360 
tys. 900 złotych), zagospodarowanie 
terenu wokół Przedszkola Nr 7 w Ol-
kuszu (2019, 183 tys. 926 złotych), 
Srebrny szlak gwarków olkuskich 
(2019 r. 75 tys. złotych).

Inwestycje w ramach Gminnego 
programu rewitalizacji zaplanowano 
również w niektórych sołectwach. 
Są to: Wiejskie Centrum Rekreacji 
i Wypoczynku, czyli zagospodaro-
wanie terenów zielonych w centrum 
wsi Troks (2018 – 2019, 155 tys. 
złotych), modernizacja instalacji 
c. o. i łazienki w świetlicy wiejskiej 
w Troksie (2018 r., 62 tys. 340 zło-
tych), termomodernizacja świetlicy 
w Troksie (2018 – 2019, 111 tys. 
złotych), doposażenie świetlicy wiej-
skiej w Troksie (2018 r., 29 tys. 400 
złotych), wymiana nawierzchni boisk 
do piłki koszykowej i piłki nożnej przy 
Szkole Podstawowej w Kosmolowie 
(2019 – 2020, 202 tys. 590 złotych), 
zagospodarowanie terenu placu 
szkolnego przy Szkole Podstawowej 
w Gorenicach od strony północnej 
(2019 – 2020, 155 tys. 649 złotych), 
modernizacja Obiektu Sportowego 
w Gorenicach (2019 – 2020, 192 
tys. 600 złotych), modernizacja bu-
dynku OSP Kosmolów (2019 – 2020, 
119 tys. 760 złotych), rozbudowa 
budynku remizy OSP w Gorenicach 
(2017 – 2020, 813 tys. złotych), mo-
dernizacja boiska wielofunkcyjnego 
w Gorenicach (2019 – 2020, 201 tys. 
420 złotych).

Olkusz
Piotr�Kubiczek

Od ponad ćwierć wieku 1. maja 
Olkusz staje się lokalną stolicą 
rocka. Coroczny Przegląd Zespo-
łów Rockowych to stały punkt 
w kalendarzu miejskich imprez. 
Tym razem według jurorów najlepsi 
na scenie okazali się członkowie 
chrzanowskiej grupy Eder, choć 
sędziowie po raz pierwszy od 
dawna nie byli w swoim werdykcie 
jednogłośni.

Mówił o tym Andrzej Kusza pod-
czas ogłaszania wyników. On sam 
miał innego faworyta, ale ostatecznie 
Grand Prix i czek na 2000 zł odebrali 
Maciej Nowak, Kacper Matusiak, 
Paweł Zając, Konrad Ściebur oraz 
Jakub Prusakiewicz – formacja 
Eder. Młodzi muzycy grają ze sobą 
już szósty rok. W swojej twórczości 
łączą klimaty polskiego rocka lat 80’ 
ze współczesnymi trendami gatunku. 
Świeżo upieczeni zwycięzcy Rocko-
wiska supportowali m.in. Mesajaha, 
Korteza, Lombard i Kobranockę. Mają 
na swoim koncie także kilka innych 
cennych sukcesów. W 2015 roku 
wygrali przegląd KLANG, rok później 
doszli do finału prestiżowego konkur-
su Life On Stage oraz otrzymali tytuł 
Zespołu Tygodnia portalu Fabryka 
Zespołów.

Eder zagrał jako drugi podczas 
poniedziałkowej imprezy. Zmagania 
na scenie rozpoczęła natomiast 
olkuska formacja Enchantress, dla 
której tegoroczne Rockowisko rów-
nież okazało się niezwykle udane. 
Dlaczego? Ano dlatego, że Arleta 
Chyrc, Mariusz Sławkowski, Nikodem 
Solecki i Kamil Sławkowski decyzją 
niemieckich przyjaciół z Rock Club 
Schwalbach, we wrześniu pojadą do 
miasta partnerskiego naszej gminy, 
by wystąpić w ramach bliźniaczego 
festiwalu za naszą zachodnią granicą. 
To już tradycja, że rockowe przeglądy 
łączą kulturalne środowiska.

- Obok chłopaków występujących 
pod nazwą Eder i Enchantress, udział 
w Rockowisku jak zwykle wzięło 
jeszcze osiem innych grup. Obecna 
formuła konkursu obowiązuje od 
2008 roku, jednak historia mocnego 
grania w Olkuszu z początkiem maja 
sięga jeszcze ubiegłego stulecia – 
mówi Michał Mączka, koordynator 
przeglądu i zarazem kierownik Działu 
Artystycznego w MOK.

Rzeczywiście, wspominając po-
czątki Rockowiska należy się cofnąć 
przynajmniej o 25 lat. Premierowe 
przeglądy w niczym jednak nie przy-

pominały współczesnej imprezy. 
Odbywały się pod gołym niebem, a ich 
uczestników można było policzyć 
na palcach jednej ręki. Z czasem 
stawka uczestników powiększała 
się, a w konkursowe szranki zaczęli 
stawać także muzycy spoza Olkusza. 
Obecnie Rockowisko cieszy się dużym 
uznaniem wśród kapel z całego kraju. 
W tym roku chęć udziału w olkuskim 
przeglądzie zgłosiło 28 zespołów. 
Dziewięć z nich wybrali organizatorzy, 
a dziesiąty wyłoniła publiczność gło-
sująca w internetowej sondzie.

Tegoroczną obsadę konkursu 
oprócz dwóch kapel z Olkusza (En-
chantress i Trafiłem na owczarnię) 
stanowili również goście ze Śląska, 
Małopolski, Kielecczyzny i Mazowsza. 
Najdalej do Miejskiego Domu Kultury 
mieli członkowie formacji Distinct 
Way, bowiem Artur Piotrowski, Mate-
usz Sobczyński, Robert Wejss i Artur 
Orłowski na Rockowisko przyjechali 
z Warszawy. Mimo że znają się od 
dawna i razem sięgnęli już po nie-
jeden muzyczny tytuł, to jednak 
swoim występem w Olkuszu nic nie 
zwojowali.

Skoro już mowa o muzycznych 
sędziach, to werdykt podejmowali 
w trzyosobowym składzie. Andrzej 
Kusza to wokalista prowadzący 
własną agencję artystyczną, Jarosław 
Wilkosz to znany muzyk i basista, 
natomiast Ireneusz Dańko muzyko-
wanie łączy z pracą dziennikarza.

- Bardzo się cieszę, że mogę brać 
udział w tym przeglądzie. Z roku na 
rok coraz trudniej o wybór najlepszej 
kapeli, bowiem obsada konkursu jest 
bardzo silna. Szkoda, że mogliśmy 
przyznać tylko jedno pierwsze miej-
sce. Kandydatów do głównej nagrody 
było więcej – zaznacza juror Kusza.

Wygrał wspomniany już Eder, 
a wyróżnienia powędrowały do ze-
społów Binder z Katowic i Jëdeye ze 
Schwalbach. Kolejna dawka gitaro-
wych riffów, mocnych wokali i gło-
śnych perkusji już za rok!

Skład Rockowiska 2017:

Enchantress (Olkusz) Trafiłem Na 
Owczarnię (Olkusz), Eder (Chrza-
nów), Starlight (), Kołtun (Kraków), 
Dinosaurs Are Dead (Kraków), 
Raincoat (Skarżysko Kamienna), 
Binder (Katowice), Distinct Way 
(Warszawa), Jëdeye (Schwalbach 
am Taunus).

Majówka pod 
znakiem rocka
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
Rynek 1

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

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 86 100,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych). Postąpienie nie 
mniej niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż opodatkowana podatkiem 
VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść 
wadium w wysokości 17 220,00 zł do dnia 01.06.2017 r. na konto 
Urzędu w Banku Pekao S.A nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 
z podaniem tytułu wpłaty: przetarg – działka nr 2020/2.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 czerwca 2017 r. o godz.1100  
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1. pok. 101.
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy Olkusz, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu  
www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości, portalu internetowym: 
www.olkusz.otodom.pl oraz www.bipmalopolska.pl/umigolkusz  
w dziale: zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, 
Rynek 1, pok.204. tel. (32) 626 02 04.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej „Zamek” w Rabsztynie

OGŁASZA
przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości i własności 
budynku i budowli.

Przedmiotem przetargu jest użytkowanie wieczyste działek gruntu 
oznaczonych nr ewid. 158/6 i nr ewid. 158/11 o łącznej powierzchni 
0,5141 ha położonych w Rabsztynie gmina Olkusz.
Działka nr 158/6 jest niezabudowana, działka nr 158/11 jest zabudowana 
budynkiem gastronomiczno-noclegowym o pow. użytkowej 639,93 m2 - 
księga wieczysta nr KR1O/00020818/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy 
w Olkuszu. Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Gmina Olkusz, 
użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynku i budowli - Ognisko 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Zamek” w Rabsztynie. 
Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały – Podgrabie (opublik. w Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego z 2005 r. nr 365 poz. 2723) działka ewid. 158/6 
o powierzchni 0,0043ha znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 
KDZ/KDL - tereny zabudowy mieszkaniowej i usług, częściowo 1KDG 
– tereny komunikacji z podstawowym przeznaczeniem pod drogi oraz 
obiekty i urządzenia obsługi komunikacji, ust. 1 pkt. a - tereny dróg 
publicznych – droga główna.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.096.998 zł w tym VAT 
64.998 zł
              sprzedaż zwolniona z podatku VAT  1.749.400 zł
              sprzedaż opodatkowana 23% VAT       282.600 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2017r. o godz. 16.00 
w siedzibie Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
„Zamek” Rabsztyn 22a.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 5 000 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli 
chociaż jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do 
przedłożenia:
osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki 
nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru 
Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub innego 
właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ 
przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa 
i nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego) - dokument 
pełnomocnictwa winien zawierać także upoważnienie do zawarcia 
umowy przedwstępnej - małżonek zamierzający samodzielnie licytować 
nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę 
współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego 
- dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej 
pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka iż 
środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą 
z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. 
Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem 
w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1061) wymagane jest 
stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
Wygrywający przetarg jest zobowiązany w dniu rozstrzygnięcia 
do zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży w formie pisemnej 
zawierającej w szczególności cenę i termin zawarcia umowy sprzedaży 
oraz zapis, że Wygrywający pokrywa wszelkie koszty związane ze 
sprzedażą.
Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty. Wymagane 
będzie zapłacenie całości ceny uzyskanej w przetargu do dnia 
poprzedzającego zawarcie umowy sprzedaży (wpływ pieniędzy na konto 
Ogniska). Niezapłacenie ceny w tym terminie lub nie przystąpienie przez 
wygrywającego przetarg do zawarcia umowy sprzedaży w terminie 
wskazanym w umowie przedwstępnej spowoduje rozwiązanie umowy 
przedwstępnej i odstąpienie przez Ognisko od umowy sprzedaży. 
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do 
przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia 
o przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, 
oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży i że nabywca w związku 
z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu 
rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.
Ognisko zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych 
powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej 
wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. Ogłoszenie 
o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń siedziby Ogniska, zamieszczenie na stronie 
internetowej Domiportal.pl.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod 
numerami telefonu 784 293 589; 696 611 593.

Dzień Flagi

bolesław
Agnieszka�Zub

2. maja w bolesławskim parku 
odbyły się uroczystości związane 
z obchodami Dnia Flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej, polskiego święta 
ustanowionego na mocy uchwały 
z dnia 20 lutego 2004 roku. Uro-
czystości rozpoczęły się zbiór-
ką pocztów sztandarowych oraz 
koncertem muzyki patriotycznej 
w wykonaniu Orkiestry Dętej ZGH 
„Bolesław” w Bukownie.

Następnie w uroczystym pocho-
dzie uczestnicy przeszli pod Pomnik 
Wolności, czyli w miejsce, gdzie 
najczęściej odbywają się spotkania 
mieszkańców gminy Bolesław z okazji 
rocznic ważnych wydarzeń histo-
rycznych i świąt narodowych. Oko-

licznościowe przemówienie wygłosił 
wójt Krzysztof Dudziński, po czym 
przybyłe na uroczystość delegacje 
władz oraz lokalnych instytucji złożyły 
pod pomnikiem kwiaty.

Druga część spotkania odbyła 
się w bolesławskim Dworku. Z pro-
gramem artystycznym wystąpili 
uczniowie Publicznego Gimnazjum 
im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Bolesławiu, a w koncercie pieśni 
patriotycznych zaprezentował się 
działający w tutejszym Centrum 
Kultury Chór Kantare. Na zakończe-
nie obchodów Dnia Flagi uczestnicy 
zostali zaproszeni na żołnierski po-
częstunek.

powiat
Jakub�Fita,�Ewa�Barczyk

Z początkiem maja obchodzimy 
w Polsce rocznicę jednego z naj-
ważniejszych wydarzeń w dzie-
jach naszego kraju. Mowa tutaj 
oczywiście o świecie ustanowienia 
Konstytucji 3 Maja. Tradycyjnie 
z tej okazji na płycie olkuskiego 
rynku oraz w Wolbromiu odbyły 
się uroczystości upamiętniające tą 
doniosłą kartę naszej historii.

Akt prawny uchwalony 3 maja 
1791 r. regulował w sposób komplek-
sowy ustrój Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów. Ustawa Rządowa, która 
przeszła do historii jako Konstytu-
cja 3 Maja, stanowiła efekt reform 
Rzeczpospolitej podjętych przez Sejm 
Czteroletni. Była ona pierwszym 

tego typu dokumentem w Europie 
i drugim na świecie. 

W tym roku obchody święta usta-
nowienia Konstytucji 3 Maja w Ol-
kuszu składały się z dwóch części. 
O godz. 10:00 w Bazylice Mniejszej 
odprawiono tradycyjną Mszę św. 
za Ojczyznę. Następnie odbył się 
przemarsz pocztów sztandarowych 
wraz z reprezentantami okolicznych 
instytucji samorządowych i społecz-
nych pod pomnik Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, gdzie nastąpiło skła-
danie kwiatów i występ Olkuskiej 
Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej.

Po południu na rynku odbyła się 
Majówka Patriotyczna. Na scenie za-
prezentowali się muzycy z programem 
polskich pieśni patriotycznych oraz 
najpiękniejszych utworów wokalnych 
i instrumentalnych wybitnych kom-
pozytorów. Swój występ miał też Chór 

Olkuskiego Uniwersytetu III Wieku. 
W trakcie imprezy można był skosz-
tować żołnierskiej grochówki.

Organizatorem wydarzenia było 
Starostwo Powiatowe w Olkuszu przy 
współudziale Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu oraz Miejskiego Ośrodka 
Kultury.

W Wolbromiu rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja, łączoną 
tu zwykle z obchodami Dnia św. 
Floriana - patrona strażaków, ob-
chodzono bardzo tradycyjnie. Po 
uroczystym przemarszu spod Urzędu 
Miasta i Gminy do kościoła parafial-
nego pw. św. Katarzyny odprawiono 
Mszę św. za Ojczyznę. Społeczność 
lokalną na uroczystościach repre-
zentowali uczniowie wolbromskich 
szkół z opiekunami oraz poczty 
sztandarowe z placówek oświatowych 
z całej gminy, przedstawiciele władz 
samorządowych i radni, reprezen-

tanci Policji, Straży Miejskiej, Wojska 
Polskiego i mieszkańcy Wolbromia. 
Bardzo licznie przybyli świętujący 
dzień swojego patrona ochotnicy 
z gminnych jednostek OSP z pocz-
tami sztandarowymi. Eucharystię 
poprowadził i wygłosił okolicznościo-
we kazanie proboszcz najstarszej 
wolbromskiej parafii ks. Zbigniew 
Luty, który nie tylko przypomniał 
pokrótce historię drugiej konstytucji 
w historii światowej państwowości, 
ale także podkreślał konieczność 
dbałości o patriotyczne postawy 
Polaków i znaczenie chrześcijaństwa 
w historii naszego kraju. Obchody 
uświetniła orkiestra strażacka pod 
batutą Tadeusza Mąki.

Obchody święta 3 Maja
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Pamięć o Lone wciąż żywa
jaroszowiec

Wiola�Woźniczko

„W tym domu urodziła się 
26.X.1921 r. i mieszkała do 1936 
r. Anna Louise Kristine Masłocha 
z d. Mogensen. Członek duńsko 
– polskiego ruchu oporu podczas 
okupacji niemieckiej w Danii 
w latach 1940 – 1945. Zamor-
dowana przez gestapo 2 stycznia 
1945 r. Odznaczona Srebrnym 
Krzyżem Virtuti Militari” – głosi 
napis na tablicy przy ul. Kolejowej 
15 w Jaroszowcu. W ten sposób 
mieszkańcy sołectwa uczcili wo-
jenną bohaterkę.

Anna Mogensen przez kilka lat 
pracowała w jaroszowieckiej cemen-
towni. Najbliżsi nazywali ją Lone. Jej 
mąż Lucjan Masłocha był polskim 
oficerem wywiadu. - Przez całe swe, 
niestety, krótkie życie niosła w swoim 
sercu „Domeczek”. Tak nazywała 
swój dom w Jaroszowcu – tak o bo-
haterskiej Dunce opowiada Maria 
Małaśnicka - Miedzianogóra, autorka 
książki biograficznej o Annie Lone 
Mogensen, wydanej w ubiegłym roku 
przez Instytut Pamięci Narodowej. 
Właśnie na ścianie „Domeczku” za-
wisła pamiątkowa tablica.

Upamiętnienie bohaterskiej 
Dunki to pomysł grupy mieszkań-
ców Jaroszowca, którzy wspólnie 
z władzami gminy zorganizowali uro-
czystości poświęcone Lone. - Historia 
Polski i Danii niewiele ma wspólnych 
epizodów. Jednym z nich jest działal-
ność Anne Mogensen w czasie oku-
pacji. Dobrze byłoby, gdyby książka 
o Lone została przetłumaczona na 
język duński, a na jej podstawie 
powstałby film – mówił tuż przed od-
słonięciem pamiątkowej tablicy wójt 
gminy Klucze Norbert Bień.

Lone uważana jest też za wojenną 
bohaterkę w Danii. Wraz z mężem 
została pochowana w miejscu ich 
śmierci, Mindelunden w Ryvangen. 
Decyzją rządu duńskiego zostało ono 
zamienione w cmentarz bojowników 
ruchu oporu, gdzie spoczęło 106 bo-
haterów Danii. Anna Mogensen jest 
w tym gronie jedyną kobietą, a Lucjan 
jedynym cudzoziemcem. - Anne uwa-
żała Polskę za swoją drugą ojczyznę. 
Gdy zamieszkała w Danii, pomagała 
polskim uchodźcom, którzy znaleźli 
tam schronienie. Za wiarę w swoje 

poglądy i działalność w ruchu oporu 
zapłaciła najwyższą cenę. Głęboko 
wierzę, że ta tablica jest nie tylko 
symbolem uhonorowania Lone, ale 
również symbolem silnych więzi 
pomiędzy Polska a Danią - mówiła se-
kretarz duńskiej ambasady w Polsce 
Julie Herschend Christoffersen

W gronie gości zaproszonych na 
uroczyste odsłonięcie tablicy była 
również bratanica Lone, która podzię-
kowała gospodarzom spotkania za 
inicjatywę uczczenia wojennej boha-
terki. – Rodzina Mogensen jest szczę-
śliwa i dumna, że wśród mieszkańców 

Jaroszowca pamięć o Annie jest wciąż 
żywa - mówiła Inger Chełmicka.

Po odsłonięciu tablicy i złożeniu 
kwiatów uczestnicy uroczystości 
obejrzeli w Domu Kultury „Hutnik” 
widowisko teatralne o Lone. Spektakl 
przybliżył widzom Jaroszowiec z lat 
międzywojennych, historię ruchu 
oporu w Danii oraz fragmenty życia 
Anne Mogensen i jej walkę w polsko – 
duńskim oddziale „Felicja”. Na gości 
czekała jeszcze wystawa „Jaroszowiec 
w starej fotografii”. Ostatnią częścią 
uroczystości było spotkanie z Marią 

Małaśnicką – Miedzianogórą, autorką 
książki „Róże dla Lone. Za wolność 
Polski i Danii (1939- 1945)” , które 
odbyło się w bibliotece w jaroszowiec-
kim Domu Kultury.

Organizatorami uroczystości 
byli: wójt gminy Klucze, Gminny 
Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka 
Publiczna oraz grupa mieszkańców 
Jaroszowca.

Sezon na zwiedzanie
Olkusz

Piotr�Kubiczek,�fot.�MOK�Olkusz

Przez kapryśną pogodę te-
goroczne otwarcie sezonu tury-
stycznego przesunięto o tydzień. 
Mimo że aura nadal nie zachwyca, 
to jednak w miniony weekend 
planów już nie zdołała pokrzyżo-
wać. Olkusz w sobotę na Zamku 
w Rabsztynie oficjalnie rozpoczął 
okres na zwiedzanie i odwiedziny 
tych miejsc, które świadczą o bo-
gatej historii naszej gminy.

Zgodnie z planem, dwudniowe 
otwarcie sezonu rozpoczęło wciągnię-
cie flagi na maszt warowni. Niedługo 
potem wszyscy chętni wzięli udział 
w zwiedzaniu odnowionego skrzydła 
zamku średniego. Należy wiedzieć, 
że to miejsce mocno się zmieni-
ło, ponieważ w wyniku wspólnych 
działań UMiG-u oraz Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
najpierw zabezpieczono i wzmocniono 
zachowane mury części pałacowej, 
a później podjęto pracę na zamku 
górnym, gdzie docelowo powstał 
taras widokowy. Ostatnio natomiast 
wszystkie siły robotnicze skierowane 
zostały na zamek średni. Tam po-
wstało przeszklone pomieszczenie, 
gdzie zabezpieczono posiadane relik-
ty, które jeszcze mocniej podniosły 
atrakcyjność miejsca.

Wszystkim dotychczasowym 
inwestycjom towarzyszyły badania 
archeologiczne. Ujawniły one kolejne 
znaleziska i wniosły sporo nowego 
do historii rabsztyńskiej warowni. 
Poprawiły się także komfort i bezpie-
czeństwo turystów.

Pierwszemu w tym roku spa-
cerowi po zamku przewodniczyła 
Agnieszka Kaczmarczyk – naczelnik 
Wydziału Urbanistyki i Ochrony 
Zabytków w olkuskim magistracie. 
Swoją wiedzą służył też Jacek Sypień 

– historyk i zarazem prezes Stowarzy-
szenia „Zamek Rabsztyn”.

W kolejności odwiedzono Chatę 
Kocjana znajdującą się u podnóża 
„Kruczej Skały”. Ten budynek ma 
przypominać historię o wybitnym 
olkuskim konstruktorze lotniczym 
Antonim Kocjanie, który zasłynął 
jako ten, który „wygrał II wojnę 
światową”. W Chacie na zwiedza-
jących czeka specjalna ekspozycja 
poświęcona olkuszaninowi, a przy 
okazji otwarcia sezonu turystycznego 
wyświetlano film ukazujący najważ-

niejsze osiągnięcia tego wybitnego 
konstruktora.

Sobotnia wizyta w Chacie Ko-
cjana była też okazją do przekazania 
przez dyrektor MOK-u Beatę Soboń 
na ręce burmistrza Romana Piaśnika 
certyfikatu wydania piątego związane-
go z Gminą Olkusz znaczka turystycz-
nego. W tym miejscu warto zaznaczyć, 
że Olkusz znajduje się w czołówce 
krajowych samorządów promujących 
swoje atrakcje przy użyciu coraz bar-
dziej popularnych i pożądanych przez 
turystów znaczków.

W Rabsztynie zaparkował rów-
nież Camper Małopolskiej Organizacji 

Turystycznej. Na wszystkich gości 
czekały ponadto bezpłatne foldery, 
mapy, ulotki oraz gadżety promujące 
lokalne zabytki.

W niedzielę w ramach inaugu-
racji sezonu turystycznego można 
było bezpłatnie zwiedzić wszystkie 
olkuskie muzea. Na dzieci czekały 
quizy i rebusy. Klub Przewodników 
„Ilkussia” zagwarantował zwiedzanie 
bazyliki św. Andrzeja, grupa tury-
styczna „Amonit” zaprosiła do pieszej 
wycieczki po Rezerwacie Pazurek, 
a Stowarzyszenie „Szansa Białej Prze-

mszy” zorganizowała spacer śladami 
dawnego olkuskiego górnictwa.

Organizatorami inauguracji 
Sezonu Turystycznego 2017 byli: 
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
oraz Miejski Ośrodek Kultury w Ol-
kuszu. Partnerzy akcji to: Małopolska 
Organizacja Turystyczna, Małopolski 
System Informacji Turystycznej, 
Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”, 
Znaczki Turystyczne sp. z o. o., Ol-
kuska Grupa Turystyczna „Amonit”, 
Klub Przewodników „Ilkussia”, Sto-
warzyszenie „Szansa Białej Przemszy” 
i sekcja modelarska LKS „Kłos” 
Olkusz.
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„4 światy” Wywiołów
Olkusz

MOK�Olkusz

Wspólna prezentacja arty-
stycznego dorobku bardzo bliskich 
sobie twórców, małżonków, rodzi-
ców i dzieci, jest bez wątpienia 
wyjątkowym wydarzeniem, ale 
również wyzwaniem. Oto bowiem 
poddają się oni ocenie nie tylko 
indywidualnie, ale też równocze-
śnie wszyscy razem, co stwarza 
okazję do porównań, poszukiwań 
tego co łączy autorów i tego co ich 
od siebie odróżnia.

Zawsze też rodzić może się py-
tanie, czyje prace wzbudzą większe, 
a czyje mniejsze zainteresowanie. 
Nie zniechęciło to małżeństwa Zofii 
i Stanisława oraz ich synów Jakuba 
i Bartosza Wywiołów, których wysta-
wę od 28 kwietnia 2017 r. oglądać 
można w olkuskim MOK-Centrum 
Kultury.

„4 światy”, to tytuł, który wyda-
wałby się doskonałym dla określenia 
tego, co wyśmienicie zaaranżowane 
zostało we wnętrzach pawilonu 
wystawienniczego przy ul. Szpital-
nej. Wydawałby się, gdyż w trakcie 
wernisażu rozbudowany został do... 
pięciu światów. W czym rzecz, i jak 
to się stało? Wymienieni wcześniej 
autorzy prac składających się na tę 
wystawę, mają w gronie najbliższych 
jeszcze córkę i siostrę Annę. Wkrótce 
po prezentacji czworga artystów przez 
Grażynę Praszelik-Kocjan – kierownik 
Działu Muzealno-Regionalnego MOK, 
Anna właśnie zaproszona została do 
wygłoszenia wprowadzającej gości 
w tę wystawę przemowy. Jak sama 
skromnie wyznała, jest tylko teo-
retykiem sztuki, jednak znawstwo 
artystów, ich dzieł, technik oraz 
form wyrazu, nie po raz pierwszy 
w Olkuszu ujawnione, zasługuje 
bez wątpienia na uwagę i uznanie. 

Po wypowiedziach członków rodziny 
Wywiołów to właśnie zaakcentowała 
Beata Soboń – dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Olkuszu.

Idąc w ślady otwierających wy-
stawę, przedstawmy autorów. Zofia 
Rola-Wywioł najpierw ukończyła 
Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym 
Wiśniczu, a następnie krakowską 
ASP, gdzie studiowała na Wydziale 
Grafiki. Dyplom realizowała w Pra-
cowni Drzeworytu prowadzonej przez 
prof. F. Buscha, Pracowni Książki 
i Typografii prof. R. Banaszewskiego 
oraz Pracowni Malarstwa prof. Z. 
Maciejewskiego. Była stypendystką 
Ministra Kultury i Sztuki 1988/89. 
Od pięciu lat prowadzi warsztaty ry-
sunku w Akademii Rysunku, Malar-
stwa i Historii Sztuki w Witeradowie. 
Uprawia malarstwo, zajmuje się pro-
jektowaniem graficznym w Art Novum 
Projekt i sztuką sakralną. Jej prace 
podziwiać można było na kilkudzie-
sięciu wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w kraju oraz zagranicą. 
Ma swoją stronę internetową: www.
zofia.wywiol.pl. Na wystawie „4 
światy” zaprezentowała cykl powsta-
łych w tym roku prac poświęconych 
znanym z ksiąg Starego Testamentu 
kobietom.

Stanisław Wywioł jest absol-
wentem tego samego, co żona Zofia, 

l iceum. Początkowo studiował 
w PWSSP we Wrocławiu, a od 1985 
r. w krakowskiej ASP, a dokładniej 
w Pracowni Malarstwa prof. St. Ro-
dzińskiego i Pracowni Rysunku prof. 
Zbyluta Grzywacza. Po uzyskaniu 
dyplomu, tak jak Zofia i w tym samy 
czasie był stypendystą Ministra Kul-
tury i Sztuki. Wtedy też rozpoczął 
pracę w olkuskim Studium Nauczy-
cielskim, a nieco później, bo w 1991 
r. w IV LO w Olkuszu, gdzie uczy 
plastyki, wiedzy o kulturze i historii 
sztuki. Tak, jak żona, czyli od od 2012 
r. prowadzi też warsztaty rysunku 
i historii sztuki w witeradowskiej Aka-
demii. Swe talenty twórcze realizuje 
za pomocą malarstwa sztalugowego, 
rysunku i projektów witraży. Para się 
ponadto projektowaniem graficznym, 
a osobną dziedziną jego artystycznej 
aktywności jest sztuka sakralna. 
Efekty tych aktywności, przede 
wszystkim obrazy, gościły na kilku-
dziesięciu krajowych i zagranicznych 
wystawach. W globalnej sieci prezen-
tuje się na: www.stanislaw.wywiol.pl. 
Natomiast w pawilonie MOK-Centrum 
Kultury przedstawił najnowsze obrazy 
z cyklu Pamięci Tadeusza Kantora, 
efekt fascynacji trwającej od lat ‘80, 
a także z cyklu Krzyż, ukazującym 
ludzkie cierpienie poprzez ujęcia 
etapów śmierci Jezusa.
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- biuro nieruchomości  
- pośrednictwo w zakresie 

kupna-sprzedaży,  
wynajmu: lokali,domów,  

magazynów, gruntów

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

Ogłoszenia 
drobne 
już od
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*cena netto, do 40 znaków.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

„Obchody Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych 
 – Powiat Olkuski 2017”

MAŁOPOLSKIE DNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
 z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Wolbromiu

Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet  
/SOS/

       Gmina Wolbrom  Środowiskowy Dom 
Samopomocy

Olkuskie Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania 
Wykluczeniu Społecznemu

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju Społeczno -Gospodarczego „Klucz”

Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Dobroczynne w Kluczach

PATRONAT HONOROWY

PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU W OLKUSZU – PANI MAŁGORZATA WĘGRZYN

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ – PAN ROMAN PIAŚNIK

PARTNERZY:

WYDARZENIE ZORGANIZOWANE WE WSPÓŁPRACY

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Olkuszu

     Dom Pomocy 
Społecznej w Olkuszu

Zespół Szkół 
Specjalnych 
 w Olkuszu

Miejski Ośrodek 
Kultury w Olkuszu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Olkuszu

Zespół Szkół Nr 4 
w Olkuszu

Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty,  
 Kultury i Pomocy Społecznej 

„Wszyscy dla Wszystkich”

Polskie Towarzystwo Walki 
 z Kalectwem Oddział Małopolski 

Terenowe Koło Olkusz

Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Olkuszu

Komenda Powiatowa Policji 
w Olkuszu

PATRONAT MEDIALNY WSPÓŁPRACA MEDIALNA

Program: 

Zobacz nas na:
www.przeglad.olkuski.pl

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.

=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.

BuDOWLANe

=Kompleksowe wykoñczenia 
wnêtrz, dachy Tel.(881)301789.

eLeKTROTechNiczNe

=Naprawa telewizorów. 
Tel.(535)871074

FiNANSOWO - PRAWNe

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

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

=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

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.

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

mOTORyzAcjA
=OLeje, FiLTRy, AKceSORiA 
i PROFeSjONALNe NARzêDziA 
SAmOchODOWe
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz,  
ul. Sikorka 21. Tel.(32)6450660, 
czynne: 8-19.

=AuTO-PLAST sp.j.

- naprawy powypadkowe

- diagnostyka komputerowa

- elektronika

- naprawy bie¿¹ce

- czêœci i akcesoria

- lakiery samochodowe  
ju¿ od 17 z³/100 ml

- lakiery spray do wszytkich 
pojazdów!!!

- chemia samochodowa.

- serwis i naprawa klimatyzacji

Olkusz, al. Tysi¹clecia 1B,  
Tel.(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.

=AuTO-SzyBy: markowe szyby 
samochodowe, sprzeda¿, monta¿, 
naprawa, serwis. Bogucin 
Du¿y 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.

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.

=AUTO SKUP GOTÓWKA, 

OSOBOWE I DOSTAWCZE, 

WSZYSTKIE MARKI I ROCZNIKI, 

NAJLEPSZE CENY, DOJAZD.  

TEL.(515)274430, (602)871305.

NieRuchOmOŚci

DziAŁKi i gRuNTy

=SPRZEDAM dzia³kê budowlan¹ 

o pow. 14,03 ar. Zalesie Golczow-

ickie. Tel.(665)660000.

LOKALe uŻyTKOWe

=Lokal do wynajêcia przy  

ul. K. K. Wielkiego, wejœcie od 

ulicy. Tel.(519)192879.

PRAcA

=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.

=40 lat, wyksza³cenie wy¿sze 
ekonomiczne, szukam pracy.  

Tel.(693)651057.

=Przyjmê do biura spedytora 

na transport miêdzynarodowy, 

znajomoœæ j.angielskiego, równie¿ 

do przyuczenia. Tel.(509)020901.

=Przyjmê kierowcê na trans-

port miêdzynarodowy, C+E, na 

ch³odnie, wyjazdy tygodniowe. 

Tel.(666)352660.
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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
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr Paulina 
Węglarz. Usługi kosmetyczne i lecznicze dla Twoich 
stóp. Tel. 517 952 536. www.podologolkusz.pl 
Dojazd na terenie Olkusza gratis.

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).
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ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia manu-
alna w dysfunkcji stawów kręgosłupa, stawów 
obwodowych i mięśni. Terapia: kobiet w ciąży, 
dysfunkcji dna miednicy, blizny. Kinesioteraping, 
szeroki wybór masaży. Kraków, ul. Poprzeczna 
3/1. Tel. 502 212 663, www.fizjo-strefa.pl

Fizjoterapeuta mgr Anna Małecka-Włoch. Reha-
bilitacja osób dorosłych, Masaż Leczniczy. Olkusz, 
ul. Sławkowska 4 Przychodnia GAL-MED (w rynku) 
lub wizyty dom. Kom. 505 503 249   an-medic.pl

Ilona Cudejko, NDT-BOBATH dla dzieci i doro-
słych, terapia manulana MCKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.

Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii.„FIZJOMED” 
masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok Skarbka)  
Tel. 600 585 055. www.fizjomed-olkusz.pl

Janusz Kocjan, mgr fizjoterapii, w trakcie dok-
toratu (dr n.med). Rehabilitacja dzieci i doro-
słych. Ortopedyczna. Neurologiczna. Sportowa. 
Po zabiegach operacyjnych. Leczenie bólu. 
McKenz ie .  Terapia  Manualna.  Olkusz ,  
ul. K. K. Wielkiego 54A. Te. 885 628 627.  
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Profesjo-
nalna fizjoterapia, masaż leczniczy i relaksacyjny. 
Wizyty domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjote-
rapia.olkusz.pl

reUmatolog
Anna Mendak specjalista reumatologii, specja-
lista chorób wewnętrznych, środa 16.00-18.00. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. Rej. tel. 
(32)6454470.

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

05-05-2017 Piątek ul. 1000-lecia 16

06-05-2017 Sobota ul. 1000-lecia 17

07-05-2017 Niedziela ul. Legionów Polskich 14

08-05-2017 Poniedziałek ul. Nullo 2

09-05-2017 Wtorek ul. Orzeszkowej 22

10-05-2017 Środa ul. K. K. Wielkiego 28

11-05-2017 czwartek ul. K. K. Wielkiego 60

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:
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KALENDARIUM

=05 maja
17:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (2D DUBBING)
19:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D NAPISY) 
=06 maja
17:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (2D DUBBING)
19:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D NAPISY) 
=07 maja
17:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (2D DUBBING)
19:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D NAPISY) 
=08 maja
17:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (2D DUBBING)
19:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D NAPISY) 
=09 maja
17:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (2D DUBBING)
19:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D NAPISY) 
=12 maja
17:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D DUBBING)
19:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (2D NAPISY)

=05 maja
15:45 Riko prawie bocian (2D DUBBING) 
17:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (2D DUBBING) 
20:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (2D NAPISY) 
=06 maja
15:45 Riko prawie bocian (3D DUBBING) 
17:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D DUBBING) 
18:00 Małżeńskie porachunki (2D Pl) 
19:45 Przyrzeczenie (2D NAPISY) 
20:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D NAPISY) 
=07 maja
12:00 Riko prawie bocian (3D DUBBING) 
16:00 Riko prawie bocian (2D DUBBING) 
18:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D DUBBING) 
18:15 Małżeńskie porachunki (2D Pl) 
20:00 Przyrzeczenie (2D NAPISY) 
20:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D NAPISY) 
=09 maja
15:45 Riko prawie bocian (3D DUBBING) 
17:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D DUBBING) 
18:00 Małżeńskie porachunki (2D Pl) 
19:45 Przyrzeczenie (2D NAPISY) 
20:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D NAPISY) 
=10 maja
16:00 Riko prawie bocian (2D DUBBING) 
18:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D DUBBING) 
18:15 Małżeńskie porachunki (2D Pl) 
20:00 Przyrzeczenie (2D NAPISY) 
20:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D NAPISY) 
=11 maja
15:45 Riko prawie bocian (3D DUBBING) 
17:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D DUBBING) 
18:00 Małżeńskie porachunki (2D Pl) 
19:45 Przyrzeczenie (2D NAPISY) 
20:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D NAPISY) 
=12 maja
15:45 Riko prawie bocian (3D DUBBING) 
16:00 Dudi: Cała naprzód (2D DUBBING) 
17:30 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D DUBBING) 
18:00 Gwiazdy (2D Pl) 
20:00 Strażnicy Galaktyki vol.2 (3D NAPISY) 
20:15 Klient (2D NAPISY) 

=07 maja
10:00 XIV Rodzinny Rajd po Olkuskich Szlakach 
Rowerowych oraz Nordic Walking - OSW Czarna 
Góra

=05 maja
17:00 Premiera filmu: Strażnicy galaktyki vol. 2 - 
Kino “Zbyszek” Olkusz
=10 maja
09:00 Eliminacje powiatowe konkursu 
recytatorskiego szkół podstawowych i gimnazjów
=11 maja
17:00 Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku
=12 maja
17:00 Noc Muzeów - Centrum Kultury w Olkuszu, 
ul. Szpitalna 32
=13 maja
18:00 Kabaret Ani Mru Mru
20:30 Kabaret Ani Mru Mru

=06 maja
15:00 Obchody 154. rocznicy Bitwy pod 
Krzykawką - Polana Nullo w Krzykawce / Dworek 
w Krzykawce
=08 maja
Akademia Aktywnego Seniora - Dwór 

w Bolesławiu, ul. Główna

=05 maja
19:00 Spektakl „Prezent urodzinowy”

=06 maja
10:00 - 11:00 Soboty on-line 
11:00 - 12:00 Soboty z angielskim – kreatywne 
zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat 
=08 maja
16:00 - 17:30 Joga w Bibliotece – zajęcia dla 
dorosłych 
=09 maja
16:00 - 17:30 Joga w Bibliotece – zajęcia dla 
rodziców i dzieci (od 8 lat) 
=11 maja
09:00 - 12:30 Powiatowy Konkurs Plastyczny 
dla klas I-III szkół podstawowych oraz warsztaty 
teatralne dla uczestników konkursu w wykonaniu 
teatru Bajdurka 
10:30 - 14:55 Warsztaty komputerowe dla 
seniorów 
16:00 - 17:00 Książkowe impresje - parateatralne 
warsztaty dla dzieci w wieku 8-10 lat 
=12 maja
17:00 - 22:00 Noc w Bibliotece – impreza 
zamknięta dla najaktywniejszych czytelników 
w wieku od 8 do 10 lat 

=05 maja
11:00 - 12:00 Kursy e-learningowe dla dorosłych 
(językowe, fotograficzne, szybkiego pisania) 
15:15 - 15:45 Klub Motyli Książkowych 
16:00 - 17:00 Co książeczka dzisiaj powie? Może 
coś zostanie w głowie 
=08 maja
10:00 - 12:00 Przychodzi bajka, nie byle jaka, do 
przedszkolaka 
15:15 - 17:45 Język angielski dla dzieci - zajęcia 
w trzech grupach 
=09 maja
11:00 - 13:00 Dogoń dzieci w sieci - zajęcia 
komputerowe dla dorosłych 
16:00 - 18:00 Klub Miłośników Robótek Ręcznych 
=10 maja
15:00 - 18:00 Uśmiechnij się z bajką 
=12 maja
11:00 - 12:00 Kursy e-learningowe dla dorosłych 
(językowe, fotograficzne, szybkiego pisania) 
17:00 - 18:00 Dyskusyjny Klub Książki dla 
młodzieży 

=05 maja
16:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci 
(podział na grupy) 
18:00 Klub Seniora Relaks 
18:30 Trening interwałowy 
=08 maja
15:30 Nauka gry na pianinie 
16:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy) 
17:45 Plastyka dla dzieci 
20:30 Zumba 
=09 maja
16:20 Zdrowy kręgosłup 
16:45 Język angielski (podział na grupy) 
17:00 Zajęcia krawieckie 
17:15 Muzyczna uczta 
18:30 Trening interwałowy 
=10 maja
15:30 Nauka gry na pianinie 
16:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy) 
17:00 Zajęcia krawieckie 
=11 maja
19:30 Latin Dance 
=12 maja
16:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci 
(podział na grupy) 
18:00 Klub Seniora Relaks 
18:30 Trening interwałowy 
 

=08 maja
16:00 - 17:30 Zbiórka ZHP (Związek Harcerstwa 
Polskiego) 
17:30 - 19:00 Zajęcia plastyczne dla dzieci - 
malowanie martwej natury 
=09 maja
17:00 - 18:00 Kursy kulinarne: kuchnia kresowa 
17:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
18:30 - 19:30 Zumba (obowiązują zapisy) 

=10 maja
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 
=11 maja
16:45 - 17:15 Język rosyjski dla dzieci 
17:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
17:15 - 18:00 Język rosyjski dla dorosłych 
18:00 - 18:45 Język rosyjski dla dorosłych  
(grupa początkująca) 
18:00 - 19:00 Malowanie na szkle, dekoracja 
artystyczna szkła (nauka od podstaw) 
=12 maja
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) 

=05 maja
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce  
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki.  
15:00 Teatr Niepełnosprawnych  
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy  
=08 maja
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki.  
16:00 Język niemiecki dla Seniora  
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy  
17:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce  
17:00 Zajęcia dla dzieci z tańca nowoczesnego 
w wieku od 7-10 lat  
17:15 Zajęcia komputerowe dla początkujących  
=09 maja
14:00 Wspólne Śpiewanie  
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce  
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki.  
16:00 Międzypokoleniowy Kącik Komputerowy dla 
zaawansowanych  
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy  
17:00 - 18:00 Klub Magicznej Nitki  
17:00 Spotkanie grupy teatralnej Lęgowisko  
=10 maja
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce  
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki.  
15:00 Wspólne Śpiewanie  
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy  
=11 maja
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce  
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki.  
16:00 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  
=12 maja
15:00 Lektorium codzienna pomoc w nauce  
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki.  
15:00 Teatr Niepełnosprawnych  
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy  

=06 maja
13:30 - 18:00 Uroczystość przekazania sztandaru 
OSP Klucze - Klucze, Stadion GLKS „Przemsza”
15:00 V liga piłki nożnej: Leśnik Gorenice - 
Przebój Wolbrom - Stadion w Gorenicach
17:00 V liga piłki nożnej: Spójnia Osiek - 
Zieleńczanka Zielonki - Stadion w Osieku
17:30 V liga piłki nożnej: KS Olkusz - Orzeł 
Iwanowice - Stadion MOSiR Olkusz, ul. 29-
listopada
=07 maja
17:00 V liga piłki nożnej: Przemsza Klucze - 
Błękitni Modlnica - Stadion w Kluczach, ul. 
Rudnicka
=09 maja
09:00 - 14:00 Akcja Krwiodawstwa w Gorenicach 
- OSP Gorenice
10:00 IX Spartakiada Przedszkolaków - ZSPI nr 1, 
ul. Kochanowskiego


