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Unijna dotacja  
na podziemia 

ratusza
� Więcej�na�stronie 2

Olkusz
Wiola�Woźniczko

Prawie 2 mln złotych dota-
cji otrzymała gmina Olkusz na 
stworzenie multimedialnej trasy 
w podziemiach ratusza. Wsparcie 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego 
w ramach rozstrzygniętego właśnie 
konkursu nastawionego na rozwój 
instytucji kultury otrzymało 39 
zadań. Łączna kwota przyznanych 
dotacji to ponad 43,5 mln zł.
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Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Jak informują władze wo-
jewództwa, przyznane dotacje 
pozwolą m. in. zmodernizować i wy-
posażyć w nowe technologie domy 
kultury, biblioteki, kina, muzea czy 
teatry w naszym województwie. - 
Kultura jest istotnym elementem 
życia społecznego, dlatego nie-
zwykle cieszy nas fakt, że dzięki 
środkom unijnym wiele instytucji 
zostanie nie tylko zmodernizowa-
nych, ale też będą mogły zaoferować 
nowe atrakcje, z których skorzysta-
ją zarówno mieszkańcy Małopolski, 
jak i turyści, którzy coraz chętniej 
odwiedzają nasz region – mówi 
Leszek Zegzda, odpowiedzialny 
w zarządzie województwa za sprawy 
kultury.

Na liście wniosków objętych do-
tacjami znalazła się gmina Olkusz. 
Wartość projektu to 4 948 757,92 
zł, a kwota dofinansowania 1 970 
609,32 zł. Przypomnijmy, że aktu-
alny projekt, przygotowany przez 
Biuro ds. Koordynacji Funduszy 
UE olkuskiego magistratu, prze-
widuje urządzenie w podziemiach 
ratusza nowoczesnej, multime-
dialnej trasy turystycznej, gdzie 
będą prezentowane najcenniejsze 
znaleziska archeologiczne. Zwie-
dzający poznają historię miasta 
oraz samego ratusza. W projekcie 
zaplanowano sale tematyczne, 
odnoszące się m. in. do historii gór-

nictwa, wydobycia srebra, słynnych 
olkuskich astronomów. Powstanie 
również recepcja, sanitariaty i sklep 
z pamiątkami. W ramach projektu 
zostanie też poddanych konserwa-
cji 277 najcenniejszych zabytków 
ruchomych, znalezionych podczas 
badań archeologicznych. 

Gdy pisaliśmy o złożeniu wnio-
sku o dofinansowanie w paździer-
niku ubiegłego roku, burmistrz 
Roman Piaśnik zapewniał, że 
gminie bardzo zależy na stworzeniu 
obiektu, który będzie łączył historię 
naszego miasta z nowoczesnymi 
technologiami. - Mieszkańcy Olku-
sza i przyjeżdżający goście od kilku 
lat czekali na zagospodarowanie re-
liktów ratusza, odkrytych podczas 
rewitalizacji Starówki. Niezmiernie 
się cieszę, że możemy przekazać 
dobre wiadomości. Już niebawem 
będziemy mogli pochwalić się nowo-
czesnym obiektem, który nie tylko 

będzie źródłem wiedzy dla miesz-
kańców o ich mieście, ale także sta-
nowić będzie atrakcję turystyczną. 
Obiekt ma niezwykle duży potencjał 
promocyjny i jestem pewien, że 
w połączeniu z innymi, już opraco-
wanymi projektami, pozwoli nam 
rozpocząć nowy rozdział w histo-
rii naszego miasta – komentuje 
Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Podziemia ratusza chętnie 
zwiedzają mieszkańcy i turyści. 
Według szacunków magistratu 
rokrocznie bywa tam około 2 tys. 
osób. - Pomimo tego, że obec-
nie podziemia nie są dostępne 
do indywidualnego zwiedzania, 
magistrat wyszedł naprzeciw po-
trzebom i umożliwia zwiedzanie 
grupowe z przewodnikiem. Kilka 
razy do roku organizowane są 
również akcje zwiedzania dla osób 
indywidualnych. Podczas Święta 
Srebra podziemia obejrzało pół 

tysiąca osób, a wejściówki rozeszły 
się w ciągu godziny! - mówi Emilia 
Kotnis–Górka, kierownik Biura 
Promocji i Informacji Publicznej.

Gmina ubiega się o pieniądze 
na zagospodarowanie podziemi 
ratusza również w ramach projektu 
„Rewitalizacja kwartału królew-
skiego w Olkuszu oraz utworzenie 
multimedialnej trasy turystycznej 
w podziemiach ratusza”. Jak infor-
muje magistrat, projekt przeszedł 
pozytywnie weryfikację i znajduje 
się na drugim miejscu listy rezerwo-
wej. Ponieważ szanse na przyznanie 
pieniędzy również na ten projekt 
są duże, okaże się niebawem, 
w ramach którego z nich inwestycja 
zostanie zrealizowana.

Gdy w podziemiach ratusza 
powstanie trasa multimedialna, 
z pewnością zainteresowanie tą 
historyczno - turystyczną perełką 
znacznie wzrośnie.

K O N D O L E N C J E

Andrzej Barczyk 
nowym radnym

wOlbrOm
Ewa�Barczyk

Podczas XXXVI sesji Rady 
Miejskiej w Wolbromiu  Andrzej 
Maciej Barczyk, mieszkaniec 
Kąpiel Wielkich, złożył uroczy-
ste ślubowanie i oficjalnie objął 
mandat radnego. Tym samym, 
kolejne już w gminie Wolbrom 
wybory uzupełniające zapełniły 
wakat powstały w wyniku rezy-
gnacji radnego z Kąpiel Wielkich 
Andrzeja Ducha, który niedawno 
objął stanowisko Prezesa Zarządu 
spółki Wolbromski Zakład Wodo-
ciągów, Kanalizacji, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej.

Wybory uzupełniające do RM 
odbyły się 14 maja br. w okręgu wy-
borczym nr 16, obejmującym teren 
Kąpiel Wielkich. O mandat ubiegało 

się dwoje kandydatów: zwycięzca 
wyborów - Andrzej Maciej Barczyk 
z listy KWW SAMORZĄD ODNOWA 
oraz Małgorzata Zofia Przybylik, 
startująca z listy KWW RAZEM DLA 
GMINY WOLBROM.

Na 752 uprawnionych do gło-
sowania mieszkańców okręgu w wy-
borach wzięły udział 323 osoby, co 
dało frekwencję 42,95 proc. Walka 
wyborcza była dość wyrównana, 
ale ostatecznie na Andrzeja Macieja 
Barczyka zagłosowało 193 wybor-
ców, a Małgorzata Zofia Przybylik 
uzyskała 122 głosy. Oddano 8 głosów 
nieważnych.

Przypomnijmy, że w wyborach 
samorządowych w 2014 r. w okręgu 
nr 16 mandat radnego zdobył Andrzej 
Duch z KWW SAMORZĄD ODNOWA, 
jednakże w związku z objęciem przez 
niego stanowiska prezesa spółki, 
działającej na majątku gminy, nowy 
prezes wolbromskich „Wodociągów” 

złożył mandat radnego. Dlatego 
właśnie konieczne stało się prze-
prowadzenie wyborów uzupełniają-
cych. W obecnej kadencji w gminie 
Wolbrom były to już trzecie wybory 
uzupełniające. Jako pierwszy zrezy-
gnował Leszek Sikora reprezentują-
cy w radzie Załęże i Domaniewice. 
Zastąpił go Adam Opiłka. Następnie 
mandat złożył Stanisław Tomasz 
Kołodziej, który przyjął posadę dyrek-
tora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Wolbromiu. Jego miejsce, z braku 
kontrkandydatów bez wyborów zajął 
Kazimierz Pacia.

Zostań seniorem – liderem!
Olkusz

Wiola�Woźniczko

Jesteś aktywnym seniorem 
i chcesz zrobić coś interesującego 
dla swojego środowiska? Koniecz-
nie zgłoś się do Stowarzyszenia 
Dobroczynnego „Res Sacra Miser” 
w Olkuszu, które rozpoczyna wła-
śnie realizację projektu „Olkuski 
senior – liderem w swojej spo-
łeczności”.

Stowarzyszenie w ramach pro-
jektu zaplanowało cztery spotkania 
warsztatowe przygotowujące ich 
uczestników do pełnienia funkcji 
lidera w swojej społeczności. - Pierw-
sze szkolenie, realizowane w formie 
wyjazdowej w terminie 23-25 czerwca 
dotyczy tematyki związanej z identy-
fikacją potrzeb danego środowiska. 

Kolejne jednodniowe spotkania w Ol-
kuszu związane będą z tematami: 
praca w zespole projektowym, pro-
wadzeniem działań promocyjnych 
i motywowaniem innych do działania 
– wyjaśnia wiceprezes Stowarzysze-
nia Mateusz Wysocki.

Uczestnicy będą mieli możliwość 
realizacji zespołowych inicjatyw spo-
łecznych, na które otrzymają środki 
w wysokości 900 zł. Projektowe dzia-
łania zakończą się w listopadzie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 
czerwca osobiście w biurze Stowarzy-
szenia (ul. Króla Kazimierza Wielkiego 
12 w Olkuszu), telefonicznie (pod nu-
merem telefonu: 32 6465553 lub 535 
800 521) lub e-mailowo (stowarzy-
szenie@rsm.olkusz.pl). Liczba miejsc 
jest ograniczona, pierwszeństwo 
mają osoby zamieszkujące obszary 
wiejskie gminy Olkusz. W przypadku 
większej ilości zgłoszeń do udziału 

w projekcie zakwalifikowane zostaną 
osoby w wieku powyżej 70. lat. Udział 
w programie jest bezpłatny.

Projekt „Olkuski senior – lide-
rem w swojej społeczności” uzyskał 
dofinansowanie w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację w 2017 
r. zdań publicznych Województwa 
Małopolskiego z obszaru pomocy 
społecznej w zakresie wspierania 
funkcjonowania społecznego oraz 
przeciwdziałania wykluczeniu osób 
starszych.

To już kolejne działanie „Res 
Sacra Miser” skierowane do seniorów. 
W ubiegłym roku w ramach dofinan-
sowania z Rządowego Programu na 
Rzecz Aktywności Osób Starszych 
(ASOS) Stowarzyszenie wspólnie 
z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Ol-
kuszu realizowało projekt „Edukacja 
i aktywność olkuskich seniorów”.

Łóżka już są, czas na SOR
Olkusz

Piotr�Kubiczek

W olkuskim szpitalu zakończy-
ła się wymiana łóżek. Ich zakup 
w liczbie 190 sztuk kosztował 
placówkę ponad 300 tysięcy zło-
tych. Pieniądze pochodziły z re-
zerwy przeznaczonej pierwotnie 
na odbudowę studni głębinowej, 
jaka została zlikwidowana przy 
tworzeniu nowego lądowiska dla 
helikopterów.

W lecznicy podsumowano akcję 
wymiany sprzętu, który ma służyć 
chorym. Dotychczasowe łóżka były 
wysłużone i już dawno nadawały się 
do wymiany na nowsze. Po dokupie-
niu wysięgników i drabinek do części 
łóżek, o które do dzisiaj proszą jeszcze 
niektórzy pacjenci, wszyscy powinni 
poczuć poprawę warunków podczas 
leczenia. 

To nie koniec nowości w szpi-
talu. Najbliższą inwestycją będzie 
budowa Oddziału Ratunkowego, 
który ma stanąć w miejscu starego 
lądowiska. - Obecnie trwają ostatnie 
ustalenia z wykonawcą dotyczące 
m.in. harmonogramu prac, a za kilka 
tygodni powinny rozpocząć się roboty 
budowlane – informuje Marta Pióro, 
rzecznik prasowy Nowego Szpitala.

Koszt całej inwestycji opiewa na 
ponad 6,2 miliona złotych. Kwota 
przyznanego dofinansowania z Unii 
Europejskiej wynosi 4 832 791,83 
zł, resztę pieniędzy (1 388 423,20 
zł) pochodzić będzie ze środków wła-
snych Grupy Nowy Szpital. - Przede 
wszystkim zyskają pacjenci, ponieważ 
nowy budynek będzie przestronniej-
szy i bardziej komfortowy niż obecny 
oddział. Zwiększą się również możli-
wości diagnostyki i leczenia, bowiem 
w ramach dotacji, SOR zostanie 

wyposażony w nowoczesny sprzęt 
medyczny – zaznacza dr Norbert Ku-
bański, prezes olkuskiej lecznicy.

Obecny Oddział Ratunkowy 
funkcjonuje w zaadoptowanych 
pomieszczeniach po dawnej Izbie 
Przyjęć. Analizy architektoniczne 
użytkowanych pomieszczeń wy-
kazały, że mimo chęci nie uda się 
dostosować SOR-u ani do oczekiwań 
pacjentów, ani do obowiązujących 
standardów. Stąd decyzja o budowie 
nowego oddziału. Z pewnością nie 
doszłoby do niej, gdyby nie środki 
uzyskane z funduszy europejskich 
przeznaczonych na wsparcie medy-
cyny ratunkowej.

Wobec pierwotnych planów nowy 
SOR miał powstać do końca 2017 
roku, jednak wszystko wskazuje na 
to, że inwestycji nie uda się skończyć 
przed końcem grudnia, tym bardziej, 
że prace na placu budowy jeszcze się 
nie rozpoczęły. Czekamy..
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O G Ł O S Z E N I E  U M i G  O L K U S Z

Olkuska Rada Miejska przyjęła pro-
jekty uchwał w sprawie przekazania środ-
ków Powiatowi Olkuskiemu na remonty 
dróg powiatowych na terenie Gminy Ol-
kusz. Z inicjatywą przekazania pieniędzy 
wyszedł burmistrz Roman Piaśnik, który 
został poproszony przez starostę Pawła 
Piasnego o wsparcie finansowe dla zadań 
planowanych przez powiat. Rada zadecy-
dowała również, że zasadne jest wsparcie 
inicjatywy Województwa Małopolskiego 
polegającej na opracowaniu dokumentacji 
technicznej dla przebudowy skrzyżowa-
nia obwodnicy Olkusza z drogą do Osieka 
wraz z sygnalizacją świetlną. Dodatkowe 
środki zostaną przekazane na dokończenie 
remontu w strażnicy w Zedermanie i wy-
mianę okien w Batorówce. Łączna kwota 
przyznanych dotacji wynosi 264 400 zł, 
z czego najwięcej stanowią pieniądze na 
remonty dróg powiatowych w pięciu sołec-
twach - łącznie 155 650 zł.

- Inwestycje drogowe to dla mnie jeden 
z  priorytetów.  W  ubiegłym  roku  wykona-
liśmy  wiele  remontów  dróg,  a  na  ten  rok 
mamy  zaplanowanych  w  budżecie  jeszcze 
więcej. Ponieważ zdaję sobie sprawę z wagi 
tego tematu dla mieszkańców naszej gminy, 
zaoszczędzone na wielu zadaniach pieniądze 
przeznaczamy na inwestycje drogowe. Zde-
cydowaliśmy również, aby wesprzeć Powiat 
Olkuski w remontach dróg, które co prawda 
nie  są  w  naszym  zarządzie,  ale  korzystają 
z  nich  przecież mieszkańcy Gminy Olkusz. 
Jest jeszcze wiele potrzeb, ale jeśli będziemy 
realizować zaplanowane inwestycje w takim 

tempie,  jak dotychczas, sieć dróg w Gminie 
Olkusz  znacznie  się  poprawi  –  komentuje 
Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza. 

Najwięcej pieniędzy, bo 74 000 zł, Gmi-
na Olkusz  przekaże  Powiatowi Olkuskiemu 
w formie dotacji celowej na remont drogi 
w Witeradowie i Osieku. Kolejnych 69 000 zł 
to pieniądze na remont „powiatówki” w Ze-
dermanie  i  Zadolu  Kosmolowskim.  12  650 
zł  zostanie  przekazanych  na  remont  drogi 

w Zawadzie.  Łącznie w  ramach  tych  zadań 
wyremontowanych może zostać 3,2 km dróg.

Gmina  Olkusz  wyraziła  również  chęć 
realizacji  zadania  „Przebudowa  skrzyżowa-
nia  DW  791  z  DP  1078K  wraz  z  budową 
sygnalizacji  świetlnej”.  Konieczność  wyko-
nania  sygnalizacji  świetlnej  na  skrzyżowa-
niu obwodnicy z drogą do Osieka zgłaszają 
od  dłuższego  czasu  mieszkańcy,  wskazu-
jąc  na  duże  ryzyko wypadków w  tej  części 

miasta.  Z  inicjatywą  rozwiązania  tego  pro-
blemu  wyszło  Województwo  Małopolskie, 
które chce pokryć połowę kosztów i liczy na  
25-procentowy wkład własny ze strony Gmi-
ny i Powiatu. – Pomimo tego, że krzyżujące 
się drogi nie są w naszym zarządzie, popiera-
my  to  zadanie  i  zadeklarowaliśmy wsparcie 
finansowe, za czym poszły konkretne kroki. 
Rada przyjęła uchwałę, na mocy której prze-
każę Województwu Małopolskiemu 8 750 zł 
na  opracowanie  dokumentacji  technicznej  
–  uważa  burmistrz  Roman  Piaśnik.  O  tym, 
czy ostatecznie inwestycja zostanie zrealizo-
wana,  zależy  teraz  od  Powiatu  Olkuskiego. 
Dotychczas  jednostka  ta  nie  podjęła  żadnej 
uchwały w tym zakresie. 

Dotacje  na  drogi  nie  są  jedynymi  środ-
kami,  których  przekazanie  na  wniosek  bur-
mistrza podjęła Rada Miejska w Olkuszu na 
ostatniej  sesji. Na bardzo duży zastrzyk go-
tówki może liczyć sołectwo Zederman. Z do-
tacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w wysokości 80 000 zł sfinansowane zostaną 
roboty wykończeniowe wewnątrz dobudowa-
nej  części remizy OSP w Zedermanie. W ka-
sie Gminy Olkusz zostały również wygospo-
darowane  pieniądze  na  wymianę  10  okien 
dachowych w jednym z najcenniejszych ol-
kuskich  zabytków  –  kamienicy  nazywanej 
„Batorówką”,  w  której  mieści  się  Muzeum 
Regionalne PTTK w Olkuszu. Z wnioskiem 
wykonania  tego zadania zwrócił  się do bur-
mistrza  Romana  Piaśnika  olkuski  odział 
PTTK. Gmina wesprze Towarzystwo kwotą 
20 000 zł, co pokryje 95% kosztów związa-
nych z tym zadaniem.

Ponad ćwierć miliona złotych na drogi  
powiatowe i budynki użyteczności publicznej

W 2016 roku na terenie Gminy Olkusz zostało przeprowadzonych wiele inwestycji drogowych. 
W 2017 roku zostaną przeprowadzone kolejne prace, w jeszcze większym zakresie.
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Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 02.06.2017r. 
do 23.06.2017r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przezna-
czonych do dzierżawy:
- działka nr ew. gr. 604 w Osieku (ul. Leśna) w celu umieszczenia 

w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz gazu.
- działka nr ew. gr. 1202 w Kosmolowie w celu umieszczenia w nich 

urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwesty-
cyjnym w godz. 7:00-15:00 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu 
(32) 626-01-58.  

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz  
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 

nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 2115/29  
o powierzchni 200 m2, położonej w Olkuszu przy ul. Na Skarpie.

1. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Olkusz o powierzchni 200m2 oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka nr 2115/29 położona w Olkuszu przy ul. Na Skarpie bezpośrednio za nieruchomością 
nr 2371, na okres 3 lat. 

 Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą  
nr KW KR1O/00074681/0.

2. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 14.06.2017r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu ul. Rynek nr 1, w pokoju nr 101 na parterze. 

3. Dzierżawa przedmiotowej nieruchomości przeznaczona jest na cele urządzenia ogrodu warzywno- 
owocowego. W sytuacji gdy przedmiot dzierżawy będzie Wydzierżawiającemu niezbędny do wykonywania 
jego zadań, umowa dzierżawy zostanie wypowiedziana Dzierżawcy z zachowaniem jednomiesięcznego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

4. W/w nieruchomość w chwili obecnej stanowi ogród. W terminie 14 dni od dnia wyłonienia nowego 
Dzierżawcy nieruchomość zostanie wydana Dzierżawcy w stanie nadającym się do użytkowania pod ogród 
warzywno- owocowy. 

5. Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 60,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt złotych).
6. Postąpienie wynosi nie mniej niż: 20,00 zł. (słownie: dwadzieścia złotych).
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 50,00 zł. (słownie: 

pięćdziesiąt złotych) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 
prowadzony przez Bank Pekao S.A. o/Olkusz w terminie do dnia 12.06.2017r. (w tym dniu kwota wadium 
winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu) z podaniem tytułu wpłaty: przetarg 
ustny nieograniczony na nieruchomość w Olkuszu przy ul. Na Skarpie.

8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszego 
czynszu dzierżawnego. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od 
daty zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.

9. Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej 
gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego, a w szczególności 
wznosić budynków i budowli. 

10. Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno – 
prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, w tym podatek od nieruchomości.

11. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy dzierżawy należy zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy 
Olkusz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem (w godz. 7.00 – 15.00) pok.210.

12. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator 
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.
14. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Gminy w Olkuszu  

tel. (32) 6260210.

Do 16 czerwca można składać 
propozycje  

do Budżetu Obywatelskiego Olkusza.
Propozycje zadań może składać każdy mieszkaniec Miasta 
i Gminy Olkusz, który ukończył 16 rok życia, uzyskując poparcie 
co najmniej 15 mieszkańców.
Propozycje można składać na formularzu dostępnym na stronie 
internetowej www.obywatelski.umig.olkusz.pl lub w punkcie 
podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.
Pytania dotyczące budżetu obywatelskiego prosimy kierować na 
adres obywatelski@umig.olkusz.pl lub pod numerem telefonu 
32 626 01 64.
Zasady Budżetu Obywatelskiego Olkusza dostępne są na stronie 
www.obywatelski.umig.olkusz.pl
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Wspólne inwestycje, czyli brak „chemii”  
między starostą i burmistrzem

Olkusz
Wiola�Woźniczko

Kilka tygodni temu na naszych 
łamach ukazał się artykuł Urzędu 
Miasta i Gminy Olkusz, w którym 
burmistrz Roman Piaśnik proponu-
je staroście Pawłowi Piasnemu fi-
nansowe wsparcie przy remontach 
powiatowych dróg w południowej 
części miasta.

Temat spotkał się z ogromnym 
zainteresowaniem naszych Czytel-
ników, którzy dopytywali w naszej 
redakcji, kiedy gmina i powiat razem 
wezmą się za opisane remonty. 
Sprawdziliśmy więc, czy obydwa 
samorządy doszyły do porozumienia. 
Dotarliśmy do pisma Pawła Piasnego, 
jakie w tej sprawie wystosował do 
Romana Piaśnika. Starosta podzięko-
wał burmistrzowi za „przegląd” dróg 
powiatowych i przedstawił swoją wizję 
rozwiązania drogowych problemów.

Parkingi niech remontuje 
zarządca osiedla

Pierwszą z poruszonych przez 
burmistrza kwestii jest budowa par-
kingu z prawdziwego zdarzenia przy 
ul. Ks. Gajewskiego, obok bloków 
nr 4 i 6 przy ul. Legionów Polskich. 
Lokatorzy wymienionych bloków 
„(…) z zazdrością spoglądają w kie-
runku wyremontowanego naprzeciw 
gminnego parkingu. Sami jednak, 
zostawiając swoje samochody na 
wyznaczonym dla nich parkingu, 
zmuszeni są do brnięcia przez błoto”. 
Władze powiatu negatywnie odniosły 
się do złożonej ponad rok temu pro-
pozycji gminy, aby wspólnie wykonać 
tę inwestycję. Niedawno burmistrz 
ponowił propozycję, deklarując finan-
sową pomoc.

Starosta jednak zdania nie zmie-
nił i przypomina, że budowa parkingu 
przy ul. Ks. Kan. Stanisława Gajew-
skiego nie leży w gestii zarządu ani 
zarządcy drogi powiatowej, o czym 
informował magistrat na początku 
ubiegłego roku. Wspomnianymi blo-
kami zarządza PGK, któremu Zarząd 
Drogowy zasugerował ponad rok 
temu, jak należałoby zlokalizować 
miejsca postojowe i zjazd z drogi, aby 
zachować względy bezpieczeństwa dla 
innych użytkowników drogi powiato-
wej oraz udzielił wstępnej zgody na 
dysponowanie powiatowym gruntem.

Paweł Piasny uważa, że budowa 
parkingów na osiedlach mieszkanio-
wych nie powinna być finansowana 
z budżetu gminy czy powiatu. Kto 
zatem powinien się tym zająć? Za-
rządca osiedla. -Dlaczego to jest 
zasadne? Dlatego, że mieszkańcy 
bloków każdego miesiąca płacą 
czynsz, a na części składowe czynszu 
składają się różne składniki, w tym 
infrastruktura osiedlowa – argumen-
tuje starosta.

Ronda zamiast sygnalizacji
Nie ma też co liczyć na współ-

pracę gminy i powiatu przy budowie 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżo-
waniu obwodnicy (administrowanej 
przez województwo) i ul. Osieckiej 
(administrowanej przez powiat). 
Burmistrz, powołując się na inter-
wencje mieszkańców i zgodę zarządcy 
obwodnicy, chce, by gmina partycy-
powała w kosztach. – Pomimo faktu, 
że Gmina Olkusz nie jest admini-
stratorem żadnej ze wspomnianych 
dróg, poczuwam się do obowiązku 
pomocy finansowej, w celu zapewnie-
nia mieszkańcom oraz przyjezdnym 
należytego bezpieczeństwa – uważa 
burmistrz Olkusza, przypominając, 
że starosta odmówił uczestnictwa 
inwestycji i zaproponował budowę 

ronda, co zgodnie z opinią Zarządu 
Dróg Wojewódzkich nie jest w tej 
chwili możliwe.

Starosta uważa, że odmowa po-
wiatu w finansowaniu tej inwestycji 
jest jak najbardziej zasadna. I nadal 
uważa, że problem trzeba rozwiązać 
kompleksowo, czyli wybudować rondo.

Zdaniem Pawła Piasnego jest to 
możliwe. - W momencie, kiedy za-
kończy się okres trwałości projektu 
będzie istniała możliwość ingerencji 
w rzeczone skrzyżowanie praktycz-
nie w każdym zakresie, dlatego też 
zaproponowałem takie rozwiązanie 
i również już na tym etapie pomoc 
finansową dla Województwa Mało-
polskiego na opracowanie niezbędnej 
dokumentacji projektowej. Wykorzy-
stajmy ten czas na rzetelne przygo-
towanie projektu – uważa starosta, 
proponując jednocześnie współfi-
nansowanie dokumentacji i robót 
budowlanych. - Dalsze upieranie się 
przy nietrafionych i populistycznych 
pomysłach do niczego dobrego nie 
doprowadzi, a przecież nie tylko mnie 
powinno zależeć na bezpieczeństwie 
mieszkańców. Przecież to Pan, jak 
sam wielokrotnie podkreśla jest 
gospodarzem tego miasta – pisze 
starosta do burmistrza. 

Zdaniem szefa powiatu rondo po-
winno powstać również na skrzyżowa-
niu obwodnicy z ul. ks. Gajewskiego 
i drogą w kierunku Witeradowa.

Ul. Biema i ul. Ks. Gajewskie-
go wyremontujmy wspólnie 
i przekażmy gminie 

Burmistrz i starosta są zgodni 
co do wykonania pilnego remontu 
ul. Biema i ul. Ks. Gajewskiego. 
W artykule nadesłanym przez UMiG 
czytamy, że „(…) największy problem 
stanowią jakość nawierzchni i brak 
odwodnienia, co skutkuje fatalnymi 

warunkami dla kierowców i pie-
szych, zwłaszcza bezpośrednio przy 
Budowlance. Nawet przy niewiel-
kich 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 inwestycyjne-
go. Starosta może liczyć na pomoc 
finansową Gminy Olkusz – deklaruje 
Roman Piaśnik,.

Starosta podziela zdanie włoda-
rza miasta, proponując zawarcie sto-
sownego porozumienia między gminą 
i powiatem, a także sięgnięcie po 
zewnętrzne środki na modernizację. 
Ale to nie wszystko. -W tym momen-
cie oczekuję od Pana jednoznacznej 
deklaracji co do ww. porozumienia, 
w którym zostaną określone zasady 
przygotowania dokumentacji i finan-
sowania inwestycji, i już na tym etapie 
oczekuję od Pana wyrażenia woli 
przejęcia tego odcinka drogi po zreali-
zowaniu robót budowlanych – zwraca 
się do burmistrza Paweł Piasny.

Powyższy ciąg dróg nie jest je-
dynym, który zdaniem starosty nie 
spełnia kategorii dróg powiatowych. 
Do traktów, które powinna przejąć 
gmina, Paweł Piasny zalicza również 
ulice: Dworską, Kruszcową, Powstań-
ców Śląskich, Żuradzką, Osiecką,  
al. Tysiąclecia oraz Króla Kazimierza 
Wielkiego, a także niektóre drogi 
transportu rolnego na terenie podol-
kuskich sołectw.

Dwa samorządy, dwa światy
Burmistrz uważa, że wykona-

nie trzech opisanych przez niego 
inwestycji pozwoliłoby kompleksowo 

rozwiązać największe problemy ko-
munikacyjne, dotykające południową 
część Olkusza. – Liczę, że w trosce 
o bezpieczeństwo i komfort mieszkań-
ców gminy Olkusz, starosta przychyli 
się do moich propozycji i podejmie 
kroki, które umożliwią komplekso-
wą modernizację fatalnego w tym 
momencie ciągu komunikacyjnego, 
administrowanego w całości przez 
Powiat - podsumowuje burmistrz 
Roman Piaśnik.

Szef powiatu „odbija piłeczkę”, 
wyliczając, jakie drogi gminne po-
winny zostać jak najszybciej wyre-
montowane: ul. Kocjana, ul. Jasna, 
łącznik od ul. Żuradzkiej do ul. 
Świętokrzyskiej, części ul. Głowackie-
go, ul. Składowej, ul. Przemysłowej,  
ul. Polnej i wielu innych. 

-Powiat olkuski to sześć gmin 
i każda z tych gmin jest równoprawną 
częścią powiatu olkuskiego. Nie ma 
zgody na faworyzowanie jednej gminy, 
kosztem innych. Przypominam Panu, 
że w tej kadencji wykonaliśmy gene-
ralny remont drogi w Witeradowie 
i planujemy kolejne na terenie gminy 
Olkusz. Przypomnę także Panu, 
że złamał Pan słowo dane przez 
Burmistrza i nie uczestniczył w tej 
inwestycji. Wierzę, że był to jednora-
zowy przypadek wynikający z braku 
doświadczenia i braku szacunku do 
gwarancji danych przez urząd – od-
powiada Paweł Piasny.

Jak nie wiadomo o co chodzi, 
to chodzi o pieniądze. Starosta nie 
omieszkał też porównać samorzą-
dowych budżetów. - Skoro biedny 
powiat dysponujący niespełna 100 
milionowym budżetem potrafił 
w ciągu ostatnich 2,5 roku spłacić 
20 milionów zadłużenia i wykonać 
inwestycje na poziomie kolejnych 
20 milionów (w tym remontu wielu 
kilometrów dróg powiatowych), to 
czy to samo może Pan powiedzieć 

o swoich dokonaniach? Nie mam 
zwyczaju zaglądania do cudzej kie-
szeni, ale zwrócę Pana uwagę, że 
każdego roku ma Pan do dyspozycji 
znacznie większy budżet niż powiat 
olkuski i znacznie mniejszy teren do 
zagospodarowania. Ponadto w przeci-
wieństwie do powiatu z tytułu wyprze-
daży majątku gminnego uzyskuje Pan 
wielomilionowe dochody. Gdzie są te 
pieniądze? Kończąc już odpowiem 
Panu tak – gdybym miał do dyspozycji 
takie pieniądze, to nie chwaliłbym się 
oddaniem kilku metrów drogi, czy 
chodnika, tylko realizowałbym duże 
projekty inwestycyjne, a sam Olkusz 
lśniłby… - to ostatni akapit pisma 
skierowanego do burmistrza.

Między włodarzami miasta i po-
wiatu najwyraźniej nie ma „chemii” 
w kwestiach wspólnych remontów 
dróg. Każdy z nich ma inną wizję 
drogowej mapy Olkusza i jak 
widać z powyższych wypowiedzi 
trudno znaleźć im wspólny język. 

Pod opublikowanym na począt-
ku maja artykułem sponsorowanym 
UMiG Olkusz jeden z naszych in-
ternautów napisał: „Olkuska wojna 
„na dziury”! Śmiechu warte! Obaj 
panowie w tym wzajemnym zacie-
trzewieniu są śmieszni, jak mali 
chłopcy w piaskownicy. Tak jakby 
gminne dziury, to były inne dziury, 
niż dziury powiatowe. Stan dróg 
gminnych świadczy o gospodarzu 
miasta, stan dróg powiatowych 
o staroście. Obaj panowie oblewa-
ją ten egzamin. Ale każdy z nich 
zadowolony z siebie”.

A jak Waszym zdaniem staro-
sta i burmistrz zdają egzamin ze 
współpracy?

Wasze interWencje
Remont ul. Przemysłowej

Olkusz
Wiola�Woźniczko

W tym roku rozpocznie się 
wreszcie gruntowna modernizacja 
ul. Przemysłowej w Olkuszu. Stan 
drogi od lat pozostawia wiele do 
życzenia. Do naszej redakcji trafiła 
kolejna interwencja w tej sprawie. 
Kierowcy i piesi maja dosyć omi-
jania dziur i olbrzymich kałuż, 
jakie tworzą się tam po ulewnych 
deszczach.

- Nie rozumiem, jak w prawie 
40-tysięcznym mieście mogą być 
jeszcze takie ulice, jak Przemysłowa. 
Mają tutaj siedziby duże firmy oraz 
hurtownie, największy w Olkuszu 
market budowlany. Tutaj dojeżdżają 
ludzie do pracy czy do wspomnianych 
hurtowni i sklepów, nie tylko z Olku-
sza, ale z okolic i innych województw. 
Co jakiś czas przyjeżdżają tu ekipy 
drogowców, które podsypują piasek 
lub żwirek w wystające z asfaltu 
dziury, ale po kilku deszczowych 
dniach wszystko się wymywa, dziury 
pozostają i tworzy się jeszcze większy 
bałagan. Poza tym jest to utrapienie 
nie tylko dla zmotoryzowanych, ale 
też dla pieszych, gdyż tworzą się po-
tężne kałuże, wszędzie zalega woda 
i nie można przejść. Kto za ten bała-
gan odpowiada i kiedy wreszcie ktoś 
zrobi z tą nieszczęsną ulicą porządek? 
Przecież to wstyd dla całego miasta – 
tak wygląd ulicy Przemysłowej opisał 
jeden z naszych Czytelników, który 
przesłał nam również zdjęcia drogi 
po deszczu. 

Przez lata na opisywanym trak-
cie jedynie cząstkowo uzupełniano 
ubytki i zapadliska. Gdy dwa temu 
poruszaliśmy temat pilnej moder-
nizacji ulicy, magistrat informował, 
że „(…) sprawa ta była rozpatrywana 
w czerwcu 2013 roku, po wystąpieniu 
przedstawicieli firm zlokalizowanych 
przy tej ulicy. Wówczas nie doszło do 
wypracowania wspólnego stanowiska 
w sprawie partycypacji w kosztach 
remontu przedmiotowej drogi”. Od 
tamtego czasu na gruntowny remont 
w miejskiej nie było pieniędzy.

Teraz sytuacja uległa zmianie. 
Dla wszystkich użytkowników tej 
drogi mamy dobre wiadomości. W te-
gorocznym budżecie na gruntowną 
modernizację traktu zapisano 350 
tys. złotych. Wiadomo, że prace będą 
podzielone na etapy. - To z powodu 

ograniczonych środków w budżecie 
gminy i braku możliwości pozyska-
nia funduszy zewnętrznych na te 
inwestycję. Obecnie przygotowujemy 
przetarg, który zostanie ogłoszony 
w czerwcu, a dotyczył będzie pierw-
szego etapu realizacji przedsięwzięcia. 
Prace rozpoczną się od skrzyżowania 
z drogą krajową 94. Zakres robót 
obejmuje budowę kanalizacji desz-
czowej, podbudowy i nawierzchnię 
asfaltową – informuje rzecznik pra-
sowy urzędu Michał Latos.

Według szacunków magistratu, 
pierwszy etap prac potrwa około 
trzech miesięcy od podpisania 
umowy, „(...) choć to w znacznej 
mierze uzależnione jest od warunków 
atmosferycznych”.

Nieuważny kierowca
Olkusz

Piotr�Kubiczek

To miała być zwykła i krótka 
– bo na dystansie jednego przy-
stanku – podróż mamy z dwójką 
małych dzieci. Niestety, tym razem 
skorzystanie z autobusu linii „M” 
zakończyło się dużymi nerwami 
i uzasadnionym żalem pasażerki 
do kierowcy.

Popołudniem 19 maja, dokład-
nie o godz. 17:14 Urszula Oleksiak 
razem ze swoim 7-letnim synem 
i 4-miesięczną córką, na przystanku 
Olkusz Basen wsiadła do autobusu 
linii „M”. - Chciałam wysiąść na przy-
stanku koło szpitala. Najpierw wysia-
dło kilka osób, dopiero ja z wózkiem. 
Wysiadałam środkowymi drzwiami. 
Najpierw ja, potem dopiero zaczęłam 
wyjeżdżać wózkiem. W tym czasie 
kierowca zaczął zamykać drzwi – re-
lacjonuje nasza Czytelniczka, która 
całą sprawę postanowiła nagłośnić.

Jak wynika ze słów kobiety, 
drzwi przytrzasnęły przednie kółka 
wózka. - Zaczęłam się szarpać, żeby 
je wyciągnąć. Ktoś chyba krzyknął, 
żeby kierowca jeszcze raz otworzył 
drzwi, bo utknęłam – dodaje Urszula 
Oleksiak. Na domiar złego po tym, jak 
kobieta w końcu wysiadła z autobu-
su, jej syn pokazał nogę i przyznał, że 
i jego przytrzasnęły zamykające się 
drzwi. „Pamiątką” po tym zdarzeniu 
jeszcze przez kilka dni będzie u 7-
latka pokaźny siniak.

- Kierowca nawet nie raczył wyjść, 
przeprosić za całą sytuację. Nie zapy-
tał, czy wszystko u nas w porządku. 
To totalny brak kultury i empatii. Co 
prawda z nerwów nie spojrzałam na 
numery autobusu, ale właściciel linii 
na pewno będzie wiedział, który z jego 
pracowników był odpowiedzialny za 
ten kurs – zaznacza zbulwersowana 

pasażerka. Kobieta sprawę postano-
wiła nagłośnić, wnosząc przy tym ofi-
cjalną skargę na piśmie do olkuskiego 
ZKG „KM”. - To już nie pierwszy raz 
kiedy słyszę o podobnych sytuacjach 
na tej linii. Sama już nie raz byłam 
świadkiem, kiedy kierowcy jechali jak 
szaleni, potem gwałtownie hamowali, 
a skręcając nagminnie wymuszali 
pierwszeństwo przejazdu – przyznaje 
Urszula Oleksiak, która w piśmie 
skierowanym do Związku zażądała 
wyciągnięcia konsekwencji w stosun-
ku do kierowcy prowadzącego wtedy 
autobus.

Zarząd Związku Komunalnego 
Gmin „Komunikacja Międzygminna” 
sprawę pani Urszuli potraktował 
priorytetowo. Z uwagą przyjął relację 
pasażerki, o całym zajściu informując 
właściciela linii, jak również wzywając 
kierowcę na rozmowę dyscyplinarną. 
- W związku ze skargą, jaką otrzyma-
liśmy od Pani Oleksiak, przeprowa-
dziliśmy postępowanie wyjaśniające. 
Wynika z niego, że do całej sytuacji 

doszło nieumyślnie, na skutek ogra-
niczonej widoczności w autobusie, 
wynikającej z dużej liczby przewożo-
nych pasażerów – wyjaśnia Tadeusz 
Chwast, przewodniczący ZKG „KM”.

Jednocześnie w imieniu Związku 
jego szef przeprosił kobietę za zaist-
niałą sytuację i zarazem zapewnił, że 
instytucja dołoży wszelkich starań, 
aby kierowcy wykonywali swoją 
pracę rzetelnie oraz zwracali większą 
uwagę na podróżujących pasażerów. 
- Kierowca w/w linii został pouczony, 
wyraził skruchę, a w przypadku wy-
stąpienia podobnych sytuacji, zosta-
nie ukarany zgodnie z łączącymi nas 
umowami przewozowymi – dodaje 
przewodniczący Chwast.

Przy okazji tej historii warto 
pamiętać, że wszyscy operatorzy linii 
autobusowych w ZKG „KM” posiadają 
polisy ubezpieczeniowe od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. W przy-
padku ewentualnych roszczeń, należy 
się zwrócić bezpośrednio do właścicie-
la firmy obsługującej daną linię.
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Koniec roku szkolnego  to 
tradycyjnie czas podsumowań. Co 
ciekawego wydarzyło się w Dwójce 
w tym czasie? Oto teleekspresowa 
relacja z II LO.

Nowy rok szkolny 2016/17 
rozpoczęliśmy od integracji z na-
szymi pierwszakami. Odbył się 
rajd do Rabsztyna i wspólne 
warsztaty, przypieczętowane jak 
na koniec lata przystało, pieczo-
nymi ziemniakami.  Wrześniowe 
niebo nad Dwójką rozbłysło set-
kami balonów wysłanymi podczas 
festiwalu światła „250 Marzeń 
do Nieba”. We wrześniu święto-
waliśmy też  Europejski Dzień 
Języków w Instytucie Goethego 
w Krakowie uczestnicząc w zaję-
ciach, grach i animacjach języko-
wych, a w ramach Jubileuszowej 
25- letniej edycji wymiany polsko- 
niemieckiej gościliśmy młodzież 
z partnerskiej szkoły w Kirn. 

Październik to tradycyjnie 
obóz integracyjno- edukacyjny dla 
klas pierwszych- wspólna nauka, 
integracja i mnóstwo dobrej 
zabawy- tym razem w Suchej koło 
Zakopanego. Listopad to wyjazd 
na obóz językowy „EuroWeek”  do 
Długopola, gdzie młodzież  przez  
5 dni  pod opieką wolontariuszy 
z całego świata doskonaliła swoje 
umiejętności z języka angiel-
skiego. Ponadto w listopadzie 
w ramach projektu „Zachować 
Pamięć. Historia i kultura dwóch 
narodów” młodzież naszej szkoły 
spotkała się z  ponad 100 osobową 
grupą młodzieży z Izraela- wspól-
ne zajęcia, multimedialna lekcja 
o historii Olkusza i tańce pomogły 
nawiązać znajomości i przybliżyć 
zarówno historię jak i kulturę obu 
krajów.

W listopadzie postawiliśmy 
też na profilaktykę, biorąc udział 
w evencie „Jabłko zamiast pa-
pierosa” i w programie profilak-
tycznym dotyczącym zakażenia 
wirusem HPV.

W grudniu nie zbrakło atrak-
cji dla informatyków- obchody Ty-
godnia Edukacji Informatycznej, 
w ramach którego po raz czwarty 
uczniowie uczestniczyli w projek-
cie „Hour of Code” i warsztatach 
prowadzonych przez pracownika 
Microsoftu. 

Grudzień to też miesiąc Szla-
chetnej Paczki. I w tym razem 
uczniowie Dwójki okazali swoje 
wielkie serca wspierając wybraną 
rodzinę.

Pod koniec roku nowe  atrak-
cje znaleźli  dla siebie językow-
cy, już po raz siódmy realizując 
projekt „Enter Your Future”. 
Przez dwa grudniowe tygodnie 
uczniowie uczestniczyli w  warsz-

tatach kulturowo-językowych 
prowadzonych przez gości z Ma-
lezji i Iranu.

W styczniu niektórzy zaczęli 
przygotowywać się do Studniów-
ki…i myśleć coraz intensywniej 
o maturze. Właśnie dla nich odbył 
się w marcu przedmaturalny 
obóz edukacyjny. Od pięciu lat 
maturzyści z II LO wyjeżdżają do 
Szczyrku, aby poświęcić czas na 
intensywną naukę i powtórki do 
tego ważnego egzaminu.

Wiosna, to czas rewizyty u na-
szych niemieckich partnerów. 
Tym razem to uczniowie Dwójki 
polecieli do Kirn, szlifować język 
niemiecki.

W marcu zaprosiliśmy w mury 
naszej szkoły gimnazjalistów po-
wiatu olkuskiego, żeby podzielić 
się z nimi kawałkiem naszego 
świata i pokazać im  to, z czego 
jesteśmy dumni. Odbyły się poka-
zowe lekcje i warsztaty anatomicz-
ne, które jak co roku wzbudziły 
wiele emocji.

Wiosną nowe wyzwania cze-
kały też na wolontariuszy: pomoc 
w przygotowaniach Good Deeds 
Day – po raz pierwszy organizo-
wanego w Polsce Dnia Dobrych 
Uczynków oraz  kurs audiode-
skrypcji.

Wakacje zbliżają się szybkimi 
krokami….większość z nas wycze-
kuje na nie z tęsknotą, a niektórzy 
uczniowie Dwójki  już wygrzewają 
się pod greckim słońcem podczas 
obozu turystyczno-językowego, 
który  co roku odbywa się  w II LO 
na przełomie maja i czerwca.

W mijającym roku szkolnym 
w naszej szkole nie zabrakło  rów-
nież wydarzeń naukowych, kultu-
ralnych i sportowych. Uczniowie 
II LO brali udział w konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych, 
niejednokrotnie odnosząc w nich 
sukcesy, także na poziomie ogól-
nopolskim. Nasi uczniowie sta-
wali też na podium w zawodach 
sportowych powiatowych i rejo-
nowych.

Kończący się rok szkolny 
to też wyjazdy do teatru(także 
w języku angielskim), do kina 
i na wystawy, na warsztaty na 
wyższych uczelniach  i  do ob-
serwatorium astronomicznego. 
To dyskoteki, audycje radiowe- 
„Tętno Żeromskiego”, wspólne 
wypady do Energylandii i Jampci-
ty.  To setki godzin spędzonych ze 
sobą  na nauce, pracy, inspiracji, 
na wspólnych rozmowach i prze-
myśleniach. To nasz czas. Zapra-
szamy do Naszego Świata. 
Dwójka- jedna szkoła wiele 
możliwości.

Migawki z „Dwójki”
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

XI Międzywojewódzka 
Olimpiada Przedszkolaków

bukOwnO
Agnieszka�Zub

W miniony wtorek już po raz 
jedenasty na hali sportowej MOSiR 
Bukowno odbyła się Międzywoje-
wódzka Olimpiada Sportowa „Od 
przedszkolaka do olimpijczyka”. 
W konkursowych zmaganiach 
wzięły udział dzieci z przedszkoli 
w Bukownie, Bukownie Starym, 
Podlipiu, Krzykawie, Bolesławiu 
i Sławkowie. Inicjatorem imprezy 
było Miejskie Przedszkole w Bu-
kownie.

Olimpiada rozpoczęła się wnie-
sieniem olimpijskiej flagi oraz uroczy-
stym zapaleniem olimpijskiego ognia. 
Po prezentacji drużyn rozpoczęły się 
rozgrywki sportowe. W ramach za-
wodów mali sportowcy wzięli udział 
w nastepujących konkurencjach: 
sztafeta z szarfami, rzut woreczkiem 

do celu, sztafeta z pałeczką, piłka 
w tunelu oraz tor przeszkód.

Wyniki: 
I miejsce – „Gumisie” z Przedszkola 
w Bukownie (ul. Niepodległości)

II miejsce – „Pszczółki” z Przedszkola 
Sióstr Prezentek w Bukownie

III miejsce – „Bursztynki” z Przed-
szkola w Sławkowie

IV miejsce ex aequo – „Biedronki” 
z Przedszkola w Bukownie Starym, 
„Motylki” z Przedszkola w Krzykawie 
oraz „Misie” z Przedszkola w Bole-
sławiu

V miejsce – „Kaczuszki” z Przedszkola 
w Bukownie (ul. Niepodległości)

VI miejsce – „Skarby” z Przedszkola 
w Sławkowie

VII miejsce ex aequo – „Żabki” 
z Przedszkola w Podlipiu i „Biedron-
ki” z Przedszkola w Bukownie (ul. 
Niepodległości).

Coroczna Olimpiada Przedszko-

laków, mimo że organizowana dla 
małych sportowców, ma całkiem 
profesjonalną oprawę. Uroczyste 
wniesienie olimpijskiej flagi, zapale-
nie symbolicznego znicza, prezentacja 
uczestników i wspólne wykonanie 
hymnu państwowego pozwalają 
dzieciom poczuć smak sportowej 
rywalizacji na najwyższym poziomie, 
a doping zgromadzonej na hali spor-
towej publiczności z pewnością dodał 
maluchom siły do walki o najwyższe 
miejsca. Zwycięskie drużyny otrzy-
mały puchary i zasłużone medale, 
a wszyscy uczestnicy sportowych 
zmagań – upominki.

Małym sportowcom nagrody 
wręczał m.in. burmistrz Bukowna 
Mirosław Gajdziszewski, pod którego 
patronatem odbywała się impreza.
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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

2,76 zł*
*cena netto, do 40 znaków.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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:

Ogłoszenia 
drobne

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

Wylewki agragatem mixokret
510 191 033 Fachowa ekipa

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

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

najlepiej. Tel.(512)898278.

=Komis Rowerowy, p³acimy 
gotówk¹, elektronarzêdzia, kosiarki 
elektryczne, spalinowe, art. sate-
litarne, rtv-agd, pralki. Lombard, 
Plac Targowy. Tel.(502)261113.

uSŁuGi
=FiRmA iNTROLIGATORSKA 
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 19 (naprzeciwko „Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (du¿a iloœæ 
kolorów), bindowanie, termobindo-
wanie, bigowanie, z³ocenie metod¹ 
termodruku.

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

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

eleKTROTechNiczNe

=Naprawa telewizów.  
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.

lombard po¿yczki pod zastaw, 
najd³u¿ej dzia³aj¹ca firma na rynku. 

Olkusz, Szpitalna 16.  
Tel.(32)6454746.

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 wyko-
nania w domu u klienta). Tel.
(600)057912.

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

FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtañsze zdjêcia 

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

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

mOTORyzAcJA
=OleJe, FilTRy, AKceSORiA 
i PROFeSJONAlNe NARzêDziA 
SAmOchODOWe F.H.U. 
„SWEMOT”, Olkusz, ul. Sikorka 21. 
Tel.(32)6450660, czynne: 8-19.

=AuTO-PlAST sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bie¿¹ce
- czêœci i akcesoria
- lakiery samochodowe  
ju¿ od 17 z³/100 ml
- lakiery spray do wszytkich  
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysi¹clecia 1B, Tel.
(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.

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

=AUTO SKUP GOTÓWKA, OSO-
BOWE 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.

=Sprzedam Ford C-max, 1.6TDCi, 
2008, historia serwisowa, 17600 z³. 
Tel.(665)960910.

NieRuchOmOŚci
DOmy

=Sprzedam dom w Trzebienicach 
ko³o Wolbromia, okolica ekolo-
giczna, dwa osobne mieszkania 
(122 m2, 40 m2), osobne wejœcia. 
Tel.(602)116385.

lOKAle uŻyTKOWe

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

PRAcA
=Przyjmê do biura spedytora 
na transport miêdzynarodowy, 
znajomoœæ j.angielskiego, równie¿ 
do przyuczenia. Tel.(509)020901.
=Przyjmê kierowcê na transport 
miêdzynarodowy, C+E, na ch³odnie, 
wyjazdy tygodniowe.  
Tel.(666)352660.
=40 lat, wyksza³cenie wy¿sze 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.
=Zatrudniê na stanowisko 
stró¿a osobê z orzeczeniem min.  
II grupa. Tel.(509)020901.

=Zatrudniê do biura osobê z orze-
czeniem min. II grupa.  
Tel.(509)020901.

=Firma ¯abka poszukuje Fran-
czyzobiorców. Dogodne warunki 
wspó³pracy. Tel.(605)945842, 
gronek.katarzyna@zabka.pl

RóŻNe
=Sprzedam Smartfon Sony 
Xperia e5 lTe NFc. 550 zł do 
negocjacji. Nowy, nawet nie 
włączany. Tel. 737 477 731
=Stoisko nr 3 zaprasza! 
W sprzeda¿y nowe wzory 
d¿insów, kolorowe bawe³niane, 
kurtki letnie, katany, rozmiary do 
130 cm w pasie. Targowisko ul. 
S³awkowska, wt., pt. i sob. do 
14.00.
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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

badania kierowców
Anna Mendak lek. med. specjalista chorób 
wewnętrznych, badanie kandydatów na kierow-
ców, wtorek 16.00-18.00. Olkusz, ul. kr. K. Wiel-
kiego 64. Rej. tel.(32)6454470.

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.

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 
neurologii i rehabilitacji medycznej – badania 
sportowo-lekarskie dzieci i młodzieży do 23 r. ż., 
kwalifikacja na obozy sportowe. Rejestracja 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. Olkusz, 
ul. Nowowiejska 11. Godziny przyjęć: pon., wt.,  
śr.,  czw. 10-12, 16-18. Rejestracja telefoniczna 
codziennie: 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

Katarzyna Rataj – Pająk lek. med. specjalista 
chorób oczu, badania okulistyczne niemowląt, 
dzieci i dorosłych. VIS – OPTICA, Olkusz, Al. 1000-
lecia 20. Rejestracja codziennie tel. 784 820 130, 
przypadki pilne 508 177 970.

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.

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 20, 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. Przyjmuje środa, piątek 13.00-
19.00, czw. od 15.00. Rejestracja telefoniczna 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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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 lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00-
18.00. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. Rej. Tel.
(32)6454470.

stomatologIa
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. Olkusz, 
kr. Kazimierza Wlk. 54a. Gabinet stomatologiczny 
czynny poniedziałek 10.00-18.00, środa 9.30-
18.00. Tel.(660)725411.
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

02-06-2017 Piątek ul. K. K. Wielkiego 14

03-06-2017 Sobota ul. Buchowieckiego 15A

04-06-2017 Niedziela ul. Konopnickiej 4

05-06-2017 Poniedziałek ul. mickiewicza 7

06-06-2017 Wtorek ul. Skwer 6

07-06-2017 Środa ul. K. K. Wielkiego 24

08-06-2017 czwartek ul. Rabsztyńska 2
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KALENDARIUM

=02 czerwca
16:00 Riko prawie bocian (2D) 
18:00 Gwiazdy (2D Pl) 
20:00 Szybcy i Wściekli 8 (2D NAPISY) 
=03 czerwca
10:00 Filmowy Dzień Dziecka - seanse niespodzianki, 
akcja ‘Happy Seats’ / wstęp wolny / 
12:00 Filmowy Dzień Dziecka - seanse niespodzianki, 
akcja ‘Happy Seats’ /wstęp wolny/ 
16:00 Riko prawie bocian (2D) 
18:00 Gwiazdy (2D Pl) 
20:00 Szybcy i Wściekli 8 (2D NAPISY) 
=04 czerwca
16:00 Riko prawie bocian (2D) 
18:00 Gwiazdy (2D Pl) 
20:00 Szybcy i Wściekli 8 (2D NAPISY) 
=05 czerwca
16:00 Riko prawie bocian (2D) 
18:00 Gwiazdy (2D Pl) 
20:00 Szybcy i Wściekli 8 (2D NAPISY) 
=06 czerwca
16:00 Riko prawie bocian (2D) 
18:00 Gwiazdy (2D Pl) 
20:00 Szybcy i Wściekli 8 (2D NAPISY) 

=02 czerwca
16:00 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (2D) 
16:15 Teraz i w godzinę śmierci (2D Pl) 
18:00 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (3D) 
18:15 The Circle: Krąg (2D NAPISY) 
20:00 Uciekaj! (2D NAPISY) 
20:15 Song to Song (2D NAPISY) 
=03 czerwca
10:30 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (2D) 
12:30 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (2D) 
14:30 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (2D) 
16:30 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (2D) 
18:30 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (2D) 
20:15 Song to Song (2D NAPISY) 
20:30 Uciekaj! (2D NAPISY) 
=04 czerwca
14:30 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (2D) 
16:00 Teraz i w godzinę śmierci (2D Pl) 
16:15 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (3D) 
18:00 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (3D) 
18:15 The Circle: Krąg (2D NAPISY) 
20:00 Uciekaj! (2D NAPISY) 
20:15 Song to Song (2D NAPISY) 
=06 czerwca
16:00 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (2D) 
16:15 Teraz i w godzinę śmierci (2D Pl) 
18:00 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (3D) 
18:15 The Circle: Krąg (2D NAPISY) 
20:00 Uciekaj! (2D NAPISY) 
20:15 Song to Song (2D NAPISY) 
=07 czerwca
16:00 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (2D) 
18:00 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (3D) 
18:15 The Circle: Krąg (2D NAPISY) 
20:00 Uciekaj! (2D NAPISY) 
20:15 Song to Song (2D NAPISY) 
=08 czerwca
16:00 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (2D) 
16:15 Teraz i w godzinę śmierci (2D Pl) 
18:00 Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski (3D) 
18:15 The Circle: Krąg (2D NAPISY) 
20:00 Uciekaj! (2D NAPISY) 
20:15 Song to Song (2D NAPISY) 

=03 czerwca
10:00 IX Otwarte Mistrzostwa Jury Krakowsko-
Częstochowskiej Oyama Karate Dzieci i Młodzieży
=06 czerwca
09:00 XXXVII Spartakiada Dzieci i Młodzieży Miasta i 
Gminy Olkusz - Stadion MOSiR Olkusz, ul. 29-listopada

=07 czerwca
10:00 Gala wręczenia nagród eliminacji gminnych 
i powiatowych 62. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego

=05 czerwca
Akademia Dobrych Manier w ramach Akademii 
Aktywnego Seniora

=03 czerwca
10:00 Rowerowa Gra Miejska „Zagadkowe Miasto” 
=06 czerwca
10:00 IV akcja „Całe Bukowno czyta dzieciom”
17:00 Wykład Uniwersytetu Otwartego w Bukownie 
=07 czerwca
10:00 IV akcja „Całe Bukowno czyta dzieciom” 

=04 czerwca
17:15 Spektakl teatralny „Śpiąca Królewna” w wykonaniu 
Teatru Małego Widza KLUCZOGRÓD

=02 czerwca
13:00 - 20:00 Zajęcia muzyczne dla dzieci 
15:00 Ognisko Żaczek - nauka gry na gitarze 
17:00 Kółko szachowe dla dzieci 
=03 czerwca
09:00 Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży 
09:00 - 14:00 Zajęcia taneczne ZPiT Wolbromiacy 
10:00 Klub Małego Odkrywcy 

11:00 Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży 
12:00 Klub Małego Odkrywcy 
15:00 Ognisko Żaczek - nauka gry na gitarze 
17:00 Koło teatralne DK Wolbrom Eviva L’arte (zajęcia 
dla dorosłych) 
=04 czerwca
15:00 Dzień Dziecka z Domem Kultury w Wolbromiu 

=02 czerwca
09:00 - 12:00 Przyszłość jest dziś – 3 dni z fantastyką. 
Przebudzenie opowieści – fantastyczny LARP w 
Bibliotece 
13:00 - 14:30 „Dlaczego dzieci kochają fantastykę” 
wykład Grażyny Lewandowicz-Nosal dla rodziców, 
nauczycieli i bibliotekarzy 
16:00 - 17:00 „Zabawy z książką” - zajęcia plastyczno-
czytelnicze dla dzieci w wieku 5 – 8 lat 
=03 czerwca
10:00 - 11:00 Soboty on-line 
11:00 - 12:00 Bajkowe soboty dla dzieci 
11:00 - 12:00 Lokalny Klub Kodowania 
=05 czerwca
10:00 - 12:00 XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom „Czary, magia i fizyka na wesoło. Z książką na 
tronie nauki” 
=06 czerwca
10:00 - 12:00 XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom „Czary, magia i fizyka na wesoło. Z książką na 
tronie nauki” 
=07 czerwca
10:00 - 12:00 XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom „Czary, magia i fizyka na wesoło. Z książką na 
tronie nauki” 
=08 czerwca
10:00 - 12:00 XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom „Czary, magia i fizyka na wesoło. Z książką na 
tronie nauki” 
16:00 - 17:00 Książkowe ekspresje - parateatralne 
warsztaty dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat 

=02 czerwca
15:15 - 15:45 Klub Motyli Książkowych 
=05 czerwca
10:00 - 12:00 Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 
- „O rusałce Amelce i żabce Martynce” - grupa 
przedszkolna Motylki 
15:15 - 17:45 Język angielski dla dzieci - zajęcia w trzech 
grupach 
=06 czerwca
11:00 - 13:00 „Dogoń dzieci w sieci” - zajęcia 
komputerowe dla dorosłych 
15:00 - 16:00 Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - 
Wróżka czyta najpiękniejsze baśnie 
16:30 - 18:00 Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 
- „Baśnie, bajki, bajeczki. Czytelnicze spotkanie z 
ulubionymi książkowymi bohaterami” - Filia nr 2, ul. 
Wiejska 9
16:30 - 17:30 Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - 
świetlica środowiskowa „Ogniki” 
=07 czerwca
10:00 - 12:00 Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - 
Misie lubią dzieci - czytamy opowiadania Katarzyny Zychli 
(II klasa SP) 
15:00 - 17:00 Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - 
„Lokomotywa” J. Tuwima - wspólne czytanie - Filia nr 3, 
ul. Olkuska 8
15:00 - 16:00 Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - 
Wróżka czyta najpiękniejsze baśnie 
15:15 - 18:00 Uśmiechnij się z bajką 
=08 czerwca
15:00 - 16:00 Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - 
Wróżka czyta najpiękniejsze baśnie 

=Galeria zaprasza do zwiedzania ekspozycji stałej 
malarstwa współczesnego polskiego, europejskiego 
i światowego z kolekcji Sztuki Współczesnej BWA 
w Olkuszu, w której zgromadzono ok. 400 prac 
wykonanych różną techniką - większość dzieł 
eskponowana jest w salach na I i II piętrze.
=02 czerwca
19:00 Koncert muzyki klezmerskiej w wykonaniu „Magda 
Brudzińska Klezmer Trio”
=04 czerwca
18:00 Wernisaż wystawy „Artyści Olkuscy 2017”. Koncert 
kwartetu smyczkowego Con Affetto

=02 czerwca
18:00 Klub Seniora Relaks  
18:30 Trening interwałowy  
=05 czerwca
15:30 Nauka gry na pianinie  
16:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy)  
17:45 Plastyka dla dzieci  
20:30 Zumba  
=06 czerwca
16:20 Zdrowy kręgosłup  
16:45 Język angielski (podział na grupy)  
17:00 Zajęcia krawieckie  
17:15 Muzyczna uczta  
18:30 Trening interwałowy  
=07 czerwca
15:30 Nauka gry na pianinie  
16:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy)  
17:00 Zajęcia krawieckie  
=08 czerwca
19:30 Latin Dance  

=05 czerwca
15:50 - 16:50 Joga 
16:00 - 17:30 Zbiórka ZHP (Związek Harcerstwa 
Polskiego) 
17:30 - 19:00 Zajęcia plastyczne dla dzieci „Projekt 
koszulki” 
18:00 - 19:00 Zumba na świeżym powietrzu (plac za SP 10) 
=06 czerwca
17:00 - 18:00 Klub Kresowy: różnice kulturowe 
=07 czerwca
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 
=08 czerwca
16:45 - 17:15 Język rosyjski dla dzieci 
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) 

=02 czerwca
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 
=05 czerwca
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 
16:00 Zajęcia ruchowe przy muzyce 60+ 
17:00 - 18:00 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 
=06 czerwca
14:00 - 18:00 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 - 17:00 Międzypokoleniowy Kącik Komputerowy 
dla zaawansowanych 
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
17:00 - 18:00 Klub Magicznej Nitki 
17:00 - 18:00 Spotkanie grupy teatralnej Lęgowisko 
=07 czerwca
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 - 19:00 Wspólne Śpiewanie 
16:00 - 17:00 Joga dla Seniorów 
16:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy 
=08 czerwca
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 KDKF - Kino Seniora. Yesterdey reż. Radosław 
Piwowarski 
17:00 Spotkania Kół Wędkarskich Nr1 i Nr2 PZW 

=02 czerwca
15:00 - 19:00 Gadżety elektroniczne niestraszne dla 
seniora 
15:00 - 19:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, Małe 
Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
16:00 - 17:00 Zajęcia na basenie 
=05 czerwca
16:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne dla 
seniora 
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, Małe 
Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
18:15 - 19:05 Fitness 50+ 
19:05 - 19:50 Gimnastyka korekcyjna 
=06 czerwca
16:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne dla 
seniora 
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, Małe 
Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
=07 czerwca
16:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne dla 
seniora 
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, Małe 
Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
18:15 - 19:05 Gimnastyka korekcyjna 
19:05 - 19:50 Fitness 50+ 
=08 czerwca
16:00 - 17:00 Korepetycje z matematyki 
16:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, Małe 
Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
17:00 - 19:00 Słowikowe metamorfozy ciała i ducha: 
Kosmetyczka 

=03 czerwca
08:30 Rajd Rowerowy im. św. Jana Pawła II - Parafia 
NMP w Kluczach
12:30 Miejsko-Gminne zawody Strażackie oraz Festyn 
Rodzinny w Zedermanie - Boisko w Zedermanie
14:00 Piknik Rodzinny i Dzień Dziecka w Bydlinie - 
Stadion w Bydlinie
16:00 Uroczystość Jubileuszowa 790-lecia wsi Bogucin - 
Plac Wiejski w Bogucinie Dużym
17:00 V liga piłki nożnej: Przebój Wolbrom - Sokół 
Kocmyrzów - Stadion w Wolbromiu, ul. Leśna 2
18:00 V liga piłki nożnej: Leśnik Gorenice - Błękitni 
Modlnica - Stadion w Gorenicach
=04 czerwca
17:00 V liga piłki nożnej: Przemsza Klucze - Orzeł 
Iwanowice - Stadion w Kluczach, ul. Rudnicka
=05 czerwca
18:00 Sobótka na Czubatce - Wzgórze Czubatka w 
Kluczach


