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Budowy nowego przedszkola w Sienicznie nie 
będzie. Pieniądze z BO zostaną przeznaczone na 
doraźne remonty w istniejącej placówce.
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W Olkuszu odbyły się trzydniowe obchody 75. 
rocznicy zagłady Żydów zamieszkujących przed 
laty Srebrne Miasto. 
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Główną atrakcją Święta Gminy Bolesław był 
występ zespołu „Weekend”. Bawiliśmy się razem 
z Wami ponownie mówiąc TAK bezpieczeństwu.
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„Trojaki Olkuskie” 
trafiły do 

najlepszych firm
� Więcej�na�stronie 2

olkusz
Wiola�Woźniczko

Od lat działają na lokalną, kra-
jową lub międzynarodową skalę. Ich 
wyroby oraz usługi cieszą się uzna-
niem klientów. Przede wszystkim 
łączy ich jednak to, że powstały na 
terenie gminy Olkusz. Mowa o trzech 
przedsiębiorstwach, nagrodzonych 
w tegorocznej edycji „Trojaka Olku-
skiego” - nagrody Burmistrza Miasta 
i Gminy Olkusz.
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Trojaki wręczono po raz drugi. 
Statuetki to dzieło znanej artystki 
Wioletty Saroty-Stach. Nawiązują do 
tematyki biznesu i przedsiębiorczo-
ści. Całość przypomina skarbonkę 
z monetą będącą repliką trojaka 
olkuskiego, monety bitej w królew-
skiej mennicy za czasów świetności 
Olkusza. Marmurowa podstawa oraz 
metalowy trzon symbolizują solidne 
podstawy, konieczne w każdej dobrze 
prosperującej firmie. 

Spośród wszystkich zgłoszeń ka-
pituła konkursowa wyłoniła trzy naj-
lepsze firmy: MTD Mariusz i Łukasz 
Dziura Spółka Jawna, Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych i Trans-
portowych mgr Zbigniew Kwinta 
oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
DUHEN Henryk Duraj. Uroczysta gala 
wręczenia pamiątkowych statuetek 
odbyła się w Centrum Kultury.

- To dla mnie zaszczyt być tutaj 
z Państwem. Chciałbym, abyśmy 
potrafili doceniać lokalnie tych, 

którzy dają miejsca pracy i pomagają 
w rozwoju Gminy Olkusz. Na naszym 
terenie prężnie działa kilka tysięcy 
podmiotów gospodarczych. Wśród 
nich są firmy, których działalność jest 
wzorem przedsiębiorczości. Bardzo 
dobrze wiem, jak wiele pracy Państwo 
wkładają, aby odnieść sukces. Przy 
dzisiejszej okazji chciałbym powie-
dzieć wszystkim Państwu gratuluję 
i dziękuję – mówił burmistrz Roman 
Piaśnik.

Statuetka przyznawana w ka-
tegorii ogólnej trafiła do firmy MTD 
Mariusz Dziura, która istniejące od 
1991 roku. Kapituła konkursowa 
doceniła fakt, że przedsiębiorstwo 
dzięki ciągłym inwestycjom, podnosi 
jakość świadczonych usług, szcze-
gólnie dbając o to, co najważniejsze: 
profesjonalne podejście do klienta, 
które możliwe jest dzięki zaangażowa-
niu doświadczonego i profesjonalnego 
zespołu. Wieloletnie doświadczenie 
w branży transportowej pozwala 
firmie MTD Transport i Spedycja 
Dziura z powodzeniem realizować 
usługi w najwyższych standardach 
międzynarodowych.

W kategorii mikroprzedsiębiorca 
nagrodzono Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych i Transportowych mgr 
Zbigniew Kwinta, obecne na rynku od 
25 lat. - Przedsiębiorstwo powstało 
z potrzeby chwili oraz chęci niesienia 
pomocy tym ludziom, którzy zostali 
dotknięci największym bólem – stratą 
bliskiej osoby. Dzięki zorientowaniu 
przedsiębiorstwa na realizację idei 
„pomocy ludziom w potrzebie”, zakład 
pozwala rodzinie pogrążonej w żałobie 
zapomnieć o sprawach przyziemnych, 
w pełni wyręczając ją w urzędo-
wych formalnościach. 25 lat istnie-
nia Przedsiębiorstwa podsumować 
możemy maksymą „pomoc drugiemu 
człowiekowi w nieszczęściu jest celem 
najważniejszym i najwyższym” - tak 
swój wybór uzasadniła kapituła.

25-lecie działalności obchodzi 
w tym roku również Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe DUHEN Henryk 
Duraj. Właśnie ta firma została 
wyróżniona Srebrnym Trojakiem 
2016. Przedsiębiorstwo produkuje 
i montuje konstrukcje metalowe, 
wykonuje też specjalistyczne roboty 
budowlane. Firma znana jest nie 

tylko na terenie Polski, ale i na terenie 
wielu innych krajów. -Kompleksowa 
obsługa kontrahentów i zaangażowa-
nie w utrzymanie wysokiej i stabilnej 
pozycji rynkowej, między innymi 
dzięki współpracy z największymi 
spółkami zajmującymi się budową 
infrastruktury, powodują, że firma 
DUHEN z powodzeniem funkcjonuje 
na rynku już od 25 lat – to fragment 
uzasadnienia kapituły.

Podczas gali burmistrz Roman 
Piaśnik oraz dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Olkuszu Beata 
Soboń wręczyli podziękowania spon-
sorom tegorocznych Dni Olkusza.

Zwieńczeniem gali były występy 
uczniów Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I Stopnia w Olkuszu:. Publiczno-
ści zaprezentowali się: Klara Liszka 
(fortepian), Oliwia Bryzik (gitara), 
Sonia Polak (skrzypce), Maria Ko-
tulska (fortepian), Oskar Świerczek 
(akordeon), Blanka Ból (wiolonczela), 
Maria Rutkowska (flet), Antonina 
i Maria Mittmann (duet fortepianowy), 
Maria Arkusz (akompaniament).

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

Obowiązujące od sześciu lat w całej Polsce zasady 
gospodarki odpadami komunalnymi znacząco przy-
czyniły się do ograniczenia zjawiska występowania nie-
legalnych składowisk śmieci. Jest tak dzięki temu, że 
mieszkaniec – w ramach obowiązkowej opłaty zgodnej 
z wypełnioną deklaracją – może przekazać dowolną 
ilość odpadów. Ich odbioru dokonują wyspecjalizowa-
ne firmy, z którymi gminy zawierają stosowne umowy. 
Niebawem kończy się okres obowiązy-
wania umowy na odbiór odpadów 
z nieruchomości na terenie gminy 
Olkusz. Nowa firma nie została jed-
nak jeszcze wybrana, ponieważ ceny 
zaproponowane przez potencjalnych 
wykonawców znacznie przekroczyły 
możliwości finansowe gminy.

- System gospodarki odpadami komu-
nalnymi w myśl obowiązujących przepisów 
powinien sam się finansować. Oznacza to, że 
opłaty wnoszone przez mieszkańców ustalane są w takiej 
wysokości, by w całości pokryć wszystkie wydatki związane 
z odbiorem i utylizacją odpadów na terenie całej gminy – 
tłumaczy Łukasz Rychlewski, naczelnik Wydziału Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Podpisana w 2015 roku dwuletnia umowa na odbiór i za-
gospodarowanie odpadów opiewała na kwotę 6 778 080,00 
zł brutto. Opłaty w wysokości 7 zł i 14 zł miesięcznie od 
mieszkańca (w zależności od tego, czy odpady są segre-
gowane) pozwalały w całości finansować system gospo-
darki komunalnej. Ustawa prawo zamówień publicznych 
w 2015 roku dopuszczała możliwość, by o wyborze oferty 

przede wszystkim decydowało kryterium ceny. Wprowa-
dzona w ubiegłym roku zmiana tej ustawy zobowiązuje 
wszystkie podmioty prowadzące postępowania przetargo-
we do uwzględniania podczas oceny ofert również innych 
– pozacenowych – kryteriów.

Nowe brzmienie ustawy wymusiło na Gminie Olkusz 
zmianę dotychczas stosowanych kryteriów wyboru wyko-
nawcy. O ile w 2015 r. przy wyborze firmy odbierającej od-

pady głów-
ny nacisk kładzio-
ny był na cenę (96% oceny 
końcowej oferty), tak w bieżącym 
roku cena stanowić będzie tylko 60% osta-
tecznej oceny. Na pozostałe 40% składają się inne 
czynniki, takie jak jakość pojazdów służących do odbioru 
odpadów, dostępność biura obsługi mieszkańców oraz wy-
sokość ewentualnych kar umownych za każdy dzień opóź-
nienia wywozu odpadów.

W efekcie, oferty złożone w tegorocznym przetargu na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów znacznie przekracza-
ją kwotę zabezpieczoną na ten cel, wynoszącą ok. 6,7 mln 
zł. Dotychczasowy wykonawca – ALBA Miejskie Przed-
siębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. – przedstawił ofertę 
na 8,5 mln zł. Drugi oferent – konsorcjum firm z liderem 
AVR Sp. z o.o. z Krakowa – jeszcze wyższą, wynoszącą 
ok. 9,5 mln zł. Burmistrz Roman Piaśnik postanowił na-
tychmiastowo o tym fakcie poinformować radnych Rady  

Miejskiej.
- Przez lata udawało się nam utrzymy-

wać jedną z najniższych stawek za odbiór 
odpadów komunalnych. Efekty wprowadzo-

nej przez rząd zmiany ustawy o zamówieniach 
publicznych są jednak wyraźnie widoczne. 
Złożone oferty znacznie przerastają nasze 
możliwości finansowe. O wynikach przetargu 
natychmiast poinformowałem radnych Rady 
Miejskiej w Olkuszu, byśmy już teraz mogli 
wspólnie zastanowić się nad dalszym postę-
powaniem. Niebawem zostanie ogłoszony 

nowy przetarg. Kryteria oceny ofert zostaną 
nieco zmodyfikowane, choć już teraz wy-
raźnie widzimy, że nowe zasady zamówień 

publicznych pozwalają oferentom podno-
sić ceny usług i jednocześnie poprawić osta-

teczną ocenę kryteriami pozacenowymi. Nie mamy na  
to większego wpływu – komentuje burmistrz Roman Pia-
śnik.

Nowy przetarg zostanie ogłoszony w najbliższych ty-
godniach. O sprawie będziemy informować na bieżąco.

Zaskakujące wyniki przetargu  
na odbiór odpadów komunalnych

Bukowno 
świętuje 55 lat!
bukowno

Piotr�Kubiczek

W  tym  roku  Bukowno  świę-
tuje  55-lecie  nadania  praw miej-
skich.  Z  tej  okazji  dwudniowe 
święto w plenerze kusi mieszkań-
ców  i  gości  wieloma  atrakcjami. 
W  sobotę  głównym wydarzeniem 
będzie  koncert  zespołu  Dżem, 
a  niedziela  przy  ul.  Spacerowej 
upłynie w klimacie disco.

Następny weekend 24/25 czerw-
ca zapowiada się wybornie. Bukowno 
zaprasza do siebie oferując zabawę 
na najwyższym poziomie i w gronie 
prawdziwych gwiazd. Święto Miasta 
rozpocznie się już w piątek Galą Róż 
Biznesu, podczas której wzorem ubie-
głych lat burmistrz Mirosław Gajdzi-
szewski wręczy pamiątkowe statuetki 
najlepszym przedsiębiorcom.

Wspólna zabawa w plenerze roz-
pocznie się w sobotnie popołudnie. 
Pierwsze na scenie wystąpiąW dzieci 
z Miejskiego Przedszkola, a po nich ze 
swoim programem wystąpią „Pomo-
rzacy” - goście z zaprzyjaźnionej z Bu-
kownem nadmorskiej Ustki. Przed 
wieczornymi koncertami publiczność 
weźmie udział w tanecznym show, 
podczas którego wystąpią tancerze 
z szkoły „Marengo”, a także ci dużo 
młodsi z sekcji baletowej miejscowego 
MOK-u.

W sobotę jako pierwszy wystąpi 
Stefano Terrazzino (godz. 19:00), 

znany ze szklanych ekranów głównie 
z Tańca z Gwiazdami.Po nim swoje 
największe oraz te najnowsze przeboje 
zaprezentuje Jacek Stachursky (godz. 
20:30). Zwieńczeniem dnia będzie na-
tomiast występ legendarnego Dżemu, 
debiutującego ponad 40 lat temu. Tuż 
przed północą niebo nad Bukownem 
rozświetlą sztuczne ognie.

Niedzielne świętowanie o 15:00 
rozpoczną uczniowie Zespołów Szkół 
nr 1 i 2. Nie zabraknie też innych 
lokalnych artystów z sekcji wokalnej 
MOK i Studia Efendi Clue. Publiczność 
rozrusza także sekcja Fitness&Dance 
działająca przy TKKF Gwarek. Tra-
dycyjnym punktem corocznych Dni 
Bukowna jest również Ogólnopolski 
Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza 
Gajdziszewskiego. Organizatorzy liczą 
na rekord frekwencji uczestników. Na 
trasie nie zabraknie obcokrajowców. 
Gdy sportowcy będą walczyli o jak 
najlepsze czasy, na scenie wystąpią 
Chór „Animato”, Kapela „Bukowiacy” 
oraz Zespół Ludowy „Spod Buczyny” 
we wspólnym programie zatytułowa-
nym SENIORIADA.

Blok koncertowy utrzymany 
w konwencji disco rozpocznie zespół 
Bajera (18:30). Po nim Paweł Jesio-
nowski i jego Masters (20:00) bawić 
będą publikę takimi hitami jak „Żono 
moja”, czy „Słodka jak miód”, a ostat-
nim punktem w tegorocznym miej-
skim święcie będzie występ C-Boola 
(21:00). Imprezy towarzyszące: wesołe 
miasteczko, Super Game E-Sport, 
punkty gastronomiczne.
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Nowi 
dyrektorzy 
mianowani

powiat
Ewa�Barczyk

Przez  najbliższe  5  lat  od  1 
września  br.  funkcję  dyrektora 
wolbromskiego Zespołu Szkół im. 
R.  Traugutta  przy  ul.  Skalskiej 
będzie  pełnił  Piotr  Grojec,  który 
dotąd  kierował  IV  Liceum Ogól-
nokształcącym  im.  K.K.  Baczyń-
skiego w Olkuszu.  Kierownictwo 
olkuskiej  „Czwórki”  przejmie 
wybrana w kwietniowym konkur-
sie Katarzyna Polak, a dyrektorką 
II  Liceum  Ogólnokształcącego 
w  Olkuszu  zostanie  od  nowego 
roku szkolnego, również wybrana 
w konkursie Iwona Sroka.

Przypomnijmy, że w kwietniu br. 
przeprowadzono konkursy na trzy 
stanowiska kierownicze w szkołach, 
dla których organem prowadzą-

cym jest Powiat Olkuski. Konkurs 
na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół w Wolbromiu nie został wtedy 
rozstrzygnięty, gdyż żaden z dwóch 
kandydatów biorących w nim udział 
nie uzyskał bezwzględnej większości 
głosów komisji konkursowej. Decyzję 
o obsadzeniu tego stanowiska trzecim 
kandydatem, który w konkursie nie 
brał udziału podjął po konsultacjach 
z odpowiednimi instytucjami Zarząd 
Powiatu Olkuskiego 24 maja br.

Piotr Grojec ma duże doświadcze-
nie na stanowisku dyrektora szkoły 
ponadgimnazjalnej, gdyż olkuskiej 
„Czwórce” szefował przez ostatnie 10 
lat, a wcześniej przez 10 lat uczył w tej 
szkole języka polskiego. Nowy dyrek-
tor jest absolwentem LO wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół, którym będzie 
kierował.

Dobra zmiana 
w powiecie

powiat
Wiola�Woźniczko

Tak brzmi początek wiadomo-
ści zamieszczonej na fejsbukowym 
profilu olkuskiego starosty Pawła 
Piasnego. Chodzi o kolejną transzę 
spłaconego kredytu.

Kilka dni temu powiat zapłacił 
1 mln 200 tys. złotych starego za-
dłużenia. Gdy w grudniu ubiegłego 
roku pisaliśmy o budżecie na 2017 
rok szef powiatu twierdził, że uda 
się spłacić 6 mln 500 tys. złotych 
zaległości oraz około 500 tys. złotych 
obsługi kredytu. Tymczasem okazało 
się, że plan ten został zrealizowany już 
w pierwszym półroczu. Od stycznia do 
tej pory bowiem kwota uiszczonych 
należności to 6 mln 465 tys. 460 
złotych oraz odsetki. Dzięki temu, że 
założona na cały ten rok spłata zosta-
ła już dokonana, powiat zaoszczędził 
na odsetkach.

- A to wszystko z naszych wła-
snych zaoszczędzonych środków! 
Nie sprzedaliśmy ani jednego mkw. 

ziemi. Nie zaciągnęliśmy ani złotów-
ki nowego kredytu. To chyba niezły 
wynik jak na połowę roku. Przypo-
mnę tylko, że na początku kadencji 
było ponad 40 mln złotych kredytów. 
Jesteśmy konsekwentni w polityce 
finansowej i jak widać bardzo nam 
się to opłaca. Wjechaliśmy już na 
autostradę inwestycji i oby ta dobra 
zmiana trwała jak najdłużej - komen-
tuje Paweł Piasny.

Łącznie do spłaty pozostało jesz-
cze 19 mln 355 tys. złotych.

Mało chętnych 
do wykonania 

termomodernizacji
wolbrom

Ewa�Barczyk

Ten  rok  jest  wyjątkowy  pod 
względem możliwości wykorzysta-
nia przez gminy środków pozabu-
dżetowych na termomodernizację 
budynków  użyteczności  publicz-
nej.  Dofinansowanie  ze  środków 
EFRR w ramach RPO Województwa 
Małopolskiego na  lata 2014-2020 
otrzymały m.in.  gminy  Trzyciąż 
i Wolbrom.  Ponieważ  jednak  de-
cyzje  o  przyznaniu  dofinanso-
wania  zapadły  w  niekorzystnym 
momencie,  kiedy większość  firm 
remontowych  rozplanowała  już 
swój  roboczy  potencjał,  gminy, 
które skorzystają z dobrodziejstwa 
dofinansowania,mają  problem  ze 
znalezieniem wykonawców.

 Wolbrom rozstrzygnął już prze-
targ na realizację I etapu zadania 
pn. „Modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Wolbrom wraz 
z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii”, którym miały być 
objęte trzy z siedmiu planowanych 
termomodernizacji gminnych szkół. 
Efekt przetargu niestety nie do końca 
spełnia oczekiwania zamawiającego, 
ponieważ nie dość, że do postępowa-
nia przystąpiła tylko jedna firma, co 
nie gwarantowało konkurencyjności 
ofert, to na dodatek nie było chęt-
nych do wykonania jednego z zadań. 
Dzięki dofinansowaniu ze środków 
unijnych zostaną zatem wykonane 
prace termomodernizacyjne w budyn-
ku szkół w Łobzowie (cena ofertowa 
zamówienia 1.190.655,69 zł brutto) 
i Kąpielach Wielkich (cena ofertowa 
zamówienia 1.197.068,52 zł brutto). 
Roboty w obu przypadkach wykona 
Firma Handlowo-Usługowa „PASO” 
Sośnierz Paweł z Wolbromia. Na 
wykonanie termomodernizacji szkoły 
w Chełmie nie było chętnych.

W ramach termomodernizacji 
Szkoły Podstawowej w Łobzowie 
wykonawca będzie miał za zadanie 
dokonać wymiany części okien na 
nowe, wykonać remont tynków i okła-
dzin schodów, ocieplenie budynku, 
remont daszków nad wejściem, 
remont rynien i rur spustowych oraz 
obróbek blacharskich i parapetów, 

remont konstrukcji i pokrycia dachu, 
montaż systemowego zadaszenia wej-
ścia, przemurowania kominów od po-
ziomu stropu ostatniej kondygnacji, 
a także wykonać remont pomieszcze-
nia istniejącej kotłowni gazowej. Prze-
widziano także przebudowę instalacji 
gazowej i centralnego ogrzewania, 
instalacji centralnej ciepłej wody 
użytkowej oraz budowę instalacji 
solarnej i instalacji fotowoltaicznej.

Termomodernizacja Szkoły Pod-
stawowej w Kąpielach Wielkich 
obejmie wymianę części okien i drzwi 
na nowe, remont tynków, ocieplenie 
budynku (ścian zewnętrznych, funda-
mentowych oraz stropu nad najwyż-
szą kondygnacją), remont daszków 
nad wejściami, remont rynien i rur 
spustowych oraz obróbek blachar-
skich i parapetów, wymianę drzwi, 
bram garażowych, remont tarasu 
i balustrad. Podobnie jak w pierw-
szej szkole zostanie także wykonany 
remont pomieszczenia istniejącej 
kotłowni gazowej oraz przebudowa 
wewnętrznej instalacji gazowej, insta-
lacji centralnego ogrzewania, instala-
cji centralnej ciepłej wody użytkowej, 
budowa instalacji solarnej i instalacji 
fotowoltaicznej.

Podobna sytuacja jak w przypad-
ku przetargu w Wolbromiu wystąpiła 
również w postępowaniu ogłoszonym 
przez Trzyciąż. Jedyną ofertę na ter-
momodernizację budynku Zespołu 
Szkół w Jangrocie, współfinansowaną 
z pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Krakowie również złożyła 
Firma Handlowo-Usługowa „PASO” 
Sośnierz Paweł z Wolbromia z ceną 
ofertową 340 004,73 zł. W zamówie-
niu przewidziano: ocieplenie budynku 
płytami styropianowymi, docieplenie 
stropodachu metodą nadmuchu, 
wymianę rynien, rur spustowych 
i kompletne obróbki blacharskie, 
a także remont instalacji odgromowej 
i inne roboty towarzyszce.

Trzyciąż ogłosił już także prze-
targ na termomodernizację Zespołu 
Szkół w Zadrożu wraz z oddziałem 
przedszkolnym oraz Zespołu Szkół 
w Suchej z udziałem środków europej-
skich, z tego samego źródła, z którego 
skorzysta Wolbrom. Termin składania 
ofert upływa 12 czerwca br.
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OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KLUCZE

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z póz. zm.) oraz Uchwał:

Nr XXII/143/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany −	
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu produkcyjno 
– usługowego (PU) w sołectwie Bydlin,

Nr XXII/144/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany −	
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu zabudowy 
letniskowej niskiej intensywności (ML2) w sołectwie Kwaśniów Górny.

z a w i a d a m i a m 

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów 
częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze:

dla wyznaczonego terenu produkcyjno – usługowego (PU) w sołectwie Bydlin wraz z prognozą 1. 
oddziaływania na środowisko

dla wyznaczonego terenu zabudowy letniskowej niskiej intensywności (ML2) w sołectwie Kwaśniów 2. 
Górny  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

które odbędzie się w dniach od 23 czerwca do 21 lipca 2017 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach częściowych zmian planu 
zagospodarowania przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się  10 lipca 

2017 r. o godzinie 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Klucze

Projekt częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko jest dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na stronie internetowej: www.gmina-klucze.pl

Zgodnie z art. 18 ust.1ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany  planu  wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2017 roku z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu 
składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga. Organem 
właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Klucze.

Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektów 
zmian planu, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS. 

Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag  
i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie 
do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym na adres: klucze@gmina-klucze.pl w terminie j.w. 

Wójt Gminy Klucze

Norbert Bień

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii informuję,  
że na terenie Gminy Olkusz obowiązuje 

caŁkOwIty ZakaZ  
uprawy maku i konopi włóknistych.

Niezastosowanie się do powyższego zakazu pociąga za sobą 
odpowiedzialność karną wynikającą z w/w ustawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, 
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 

oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach 
od 16.06.2017r. do 07.07.2017r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do najmu i dzierżawy na okres do 3 lat: 

- działka nr 397/2 o pow. 12214m2 oraz działka nr 63/1 o pow. 29867m2 - położone w Olkuszu Obr. Pomorzany 
z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Na w/w działce zabrania się wycinki rosnących drzew. Wycięcie drzew może 
nastąpić jedynie za zgodą Wydzierżawiającego oraz po uzyskaniu określonych przepisami prawa zezwoleń (po 
wykonaniu inwentaryzacji drzewostanu). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  
z 17.05.2011r. w wysokości: za działkę nr 397/2 – 100,00zł, za działkę 63/1 – 300zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 
31 marca każdego roku z góry 

- działka nr 187/1 o pow. 28040m2 położona w Rabsztynie z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Na w/w działce zabrania 
się wycinki rosnących drzew. Wycięcie drzew może nastąpić jedynie za zgodą Wydzierżawiającego oraz po uzyskaniu 
określonych przepisami prawa zezwoleń (po wykonaniu inwentaryzacji drzewostanu). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą 
nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości – 300,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 
marca każdego roku z góry 

- działki: nr 421 o pow.10920m2, nr 423/1 o pow. 5365m2 położone w Osieku z przeznaczeniem pod uprawy rolne.  
Na w/w działce zabrania się wycinki rosnących drzew. Wycięcie drzew może nastąpić jedynie za zgodą Wydzierżawiającego 
oraz po uzyskaniu określonych przepisami prawa zezwoleń (po wykonaniu inwentaryzacji drzewostanu). Stawka czynszu: 
zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości po –100,00zł za każdą z działek. 
Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry 

- działka nr 342/3 o pow. 21777m2 położona w Witeradowie z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Na w/w działce zabrania 
się wycinki rosnących drzew. Wycięcie drzew może nastąpić jedynie za zgodą Wydzierżawiającego oraz po uzyskaniu 
określonych przepisami prawa zezwoleń (po wykonaniu inwentaryzacji drzewostanu). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą 
nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości – 300,00 zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 
31 marca każdego roku z góry 

- najem pomieszczeń w piwnicy w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz z przeznaczeniem pod działalność 
gastronomiczną, kulturalną i rozrywkową o pow. 292 m2 (część działki nr 1469). Stawka czynszu: zgodnie 
z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050. 2251a.2017 z dnia 31.05.2017r. w wysokości 4.200,00zł 
netto (tj. 5.166,00zł brutto). termin wnoszenia opłat: miesięcznie: do 10 każdego miesiąca z góry. Dodatkowe 
opłaty za media

 - działka nr 1180/4 o pow. 299 m2 oraz działka nr 1180/5 o pow.140m2 położona w Olkuszu przy ul. Miła z przeznaczeniem 
pod ogród przydomowy owocowo-warzywny (Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej 
w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości – 60,00 zł. Termin wnoszenia opłat rocznie: do 31 marca każdego roku z góry

 - część działki nr 2329 o pow. 118 m2 położona w Olkuszu przy ul. Świętokrzyskiej z przeznaczeniem pod zieleń 
przydomową (za działkami nrnr 2362, 2360) oraz garaż typu „blaszak” - garaż stanowi własność prywatną -. Stawka 
czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. Stawka czynszu za zieleń 
w wysokości – 0,70 zł/m2 (tj. 87,82 zł brutto). Termin wnoszenia opłat rocznie: do 31 marca każdego roku z góry oraz za 
garaż w wysokości - 1,00 zł/m2 (tj. 19,68 zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie: do 10 każdego miesiąca z góry.
*W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości, wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze 1. 
przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.
** Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane. 2. 

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winny 
w terminie wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać 
następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania, proponowany okres 
dzierżawy oraz proponowaną stawkę czynszu z tytułu dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (32) 626-02-10.

O G Ł O S Z E N I E 
BURMIStRZa MIaSta I GMINy 

OLkUSZ
o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu uchwały o przygotowaniu 
projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Na podstawie art. 37 b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1073)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały nr XXXI/432/2017 
z dnia 30.05.2017 r. w sprawie przygotowania przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Olkusz projektu uchwały ustalającej zasady i warunki 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz 
rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Jest to uchwała inicjująca proces przygotowania aktu prawa 
miejscowego mającego na celu wprowadzenie zasad i warunków 
dla sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy 
jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane, w granicach Miasta i Gminy Olkusz, zgodnie z zasadami 
ładu przestrzennego. 
Niniejszym zapraszam wszystkich zainteresowanych do zgłaszania 
postulatów dotyczących estetyzacji przestrzeni miejskiej i wiejskiej 
w zakresie sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. 
Propozycje w przedmiotowym zakresie można przekazywać  
do 17.07.2017r. 

w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, −	
Rynek 1, 32-300 Olkusz
na adres e-mail: −	 poczta@umig.olkusz.pl – bez konieczności 
opatrywania korenspondencji bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. 
o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 
1579) 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
Jolanta Motyczyńska 

Z-ca Burmistrza

INFORMacJa
wójt Gminy klucze informuje, że w budynku 
Urzędu Gminy w kluczach, ul. Partyzantów 1, 

na tablicy ogłoszeń III piętra, w dniach  
od 16.06.2017 r. do 07.07.2017 r. wywieszony 

będzie wykaz nieruchomości.
- lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z udziałem w gruncie 

w Jaroszowcu dz.nr 13/2,13/3, przeznaczonego do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, 

- nieruchomości nr dz. 1501/6 w Kluczach przeznaczonej do 
wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na 
okres do 3 lat.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki i Roz-
woju pok. nr 307 w godz. 730 – 1530, tel. 32-6428-508 wew. 56.

Dingo dostanie drugą szansę
wolbrom

Piotr�Kubiczek,�fot.�KTOZ

Cierpiący  człowiek  często 
sam może  sobie  pomóc,  niestety 
zwierzęta  nie mają  takiego  kom-
fortu.  Jeśli  zawiedzie  właściciel, 
czworonogi skazane są na gehennę 
bądź uśmiech losu. Historia Dingo 
z Wolbromia pokazuje, że nie wszy-
scy dorośli do opieki nad psami.

Często inspektorzy Krakowskiego 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
spotykają się z różnymi przejawami 
ludzkiej głupoty i znęcania się nad 
czworonogami. Ciężko ich zaskoczyć, 
bo podczas swojej pracy widzieli już 
naprawdę wiele. A jednak - to, co za-
stali na jednej posesji w Wolbromiu, 
zapamiętają na długo.

Do KTOZ-u 2 czerwca trafiło 
zgłoszenie od informatora, że we 
wskazanym miejscu przebywa pies 
zamknięty w skrzyni. Inspektorzy bły-
skawicznie dotarli pod podany adres 

i rzeczywiście na posesji odkryli coś 
w stylu klatki, w której znajdowało się 
wychudzone zwierzę.

- W klatce zamknięty był Dingo. 
Jego stan już na pierwszy rzut oka 
świadczył o potwornym zaniedba-
niu. Pies cały był pokryty brudnymi, 
śmierdzącymi dredami – relacjonują 
obecni na miejscu pracownicy kra-
kowskiej placówki.

Niewzruszona właścicielka czwo-

ronoga stwierdziła, że zwierzę nie 
daje się obciąć, a przy zabiegach 
kosmetycznych staje się agresywne. 
Na pytanie inspektorów dlaczego 
Dingo jest tak wychudzony kobieta 
odparła, że nie wie, bowiem ostatni 
raz była z psem u weterynarza pięć 
lat temu. - Zwierzę od tamtej pory nie 
było ani szczepione, ani odrobaczane. 
Według oświadczenia ustnego właści-
cielki, pies jest stary i został przez nią 

znaleziony parę lat wcześniej – dodają 
przedstawiciele KTOZ-u.

Ostatecznie kobieta zrzekła się 
prawa do Dingo na rzecz Krakow-
skiego Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami. Pies został szybko 
przewieziony do Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Krakowie przy 
ul. Rybnej. Diagnoza tamtejszych 
lekarzy jest jednoznaczna – pies był 
na skraju zagłodzenia. Gdyby nie 
interwencja, to czworonóg mógłby 
nie dożyć kolejnego tygodnia. Przy 
przyjęciu pies ważył 8 kg, po obcięciu 
dredów już tylko 6,5 kg, a powinien 
ponad dwa razy więcej. Wiek Dingo 
określono na 8 lat. - W związku ze 
stanem psa sprawa została zgłoszona 
na policję – zaznaczają pracownicy 
Towarzystwa, którzy jednocześnie 
apelują o pomoc w odratowaniu Dre-
dzika - pies nowe, lepsze życie zacznie 
pod innym imieniem.

Szczegóły: https://www.face-
book.com/pg/Krakowskie.Towarzy-
stwo.Opieki.nad.Zwierzetam
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Fotopułapki się 
sprawdzają

olkusz
Wiola�Woźniczko,�fot.�SM�w�Olkuszu

Od prawie miesiąca na terenie 
Olkusza działają fotopułapki uloko-
wane przy niektórych śmietnikach. 
Straż Miejska twierdzi, że świetnie 
się sprawdzają i zapowiada montaż 
kolejnych  urządzeń  nie  tylko 
w mieście, ale i na terenie gminy.

Trwające od kilku miesięcy inten-
sywne kontrole czystości w mieście 
pokazują, że największym problemem 
pod kątem podrzucania odpadów 
wielkogabarytowych czy śmieci po 
domowych remontach są osiedlowe 
śmietniki. Miejscy strażnicy twier-
dzą, że można znaleźć tam dosłow-
nie wszystko. Teraz w wykrywaniu 
sprawców podrzucania śmieci poma-
gają fotopułapki. Urządzenie reaguje 
na ruch, robi wtedy zdjęcia i nagrywa 
filmiki. Materiały natychmiast są 
przesyłane na numery telefonów 
Straży Miejskiej. Fotopułapki mają 
dość duży zasięg, wykonują zdjęcia 
w dużej rozdzielczości, mogą przez 
dłuższy czas działać w trybie czu-
wania.

- Dzięki temu jesteśmy w stanie 
szybko reagować. Do tej pory in-
terweniowaliśmy w dziesięciu przy-
padkach. Osoby uwiecznione na 
zdjęciach zostały ukarane mandatem 
lub pouczeniem, w zależności od skali 
przewinienia. Oczywiście musiały też 
uprzątnąć przyniesione odpady, które 
nie mogą być wyrzucane do osiedlo-
wych kontenerów lub w przypadku 
gabarytów porzucone obok pojemni-
ków. Fotopułapki powinny sprawić, 

że osiedlowe wiaty śmietnikowe prze-
staną wyglądać jak wysypiska śmieci. 
Nikt obecnie nie powinien czuć się 
bezkarny, jeśli chodzi o podrzucanie 
śmieci. – mówi komendant Straży 
Miejskiej w Olkuszu Marek Lasek.

Mandat za zaśmiecanie może wy-
nieść do 500 złotych. Gdyby sprawa 
trafiła do sądu, nałożona grzywna 
to nawet 5 tys. złotych. Za każdym 
razem sprawca jest zobowiązany 
do uprzątnięcia terenu. Na osoby 
„złapane” do tej pory na fotopułapkę 
strażnicy nałożyli mandaty na łączną 
kwotę 550 złotych.

Funkcjonariusze kolejny raz ape-
lują o bezpłatne oddawanie starych 
mebli czy odpadów budowlanych do 
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych przy al. 
Tysiąclecia 15 d (wjazd od strony ul. 
Składowej oraz al. 1000-lecia). -Tak 
jest zdecydowanie lepiej, bo miesz-
kańcy nie ryzykują zapłaceniem man-

datu, a dodatkowo dbają o własne 
otoczenie. W tym roku wydłużono 
godziny otwarcia PSZOK-u, aby 
więcej osób mogło z niego skorzystać 
w dogodnym dla siebie czasie - dodaje 
komendant Marek Lasek. 

Przypominamy, że zgodnie z re-
gulaminem, do Punktu przyjmowa-
ne są: tworzywa sztuczne, papier 
i tektura, opakowania wielomateria-
łowe, szkło, metale, odpady zielone 
i biodegradowalne, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, odpady 
wielkogabarytowe, odpady budow-
lano – remontowe (np. drzwi, okna, 
armatura łazienkowa, gruz), zużyte 
baterie i akumulatory, opony, teksty-
lia, przeterminowane leki.

PSZOK czynny jest przez sześć 
dni  w  tygodniu:  w  poniedziałki 
i  środy  od  8.00  do  18.00,  we 
wtorki, czwartki i piątki od 10.00 
do 18.00, a w soboty od 8.00 do 
16.00.

75. rocznica zagłady olkuskich Żydów
olkusz

Jakub�Fita

Odsłonięcie  pamiątkowej  ta-
blicy  na  budynku  Starostwa  Po-
wiatowego w Olkuszu, Marsz  Pa-
mięci, Apel Pomordowanych, sesja 
naukowa  oraz  koncert,  wystawy 
i warsztaty - w ten sposób władze 
Olkusza  postanowiły  upamiętnić 
75.  rocznicę  zagłady  olkuskich 
Żydów. 

W 1939 roku nasze miasto liczy-
ło niespełna 12 tys. mieszkańców, 
z czego ponad jedną czwartą stanowili 
Żydzi. Po klęsce kampanii wrześnio-
wej Olkusz znalazł się pod niemiecką 
okupacją. Nowe władze postanowiły 
utworzyć getto w północnej części 
miasta. Z terenów tych najpierw 
wysiedlono Polaków, a następnie 
zakwaterowano tam Żydów. W dniu 9 
czerwca 1942 r. rozpoczęła się likwi-
dacja getta. Jego mieszkańcy zostali 
w przeważającej większości wysłani 
do komór gazowych w obozie znaj-
dującym się w Auschwitz-Birkenau. 
Największy transport wyruszył z olku-
skiego dworca 13 czerwca 1942 r.

- W trakcie okupacji Niemcy 
zamordowali około pięć tysięcy osób 
związanych z naszym miastem. 
Ogromną część z nich stanowili Żydzi. 
Ich tragiczne losy przez wiele lat były 
zapomniane. Cieszę się, że teraz 
udaje nam się przywrócić pamięć 
o nich – wyjaśniał w trakcie swojego 
wystąpienia Ireneusz Cieślik, jeden 
z inicjatorów corocznego Marszu Pa-
mięci i członek Społecznego Komitetu 
Organizacyjnego tegorocznych obcho-
dów zagłady olkuskich Żydów.

Ostatnie noce przed wyjazdem 
do obozu zagłady olkuscy Żydzi spę-
dzili w piwnicy budynku społecznej 

ubezpieczalni, w którym dziś mieści 
się Starostwo Powiatowe. Dlatego też 
tutaj zawisła tablica upamiętniająca 
tamte tragiczne wydarzenia. Jej uro-
czyste odsłonięcie miało miejsce 13 
czerwca 2017 r. o godzinie 10:00.

- Pamiątkowa tablica, którą 
dzisiaj odsłaniamy, powstała dzięki 
prywatnym składkom oraz dofinan-
sowaniu z olkuskiego magistratu. 
Cieszę się, że wspólnymi siłami udało 
nam się uczcić te bolesne wydarzenia 
sprzed kilkudziesięciu lat – podkre-
ślał w trakcie swojego przemówienia 
Dariusz Rzepka, wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu w Olkuszu.

Odsłonięcie tablicy stanowiło 
główny, ale nie jedyny punkt obcho-
dów 75. rocznicy zagłady olkuskich 
Żydów. Aby godnie upamiętnić te 
tragiczne wydarzenia, tegoroczne 
obchody trwały aż trzy dni. Uroczy-
stości rozpoczęły się w niedzielę 11 
czerwca o godz. 18.00 otwarciem 
na płycie rynku plenerowej wystawy 

„Olkuscy Żydzi”. Następnie miał 
miejsce koncert muzyki klezmerskiej 
w wykonaniu Magdy Brudzińskiej i jej 
Klezmer Trio.

- Likwidacja olkuskiego getta nie-
wątpliwie była jedną z najtragiczniej-
szych kart w historii naszego miasta. 
Dlatego też, wspólnie z wieloma 
partnerami, przygotowaliśmy szereg 
wydarzeń, którymi chcemy godnie 
uczcić pamięć pomordowanych – 
mówił do zgromadzonej publiczności 
burmistrz Roman Piaśnik.

W poniedziałek 12 czerwca w Cen-
trum Kultury MOK przy ul. Szpitalnej 
odbyły się warsztaty dla szkół pt. 
„Żydzi wśród nas”. Punkt Informacji 
Turystycznej zorganizował wycieczkę 
„Śladami olkuskich Żydów”. O godz. 
19:00 odbył się zaś Apel Pomordowa-
nych. Na olkuskim rynku odczytane 
zostały nazwiska wszystkich znanych 
żydowskich mieszkańców naszego 
powiatu zamordowanych w czasie II 
wojny światowej.

13 czerwca, oprócz uroczyste-
go odsłonięcia tablicy, w Centrum 
Kultury MOK przy ul. Szpitalnej 32 
odbyła się sesja naukowa poświęcona 
historii polskich Żydów. O godzinie 
18.00 zaś spod budynku Starostwa 
na ul. Mickiewicza wyruszył doroczny 
Marsz Pamięci. Jego uczestnicy prze-
szli śladami ostatniej drogi olkuskich 
Żydów na dworzec kolejowy, skąd 
w 1942 r. wyruszył transport do 
obozu zagłady.

Obchodom towarzyszyła ekspo-
zycja czasowa olkuskich judaików 
w Muzeum Regionalnym PTTK, 
która potrwa od 12 czerwca do 12 
lipca 2017.

Organizatorem 75. rocznicy za-
głady olkuskich Żydów jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz, a współ-
organizatorami: Starosta Powiatu 
Olkuskiego, Miejski Ośrodek Kultury 
w Olkuszu, Społeczny Komitet Orga-
nizacyjny, w skład którego wchodzą: 
Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz, 
Krzysztof Kocjan, prof. dr hab. Michał 
Ostrowski i dr hab. Dariusz Rozmus, 
PTTK Oddział Olkusz, Klub Historycz-
ny im. Armii Krajowej w Olkuszu, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olku-
szu, I Liceum Ogólnokształcące w Ol-
kuszu, IV Liceum Ogólnokształcące 
w Olkuszu. Patronat naukowy nad 
uroczystościami objął Instytut Juda-
istyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, a patronat honorowy 
Instytut Pamięci Narodowej oddział 
w Krakowie. Patronat medialny: 
Przegląd Olkuski i portal Olkuscy 
Żydzi – Ludzie, imiona i pamięć (ol-
kuscyzydzi.pl).
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Przedszkole niezgody
sieniczno

Piotr�Kubiczek

Historia przebudowy oddziału 
przedszkolnego w Sienicznie, bądź 
też postawienia go od podstaw jako 
typowego przedszkola w budynku, 
który miałby  powstać  zaraz  przy 
miejscowej  szkole,  sięga  2015 
roku. Wygrane zadanie w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Olkusza 
jeszcze bardziej wzmogło nadzieje 
i oczekiwania tak samo rodziców 
dzieci,  jak  i nauczycieli. Obecnie 
wszystko  wskazuje  na  to,  że  do 
upragnionej inwestycji nie dojdzie. 
Mieszkańcy czują się oszukani.

Według ówczesnej ustawy o sys-
temie oświaty w 2019 roku miały 
zostać zlikwidowane wszystkie od-
działy przedszkolne. Przepisy w mię-
dzyczasie jednak się zmieniły. Od-
działy będą funkcjonować dalej, więc 
ten w Sienicznie również ma pewny 
byt na kolejne lata. Gorzej niestety 
z demografią, która dla szkoły jest 
bezlitosna.

- Wielokrotnie byłam w szkole, 
rozmawiałam z paniami sołtyskami 
i dyrekcją szkoły. Były różne wersje. 
Przepisy dotyczące małych dzieci są 
na tyle rygorystyczne, że mając od-
dział przedszkolny, czy przedszkole, 
musimy go dostosowywać do obo-
wiązujących norm. Jeśli natomiast 
chcemy coś budować od podstaw jest 
jeszcze trudniej. Każdy z opracowa-
nych projektów prędzej czy później 
upadał. W międzyczasie zmieniła się 
ustawa o systemie oświaty. Zamknię-
cie oddziałów przedszkolnych zostało 
odroczone przynajmniej do 2022 
roku. Ponadto złożyliście zwycięski 
projekt do Budżetu Obywatelskiego 
– mówiła podczas poniedziałkowego 

spotkania w Urzędzie Miasta wicebur-
mistrz Bożena Krok.

Według pierwotnych planów 
nowy budynek, gdzie zlokalizowane 
miało być przedszkole, miał stanąć 
po północnej stronie szkoły. Okazało 
się jednak, że tam projekt nie może 
zostać zrealizowany. Szukano innych 
koncepcji. W końcu pojawiła się 
ta, z dobudową pomieszczeń do już 
istniejących od wschodniej strony 
placówki. Powstał plan uwzględnia-
jący też wzmoc-
nienie płytkich 
fundamentów 
szko ły ,  k tó ry 
kosztował ponad 
30 tysięcy zło-
tych. Była późna 
jesień 2016 roku, 
a  mieszkańcy 
zaczęli domagać 
się widocznych 
efektów ich gło-
sowania. Wtedy 
padła propozy-
cja przekazania 
reszty środków 
(około 65 tys. 
zł) na odnowie-
n i e  o d d z i a ł u 
przedszkolnego 
- remont ubikacji i malowanie ścian. 
Zaraz po zakończeniu roku szkolnego 
do budynku mają wejść ekipy i grun-
townie odświeżyć pomieszczenia, 
w których na co dzień czas spędzają 
najmłodsze dzieci.

- Nie mieliśmy innego wyboru – 
przekonują przedstawiciele rodziców. 
- Albo weźmiemy te pieniądze, albo 
przepadną, tak nam mówiono – twier-
dzą mieszkańcy Sieniczna.

Reprezentanci lokalnej społecz-
ności głośno mówią o swoim nieza-
dowoleniu. Wciąż czują się pomijani 
i lekceważeni, nawet w momencie, 

gdy o pieniądze na swoje wymarzone 
przedszkole sami zadbali. - Oczy-
wiście zdajemy sobie sprawę, że te 
100 tys. to tylko mała część środków 
potrzebnych na budowę przedszkola, 
jednak nikt z nas nie wymaga cudów 
od razu. Można przecież tę inwe-
stycję realizować etapami, zacząć 
o wylania fundamentów i czekać na 
kolejne edycje choćby budżetu par-
tycypacyjnego – zapewniają rodzice 
z Sieniczna.

D o d a t k o -
wym problemem 
w tej sprawie jest 
jednak obowią-
zujący regulamin 
budżetu, który 
zakłada rozpo-
częcie i zarazem 
ukończenie inwe-
stycji w danym 
roku kalenda-
r zowym.  Pro -
jekt przedszkola 
i tak już mocno 
rozciągnął się 
w czasie i obec-
nie nie ma szans 
nawet na począ-
tek prac związa-
nych z budową 

nowych pomieszczeń, nie mówiąc już 
o terminie zakończenia i oddania ich 
do użytku.

Od początku zadanie budowy 
przedszkola wzbudzało emocje. Po-
czątkowo nie przeszło ono przez 
proces weryfikacyjny, jednak po 
interwencji zgłaszających go miesz-
kańców Sieniczna ostatecznie zostało 
włączone do puli projektów podda-
nych pod głosowanie. - Mało tego, 
burmistrz Krok obiecała nam, że jeśli 
zadanie przejdzie, to gwarantuje, że 
przedszkole powstanie – twierdzą 
mieszkańcy.

Innego zdania jest wywołana do 
tablicy burmistrz Krok. - Zarzucacie 
mi Państwo coś, czego nigdy nie po-
wiedziałam. Nie mogę dać gwarancji 
na coś, co nie ma pokrycia w finan-
sach, a przecież możliwości gminy są 
ograniczone – zaznacza wiceszefowa 
olkuskiego magistratu.

Ewentualną budowę przedszkola 
wyceniono na 770 tys. zł. W Wydzia-
le Inwestycji powstał nawet plan 
wstępnej fazy robót, jednak zamiary 
trzeba odłożyć na bliżej nieokreślony 
czas z racji tego, że niedawno miejscy 
radni przyjęli uchwałę, według której 
gmina rezygnuje z budowy nowej pla-
cówki. Wygrały pieniądze, a właściwie 
ich brak. Być może również zdrowy 
rozsądek urzędników, który jednak 
nijak ma się do rodzinnych potrzeb 
i oczekiwań podatników kierowanych 
do władzy samorządowej.

- Zapewnienia o pomocy i wspar-
ciu jakie słyszymy ze strony burmi-
strzów, to jak na razie tylko puste 
słowa. Od początku tej sprawy czuje-
my się pomijani, wszystko odbywa się 
za naszymi plecami, nikt się z nami 
nie liczy – mówią z rozgoryczeniem 
mieszkańcy Sieniczna.

W zupełnie innym tonie sprawę 
komentuje wiceszefowa magistra-
tu. - Gdyby z naszej strony nie było 
dobrej woli, to robilibyśmy tylko tyle, 
ile musimy. Zapewniam jednak, że 
szkoła w Sienicznie będzie mogła 
liczyć na dużo więcej niż inne pla-
cówki.

Niestety mieszkańcom Sieniczna 
trudno w tej chwili w to uwierzyć. 
Obawiają się, że nie tylko projekt 
przedszkola zostanie odrzucony, ale 
także stracą pozostałe fundusze z Bu-
dżetu Obywatelskiego. Jaki będzie 
finał tej sprawy? Czas pokaże, a my 
na bieżąco będziemy informować o jej 
przebiegu.

Nowe wozy w OSP

powiat
Piotr�Kubiczek,�fot.�Rafał�Jaworski

Do  gmin  Klucze  i  Bukowno 
trafiły  nowe  wozy  pożarnicze 
zakupione  w  ramach  programu 
„Bezpieczna  Małopolska  –  sa-
mochody  strażackie”.  Uroczyste 
przekazanie  kluczyków  do  ostat-
nich pojazdów nabytych w ramach 
dofinansowania  z  Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  2014  – 
2020 odbyło się w piątek 2 czerw-
ca, w Andrychowie.

W ramach projektu zakupiono 34 
auta. Kwota dofinansowania na ich 
zakup wyniosła w sumie 11 milionów 
złotych. Wozy trafiły do gmin każdego 
subregionu z Małopolski, wśród nich 
z terenu powiatu olkuskiego znalazły 
się Klucze i Bukowno. Przy udzielaniu 
dotacji komisja konkursowa brała 
pod uwagę m.in. średnią liczbę in-
terwencji w latach 2012-2014, liczbę 
ratowników z uprawnieniami, posia-
dany sprzęt, jak również dotychcza-
sową pomoc udzielaną konkretnym 
jednostkom.

- Nowe wozy z pewnością zna-
cząco wpłyną na komfort pracy stra-
żaków. Ich bezpieczeństwo oznacza 
bezpieczeństwo Małopolan, dlatego 

też zarząd województwa od lat wspiera 
strażaków ochotników dedykując 
im programy takie jak „Małopolskie 
Remizy” czy „Bezpieczna Małopolska” 
– mówi członek zarządu województwa 
małopolskiego Grzegorz Lipiec.

W kabinach nowych samocho-
dów jest miejsce dla sześciu osób. 
Auta wyposażone zostały w niezbędny 
sprzęt: autopompę, wyciągarkę o sile 
8 ton, maszt z oświetleniem LED oraz 
zestaw do łączności radiowej. Każdy 
z pojazdów jednorazowo pomieści 
blisko 3000 litrów wody i 300 litrów 
środka pianotwórczego do gaszenia 
ognia. Dodatkowo wozy posiadają 
napęd na cztery koła, co umożliwia im 
dotarcie do najbardziej niedostępnych 
terenów leśnych. Ponadto samochody 
mają być przyjazne dla środowiska. 
Ich silniki spełniają niemal wszystkie 
normy czystości spalin. Wartość każ-
dego z wozów strażackich opiewa na 
ponad 680 tys. zł. Ich producentem 
jest firma „BOCAR”. Nowy sprzęt 
bojowy trafił już do remiz OSP w By-
dlinie i Bukownie Starym. Oprócz 
pojazdów, każda ze straży zaangażo-
wana w projekt otrzyma też detektor 
wielogazowy umożliwiający szybką 
reakcję w przypadku niebezpieczeń-
stwa związanego z zatruciem czadem 
lub wybuchem gazu.
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„Przyszłość jest dziś - 3 dni z fantastyką” to 
projekt realizowany przez Powiatową i Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Olkuszu w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem Teatralno-Literackim w Olku-
szu i dofinansowany ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo 
dla książki.

Projekt składał się z nowatorskich imprez eduka-
cyjnych i kulturalnych, przeznaczonych głównie dla 
dzieci i młodzieży. Dzięki skupieniu wydarzeń wokół 
fantastyki - tematu niezwykle popularnego w dzi-
siejszych czasach i obecnego w życiu młodych ludzi 
poprzez świat filmu i gier komputerowych - pokazali-
śmy Bibliotekę jako miejsce podążające za potrzebami 
czytelników i aktywizujące społeczność lokalną.

Pierwszy dzień był imprezą plenerową pod Bi-
blioteką, w czasie której odbyły się: „Fantastyczny 
teatr” czyli performatywne czytanie z elementami gry 
aktorskiej i animacji, warsztaty aktorskie prowadzone 
przez dra hab. Przemysława Kanię oraz warsztaty 
charakteryzacji filmowej, a także konkurs wiedzy 
o Harrym Potterze. Równocześnie na wielu stano-
wiskach prowadzone były również pokazy, animacje 
i zajęcia dla dzieci, prowadzone przez bibliotekarzy 
i partnerów Biblioteki (STL Olkusz, Akademię Robotyki 
w Olkuszu, Akademię Twórczego Rozwoju Bystrzak 
w Olkuszu, Księgarnię  „Pegaz – Librabook” w Olkuszu). 

Dla dorosłych olkuszan zorganizowaliśmy spotkanie 
z pisarzem książek fantasy, Witoldem Jabłońskim, 
w czasie którego rodzice mogli pozostawić dzieci pod 
opieką animatorów. W imprezie plenerowej wzięło 
łącznie udział ok. 500 osób.

Drugi dzień projektu obejmował spotkanie au-
torskie z pisarzem fantastyki dziecięcej Marcinem 
Pałaszem oraz warsztaty literackie dla młodzieży, które 
prowadził pisarz Dariusz Rekosz. W obu spotkaniach 
wzięło udział łącznie 140 osób.

Na zakończenie projektu zorganizowaliśmy LARP 
- opartą na literaturze fantasy fabularną grę terenową 
oraz wykład podnoszący kompetencje bibliotekarzy, 
rodziców i nauczycieli pt. „Dlaczego dzieci kochają fan-
tastykę” wygłoszony przez dr Grażynę Lewandowicz-
Nosal. W trzecim dniu wzięło łącznie udział 65 osób.

Dzięki starannie dobranej, różnorodnej  ofercie, 
wpłynęliśmy bezpośrednio na rozwój emocjonalny 
i intelektualny dzieci uczestniczących w projekcie. 
Edukacja przez zabawę, przedstawienie interesujących, 
interdyscyplinarnych sposobów poznawania książek 
oraz innowacyjne warsztaty nawiązujące do fantasy in-
spirowały dzieci i dorosłych do wspólnego odkrywania 
literatury i przyciągnęły wiele osób nie korzystających 
dotąd z usług biblioteki do tego otwartego i nowocze-
snego miejsca animującego kulturę.

Przyszłość jest dziś  
– 3 dni z fantastyką

Projekt „Przyszłość jest dziś – 3 dni z fantastyką” 
został zrealizowany dzięki dofinansowaniu  

ze środków MKiDN.

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

Wystawa Artystów 
Olkuskich w BWA

olkusz
Biuro�Wystaw�Artystycznych

Ponad dwieście osób przybyło 
4 czerwca do Galerii BWA na wer-
nisaż wystawy Artystów Olkuskich. 
Ta najstarsza i największa prezen-
tacji  dorobku  artystów  naszego 
regionu, odbywa się rokrocznie, od 
2002 r., w Galerii Sztuki Współcze-
snej Biuro Wystaw Artystycznych 
w Olkuszu.

Piątkowy wernisaż zaszczycili 
obecnością m.in. wiceburmistrz 
miasta Bożena Krok i wicestarosta 
Jan Orkisz. Po wernisażu odbył się 
koncert kwartetu Con Affetto, który 
zaprezentował muzykę filmową (orga-
nizatorem koncertu był Miejski Ośro-
dek Kultury w Olkuszu). Wystawa jest 
bogata, różnorodna, sporo dobrego 
malarstwa, fotografii, zdarzają się 
też prace wykonane techniką własną. 
Taka już uroda wystaw zbiorowych. 
Prezentację można zwiedzać do 
20 czerwca. Wystawie towarzyszy 
katalog. Lista malarzy, rzeźbiarzy 
i fotografików, biorących udział w te-

gorocznej prezentacji dorobku arty-
stów z Ziemi Olkuskiej: Adam Sowula, 
Agnieszka Piktas, Aleksandra Kotuła, 
Andrzej Karoń, Andrzej Wcisło, Anna 
Kajda, Anna Kurczek, Anna Płachec-
ka-Śniadach, Anna Wójcik, Bożena 
Kopernik- Kasprzyk, Damian Pacha, 
Danuta Pałka-Szyszka, Dominika 
Musialik, Elżbieta Walas, Grzegorz 
Przetakiewicz, Ignacy Skupiński, Ire-
neusz Kamiński, Iwona Skupińska, 
Jacek Włodarczyk, Jadwiga Chałup-
ka, Jadwiga Karoń, Janusz Czerniak, 
Janusz Mucha, Jerzy Maciej Klich, 
Józefa Misia Bik, Karolina Drygała, 
Karolina Skupińska, Katarzyna 

Leszczyńska-Kaszuba, Katarzyna 
Szojda, Katarzyna Zawada-Pęgiel, 
Kazimiera Zbieg, Klaudia Zub-Pie-
chowicz, Krzysztof Kamil Kamiński, 
Łukasz Dwornik, Marek Habinka, 
Marek Turlej, Maria Mól, Maria Sta-
churska, Maria Witek, Mariusz Połeć, 
Marta Jurkowska, Michał Kwarciak, 
Mieczysław Trepka, Mirosław Mi-
chalski, Ryszard Ślęczka, Stanisław 
Jakubas, Stanisław Stach, Tadeusz 
Zabawski, Teresa Mitka-Dziechciarz, 
Tomasz Musiał, Wiesław Obrok, Wie-
sława Kluczewska, Wiesława Kowal,  
Wioletta Sarota-Stach, Zdzisława 
Dukat.

Dzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych

wolbrom
Ewa�Barczyk

Wolbromskie  obchody  Dnia 
Godności Osób Niepełnosprawnych 
słyną  ze  wspaniałej  atmosfery 
i świetnej zabawy wszystkich, za-
zwyczaj bardzo licznie przybyłych 
uczestników.  Nie  inaczej  było 
w piętek 9  czerwca  br.,  kiedy  to 
Dom Kultury w Wolbromiu udzielił 
gościny organizatorom i uczestni-
kom  pikniku  dla  podopiecznych 
lokalnego koła PSONI.

Biorąc udział w imprezach or-
ganizowanych przez PSONI zdrowi 
członkowie społeczeństwa mają 
możliwość choć przez chwilę uczest-
niczyć w życiu doświadczonych przez 
chorobę osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin. Ci codzienni bohaterowie, 
zmagający się z wieloma przeciwno-
ściami mają w sobie tak ogromną siłę 
i radość życia, że mogliby zawstydzić 
niejednego malkontenta, narzeka-
jącego na sprawy błahe w stosun-
ku do problemów, jakie pokonują 
opiekunowie i osoby dotknięte przez 
niepełnosprawność. Umieją cieszyć 
się i bawić, czemu dali wyraz podczas 
piątkowego pikniku. Na co dzień po-
wtarzają, że nie potrzebują litości, ale 
zrozumienia i czasem trochę pomocy 
czy wsparcia. Mając wiele do zaofe-
rowania społeczeństwu, oczekują, że 
i dla nich znajdzie się w nim godne 
miejsce.

Tradycyjne czerwcowe festyny 
podsumowujące roczną działalność 
PSONI Koło Wolbrom organizowane 

są w różnych konwencjach tema-
tycznych. Tegoroczne spotkanie 
zdominowali średniowieczni rycerze 
i bohaterowie powieści fantasy.

Początek imprezy był oficjal-
ny. Podczas wystąpień na scenie 
DK przedstawiciele stowarzyszenia 
dziękowali osobom i instytucjom 
wspierającym za ich całoroczną pracę 
i pomoc w działaniach na rzecz niepeł-
nosprawnych. Licznie przybyli zapro-
szeni goście kierowali do świętujących 
ciepłe słowa i najlepsze życzenia oraz 
zapewnienia o nieustannej życzliwości 
i chęci dalszej współpracy. W bardzo 
starannie przygotowanej części ar-
tystycznej na scenie wystąpili sami 
bohaterowie dnia, czyli podopieczni 
Warsztatu Terapii Zajęciowej z Lgoty 
Wolbromskiej, którzy pokazali insce-
nizację „Romea i Julii” oraz członko-
wie wolbromskiego OREW-u z przed-
stawieniem „Legenda o Popielu”. 
Swoje umiejętności recytatorskie 
prezentowali również uczestnicy V 
Małopolskich Impresji Poetyckich 
Osób Niepełnosprawnych – Wolbrom 
2017. Przedstawiony przez niepełno-

sprawnych i ich opiekunów wzru-
szający program artystyczny gorąco 
oklaskiwała pełna sala przybyłych 
na uroczystość członków ich rodzin, 
przyjaciół i opiekunów, na co dzień 
zajmujących się niepełnosprawnymi. 
Na sali nie zabrakło przedstawicieli 
władz różnego stopnia oraz instytucji 
współpracujących z ośrodkami pro-
wadzonymi przez PSONI, sponsorów 
i przyjaciół stowarzyszenia.

Po zakończeniu bardziej formal-
nych uroczystości, już w zupełnie 
luźnej, radosnej atmosferze przez 
kilka godzin trwała wspaniała in-
tegracyjna zabawa plenerowa pod 
hasłem „Rycerstwo i fantasy…”. Były 
pokazy średniowiecznej mody, gry 
i zabawy plebejskie oraz rozmaite 
rozgrywki sportowe. Nie zabrakło też 
przedniego jadła i napitków tak, aby 
wszyscy uczestnicy mieli dość siły do 
świetnej zabawy.

Gratulując organizatorom impre-
zy udanego pikniku, przyłączamy się 
do najlepszych życzeń dla podopiecz-
nych i ich opiekunów!
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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:

Sprawozdanie z festynu rodzinnego  
oraz Gali Finałowej I Powiatowego Maratonu Języka Angielskiego

w Szkole Podstawowej w Osieku – 21 maja i 2 czerwca 2017 r.
W niedzielę, 21 maja 2017 roku, na terenie Klubu Sporto-

wego „Spójnia” w Osieku odbył się festyn rodzinny zorganizo-
wany przez dyrekcję, nauczycieli, uczniów i rodziców Szkoły 
Podstawowej w Osieku oraz Przedszkola w Osieku.

Festyn rozpoczął się od części artystycznej, podczas której 
uczniowie szkoły oraz przedszkolaki prezentowały swoje talenty 
wokalne, muzyczne i taneczne; każdy młody wykonawca otrzymał 
słodki upominek. Jednocześnie, na boisku odbywały się rodzinne 
konkurencje sportowe, a ich zwycięzcy otrzymywali nagrody.

Podczas festynu bogaty program zaprezentowała Miejska 
Biblioteka Publiczna – filie w Osieku i Zimnodole. Ponadto, na-
uczyciele i uczniowie szkoły zorganizowali loterię fantową. Był 
również pokaz baniek mydlanych, malowanie twarzy, dmuchany 
zamek i huśtawki.

Jedną z największych atrakcji festynu była loteria, podczas 
której nagrodą główną był telewizor. Na festynie było i coś dla 
ciała: ciasta, kiełbaski z grilla, chleb ze smalcem i ogórkiem, wata 
cukrowa, zapiekanki, herbata i kawa. 

Podsumowaniem festynu była dyskoteka dla dzieci, którą 

poprowadził DJ Sosnu.
Festyn, jak co roku, był doskonałą okazją do wspólnej zabawy 

i spędzenia niedzielnego popołudnia na powietrzu, spotkania 
znajomych, wspólnego spędzenia czasu z rodziną. Na imprezie 
bawiło się około 500 osób.

W dniu 2 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej w Osieku 
odbyła się Gala Finałowa kończąca I Powiatowy Maraton Języka 
Angielskiego, zorganizowany przez nauczycielki: Joannę Stanek 
i Dorotę Stachowicz-Mączkę oraz dyrektora szkoły: Pawła Czarnotę.

Do maratonu przystąpiło 73 uczestników pod opieką 40 
nauczycieli z 23 szkół powiatu olkuskiego, którzy rywalizowali 
w części językowej, muzycznej lub plastycznej.

Część językową Maratonu wygrała Adrianna Curyło ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Olkuszu (opiekun: Justyna Lara), w części 
muzycznej triumfował duet: Julia Tarnowska i Julia Stach ze Szkoły 
Podstawowej w Zedermanie (opiekun: Julita Myszor i Dorota 
Stachowicz-Mączka), a pierwsze miejsce w części plastycznej 
zajęła Amelia Ćmiel ze Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie Dolnym 
(opiekun: Katarzyna Przybylska-Polak).

  1. pan Marcin Gałka: MAR-CAR
  2. pan Zdzisław Gzyl
  3. panowie Tomasz Borecki i Adam Pasek: P.H.U. EKO
  4. pan Mirosław Talak: AUTO NAPRAWA
  5. państwo Agnieszka i Artur Traskiewiczowie: P.P.H.U. TOR-WAG
  6. państwo Renata i Marcin Wąsowie: PIEKARNIA W OSIEKU
  7. pan Rafał Adamarek: AUTO HANDEL AUTO KOMIS GAL-CAR
  8. pan Paweł Piasny
  9. państwo Joanna i Wojciech Miodkowie
10. pan Apolinary Ćwięczek
11. PAKOREX Sp. J.
12. panowie Kazimierz i Adam Mączka: AUTO-PLAST
13. pan Augustyn Grzebinoga: OSTPOL
14. PANIE Bożena Mitka i Ewa Stanek: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-

LECZNICZY ZACISZE
15. pan Grzegorz Czarnota: F. P. H. U. WANDA
16. pan Rafał Piątek
17. pan Mateusz Stach: BIZMAT
18. pan Tomasz Wolski: WOLBUD
19. pan Piotr Gałąź: KAMIENIOŁOMY
20. pan Tomasz Grzebinoga: F.H.U. TOMEX
21. pani Katarzyna Lekston: NATUR-VIT
22. pan Hubert Kardasz: INTERMAG
23. pan Zygmunt Solecki: MALBOX
24. sklep komputerowy MAXICOM
25. pan Edward Szumera: UBOJNIA DROBIU
26. pan Leszek Rolka: ROLTUR
27. pan Tomasz Mitka: F.U. ELEKTROSTER
28. pan Mariusz Długoszewski
29. pan Ireneusz Kania: F.H.U.P. IRKAN ROWERY
30. państwo Mariola i Zdzisław Soleccy: SOLOŃ

31. pani Ewa Sadowska: OCZKO
32. KUKA Sp z o.o.
33. pan Mariusz Sochacki: BHP PROFES
34. pan Michał Kordaszewski: JODEŁKA
35. panowie Jan i Sebastian Niemczyk: OSMA
36. RADA SOŁECKA
37. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp z o.o. 

w Olkuszu
38. państwo Katarzyna i Paweł Kluczewscy
39. pan Zdzisław Kocjan: USŁUGI ASENIZACYJNE
40. Wydawnictwo MACMILLAN POLSKA
41. państwo Tatiana i Michał Redel: Centrum Języków Obcych 

IMPULS
42. Portal edukacyjny TWINKL
43. Wydawnictwo MM PUBLICATIONS
44. pani Dorota Stachowicz-Mączka: Ognisko muzyczne  

DODI-ART
45. pani Beata Urban: Klub URBAN FITNESS
46. Sklep muzyczny ABIX
47. Fabryka Wentylatorów OWENT
48. pan Marek Turlej - księgarnia
49. pani Wioletta Sarota-Stach
50. państwo Ewelina i Rafał Dessauer: Zakład Przemysłowo-

Handowo-Usługowy LINOTECHNIK
51. pan Maciej Kurkowski: KURKOWSCY SPECJAŁY DOMOWE
52. państwo Ewa i Marek Kiełtykowie: piekarnia MK
53. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ELVIS
54. Firma INGOT
55. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych ELPROINSTAL
56. Wydawnictwo OPERON

Partnerami festynu i Maratonu byli: 
 Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Klub Sportowy SPÓJNIA z Osieka, Ochotnicza Straż Pożarna z Osieka, Klub Sportowy Flika z Olkusza, 

Akademia Nordic Walking ZDROWY KROK, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Osieku i Rada Rodziców  
przy Przedszkolu w Osieku.

Dziękujemy również licznym sponsorom – byli to:

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

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

p³acê najlepiej.  
Tel.(512)898278.

=Sprzedam Smartfon Sony 
Xperia e5 LTe NFC. Nowy, nawet 
nie włączany. Tel. 737 477 731

uSŁugi
=FiRmA iNTROLigATORSKA 
"Jupiter"

Olkusz, ul. Mickiewicza 19 
(naprzeciwko „Victorii”).  
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 

tradycyjne - twarde (du¿a iloœæ 
kolorów), bindowanie, ter-
mobindowanie, bigowanie, 
z³ocenie metod¹ termodruku.

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

p³acê najlepiej.  
Tel.(793)001819.

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

BuDOWLANe

=Us³ugi Malowanie.  
Tel.(799)914523.

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.

FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtañsze zdjê-
cia 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, 
OSOBOWE I DOSTAWCZE, 
WSZYSTKIE MARKI I ROC-
ZNIKI, NAJLEPSZE CENY, 
DOJAZD. TEL.(515)274430, 
(602)871305.

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

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

p³acê najlepiej.  
Tel.(793)001819.

=POmOC DROgOWA.  
Tel.(695)634005.

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

NieRuCHOmOŚCi

DziA³Ki i gRuNTy

=Sprzedam dzia³kê budowlan¹, 
centrum Olkusza.  
Tel.(694)579367.

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 trans-
port miêdzynarodowy, C+E, na 
ch³odnie, wyjazdy tygodniowe. 
Tel.(666)352660.

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

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

=40 lat, wyksza³cenie wy¿sze 
ekonomiczne, szukam pracy. 
Tel.(693)651057.
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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 .  Re jest rac ja  po  16:00  
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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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

16-06-2017 Piątek ul. Legionów Polskich 14

17-06-2017 Sobota ul. Nullo 2

18-06-2017 Niedziela ul. K. K. Wielkiego 14

19-06-2017 Poniedziałek ul. K. K. Wielkiego 28

20-06-2017 Wtorek ul. K. K. Wielkiego 60

21-06-2017 Środa ul. Rabsztyńska 2

22-06-2017 Czwartek ul. Orzeszkowej 22
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KALENDARIUM

=16 czerwca
16:00 Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (3D DUBBING)
18:15 Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (3D NAPISY)
20:30 Wonder Woman (3D NAPISY)
=17 czerwca
16:00 Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (3D DUBBING)
18:30 Wonder Woman (3D NAPISY)
=18 czerwca
16:00 Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (3D DUBBING)
18:15 Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (3D NAPISY)
20:30 Wonder Woman (3D NAPISY)
=19 czerwca
17:00 Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (3D DUBBING)
19:30 Wonder Woman (3D NAPISY)
=20 czerwca
18:00 Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (3D DUBBING)
20:30 Wonder Woman (3D NAPISY)

=16 czerwca
16:00 Auta 3 (2D DUBBING)
17:30 Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (2D DUBBING)
18:00 Auta 3 (3D DUBBING)
20:00 Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (3D NAPISY)
20:15 Sama przeciw wszystkim (2D NAPISY)
=17 czerwca
14:00 Auta 3 (3D DUBBING)
16:00 Auta 3 (2D DUBBING)
17:30 Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (2D DUBBING)
18:00 Auta 3 (3D DUBBING)
20:00 Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (3D NAPISY)
20:15 Sama przeciw wszystkim (2D NAPISY)
=18 czerwca
14:00 Auta 3 (2D DUBBING)
16:00 Auta 3 (2D DUBBING)
18:00 Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (2D DUBBING)
18:30 Auta 3 (3D DUBBING)
20:15 Sama przeciw wszystkim (2D NAPISY)
20:30 Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (3D NAPISY)
=20 czerwca
16:00 Auta 3 (2D DUBBING)
17:45 Auta 3 (3D DUBBING)
18:00 Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (2D DUBBING)
20:00 Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (3D NAPISY)
20:15 Sama przeciw wszystkim (2D NAPISY)
=21 czerwca
16:00 Auta 3 (2D DUBBING)
18:00 Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (2D DUBBING)
18:15 Auta 3 (3D DUBBING)
20:15 Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (3D NAPISY)
20:30 Sama przeciw wszystkim (2D NAPISY)
=22 czerwca
16:00 Auta 3 (2D DUBBING)
17:30 Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (2D DUBBING)
18:00 Auta 3 (3D DUBBING)
20:00 Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (3D NAPISY)
20:15 Sama przeciw wszystkim (2D NAPISY)

=18 czerwca
10:00 - 15:00 Rajd Rowerowy Szlakiem Kordonów 
Granicznych oraz Marsz Nordic Walking - Niesułowice

=17 czerwca
21:00 Kino plenerowe na rynku - Rynek Olkusz
20 czerwca
16:00 Zakończenie roku Sekcji Miejskiego Ośrodka 
Kultury
=21 czerwca
17:00 Doroczny Koncert Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Olkuszu
=22 czerwca
09:00 Gala rozdania nagród dla najzdolniejszych uczniów
17:00 Jubileusz 10-lecia Olkuskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

=17 czerwca
09:00 Uroczyste zakończenie Uniwersytetu Juniora - 
wykład: „Dlaczego samoloty latają?”
=18 czerwca
16:00 Filmowe niedziele w Bukownie
=20 czerwca
17:00 Uroczyste zakończenie Uniwersytetu Otwartego 
- wykład Sekretarza Miasta, studencka kawiarenka, 
artystyczna niespodzianka
=21 czerwca
17:00 Zakończenie sekcji wokalnej MOK Efendi Clue

=16-17 czerwca
Pustynna Burza - Charytatywnie dla Arturka - Klucze

=16 czerwca
13:00 - 20:00 Zajęcia muzyczne dla dzieci
15:00 Ognisko Żaczek - nauka gry na gitarze
17:00 Kółko szachowe dla dzieci
=19 czerwca
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia taneczne dla 
dzieci i młodzieży

=16 czerwca
16:00 - 17:00 „Zabawy z książką” - zajęcia plastyczno-
czytelnicze dla dzieci w wieku 5 – 8 lat
=22 czerwca
16:00 - 17:00 Książkowe ekspresje - parateatralne 
warsztaty dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat
=23 czerwca
16:00 - 17:00 „Zabawy z książką” - zajęcia plastyczno-
czytelnicze dla dzieci w wieku 5 – 8 lat

=21 czerwca
15:15 - 18:00 Uśmiechnij się z bajką
=23 czerwca
16:00 - 17:00 Co książeczka dzisiaj powie? Może coś 
zostanie w głowie

=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.
=18 czerwca
18:00 Koncert muzyki operowej - Paulina Stach i Joanna 
Steczek - Galeria BWA Olkusz, ul. Szpitalna

=16 czerwca
18:00 Klub Seniora Relaks
18:30 Trening interwałowy
=19 czerwca
15:30 Nauka gry na pianinie
16:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy)
17:45 Plastyka dla dzieci
20:30 Zumba
=20 czerwca
16:20 Zdrowy kręgosłup
16:45 Język angielski (podział na grupy)
17:00 Zajęcia krawieckie
17:15 Muzyczna uczta
18:30 Trening interwałowy
=21 czerwca
15:30 Nauka gry na pianinie
16:00 Nauka gry na gitarze (podział na grupy)
17:00 Zajęcia krawieckie
=22 czerwca
19:30 Latin Dance
=23 czerwca
18:00 Klub Seniora Relaks
18:30 Trening interwałowy

=16 czerwca
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)
=19 czerwca
08:00 - 17:00 Zajęcia plastyczne dla dzieci
16:00 - 17:30 Zbiórka ZHP (Związek Harcerstwa 
Polskiego)
18:00 - 19:00 Zumba na świeżym powietrzu  
(plac za SP 10)
=23 czerwca
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)

=16 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
=19 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 Zajęcia dla dzieci z tańca nowoczesnego w wieku 
od 7-10 lat
17:15 Zajęcia komputerowe dla początkujących
=20 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
=21 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
=22 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 Spotkania Kół Wędkarskich Nr1 i Nr2 PZW
=23 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

=16 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
=19 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”
=20 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”
=21 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”
16:15 - 18:00 SztukAkademia
=22 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
=23 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

=16 czerwca
18:00 V liga piłki nożnej: Przemsza Klucze - Spójnia Osiek 
- Stadion w Kluczach, ul. Rudnicka
20:00 Nocne Kino Pod Gwiazdami na Czubatce - Czubatka
=18 czerwca
11:00 V liga piłki nożnej: Leśnik Gorenice - Bolesław 
Bukowno - Stadion w Gorenicach
11:00 V liga piłki nożnej: Przebój Wolbrom - Orzeł 
Iwanowice - Stadion w Wolbromiu, ul. Leśna 2


