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 Awantura na sesji. 
Co z remontem drogi 
Troks – Braciejówka?

www.przeglad.olkuski.pl
Czytaj, wyrażaj swoje opinie!

24 godziny na dobę

olkusz
Wiola Woźniczko

Ogromne emocje i mocne 
słowa – w takiej atmosferze dys-
kutowano na ostatniej sesji olku-
skiej Rady Miejskiej nad dofinan-
sowaniem powiatowego remontu 
drogi Troks – Braciejówka. Pro-
blem w tym, że gmina chciała 
przekazać 500 tys. zł, podczas gdy 
powiat liczył na ponad 3 mln zł. 
 Więcej na stronie 5

Nieodpłatna pomoc prawna jest zbyt droga? 
Starosta Paweł Piasny uważa, że tak  
i interweniuje w tej sprawie u wojewody. 

 strona 6

Problem dzikiego wysypiska śmieci w Kluczach 
Osadzie jest nadal aktualny. Niestety mimo 
upływu czasu końca sprawy nie widać.

 strona 2

Po pięciu latach usilnych starań, w końcu się 
udało! Silvers Olkusz pokonali na Czarnej Górze 
Owls Bielawa i awansowali do PLFA I. 
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O G Ł O S Z E N I E  U M i G  O L K U S Z

500 tysięcy złotych dołoży Gmina Ol-
kusz do przebudowy drogi powiatowej 
przebiegającej przez Troks, Braciejówkę, 
Jangrot i Trzyciąż. Po burzliwej dyskusji, 
decyzję o udzieleniu pomocy finansowej 
Powiatowi Olkuskiemu podjęli w miniony 
wtorek radni miejscy.  Jest to kolejna suma 
pieniędzy przekazana w ostatnim czasie 
na zadania drogowe w obrębie traktów 
zarządzanych przez powiat i – jak dotąd – 
największa. W minionym roku na powia-
towe inwestycje gmina Olkusz udzieliła 
powiatowi dotacji w wysokości ponad 351 
tys. zł, a w obecnym budżecie zabezpie-
czono kolejnych 355 tys. zł. W przyszłym 
roku ma to być łącznie nie mniej niż 870 
tys. zł.

Ponieważ według starosty Pawła Piasne-
go zabezpieczone przez powiat środki na 
remonty dróg powiatowych nie są dostatecz-
ne, a wiele traktów powiatowych jest w ka-
tastrofalnym stanie, starosta zaproponował, 
aby poszczególne gminy powiatu olkuskie-
go pomogły w remontach dróg na swoim te-
renie, dając wkład własny na równi z powia-
tem. Warunkiem podstawowym miało być 
uzyskanie przez starostę środków zewnętrz-
nych w wysokości minimum 50% wartości 
kosztorysowej inwestycji. W przypadku 
Gminy Olkusz partnerstwo dotyczyło  dro-
gi nr 1090K na odcinku Troks-Braciejówka. 
Konkretne kwoty nie były wówczas znane.

Z końcem lipca starosta poinformował 
burmistrza Olkusza o przyznanej dotacji dla 
tej inwestycji, ale - jak się okazało - nie zo-
stał spełniony podstawowy warunek – kwota 
wsparcia zewnętrznego jest mniejsza niż za-
kładane 50%. 

Pomimo tego, że starosta nie wywiązał 
się z warunków podpisanego porozumienia, 
burmistrz Roman Piaśnik zwrócił się do ol-
kuskich radnych z propozycją, aby inwesty-
cję powiatu wesprzeć. Zakres prac na terenie 
Gminy Olkusz został oszacowany na 11,5 
mln zł, z czego kwota dofinansowania to 
niespełna 5 mln zł. W związku z tym, gmina 
Olkusz miałaby dołożyć w 2018 roku aż 3,3 
mln zł. 

- Ta inwestycja jest bardzo potrzebna 
i zgodnie z wcześniejszym zobowiązaniem, 
podtrzymuję chęć pomocy staroście. Co 
prawda nie udało mu się uzyskać dofinan-
sowania na poziomie przynajmniej 50%, ale 
stoję na stanowisku, że powiat powinien tę 
drogę gruntownie przebudować. Stąd też 
zwróciłem się do radnych z prośbą o prze-
dyskutowanie tematu i podjęcie odpowied-
niej decyzji – komentuje Roman Piaśnik, 
burmistrz Olkusza. – Musimy pamiętać 
o zrównoważonym planowaniu inwestycji 
w całej gminie. Na terenie naszej gminy są 
drogi, które wymagają pilnego remontu, 
jak na przykład Przemysłowa, Orzeszko-
wej, Armii Krajowej, Krucza Góra, Rataja,  

Nullo czy droga w Zawadzie. Nie możemy 
dać powiatowi kilku milionów, a w konse-
kwencji nie wyremontować żadnej swojej 
drogi – dodaje włodarz Olkusza.

Radni w toku dyskusji na komisjach zgo-
dzili się, że tę inwestycję należy wspomóc, 
jednak kwota 3,3 mln zł dotacji dla powiatu 
nie wchodziła w grę. Początkowo propono-
wali pomoc w wysokości 350 tys. zł, ale po 
analizie środków w budżecie ostatecznie za-
proponowano kwotę pół miliona złotych.

- W tej sprawie musimy zachować zdro-
wy rozsądek. Mamy wiele inwestycji gmin-
nych już rozpoczętych i w pierwszej kolej-
ności należy je skończyć, a dopiero wtedy 
pomagać innym jednostkom. Wypracowany 
kompromis powinien być zadowalający dla 
obydwu stron – uważa radny Janusz Dud-
kiewicz. – Propozycja starosty była nie do 
przyjęcia pod względem naszych możli-
wości finansowych. Nie przypominam so-
bie, żeby kiedykolwiek dofinansowanie dla 
powiatu było tak wysokie. Nasi radni wło-
żyli dużo wysiłku, aby pomimo tak wie-
lu gminnych inwestycji wygospodarować 
pół miliona na drogę powiatową w Troksie 
i Braciejówce. Bezwzględnie wymaga ona 
remontu i dlatego też chcieliśmy mieć w tym 
swój wkład – dodaje radny Ryszard Ryza.  
 UMiG Olkusz

Pół miliona złotych na drogę  
w Braciejówce i Troksie

Pijany kierowca
kluCzE

Piotr Kubiczek, fot. archiwum redakcji

19 czerwca decyzją Wojewódz-
kiego Inspektora Ochrony Środo-
wiska, a dzień później także de-
cyzją Starosty Olkuskiego, Firma 
Handlowo-Usługowa „MARTEX” 
z Klucz utraciła pozwolenie na 
prowadzenie swojej dotychczaso-
wej działalności. Od tego czasu do 
Osady zgodnie z prawem nie mogą 
być już zwożone kolejne odpady, 
ale problem setek ton zalegają-
cych śmieci na tamtym terenie 
pozostał.

Jak się szacuje, w momencie 
cofnięcia pozwolenia na prowadze-
nie działalności firmie MARTEX, 
w Osadzie zgromadzono ponad 5300 
ton odpadów. Właścicielem wszyst-
kich śmieci – jak przyznała sama 
właścicielka przedsiębiorstwa – jest 
MARTEX, który zobowiązał się do 
całościowego uprzątnięcia terenu na 
własny koszt. Podczas czerwcowego 
spotkania w budynku Urzędu Gminy 
w Kluczach padły deklaracje, że 
śmieci będą usuwane systematycznie, 
do nawet 75 ton dziennie.

- Nie chcę was ukrzyżować, 
każdemu należy dać szansę, więc 
wierzę w waszą deklarację dobrej woli. 
Rozmawialiśmy o tej spawie u mnie 
w gabinecie i macie świadomość, 
że jeśli w jakiejkolwiek chwili prze-
staniecie wywozić śmieci, bądź też 
dostanę chociaż jeden sygnał o tym, 
że dowozicie kolejne odpady, od razu 
wszczynam tryb egzekucyjny, który 
będzie droższy nie tylko dla gminy 
i powiatu, ale także może się źle skoń-
czyć dla waszej firmy – mówił wtedy 
starosta Paweł Piasny. 

Minęły dwa miesiące, niepisany 
termin oczyszczenia terenu upłynął, 

Osada wciąż z górą śmieci
jednak wiadomo, że problem góry 
śmieci w Osadzie nadal jest aktual-
ny. Wysypisko jest pilnie strzeżone, 
żadna z postronnych osób nie ma na 
jego teren prawa wstępu. Prowadzone 
są jednak ciągłe kontrole, choćby te 
z ramienia starostwa. Odpadów ubyło 
niewiele. - Według oświadczenia 
osoby władającej gruntem, do tej pory 
wywieziono około dwustu ton śmieci – 
przyznaje starosta Paweł Piasny.

W tym miejscu zasadne jest pyta-
nie, czy w ogóle istnieje szansa na to, 
aby właściciel odpadów wywiózł je na 
własny koszt w bliżej określonym ter-
minie? - O to należy spytać podmioty, 
którym zostały cofnięte zezwolenia. 
Nowych terminów nie wyznaczałem. 
Obecnie jesteśmy na etapie nałożenia 
grzywny w celu przymuszenia wyegze-
kwowania wydanych decyzji – dodaje 
szef powiatu.

Co w przypadku, gdy MARTEX 
zaprzestanie wywozić odpady? Kto 
zapłaci za usunięcie śmieci i jakie 
to wygeneruje koszty? - Wówczas 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, powiat przystąpi do wyko-
nania zastępczego. Koszty wywozu 
odpadów zgodnie z tymi przepisami 
poniesie powiat, a następnie powiat 
będzie dochodził roszczenia względem 
podmiotów, które nie wywiązały się 
z nałożonego obowiązku usunięcia 
odpadów – zaznacza Paweł Piasny. 
Osada miała być tylko chwilowym 
przystankiem dla odpadów, które po 
starannej selekcji powinny być wywo-
żone i utylizowane. Zawiadomienia do 
prokuratury o możliwości popełnienia 
przestępstwa dotyczą każdej z firm 
powiązanych z górą śmieci.

- Wierzę, że prokuratura stanie 
na wysokości zadania i będzie sta-
nowcza w swoim działaniu. Jeżeli 
będzie to możliwe, to będę wniosko-
wał, by powiat był oskarżycielem 

posiłkowym. W przypadku wyko-
rzystania wadliwego prawa w celu 
osiągnięcia wysokich korzyści mająt-
kowych kosztem zdrowia i życia ludz-
kiego, zarówno organy ścigania jak 
i urzędy publiczne powinny sięgnąć 
po wszystkie możliwe przewidziane 
prawem środki, by należycie ukarać 
winnych z karą pozbawienia wolności 
włącznie. Wielokrotnie wypowiadałem 
się na ten temat, powtórzę i teraz – 
nie odpuszczę! - zapewnia starosta 
Paweł Piasny.

Co na to mieszkańcy? - Powoli 
tracimy nadzieję, natomiast szybko 
tracimy zdrowie. Do smrodu więk-
szość z nas już się przyzwyczaiła, 
insektów jest co niemiara. Nasza 
gehenna trwa nadal. Niestety nie 
widzimy ludzi, którzy chcieliby nam 
pomóc. To jakaś paranoja… - mówi 
bezradnie jedna z mieszkanek pobli-
skich zabudowań.

Odpowiedzi na trudne pytania 
nie uzyskali mieszkańcy Osady 
także podczas środowego spotkania 
(6 września) w kluczewskim Domu 
Kultury „Papiernik”, w którym oprócz 
wójta Norberta Bienia, udział również 

wzięli: Agata Knapik - dyrektor olku-
skiego sanepidu, Ryszard Listwan 
- zastępca wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska, a także posłanki 
Agnieszka Ścigaj i Lidia Gądek. Na 
spotkaniu zabrakło reprezentanta 
firmy MARTEX, zawiadującej terenem 
dzikiego wysypiska.

Obecni stwierdzili, że sytuacja 
w Osadzie jest nie do przyjęcia, jednak 
na tę chwilę żadna ze stron nie posia-
da odpowiedniego instrumentu do 
natychmiastowej reakcji i zmuszenia 
właściciela gruntu do wywiezienia za-
legających tam odpadów i to pomimo 
tego, że realna jest groźba wybuchu 
epidemii. Wszystko przez obowią-
zujące prawo. Teraz ruch należy do 
prokuratury rejonowej.

Niestety pomimo upływu ko-
lejnych tygodni i miesięcy końca 
rozwiązania śmieciowego problemu 
w Kluczach Osadzie nie widać. Za-
pewnienia dobrej woli w większości 
okazały się złudne, podobnie jak 
nadzieje na szybkie uprzątnięcie 
śmierdzącego bałaganu.

bolesław
Piotr Kubiczek

Ponad trzy promile alkoholu w 
organizmie miał 40-letni olkusza-
nin, który pomimo wcześniejszej 
decyzji o cofnięciu uprawnień do 
kierowania pojazdami mechanicz-
nymi, jechał osobowym fiatem ci-
nquecento i doprowadził do kolizji 
drogowej.

 Do zdarzenia doszło w sobotę 9 
września na ulicy Głównej w Bolesła-
wiu. - Jak wstępnie ustalono, kierują-
cy fiatem najechał na tył forda focusa, 
który zatrzymał się przed przejściem 
dla pieszych. Gdy na miejsce przy-
jechał patrol policji i zbadał stan 
trzeźwości kierujących to okazało się, 
że 40-letni olkuszanin miał w swoim 
organizmie ponad trzy promile alko-

holu – relacjonuje st. asp. Katarzyna 
Matras z KPP w Olkuszu.

Mężczyzna wsiadł za kierownicę 
pomimo tego, że prawo jazdy stracił 
już wcześniej. - Za spowodowanie 
kolizji drogowej mężczyzna zostanie 
ukarany mandatem. Poniesie jeszcze 
odpowiedzialność za przestępstwo, 
jakim jest kierowanie w stanie nie-
trzeźwości. Według kodeksu karnego 
grozi za to grzywna a nawet kara 
do dwóch lat pozbawienia wolności 
– dodaje oficer prasowy olkuskiej 
komendy.

Dodatkowo osoba kierująca po-
jazdem w stanie nietrzeźwości musi 
się liczyć z dotkliwymi konsekwencja-
mi finansowymi. Niezależnie od kary, 
sąd obligatoryjnie orzeknie świadcze-
nie pieniężne w wysokości nie mniej-
szej niż pięć tysięcy złotych.

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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W porównaniu do 2013 roku ponoszone przez 
Gminę Olkusz koszty odbioru, transportu i zago-
spodarowania odpadów komunalnych wzrosły 
aż o 64%, a koszty prowadzenia Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o 42%! 
Dzięki oszczędnościom administracyjnym, opła-
ty pobierane od mieszkańców wzrosną dużo 
mniej.  

Zgodnie z prawem, system gospodarki odpa-
dami komunalnymi w gminie musi się samofi-
nansować, co w praktyce oznacza, że wydatki 
związane z wywozem śmieci muszą być pokry-
te wyłącznie z opłat od mieszkańców. Gmina 
nie może dopłacać do systemu, przykładowo 
przesuwając środki z innych zadań, ani wyda-
wać pieniędzy z opłat mieszkańców na cele inne 
niż śmieci. Pomimo tego, że od wprowadzenia 
nowej gospodarki odpadami koszty znacznie 
wzrosły, gminie udawało się jak dotąd uniknąć 
podwyżek, między innymi redukując koszty ad-
ministracyjne. Sytuacja diametralnie zmieniła 
się w tym roku – najniższa oferta z pierwszego 
przetargu na odbiór śmieci była o niemal 2 mln 
wyższa niż środki, jakie gmina mogła przezna-
czyć na ten cel. Ponowny przetarg zakończył się 
nieco korzystniej, ale różnica między planowa-
nymi dochodami z wpłat od mieszkańców a sza-
cowanymi kosztami to ponad 1,16 mln zł w skali 
roku. 

- Od 2013 roku mieszkańcy Gminy Olkusz jako 
nieliczni w całym rejonie nie mieli podwyżki 
opłat za śmieci. Pomimo tego, że koszty cią-
gle rosły, udawało nam się utrzymać opłaty na 
pierwotnym poziomie i jednocześnie podnosić 

jakość usług, choćby zwiększając częstotliwość 
odbioru odpadów segregowanych i niesegrego-
wanych. Wyniki przetargu na odbiór odpadów 
nie pozostawiły nam żadnego wyboru – komen-
tuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza. 

Pomimo planowanej podwyżki, opłata za śmieci 
w Gminie Olkusz jest jedną z najniższych w mia-
stach regionu, które mają podobne uwarunko-
wania pod względem gospodarki odpadami ko-
munalnymi. Daleko im również do wynikającej 
z przepisów opłaty maksymalnej na poziomie 
29,50 zł miesięcznie na mieszkańca.

- Zmiana wysokości opłat nie wiąże się z koniecz-
nością składania nowych deklaracji. Do każdego 
domu wyślemy informację o nowych stawkach 
i od 1 stycznia mieszkańcy będą zobowiąza-
ni uiszczać opłaty za śmieci z uwzględnieniem 
nowych stawek – tłumaczy Łukasz Rychlewski, 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Odpadami Komunalnymi.  

Obecnie ok. 89% wszystkich kosztów stanowi 
odbiór i transport śmieci oraz funkcjonowanie 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, gdzie 
mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać odpady 
wielkogabarytowe, elektroniczne, czy też gruz 
i odpady po remontach. 

Warto dodać, że większość opłat, na które ma 
wpływ Gmina Olkusz, uległo w ostatnim czasie 
obniżeniu, jak choćby ceny biletów na komu-
nikację zbiorową, czy też ceny wody i ścieków. 
Wzrost opłaty za śmieci jest wyjątkiem, ponie-
waż gmina nie ma na nie bezpośredniego wpły-
wu. 

 UMiG Olkusz

Od 1 stycznia 2018 roku mieszkańców Gminy Olkusz czeka zmiana 
opłaty za śmieci. Jest to pierwsza od 4 lat, a więc od początku 
funkcjonowania nowych zasad gospodarki odpadami, podwyżka opłat. 
Dotychczas wynosiła ona 7 zł w przypadku odpadów segregowanych 
i 14 zł niesegregowanych. Od nowego roku będzie to odpowiednio  
9,50 zł i 16,50 zł. We wtorek radni miejscy podjęli uchwałę, na mocy 
 której ustalono wysokość opłaty. Podwyżka związana jest przede wszy-
stkim z rosnącymi kosztami odbioru odpadów przez firmy zewnętrzne. 
Te z kolei tłumaczone są znacznym wzrostem ilości odpadów produko-
wanych przez mieszkańców, wzrostem kosztów osobowych, wysoką 
opłatą środowiskową i innymi opłatami, na przykład OC.

Od stycznia  
nowe stawki  
za odbiór śmieci

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



4 | 15 września 2017 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Olewin - Zagaje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 29, art.30, art. 39 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405) zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Olewin - Zagaje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowywanego 
na podstawie Uchwały XXI/327/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 września 2016 r.

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

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ww. planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach 
od  25 września  do  23  października  2017  r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, w Wydziale 
Urbanistyki i Ochrony Zabytków pokój nr 219, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 9 października 2017 r. 
(poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, w sali narad (nr 112) o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu może wnieść 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ustaleniach planu. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 i art. 54 ust. 3 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, uwagi  do  projektu  planu  jak  również  uwagi  i  wnioski  do  prognozy  oddziaływania  
na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w  nieprzekraczalnym  terminie  
do dnia 6 listopada 2017r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

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

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz
Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza

Wójt GmINy BOlESŁaW
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, 
ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony 
jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy. 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 
wew. 227.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 
O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy 
Olkusz, Rynek 1

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

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 71.100,00 zł

(słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych). Postąpienie 
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż opodatkowana 
podatkiem VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany 
jest wnieść wadium w wysokości 14.220,00 zł do dnia 11.10.2017r. 
włącznie, na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr:  
03 1240 4748 1111 0000 4868 9878. 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2017r.  
o godz. 11:00 w budynku Urzędu miasta i Gminy w Olkuszu, 

Rynek 1, pok.101.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 207, zamieszczenie 
na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale 
Nieruchomości, portalu internetowym: www.olkusz.otodom.pl oraz 
www.bipmalopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne 
i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. 
Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, 
Rynek 1, pok. 204, telefon 32 626 02 04.

Wyjątkowa olkuska seniorka
olkusz

UMiG Olkusz

Stefania Marczewska z Olkusza 
wychowała 6 dzieci i większość 
życia poświęciła ciężkiej pracy 
przy gospodarstwie. Pomimo wielu 
różnych doświadczeń życiowych, 
jest niezwykle pogodna i zawsze 
uśmiechnięta. Nie skarży się na 
nic. Nigdy nie była chora, a jej 
córka nie pamięta nawet, żeby 
jej mama miała chociaż katar. W 
wolnym czasie, a ma go całkiem 
sporo, pani Stefania czyta książki 
lub ogląda telewizję.

 Nie używa okularów. Być może 
nie byłoby w tym wszystkim nic 
szczególnego, gdyby nie fakt, że pani 
Stefania Marczewska 1 września 
skończyła 100 lat! Obecnie jest naj-
starszą mieszkanką Gminy Olkusz.

Urodziła się w 1917 roku w Cza-
plach Wielkich, a więc rok przed odzy-
skaniem przez Polskę niepodległości. 
Przeżyła dwie wojny światowe. Była 
najstarszą z czwórki rodzeństwa, jej 
siostry i brat już nie żyją. Jako jedyna 
nie została posłana na studia i została 
w domu, aby pomagać przy gospodar-
stwie. W wieku 18 lat wyszła za mąż 
za Czesława Marczewskiego, który był 
5 lat od niej starszym nauczycielem. 

– Zarówno mój tata, jak również tata 
Czesława byli organistami. Pewnego 
razu umówili się na spotkanie u nas 
w domu, na które przyjechał również 
Czesław. I tak się poznaliśmy. Wrócił 
do mojego taty 5 dni później i poprosił 
o moją rękę. Miesiąc później byliśmy 
już małżeństwem – opowiada pani 
Stefania. Mąż zmarł w wieku 65 lat. 
– O moim życiu mogłabym napisać 
książkę – śmieje się.

Mieszkali w Przychodach, przy 
szkole. Na świat przyszło siedmioro 
ich dzieci, najstarszy zmarł w wieku 
7 lat. – Mama miała naprawdę bardzo 
ciężkie życie. Z dzisiejszej perspekty-
wy jest naszą bohaterką. Budziła się 
pierwsza i szła spać ostatnia. Nie pra-
cowała zawodowo, ale zajmowała się 
wychowywaniem mnie i rodzeństwa 
oraz pracą przy gospodarstwie – opo-
wiada córka jubilatki, pani Czesława, 
która opiekuje się mamą na co dzień. 
– Kiedy się z moją mamą rozmawia, 
trudno uwierzyć, że ma 100 lat. Ma 
kłopoty ze słuchem i poruszaniem się, 
ale poza tym jest w naprawdę dobrej 
kondycji – dodaje.

Dostojna jubilatka mieszka w 
Olkuszu od przeszło 40 lat. Tyle samo 
jest pacjentką doktora Zdzisława Tu-
szyńskiego. – Jest wyjątkową osobą. 
Od wielu lat nie opuszcza już swojego 
mieszkania. Kiedy ją odwiedzam, 

aby skontrolować stan jej zdrowia, 
zawsze miło sobie pogawędzimy. Ma 
fantastyczną pamięć i jest na bieżąco 
z tym co się dzieje w Polsce i na świe-
cie – mówi lekarz. Pytany o receptę 
na długowieczność żartuje, że to jego 
słodka tajemnica.

W dniu setnych urodzin osobiście 
odwiedzili ją zastępca burmistrza 
Bożena Krok, naczelnik Urzędu Stanu 
Cywilnego Władysław Kamiński, 
przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz doktor Zdzisław 
Tuszyński. Oprócz kwiatów i za-
świadczenia o przyznanym zasiłku 
specjalnym dla 100-latków, pani 
Stefania otrzymała listy z życzeniami 
i gratulacjami od burmistrza Olkusza 
Romana Piaśnika, premier Beaty 
Szydło i wojewody małopolskiego 
Piotra Ćwika.



5Przegląd Olkuski | 15 września 2017 |www.przeglad.olkuski.pl

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Ciąg dalszy ze strony 1

Obecni na sesji mieszkańcy 
dwóch sołectw nie kryli oburzenia 
na taką postawę gminy. Radni 
tłumaczą, że zależy im na moder-
nizacji traktu, ale nie są w stanie 
przeznaczyć na inwestycję oczeki-
wanej przez powiat kwoty.

W lipcu powiat olkuski otrzymał 
pozytywną ocenę wniosku złożonego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020, a dotyczą-
cego przebudowy drogi powiatowej nr 
1090K (od drogi nr 783 Troks – Bra-
ciejówka – Jangrot - Trzyciąż) na od-
cinku od drogi wojewódzkiej nr 783 do 
drogi wojewódzkiej nr 794”. Wartość 
całego projektu wynosi 16.637.400,85 
zł, a wysokość uzyskanego dofinan-
sowania 7.099.178,91 zł. Według 
kosztorysu wartość robót na terenie 
gminy Olkusz to 11.551.405,34 zł, 
z czego dofinansowanie stanowi 
4.928.984,66 zł, a wkład własny 
– 6.622.420,68 zł. O powyższej kal-
kulacji powiat poinformował gminę 
31 lipca, oczekując dotacji w wyso-
kości połowy wkładu własnego, czyli 
3.311.210,34 zł.

Skąd takie wyliczenia? Dwa lata 
temu samorządowcy: starosta Paweł 
Piasny, wicestarosta Jan Orkisz, 
burmistrz Olkusza Roman Piaśnik, 
burmistrz Bukowna Mirosław Gaj-
dziszewski, wójt Klucz Norbert Bień 
i wójt Bolesławia Krzysztof Dudziński 
podpisali porozumienie dotyczące 
wspólnych remontów dróg. Zgodnie 
z zapisami zawartymi w porozu-
mieniu, zaplanowano modernizacje 
czterech dróg w każdej z gmin. Wa-
runkiem realizacji tych inwestycji 
było uzyskanie dofinansowania ze 
środków zewnętrznych, w wysokości 
co najmniej 50 proc. wartości przed-
sięwzięcia. Samorządowcy ustalili, że 
w zakresie realizacji inwestycji powiat 
wraz z każdą z gmin będą ponosić 
koszty udziału własnego po połowie.

Właśnie na ten dokument powo-

lata tego zobowiązania, nie przyjmę 
tych pieniędzy i na 90 proc. nie będę 
realizował remontu - zapowiedział 
Paweł Piasny.

Takie zachowanie szefa powiatu 
oburzyło część radnych. Niektórzy, jak 
radny Ryszard Ryza przypominali, że 
gmina regularnie wspiera finansowo 
powiatowe remonty. Radny Janusz 
Dudkiewicz z kolei zadeklarował chęć 
rozmów na ten temat, proponując 
jednocześnie staroście zaciągnięcie 
kredytu lub emisję obligacji. Gene-
ralnie rada opowiada się za remontem 
drogi Troks – Braciejówka, ale nie jest 
w stanie przeznaczyć na to zadanie 
więcej niż 500 tys. złotych. 

Do słów starosty odniósł się 
burmistrz Roman Piaśnik, twierdząc, 
że nie zniży się do poziomu szefa 
powiatu, którego zachowanie jest 
karygodne. - Kiedy podpisywaliśmy 
porozumienie byłem za tym, abyśmy 
pomagali i aby ta droga powstała. 
Wtedy nie były określone kwoty, nie 
było wiadomo, jaka będzie sytuacja. 
Zgodnie z porozumieniem, zewnętrz-
ne dofinansowanie miało być na po-
ziomie co najmniej 50 proc. a wynosi 
43 proc. Pan starosta by chciał 
robić wszystko, ale rękami gmin, nic 
swoimi. Pisze ciągle na facebooku, 
że spłaca kredyty, że jest dobrym go-
spodarzem, ale nie inwestuje. A któż 

to, jak nie pan starosta powiedział, 
że zabierze 1,7 mln złotych dotacji 
na zamek Rabsztyn na Subregionie 
Małopolski? Ja nie posługuję się 
takimi słowami jak pan - przeko-
nywał burmistrz Roman Piaśnik, 
zapewniając, że remont tej drogi jest 
potrzebny i gmina na pewno wesprze 
go finansowo. 

-Wiem, że pan się bardzo stara, 
ale rzeczywiście nigdy nie osiągnie 
pan mojego poziomu – skwitował 
starosta Piasny słowa burmistrza. 
Głos chcieli zabrać przybyli na sesję 
mieszkańcy, ale niestety nie dostali 
takiej możliwości. Ta kwestia również 
wzbudziła sporo emocji. 

Ostatecznie uchwała została 
przyjęty 12 głosami za, przy 2 gło-
sach wstrzymujących się. Tuż przed 
głosowaniem z sali wyszli radni 
Prawa i Sprawiedliwości, którzy 
wcześniej bezksutecznie wnioskowali 
o przerwę.

Do tematu powrócimy niebawem. 
Inwestycja wsparta unijnymi środka-
mi musi być wykonana i rozliczona 
w 2018 roku. O dalszych losach dro-
gowego remontu będziemy informo-
wać na bieżąco. Oby tylko wzajemne 
animozje i poziom dyskusji nie prze-
kreśliły szans na dalszą współpracę 
pomiędzy samorządami.

łał się starosta Piasny, domagając się 
od burmistrza Piaśnika dotrzymania 
słowa i przyznania dofinansowania 
w kwocie ponad 3,3 mln złotych. 
Na sesji radni procedowali uchwałę 
o dofinansowaniu, ale w kwocie 500 
tys. złotych. Gmina bowiem nie jest 
w stanie przeznaczyć na powiatową 
inwestycję oczekiwanej przez starostę 
kwoty, bo to wiązałoby się z ograni-
czeniem zaplanowanych gminnych 
inwestycji. W uzasadnieniu uchwały 
podkreślono, że w budżecie na 2018 
rok i na następne lata konieczne jest 
zabezpieczenie środków finansowych 
na rewitalizację kwartału królewskie-
go w Olkuszu oraz utworzenie multi-
medialnej trasy turystycznej w pod-
ziemiach ratusza. Starosta, któremu 
na sesji towarzyszył jego zastępca Jan 
Orkisz oraz radny powiatowy Łukasz 
Kmita, nie przebierał w słowach, 
nazywając burmistrza oszustem 
i kłamcą. Wyjaśniał, że po przetargu 
kwota wykonania inwestycji być może 
się zmniejszy. Zwrócił się też do rad-
nych, aby środki na dotację wpisano 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
tak, by mógł podpisać umowę na 
unijne wsparcie. - Dopóki nie będę 
miał aktu prawnego, na postawie któ-
rego podpiszę z burmistrzem umowę, 
na mocy której Urząd Miasta i Gminy 
zobowiąże się do spłacania przez trzy 

Gdzie są 
oświadczenia 

majątkowe 
sędziów?

Zgodnie z art. 87 par. 6 a ustawy 
Prawo o ustroju sądów jawne infor-
macje zawarte w oświadczeniach 
o stanie majątkowym podmiot upraw-
niony do odebrania oświadczenia 
udostępnia w Biuletynie Informacji 
Publicznej, o którym mowa w ustawie 
z dnia 6 września 2001 r. o dostę-
pie do informacji publicznej (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1764), nie później niż 
do dnia 30 czerwca każdego roku. Na 
podstawie art. 87 par. 2 w/w ustawy 

oświadczenie majątkowe, sędziowie 
składają właściwemu terytorialnie 
prezesowi sądu apelacyjnego. Pod-
miotem uprawnionym do odebrania 
oświadczeń i obowiązanym do ich 
publikacji jest Prezes Sądu Apelacyj-
nego i na stronach Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie zostały one w terminie 
opublikowane. Adres strony Sądu 
Apelacyjnego w Krakowie: www.
krakow.sa.gov.pl

Oświadczenia majątkowe sędziów miały zostać 
opublikowane do 30 czerwca 2017 roku w sieci 
na stronach Biuletynów Informacji Publicznej 
sądów. Na stronie olkuskiego sądu oświadczenia 

nie widnieją albo są gdzieś ukryte.

Odpowiada wiceprezes Sądu 
Rejonowego w Olkuszu 

sędzia Rafał Ziętek:
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powiat
Jakub Fita

 Ile kosztują darmowe porady 
prawne dla mieszańców? Takie 
pytanie postanowił zadać sobie 
olkuski starosta Paweł Piasny. 
Z jego wyliczeń wynika, że jed-
nostkowy koszt świadczenia usługi 
jest zbyt duży. W związku z tym, 
w piśmie skierowanym do woje-
wody małopolskiego oświadcza, że 
nie zamierza dalej kontynuować 
tej działalności w dotychczasowej 
formie.

Jak wynika z danych przed-
stawionych przez starostę, średni 
koszt udzielenia pojedynczej porady 
prawnej w naszym powiecie w 2016 
roku wyniósł 416 zł. Średnia cena 
za taką usługę w bieżącym roku to 
638 zł. Zdaniem starosty są to zbyt 
duże sumy, które w całości obciążają 
kieszeń podatnika.

Przypomnijmy, że na mocy 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
samorządy powiatowe zobligowane są 
do prowadzenia punktów nieodpłat-
nej pomocy prawnej dla mieszkań-
ców. Pomoc taka należy się osobom 
do 26 roku życia, seniorom, którzy 
ukończyli 65 rok życia, kombatan-
tom, weteranom, posiadaczom Karty 
Dużej Rodziny oraz ofiarom klęsk 
żywiołowych.

Według ustawy zadanie to może 

krzywopłoty
Wiola Woźniczko

 Już po raz czwarty w Krzy-
wopłotach zorganizowano Piknik 
Historyczny „Jura 1014”. Niewąt-
pliwie największą atrakcją imprezy 
była rekonstrukcja epizodu bitwy 
pod Krzywopłotami, stoczonej 
ponad sto lat temu przez legio-
nistów marszałka Piłsudskiego 
z wojskami rosyjskimi.

Piknik rozpoczął się od złożenia 
kwiatów pod pomnikiem Józefa 
Piłsudskiego przy Wiejskim Domu 
Ludowym. Tam też proboszcz parafii 
w Cieślinie ks. Mariusz Wróbel od-
prawił mszę św. w intencji Ojczyzny. 

Po nabożeństwie nadszedł czas na 
historyczne atrakcje.

Uczestnicy imprezy zwiedzali zre-
konstruowaną kilka lat temu gawrę 
legionistów. Goście oglądali również 
repliki broni i umundurowanie z daw-
nych czasów, mogli porozmawiać 
z pasjonatami militariów, a nawet 
napić się carskiej herbaty z samo-
wara. Zainteresowani zatrzymywali 
się na „Przystanku Historia”, gdzie 
członkowie Klubu Historycznego im. 
Armii Krajowej w Olkuszu prezento-
wali militarne akcesoria i organizo-
wali gry z wiedzy nie tylko o czasach 
legionistów.

Jednak największe zainteresowa-
nie wzbudził główny punkt programu, 

czyli rekonstrukcja epizodu bitwy pod 
Krzywopłotami, którą przygotowali 
członkowie grup rekonstrukcyjnych.

- Cieszymy się, że na piknik przy-
bywają nie tylko mieszkańcy naszej 
gminy, ale i odleglejszych miejsco-
wości. Przygotowanie takiej imprezy 
to spore wyzwanie, ale napraw-
dę warto. Dziękujemy wszystkim, 
którzy pomogli nam w organizacji 
„Jury 1914” oraz naszym sponso-
rom – mówi sołtys Krzywopłot Alina 
Kuśmierska.

Organizatorami pikniku byli: 
Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywo-
płotach, Sołtys Alina Kuśmierska oraz 
Rada Sołecka w Krzywopłotach.

Nieodpłatna pomoc 
prawna jest za droga?

Podróż do czasów 
legionistów

być realizowane wspólnie z gminami, 
na co zdecydowały się także władze 
powiatu olkuskiego. W wyniku po-
rozumienia zawartego w 2015 roku 
punkty pomocy zostały otwarte na 
terenie: Olkusza, Bolesławia, Wolbro-
mia, Klucz i Trzyciąża.

Na realizację tego zadania powiat 
otrzymuje dotację z budżetu państwa, 
która w 97% przeznaczona jest na 
wynagrodzenia radców prawnych 
i adwokatów a w 3% na obsługę orga-
nizacyjno-techniczną. Wysokość ogól-
nej dotacji dla samorządów ustalana 
jest corocznie przez Ministra Sprawie-
dliwości w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw budżetu.

Jak informuje starosta, w 2016 
roku na terenie naszego powiatu 
udzielono w sumie 974 porad praw-
nych. Według jego wyliczeń, koszt 
pojedynczej usługi - w zależności 
od lokalizacji punktu - wynosił od 
144 zł do 578 zł. Koszty obliczone 
na podstawie danych obejmujących 
okres od stycznia do końca lipca 2017 
roku są jeszcze wyższe i plasują się na 
poziomie od 283 zł do 1404 zł. 

- Analiza ta jest wystarczająca, by 
jednoznacznie stwierdzić, iż pozornie 
darmowe porady nie są wcale darmo-
we. Kilkaset złotych za jedną usługę to 
zdecydowanie za duży koszt i jest on 
porównywalny z udzieleniem porady 
prawnej w renomowanej i wyspecja-

lizowanej kancelarii adwokackiej. Po-
jawia się w tym miejscu pytanie, czy 
stać nas na taki luksus? Odpowiedź 
wydaje się być jednoznaczna – pisze 
olkuski starosta w swoim liście do 
małopolskiego wojewody.

W oficjalnym piśmie skiero-
wanym do wojewody Piotra Ćwika, 
starosta Paweł Piasny deklaruje, że 
nie rozpisze kolejnego konkursu na 
prowadzenie punktów nieodpłatnych 
porad prawnych. Jego zdaniem mie-
szańcy powiatu nie zostaną jednak 
bez pomocy.

- Pracownicy Starostwa Powia-
towego w Olkuszu w razie potrzeby 
udzielają rad i informacji, jak należy 
postępować w danej sprawie. Ponad-
to w razie potrzeby, każdy problem 
konsultowany jest z radcami praw-
nymi naszego urzędu – argumentuje 
Paweł Piasny.

Zdaniem olkuskiego starosty pro-
blem należy uregulować systemowo 
tak, aby bezpłatne porady prawne 
udzielane były w każdym z urzędów 
administracji rządowej i samorządo-
wej oraz w biurach posłów i senatorów 
polskiego parlamentu.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników? Jak oceniacie dotych-
czasowe funkcjonowanie punktów 
nieodpłatnych porad prawnych 
i co sadzicie o pomyśle olkuskiego 
starosty? – Zapraszamy do dyskusji 
na www.przeglad.olkuski.pl

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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olkusz
Piotr Kubiczek

Po pięciu latach usilnych 
starań w końcu się udało! Silvers 
Olkusz w ćwierćfinale fazy play-
off o wejście do PLFA I pokonali 
na Czarnej Górze Owls Bielawa 
i zapewnili sobie udział w kolejnej 
rundzie baraży oraz jednoczesny 
awans na bezpośrednie zaplecze 
Topligi!

 To było pasjonujące spotkanie, 
trzymające w napięciu do ostatnich 
sekund. Nie mogło być jednak inaczej, 
biorąc pod uwagę, że na niespełna 
minutę przed końcowym gwizdkiem 
to rywale wyrównali stan rywaliza-
cji (28:28) i stanęli przed ogromną 
szansą uzyskania kolejnych punktów 
za podwyższenie. Na swoje nieszczę-
ście źle rozegrali swój atak, a piłkę 
przejęli gospodarze.

Wiele osób już ostrzyło sobie 
apetyty na dogrywkę, ale ostatecznie 
do niej nie doszło. Wszystko przez 
koronkową akcję olkuszan. „Srebrni” 
postawili wszystko na jedną kartę 
wiedząc, że mało prawdopodobne jest, 
aby bielawianie byli jeszcze w stanie 
przedostać się w ich pole punktowe 
w tych ostatnich sekundach. Trener 
Marcin Michalczewski zastosował 
element zaskoczenia – desygnował do 
gry taką formację ofensywną, na jaką 
przeciwnicy nie byli przygotowani. 
Szybkie wznowienie, z futbolówką 
pod ręką popędził grający szkole-
niowiec Silvers i to on ku ogromnej 
radości swoich zawodników i fanów 
zaliczył touchdown. Chwilę później 
dwupunktowe podwyższenie dołożył 
Kamil Zięba i tym sposobem po wielu 
miesiącach pracy olkuszanie spełnili 
swoje sportowe marzenia.

- Tak długo czekaliśmy na ten 
dzień, ale było warto. Wielkie słowa 
uznania dla wszystkich chłopaków 
za walkę do samego końca. To nasz 

olkusz
Organizatorzy

Potrzebne były aż dwa 
weekendy aby rozegrać Grand 
Prix Olkusza w tenisie ziem-
nym. Turniej rozpoczął się 1 
września , gry odbywały się 
sprawnie w dwóch kategoriach 
wiekowych „+50” i „Open”. 
Dobra passa zakończyła się 
w deszczową niedzielę. Pomimo 
wysiłków organizatorów nie 
udało się dokończyć rozgrywek 
i dalsza część rywalizacji zo-
stała przeniesiona na następny 
weekend.

Ostatecznie turniej zakoń-
czył się w sobotę 9 .09. Jest on 

wolbrom
Ewa Barczyk

10 września 2017 na zbiorni-
ku Zalew Wolbromski rozegrane 
zostały doroczne spławikowe 
zawody o Puchar Jury Krakow-
sko – Częstochowskiej. Tym 
razem na starcie stanęli repre-
zentanci dziewięciu klubów i kół 
wędkarskich z Wolbromia, Olku-
sza, Bolesławia i Trzebini.

Pogoda w niedzielne przedpo-
łudnie dla ludzi była wymarzona, 
ale ryby raczej nie bardzo chciały 
tego dnia brać udziału w zawo-

dach. Wędkarze cierpliwie nęcili... 
i liczyli na łut szczęścia. W 4-
godzinnych dorocznych zawodach 
o Puchar Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej nad wolbromskim 
zalewem, zorganizowanych przez 
lokalne Koło Wędkarskie nr 88, 
wzięło udział 37 wędkarzy repre-
zentujących 9 kół.

Ostatecznie niekwestionowa-
nymi zwycięzcami zostali zawodni-
cy reprezentujący klub wędkarski 
MILO MatchPRO Olkusz w skła-
dzie: Rafał Dessauer, Damian 
Bajgot i Adrian Łabuz, którzy 
uzyskali 4 punkty sektorowe.

Miejsce drugie, z 11 punktami 
sektorowymi zajęła drużyna repre-
zentująca Koło nr. 39 z Olkusza 
w składzie: Rafał Małysa, Michał 
Grzanka, Piotr Jeziorski.

Miejsce trzecie, z taką samą 
liczba punktów sektorowych, ale 
z mniejszą sumą wagową zdobyła 
drużyna z Koła nr. 122 z Trzebini 
w składzie: Stanisław Kryszpin, 
Wojciech Kubański, Piotr Palka.

Reprezentanci gospodarzy: 
Dawid Gałęziewski, Paweł Go-
łębiowski i Andrezj Maciąg z 12 
punktami sektorowymi uplasowali 
się w rywalizacji na piątej pozycji.

Silvers w PLFA I ! Grand Prix Olkusza  
za nami

Ryba brała opornie

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Studiuj w jedynej akademii 
w Olkuszu

Czesne od 290 zł

Pedagogika 
wczesnoszkolna i przedszkolna 
z metodami montessori

w w w . o l k u s z . s p o l e c z n a . p l
Zapoznaj się z  naszą ofertą edukacyjną na: 32-300 Olkusz, ul. Nullo 32 

tel.: 32 / 645 60 27. kom.:  604 171 286
email: dziendobry@spoleczna.pl

Akademia
Reklamy 

Akademia
Stewardess

  Brand marketing, Copywriting,
  Strategia promocyjna i reklamowa,

  Efektywna komunikacja, Socjal media, 
  Fotogra�a, Gra�ka, www

wspólny sukces – komentował na 
gorąco po meczu Zięba, jeden z naj-
bardziej kreatywnych zawodników na 
murawie w barwach „Srebrnych”.

Ostatni gwizdek stał się począt-
kiem małej fety. Wielu olkuskich 
zawodników nie kryło emocji, z oczu 
pociekły łzy. - Co powiedzieć mądre-
go po takim spotkaniu? Towarzyszy 
nam tak wiele pozytywnych emocji, 
wiemy że dokonaliśmy wielkiej rzeczy. 
Pokazaliśmy, że możemy, że potra-
fimy. Dzisiaj się cieszymy, ale od 
jutra już wracamy do treningów, bo 
przed nami kolejne wyzwania – dodał 
równie szczęśliwy Piotr Mędrek, jeden 
z pomysłodawców i założycieli zespołu 
Silvers.

Niedzielny mecz na Czarnej Górze 
był zwieńczeniem pięcioletniej historii 
klubu. Olkuscy futboliści amerykań-
scy swoją II-ligową przygodę zaczy-
nali z wielką wiarą i entuzjazmem. 
Przez pierwsze dwa sezony o punkty 
było ciężko. Silvers nieraz zbierali 
srogie lekcje. Z czasem karta zaczęła 
się odwracać. Przyszły zwycięstwa, 
a „Srebrni” zaczęli zyskiwać w oczach 
ekspertów. Do drużyny przyszedł 
także trener Michalczewski, którego 
pozycję w ekipie trudno obecnie 
kwestionować.

Już w ubiegłym sezonie otwo-
rzyła się szansa na awans, jednak 
wtedy jeszcze czegoś zabrakło. Po 
kolejnych dwunastu miesiącach 
jest już pewne, że w przyszłym roku 
zobaczymy Silversów na wyższym 
szczeblu i to bez względu na wynik 
kolejnej potyczki w play-offach, gdzie 
rywalem olkuszan będą rezerwy wro-
cławskich „Panter”, a więc obecnego 
Mistrza Polski. Nawet w przypadku 
porażki „Srebrni” zapewnią sobie 
awans, bowiem Panthers II w myśl 
obowiązującego regulaminu nie mogą 
grać w PLFA I.

- Nie zmienia to jednak faktu, że 
do końca będziemy chcieli pokazać 
się z jak najlepszej strony. Najbliższe 
spotkania to dla nas również okazja 
do sprawdzenia się na tle silnych 
rywali, w teorii nawet lepszych od nas. 
Dobrze, że to tylko teoria, a wykładni-
kiem formy i siły jest boisko. Na nim 
się wszystko rozstrzygnie – zaznacza 
Marcin Michalczewski, który jedno-
cześnie dziękuje wszystkim kibicom 
za wsparcie, jakie przez cały sezon 
otrzymywał od nich jego zespół.

Obszerna pomeczowa rozmowa 
z trenerem Michalczewskim dostęp-
na  jest na:

www.przeglad.olkuski.pl

zaliczany do ogólnopolskich roz-
grywek amatorów i ma 3 rangę, 
co pozwala cieszyć się udziałem 
zawodników o wysokim poziomie 
kunsztu tenisowego przyjeżdżają-
cych do Olkusza z całego rejonu 
polski południowej.

Wyniki:

W kategorii powyżej 50 lat 
1miejsce zdobył Dariusz Kotuch-
na z Chorzowa. 2 m Andrzej Rosół 
z Mysłowic, i dwa trzecie miejsca 
Zbigniew Brewczyk z Sosnowca 
i Dariusz Krawczyk z Olkusza.

W kategorii bez ograniczeń 
wiekowych „open” -1 miejsce 
wywalczył Piotr Stopa z Krakowa, 
pokonując w finale po zaciętym 
pojedynku Pawła Pomierne-
go z Olkusza. Równoległe dwa 
trzecie miejsca zajęli Marcin 
Pokrzywnicki z Zabrza i Bartosz 
Kocjan z Olkusza.

Organizatorem i fundatorem 
nagród był MOSiR Olkusz. Sędzią 
naczelnym był Rafał Krawczyk.
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powiat 
Anna Piątkowska-Borek

5774 – tyle wniosków o przy-
znanie świadczenia 500+ złożyli 
w sierpniu mieszkańcy powiatu 
olkuskiego. Najdłuższe kolejki 
ustawiały się w ostatnich dniach 
miesiąca.

Na terenie powiatu olkuskiego 
złożono w sumie 5774 wnioski: 397 
w Bolesławiu, 418 w Bukownie, 870 
w Kluczach, 2455 w Olkuszu, 436 
w Trzyciążu i 1198 w Wolbromiu. 
Dla porównania w pierwszym okresie 
świadczeniowym 500+ z pomocy pań-
stwa korzystało 568 rodzin w gminie 
Bolesław, 539 w Bukownie, 1053 
w gminie Klucze, 3259 rodzin na 
terenie gminy Olkusz, 619 w gminie 
Trzyciąż i 1535 w gminie Wolbrom.

Spora część osób wybrała elek-
troniczną formę złożenia wniosku 
– urzędnicy przyjęli ich łącznie 1357 
(69 w Bolesławiu, 106 w Bukownie, 
162 w Kluczach, 752 w Olkuszu, 69 
w Trzyciążu i 199 w Wolbromiu).

Dlaczego warto było złożyć 

wniosek już w sierpniu? 

Głównie dlatego, by zachować 
płynność wypłaty świadczeń otrzy-
mywanych w ramach 500+. Wnioski 
są rozpatrywane zgodnie z kolejnością 
wpływu.

– Złożenie kompletnego i pra-
widłowo wypełnionego wniosku 
w sierpniu daje gwarancję wypłaty 
świadczenia wychowawczego w paź-
dzierniku – tłumaczy Wiesława 
Sochacka, Kierownik Świadczeń Ro-
dzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Olkuszu. – Złożenie wniosku po 
31 sierpnia nie będzie miało wpływu 
na przyznanie świadczenia, lecz na 
termin jego wypłaty – dodaje.

– Ustawodawca nałożył przepisa-
mi obowiązek, że wniosek złożony do 
31 sierpnia musi zostać rozpatrzony 
do końca października, a złożony we 
wrześniu i w październiku ma być 
rozpatrzony do listopada – informu-
je Anna Feliksik, Kierownik MOPS 
w Bukownie.

W większości przypadków nie 
było problemów z uzupełnieniem for-
mularza czy dostarczeniem wszyst-
kich wymaganych załączników. 
Niestety, zdarzyły się sytuacje, że 
wnioski nie były prawidłowo wypeł-
nione lub nie zawierały kompletu 
dokumentów koniecznych do weryfi-
kacji sytuacji danej rodziny. – Doty-
czy to głównie wniosków składanych 
drogą elektroniczną oraz wniosków 
o przyznanie świadczenia na pierw-
sze dziecko (tj. według kryterium 
dochodowego) – podają pracownicy 
MOPS w Wolbromiu. W niektórych 
przypadkach został wyznaczony 3-
miesięczny termin na dostarczenie 
tytułu wykonawczego w sprawie 
ustalenia alimentów. 

Zapełnienie luk w prawie

Jak zapewniają urzędnicy w po-
szczególnych gminach, na terenie 
powiatu olkuskiego do tej pory nie 
dochodziło do sytuacji wyłudzania 
świadczeń. Podobne zdarzenia miały 
jednak miejsce w innych częściach 
kraju. Były związane głównie z wyko-
rzystywaniem luk prawnych w celu 
uzyskania świadczenia 500+ również 
na pierwsze dziecko. Zdarzały się 
sytuacje, że osoba stanu wolnego 
deklarowała samotne wychowywa-
nie dzieci, tymczasem mieszkała 
z drugim rodzicem i wraz z nim zaj-
mowała się potomstwem. Teraz, po 
wejściu w życie ustawy wprowadza-
jącej zmiany w programie „Rodzina 

500+”, ma się to zmienić.
– Wprowadzone zmiany dotyczą 

osób deklarujących samotne wycho-
wanie dziecka i będą wymagać usta-
lenia na rzecz dziecka świadczenia 
alimentacyjnego od drugiego rodzica. 
Rozwiązanie to jest analogiczne jak 
w przypadku świadczeń rodzinnych 
– informuje Anna Kruszak-Kołodziej-
czyk z GOPS w Bolesławiu.

Wyjątkami, gdy dokument po-
twierdzający zasądzone alimenty od 
drugiego rodzica nie jest wymagany, 
są sytuacje gdy: drugie z rodziców 
dziecka nie żyje; ojciec jest nieznany; 
powództwo o ustalenie świadczenia 
alimentacyjnego od drugiego z rodzi-
ców zostało oddalone; sąd zobowiązał 
jedno z rodziców do ponoszenia cał-
kowitych kosztów utrzymania dziecka 
i nie zobowiązał drugiego z rodziców 
do świadczenia alimentacyjnego na 
rzecz tego dziecka; dziecko, zgodnie 
z orzeczeniem sądu, jest pod opieką 
naprzemienną obojga rodziców spra-
wowaną w porównywalnych i powta-
rzających się okresach.

Innym sposobem na obejście 
przepisów było do tej pory „dogady-
wanie” się z pracodawcą w celu „do-
pasowania” dochodu do kryterium, 
uprawniającego do otrzymywania 
świadczeń na pierwsze dziecko. I tak 
np. zrywano umowy o pracę, a na-
stępnie z tym samym pracodawcą 
podpisywano nowe, jednak już na 
gorszych warunkach. Obecnie wpro-
wadzono konieczność weryfikacji 
po 3 miesiącach przyznanego danej 
osobie prawa do świadczenia wycho-
wawczego.

– Zmiany dotyczące przyzna-
wania świadczenia 500+ pozwalają 
na bardziej wnikliwą weryfikację 
sytuacji danej rodziny i określenie 
stanu faktycznego, w jakim ta rzeczy-

500+ na nowych 
zasadach 

wiście się znajduje. Z całą pewnością 
ograniczy to liczbę nienależenie 
pobranych świadczeń (które petenci 
są zobowiązani zwrócić wraz z odset-
kami) – wyjaśniają pracownicy MOPS 
w Wolbromiu.

Więcej czasu na złożenie 
wniosku

Zmiany wprowadzone przez 
ustawodawcę w tym roku dotyczyły 
również wydłużenia terminu skła-
dania wniosków o jeden miesiąc. 
W związku z tym nabór rozpoczął 
się już 1 sierpnia. W poszczególnych 
gminach zwiększono też liczbę osób 
obsługujących petentów. Miało to 
rozładować kolejki i rzeczywiście 
pomogło. Jak informują urzędnicy, 
we wszystkich gminach powiatu 
olkuskiego strony były przyjmowane 
na bieżąco i mieszkańcy nie musieli 
długo czekać. – Staraliśmy się, aby 

kolejki były jak najkrótsze – mówi 
Tomasz Kozubowski, Kierownik 
GOPS w Trzyciążu. 

Najwięcej osób zgłosiło się jednak 
z końcem miesiąca. – W pierwszej 
i drugiej dekadzie sierpnia nie usta-
wiały się duże kolejki do złożenia 
wniosków. Obsługa petentów od-
bywała się płynnie ze względu na 
fakt, że uruchomiono dodatkowe 3 
stanowiska. Ponadto coraz więcej 
rodziców zamiast wizyty w Ośrodku 
wybiera składanie wniosków drogą 
elektroniczną. Kolejki tworzyły się 
w ostatnim tygodniu sierpnia, czyli 
w przypadku składania wniosków 
na „ostatnią chwilę” – mówi Wiesła-
wa Sochacka, Kierownik Świadczeń 
Rodzinnych OPS w Olkuszu.

Jak kilka dni temu poinformo-
wała minister Elżbieta Rafalska, od 
2018 roku termin składania wnio-
sków jeszcze się wydłuży. Dokumenty 

w wersji elektronicznej będzie można 
wypełniać już od 1 lipca. Wnioski 
w tradycyjnej postaci będą przyjmo-
wane podobnie jak w tym roku, od 
1 sierpnia.

Przypomnijmy
O świadczenie 500+ może ubiegać 

się rodzic, opiekun prawny lub opiekun 
faktyczny dziecka (pod warunkiem, że 
dziecko z nim mieszka i jest na jego 
utrzymaniu). Niezależnie od dochodu 
rodziców, na drugie i każde kolejne 
dziecko przysługuje 500 zł. Jeśli ktoś na-
tomiast ubiega się o świadczenie również 
na pierwsze dziecko, dochód nie może 
przekroczyć 800 zł na osobę lub 1200 zł 
w sytuacji, gdy w rodzinie jest dziecko 
niepełnosprawne. Wnioski można skła-
dać osobiście, listownie oraz online (mini-
sterialny Portal Informacyjno-Usługowy 
Emp@tia, bankowość elektroniczna, PUE 
ZUS – Platforma Usług Elektronicznych 
ZUS oraz Profil Zaufany).
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olkusz
Jakub Fita

 Imprezowy wrzesień nie zwal-
nia tempa. Miniony weekend na 
terenie naszego powiatu po raz 
kolejny obfitował w szereg plene-
rowych wydarzeń. Jednym z nich 
było Kabaretowe Pożegnanie Lata 
połączone z akcją edukacyjną 
EKOlkusz, które miało miejsce 
w sobotę na olkuskim rynku.

W sobotnie popołudnie płyta ol-
kuskiego rynku zmieniła się w lokalne 
centrum rozrywki i ekologii. Wszystko 
za sprawą akcji edukacyjnej EKOl-
kusz oraz występów artystycznych. 
Olkuskiej publiczności zaprezentowa-
ły się: Grupa Teatralna „Glutaminian 
Sodu”, kabaret Straszny Galimatias 
oraz Formacja Chatelet.

Mieszkańcy Srebrnego Grodu 
mogli wziąć udział w pikniku eko-
logicznym „BE like BEE - Ratujmy 
Pszczoły”, który zorganizowany został 
przy współpracy z Fundacją Promocji 
i Rozwoju Gmin Polskich. Prowadzi 
ona ogólnopolską kampanię eduka-
cyjną mającą na celu przybliżanie 
dzieciom i dorosłym problemów 
związanych ze zjawiskiem wymiera-
nia pszczół.

Na czas imprezy zbudowana zo-
stała tradycyjna pasieka wyposażona 
w sprzęty i narzędzia używane na 
co dzień przez pszczelarzy. Uczest-
nicy pikniku mogli m.in. zajrzeć do 
różnych typów uli używanych przez 
pszczelarzy, obserwować życie pszcze-
lej rodziny, dotknąć narzędzi używa-

bukowno 
Piotr Kubiczek

 Ponad 750 osób wzięło udział 
w jubileuszowym XV Rodzinnym 
Rajdzie Rowerowym, króry w mi-
nioną niedzielę odbył się w Bukow-
nie. Uczestnicy imprezy mieli do 
pokonania kameralną trasę o dłu-
gości około 14 kilometrów. Był 
to przejazd rekreacyjny, miejsce 
i czas na mecie nie miały żadnego 
znaczenia. Liczyła się głównie 
dobra zabawa.

Co roku na stadion przy ul. Spa-
cerowej ściąga rzesza amatorów jazdy 
na dwóch kółkach. Bukowieński 
rajd organizowany przez UKS Kusy 
od początku swojego istnienia jest 
propozycją dla wszystkich pokoleń 
lubiących wsiąść na rower i wybyć 
gdzieś za miasto. Podczas jubile-
uszowej edycji wydarzenia, nie mogło 
być inaczej.

Wśród uczestników rajdu, 

Rowerowe święto w Bukownie

Kabaretowe  
Pożegnanie Lata

w którym spotkać można było przy-
najmniej trzypokoleniowe rodziny, 
dominował kolor niebieski. Specjalnie 
na ten dzień organizatorzy dzięki 
wsparciu ze strony Województwa Ma-
łopolskiego zafundowali rowerzystom 
okolicznościowe koszulki, które teraz 
będą ich posiadaczom przypominać 
o ostatniej wizycie w Bukownie.

Trasa rajdu prowadziła od miej-
skiego stadionu, przez ul. ks. Zelka, 
Mostową, dookoła piaskowni przez 
Przeń i Bór Biskupi. Powrót ob-
wodnicą, ponownie Mostową i ks. 
Zelka. Barwny peleton zahaczył 
o najpiękniejsze zakątki Bukowna. 
Ponadto nad bezpieczeństwem rowe-
rzystów czuwały służby mundurowe, 
a na końcu stawki w gotowości byli 
medycy. Na szczęście uczestnicy 
rajdu w komplecie bezpiecznie dotarli 
na metę. Pierwsi z nich aby ponownie 
zameldować się na stadionie potrze-
bowali niespełna pół godziny.  

Zgodnie z regulaminem nikt oficjalnie 
nie mierzył czasu na trasie, nikt też 
nie notował kolejnych numerów na 
finiszu. To miało być rowerowe święto 
sprzyjające rozwijaniu aktywności 
fizycznej oraz integracji środowiska 
kolarskiego. Udało się, czego dowód 
mieliśmy na płycie stadionu, przy 
wspólnej kiełbasce z grilla i żurku. Na 
zakończenie kierownik rajdu Grażyna 
Kowina-Świderek, wraz z posłanką 
Lidią Gądek, sekretarzem miasta 
Marcinem Cockiewiczem oraz przed-
stawicielami sponsorów, poprowa-
dzili losowanie atrakcyjnych nagród 
rzeczowych. Wśród nich znalazło się 
sześć rowerów górskich, a także wiele 
gadżetów przydatnych na trasie pod-
czas rowerowych wypraw i miejskich 
przejażdżek.

W tym roku nagrody główne 
(rowery) trafiły do Zofii Karolczyk (Bu-
kowno), Weroniki Motyki (Jaworzno), 
Renaty Dębskiej (Bukowno), Iwony 

Europejskie  
Dni Dziedzictwa

olkusz
Jakub Fita

Miniona niedziela w Olkuszu 
upłynęła pod znakiem historii. 
W dniu 10 września pod zamkiem 
w Rabsztynie odbyła się akcja 
„Olkuskie krajobrazy”. Impreza 
zorganizowana została przez 
Urząd Miasta i Gminy w Olku-
szu w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa. Jedną z atrakcji 
towarzyszących wydarzeniu był 
Rodzinny Rajd po Olkuskich Szla-
kach Rowerowych.

Europejskie Dni Dziedzictwa 
to wspólna inicjatywa Rady Europy 
i Unii Europejskiej, mająca na celu 
promowanie zabytków. W projekcie 
uczestniczą wszystkie państwa 
członkowskie Rady Europy, w tym 
także Polska, która włączyła się do 
akcji w 1993 roku. Jest to najwięk-
szy na starym kontynencie projekt 
społeczno - edukacyjny, którego 
celem jest edukacja historyczna 
oraz propagowanie dialogu między-
kulturowego.

Co roku we wrześniu kraje, 
w których odbywa się to wydarzenie, 
udostępniają do zwiedzania liczne 
zabytki i miejsca kultury, a także 
organizują wykłady, wystawy i inne 
imprezy towarzyszące skierowane 
do różnorodnej grupy odbiorców. 
Tegoroczna impreza zorganizowana 
została pod hasłem „Krajobraz dzie-
dzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.

W minioną niedzielę, 10 wrze-
śnia odbyła olkuska edycja tej akcji, 
której nadano tytuł „Olkuskich 
krajobrazów”. Jej organizatorzy 
przygotowali dla przybyłych szereg 
atrakcji. Przez cały czas trwania 
imprezy pod zamkiem w Rabsztynie 
działał Mobilny Punkt Informacji Tu-
rystycznej MSiT, gdzie poza ulotkami 
i folderami, na chętnych czekały gry, 
zabawy i konkursy związane z histo-
rią naszego miasta. Każdy chętny 
mógł także wybić sobie olkuskiego 
trojaka, czyli pamiątkową monetę.

Tego dnia, w ramach akcji 
„Zamek za złotówkę”, wszyscy chętni 
mogli zwiedzić zamek Rabsztyn za 
symboliczną złotówkę. Wiele atrak-
cji czekało na gości także w Chacie 
Kocjana. Odbyła się tam wystawa 
fotograficzna „Podniebne i podziem-
ne krajobrazy” oraz oraz ilustrowana 
archiwalnymi fotografiami prelekcja 
„Zygmunt Novák (1897 – 1972) 
– twórca krakowskiej szkoły archi-
tektury krajobrazu”. Przybyli goście 
mogli też obejrzeć filmy: „Podolku-
skie wizytówki”, „Antoni Kocjan – 
olkuszanin, który wygrał wojnę” oraz 
„Niemal zapomniana” o olkuskiej 
malarce Marii Płonowskiej. W Chacie 
Kocjana odbyły się także warsztaty 
rękodzieła prowadzone przez stu-
dentów Olkuskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 

W trakcie „Olkuskich krajo-
brazów” coś dla siebie mogli zna-
leźć także zwolennicy aktywnego 

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Książek (Sosnowiec), Małgorzaty 
Lorek (Sławków) i Michała Strugały 
(Kraków).

Organizacja imprezy była możli-
wa dzięki wsparciu finansowemu Wo-
jewództwa Małopolskiego, Posłanki 
na Sejm RP Lidii Gądek, Burmistrza 
i Rady Miejskiej w Bukownie oraz 
Firm: ZGH Bolesław, Schneider Elec-
tric Industries Bukowno, DB Cargo, 
GIANT - Robert Głowacki - Rowery 
Serwis, Arkop, Boltech, Hutrem, 
Biuroplus Będzin, Pablosport, Meble 
System-Paweł Gdula, Intermarche, 
Krawczyk Finanse, Black & White 
Olkusz. Patronat Honorowy nad prze-
jazdem rowerzystów objął Marszałek 
Jacek Krupa.

Za rok XVI edycja rodzinnej 
imprezy. Czy zostanie pobity rekord 
frekwencji? Przekonamy się na po-
czątku przyszłej jesieni.

nych przez pszczelarzy, oraz wziąć 
udział w różnego rodzaju konkursach. 
Podczas imprezy osoby zaintereso-
wane mogły także nabyć produkty 
pszczele, w tym miód, mydła, kremy 
i maści czy świece z wosku.

Przybyli olkuszanie mogli też sko-
rzystać ze specjalnie przystosowanego 
autobusu, stanowiącego mobilne 
laboratorium i punkt informacyjny 
na temat odnawialnych źródeł ener-
gii. W obrębie stoiska odbywały się 
prezentacje wysokoenergetycznych 
kotłów oraz ekspozycja urządzeń 
grzewczych.

Najmocniejszym punktem wyda-
rzenia były jednak występy artystycz-
ne. Także i w tym przypadku program 
imprezy został dostosowany zarówno 
do najmłodszej, jak i do nieco starszej 
publiczności. Za zabawy dla dzieci 
odpowiedzialna była Grupa Teatralna 
„Glutaminian Sodu”, która jak zwykle 
wzorowo wywiązała się ze swojego za-
dania. Swoisty „festiwal” baniek my-

dlanych, urządzony przez olkuskich 
artystów momentalnie przyciągnął na 
rynek tłumy ludzi.

Fani kabaretowej rozrywki mogli 
podziwiać występy grup Straszny Ga-
limatias z Domu Kultury w Trzebini 
oraz znanej w całej Polsce Formacji 
Chatelet. Skecze obfitowały zarówno 
w humor sytuacyjny jak i słowny, 
który w połączeniu ze znakomitym 
warsztatem aktorskim i nieprzewi-
dzianymi zdarzeniami na scenie po-
wodował salwy śmiechu rozbawionej 
do łez publiczności. Artyści pokazali 
wysoki poziom swoich umiejętności, 
często okraszając gagi niesamowicie 
błyskotliwą improwizacją. Finałem 
zabawy były długie, gorące brawa 
na zakończenie wspaniałego wido-
wiska.

Organizatorem Kabaretowego 
Pożegnania Lata był Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz Roman Pia-
śnik oraz Miejski Ośrodek Kultury 
w Olkuszu.

wypoczynku i ruchu na świeżym 
powietrzu. W olkuskim Silver Parku 
odbyła się wycieczka po terenie 
dawnej kopalni i skansenie maszyn 
górniczych. Stamtąd też wyruszył 
Rodzinny Rajd po Olkuskich Szla-
kach Rowerowych, zorganizowanego 
przez olkuski MOSiR. Najmłodsi 
uczestnicy akcji mogli wziąć udział 
we wspólnej zabawie przy składaniu, 
a następnie puszczaniu latawców 
nad zamkiem pod czujnym okiem 
członków Sekcji Modelarskiej LKS 
„Kłos” Olkusz. Po południu zaś 
odbyły się plenerowe zajęcia pla-
styczne dla najmłodszych pod tytu-
łem „Namaluj swój zamek”.

Jak podkreślają organizatorzy 
wydarzenia, była to już trzecia edycja 
tej imprezy w naszym mieście. Za 
organizację ubiegłorocznej akcji 
„Skarby Bazyliki św. Andrzeja” 
Olkusz otrzymał wyróżnienie spe-
cjalne Narodowego Instytutu Dzie-
dzictwa, który jest ogólnopolskim 
koordynatorem Europejskich Dni 
Dziedzictwa. 

Organizatorem akcji „Olku-
skie krajobrazy” był Urząd Miasta 
i Gminy w Olkuszu, a partnerami 
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Olkuszu oraz Sekcja Modelarska 
LKS „Kłos” w Olkuszu.
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olkusz 
Olgerd Dziechciarz

 Sikorka. W XV wieku był tu 
folwark. Seweryn Boner w swym 
„Opisie włości Pomorzańskich” 
z 1534 r. Sikorką nazywa wzgórze 
na północ od wzgórza Słowiki. 
W końcu XVIII w. osada należała do 
starostwa rabsztyńskiego (w wizy-
tacji w Rabsztynie Ptaszyńskiego 
z 1783 r. czytamy: „Rabsztyn 
zamek pusty, pod którym dwór 
starościński i karczma pół mili Si-
korka, zamykająca w sobie chałup 
4 półćwierci mili od kościoła w od-
ległości”).

Roku Pańskiego 1783 stały tu 
4 chałupy. Z roku 1787 mamy in-
formację o liczebności mieszkańców 
łącznie Sikorki i Parcz – 180 osób, 
w tym 14 Żydów, podległych kahałowi 
w Olkuszu. Zdecydowana większość 
tych osób mieszkała na Parczach, co 
potwierdza spis z 1789 r., kiedy na 
Sikorce, na 1 i ¼ łanu było 5 chałup 
o 1 gospodarzu. W następnym roku 
liczbę mieszkańców, już konkretnie 
Sikorki, wyliczono na 27 ludzi (13 
mężczyzn i 14 kobiet). 

W XIX w. Sikorka, wówczas wieś 
należąca do parafii Olkusz, była 
w gminie Rabsztyn. W 1827 r. było tu 
6 dymów (domów) i 46 mieszkańców.

Na początku XX w. pod Sikorką 
swą pracownię rzeźbiarską miał Paweł 
Turbas z synem, to tu powstała m. 
in. rzeźba św. Rodziny z kaplicy św. 
Anny w olkuskim kościele i ołtarze dla 
kościoła w Bolesławiu.

Przed II wojną na Sikorce była 
też bursa dla zamiejscowych uczniów 
olkuskiego liceum.

W początkach II wojny światowej 
w dzielnicy tej Niemcy stworzyli getto, 
w którym zgromadzono ludność ży-
dowską Olkusza i częściowo z Będzi-
na. Tutejszych mieszkańców przesie-
dlono do centrum miasta. Teren getta 
nie był ogrodzony. Ostało się jeszcze 
kilka domów, w których mieszkali 
osadzeni w getcie (np. Miła 6).

Prócz resztek zabudowań fol-
warcznych (ciekawy budynek z cegły 
i kamienia przy ul. Kopernika, zwany 
domem Tarasina, o którym krążyły 
kiedyś niestworzone historie) niemal 
brak na Sikorce zabytkowej zabudo-
wy. Jest tu murowana, 100-letnia 
kapliczka domkowa pod wezwaniem 
Matki Boskiej Bolesnej (przy ul. 
Sikorka 23). Z zabytków przemysło-
wych warto wymienić widniejące na 
łąkach ślady szybów kopalni galeny 
i galmanu, które eksploatowane tu 
były od XV w. Od XVI w. złoża tutejsze 
osuszone były przez końcowe odcinki 
sztolni Pileckiej i Ponikowskiej (dwa 
świetliki sztolni Ponikowskiej dobrze 
widoczne są po południowej stronie 
ul. Miłej).

Skalskie. Źródłosłów nazwy Skal-
skie jest pochodzenia topograficznego: 
Skalskie czyli miejsce „na skale”. 

W końcu XVIII w. Skalskie było 
wsią królewską podległą starostwu 
rabsztyńskiego. W 1787 r. liczyła 104 
ludzi. Z roku 1789 mamy informację, 
że miała 2 i 3/8 łanu, 18 chałup o 1 
gospodarzu, 97 ludzi, w tym 48 męż-
czyzn i 49 kobiet. W XIX w. należąca 
do parafii Olkusz wieś Skalskie wcho-
dziła w skład gminy Rabsztyn. W 1827 
r. było tu 18 domów i 124 mieszkań-
ców. Rok 1843 zapisał się powstaniem 
tu szkoły elementarnej. Jeszcze w XIX 
wieku wieś włączona została do Olku-
sza. W wykazie z 1847 r., w którym 
wymienia się 19 gospodarstw wło-
ściańskich, w dziale „zabudowania 
rządowe” wzmiankowana jest „cza-
townia kozacka”. Jak pisze I. Cieślik 
w pracy „Olkuskie prawosławie” miał 
to być „jakiś posterunek pogranicz-
ników o przynajmniej kilkuosobowej 
załodze i – na co poniekąd wskazuje 
już sama nazwa nieruchomości – naj-
prawdopodobniej zamieszkujące go 
osoby były wyznania prawosławnego.

Podczas kampanii wrześniowej 
zginęli pochodzący stąd: Jan Czarnota 
i Jan Swędzioł. W 1940 r. we Francji 
w walkach powietrznych z Niemcami 
zginął mieszkaniec Skalskiego pilot 
Stanisław Piątek. 

W tej dzielnicy, wtedy jeszcze 

podolkuskiej wsi, urodził się i spę-
dził młodość inżynier Antoni Kocjan 
(1902-1944). Był synem Michała 
i Franciszki z Żurawskim. Olkuskie 
Gimnazjum im. Króla Kazimierza 
Wielkiego ukończył w 1923 r., choć 
wstąpił doń w roku jego powstania 
czyli 1916. Opóźnienie w zdaniu 
matury wynikało z faktu, że jako 
ochotnik wziął udział w wojnie z bol-
szewicką Rosją (1920 r.). Następnie 
ukończył Politechnikę Warszawską 
(razem z nim studiowali i współpra-
cowali słynni później konstruktorzy 
i inżynierowie jak Żwirko, Rogalski, 
Drzewiecki). Rodzina Kocjana opowia-
da historię, jak młody Antoni uciekł 
z jeszcze młodszym bratem Bolkiem 
na studia do Warszawy, w co nie mógł 
uwierzyć ich ojciec, więc szukał chłop-
ców na pobliskich polach. Podczas 
studiów zrobił kurs pilotażu. W 1929 
r. Kocjan wraz z Franciszkiem Żwirko 
pobili rekord świata w wysokości lotu 
szybowcem (4004 m). Ponoć tęskniąc 
za Olkuszem często przelatywał nad 
swym rodzinnym miastem i Skal-
skiem - przy okazji zrzucając rodzicom 
listy. Antoni Kocjan to wybitny przed-
wojenny konstruktor szybowców i szef 
Warsztatów Szybowcowych (jego kon-
strukcji była: „Czajka”, „Czajka - ka-
binowa”, „Wrona”, „Komar”, „Sokół”, 
„Komar-bis”, „Sokół-bis”, „Orlik”, 
„Orlik Olimpijski” oraz w 1939 r. 
akrobacyjne motoszybowce „Bąk”, 
„Bąk-płatowiec” i wspólnie z Sz. 
Grzeszczykiem „Mewa”). O „Orliku” 
wybitny amerykański pilot i kon-
struktor Paul Schweizer powiedział na 
światowej wystawie lotniczej w Nowym 
Jorku (1939 r.), że „to najpiękniejszy 
ptak, jaki latał pod niebem amerykań-
skim, a talent Kocjana jeszcze niejed-
nokrotnie oceni historia lotnictwa”. 
O licencje na te maszyny zabiegało 
wiele krajów, a Finlandia, Estonia, 
Bułgaria i Palestyna zaczęły produk-
cję. Aż do 1947 r. do zaprojektowanego 
przez Kocjana motoszybowca „Bąk” 
należał rekord świata w wysokości 
lotu (4595 m) i czasu trwania (5 godzin 
24 minuty). We wrześniu 1939 r. 
Kocjan został ranny podczas bombar-
dowania Lublina. Potem wpadł w wir 
pracy konspiracyjnej w ramach ZWZ; 
używał pseudonimów Antek-Bestia 
i Korona. W 1940 r. trafił do Oświęci-
mia, ale zdołano go po 10 miesiącach 
przenieść do pracującej dla Niemców 
fabryki. Po powrocie do kraju w lipcu 
1941 r. kierował konspiracyjnym 
działem produkcji broni (w ZWZ). 
Wsławił się sprytem i swego rodzaju 
bezczelnością; potrafił części do broni 
i amunicji zamawiać w niemieckich 
fabrykach. Następnie został szefem 
referatu przemysłu lotniczego, jednej 
z komórek Oddziału Informacyjno-
Wywiadowczego AK. To on wpadł na 
trop tajnej niemieckiej broni V-1. Do 
końca swych dni starał się zdobyć 
jak najwięcej informacji o niemiec-
kich pociskach V-1 i rakietach V-2, 
za co otrzymał stopień oficerski. On 
to wysłał do Penemunde na wyspie 
Wolin, tajnej niemieckiej bazy dwóch 
wywiadowców, którzy w niemieckich 
mundurach mieli zbadać czym zajmu-
je się owa baza. Udało im się zdobyć 
plany wszystkich ważnych obiektów. 
Poinformowani o tym Alianci wysłali 
na Penemunde 600 ciężkich bom-
bowców RAF, które w nocy z 17 na 
18 sierpnia 1943 r. zbombardowały 
niemiecką bazę (ocenia się, że opóźniło 
to prace nad tą bronią o pół roku). 
Komórce AK kierowanej przez Kocjana 
udało się także w 1944 r. zdobyć rakie-
tę V-2, nad którą Niemcy prowadzili 
prace w miejscowości Blizno-Pustków 
(k. Mielca). Partyzanci zdołali zdobyć 
rakietę-niewypał, która spadła w oko-
licach Sarnak. W lipcu 1944 r. wysła-
no ją na dalsze badania do Londynu. 
To na długi czas powstrzymało rozwój 

tego typu broni przez nazistów. Ist-
nieje teoria, że w Penemunde Niemcy 
pracowali również nad tajemnicą 
bomby atomowej. W związku z całą 
sprawą mówi się, że inż. Antoni Kocjan 
to „człowiek który wygrał wojnę”. 
Wygrał, ale jej nie przeżył. Wpadł przez 
przypadek, kiedy Niemcy podczas 
rewizji w jego zakładzie ślusarskim 
natknęli się niedomknięty właz, za 
którym była tajna drukarnia. Aresz-
towany przez Niemców wraz z żoną 
Elżbietą (z domu Zanussi) 2 czerwca 
1944 r. tak sprytnie lawirował podczas 
przesłuchań, że udało mu się nawet za 
łapówkę doprowadzić do zwolnienia 
małżonki. AK czyniło starania, żeby 
i jego wykupić. Miał jednak pecha, 
bo rozpoznał go trzymany na Pa-
wiaku zdekonspirowany pracownik 
działu produkcji broni (w innej wersji 
łączniczka). Przetrzymał kolejne wy-
jątkowo brutalne przesłuchania; nie 
wydał nikogo. Gdy Niemcy wezwali do 
niego lekarza, Zygmunta Śliwickiego, 
który też był członkiem ruchu oporu, 
skatowany Kocjan jęknął do niego: 
„Nie powiedziałem” - i padł na ziemię. 
Inżynier Antoni Kocjan zginał roz-
strzelany wraz z 140 innymi więźniami 
na gruzach getta 13 sierpnia 1944 r. 
(w Warszawie trwało już wówczas po-
wstanie), choć wedle innej wersji miał 
zginąć jeszcze w końcu lipca w celi 
Pawiaku. Nikt nie wie, gdzie go pocho-
wano (młodszy brat Bolesław mieszkał 
po wojnie w Chicago, ale pochowany 
jest w rodzinnym grobie w Olkuszu). 
Winston Churchill napisał w listopa-
dzie 1944 r.: „Brytyjscy ministrowie 
(...) wiedzą, z jakim bohaterstwem 
polskie siły zbrojne przyczyniły się do 
zwycięstwa zarówno w polu, jak i na 
odcinku równie niebezpiecznej pracy 
(konspiracyjnej), której wynikiem było 
m. in. dostarczenie w porę informa-
cji o niemieckich przygotowaniach 
do użycia przeciwko Wlk. Brytanii 
broni V-1 i V-2”. Szkoda, że później 
Brytyjczycy o tym zapomnieli, czego 
przykładem może być przywłaszczenie 
sobie przez wywiad angielski sukcesu 
polskich inżynierów, którzy złamali 
tajemnicę niemieckiej maszyny szy-
frującej „Enigma”. Ci, którzy znali 
Kocjana wspominali go jako człowieka 
bezgranicznie odważnego, tajemnicze-
go, a jednocześnie nieśmiałego i ciągle 
zajętego. Do końca lat 90-tych przy ul. 
Jasnej 123 stała stara, kryta strzechą 
rodzinna chata Antoniego Kocjana, 
która liczyła sobie blisko 150 lat. 
Ostatnia tego typu chata w Olkuszu. 
Potem została rozebrana, a każda 
belka opisana i skatalogowana przez 
p. Zdzisława Filipskiego. Przez lata ro-
zebrany zabytek leżał w magazynach 
i nie bardzo wiedziano, co z pamiątka 
po Kocjanie zrobić. Był pomysł przeka-
zania chaty do parku etnograficznego 
w Wygiełzowie, ale skansen chyba 
nie był nią zainteresowany. W końcu 
chata Kocjana stanęła pod zamkiem 
w Rabsztynie, tyle, że z autentycznego 
zabytku pozostało niewiele oryginal-
nych elementów, może kilkanaście 
procent (polska sztuka konserwator-
ska pozwala na takie rekonstrukcje). 
W zrekonstruowanym obiekcie utwo-
rzono muzeum poświęcone Antonie-
mu Kocjanowi. 

W ogrodzie dawnego obejścia Ko-
cjanów stoi za to do dziś śnieżnobiała 
rzeźba Matki Boskiej, którą przysłał 
rodzicom Antoni Kocjan.

Przypomnijmy, bo rzadko się 
o tym pamięta, że także z ziemi 
olkuskiej (dokładnie ze Sławniowa, 
gmina Pilica) pochodził Ryszard Bartel 
(1897-1982), konstruktor pierwszych 
polskich samolotów produkowa-
nych seryjnie (szkolny BM -4 z 1927 
r.). W latach 1932-37 był szefem 
wydziału przygotowania produkcji 
w wytwórni Państwowych Zakładów 
Lotniczych w Warszawie, gdzie budo-

wano słynne „Karasie” i bombowce 
„Łoś”. Potem m.in. dyrektorował 
zakładom w Lublinie gdzie produ-
kowano: bombowce LWS - 4 „Żubr”, 
obserwacyjne „Czaple” i „Mewy”. Po 
wojnie socjalistyczna ojczyzna zre-
zygnowała z jego wykorzystania jego 
talentu odsuwając go od lotnictwa. 
Pisaliśmy o tym człowieku na łamach 
PO w zeszłym roku. 

W KL Auschwitz zginęli pocho-
dzący ze Skalskiego: Józef Swędzioł 
i Stanisław Swędzioł (obaj w 1942). 

Skalskiego sięgał obszar getta, 
w którym Niemcy zgromadzili na po-
czątku okupacji ludność Żydowską 
z Olkusza, a także m.in. z Będzina. 
Getto nie było ogrodzone. W czerwcu 
1942 r. Żydzi zostali wywiezieni do 
komór gazowych KL Auschwitz-
Birkenau.

Zabytki. Przy ul. Jasnej (powyżej 
uliczki łączącej Jasną z ul. Nowowiej-
ską) znajduje się zabytkowa kolumna 
z krzyżem, prawdopodobnie z XVIII 
w. Zbudowana najprawdopodobniej 
ze zlepieńca parczewskiego, jest być 
może pozostałością po którymś z ol-
kuskich kościołów (czyżby kościółka 
pw. św. Urszuli i 10 tysięcy Dziewic, 
który stał na Parczach?). Przez wiele 
lat w ścianie stodoły (ul. Jasna nr 143, 
tuż przy czerwonym Szlaku Orlich 
Gniazd) podziwiać można było dużych 
rozmiarów amonit; kilka lat temu 
został on jednak wykuty. Zachowało 
się jeszcze kilka drewnianych i muro-
wanych starych domów (ul. Jasna nr 

81, 91, 97 i inne). Ślady działalności 
górniczej (od XV w.).

Słowiki. Pierwsza wzmianka, 
ale bez nazwy, pochodzi z końca XV 
wieku. 

Wzmiankowane są też Słowiki 
w pochodzącym z 1534 r. „Opisie 
włości Pomorzańskich” Seweryna 
Bonera: „Idzie z Parczewskiego gruntu 
(tytułowa granica włości - dop. O.D.) 
pośrodkiem góry y zowią Słowikiem 
pod wschód słońca zimnego y są tam 
dwa szyby zbite poniżej Słowika które 
szyby budowali ludzie z Gwarkami 
którzy byli z Duchowic jeszcze za 
pogaństwa”. Na północ od opisy-
wanego wzgórza Słowik umieszcza 
Boner wzgórze Sikorka. Wspomina 
też o folwarku „Warfer”. 

Ciekawostka. Zachodnią część 
Słowików, obok ulicy Nowowiejskiej, 
miejscowi zwą Katowskim. Czyżby 
była to ongiś włość należąca do olku-
skiego kata?

W 1715 r. folwark Słowiki z dwor-
kiem wydzierżawiono szlacheckiemu 
małżeństwu Zygmuntowi i Rozalii 
Jankowskim. Po nich dzierżył je 
podżupek, właściciel hut i dostawca 
srebra Andrzej Szafałkowicz. Folwark 
Słowiki należał w XIX w. do dóbr 
Parcze Górne.

Obecnie Słowiki to tereny osiedla 
mieszkaniowego noszącego tę samą 
nazwę. Przez wiele lat – staraniem 
pierwszego proboszcza ks. Henryka 
Januchty – budowano tu kościół p. 
w. Chrystusa Dobrego Pasterza (pa-

rafia istnieje od 1 czerwca 1990 r). 
Wmurowanie kamienia węgielnego 
miało miejsce 1 czerwca 1995 r. Wy-
strój wnętrza, z charakterystycznym 
płaskorzeźbami, zaprojektował znany 
rzeźbiarz, profesor zwyczajny kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
Wincenty Kućma.

Przez wiele lat charakterystycz-
nym elementem bloków na Słowikach 
były niebieskie dachy, od których 
osiedle zyskało sympatyczną nazwę 
Smerfy. Historia wyboru tego koloru 
na kolor dachów jest prozaiczna; gdy 
osiedle powstawało, w latach 80-tych, 
panował w Polsce system gospodar-
czy, wiecznego niedoboru, po prostu: 
wszystkiego brakowało. Jedyny kolor 
farby, jaki budowniczowie osiedla 
mogli kupić, to właśnie błękit przypo-
minający odcień, w jakim pomalowane 
są postacie ze słynnej belgijskiej kre-
skówki. Niebieskie dachy się przyjęły, 
a nawet spodobały (swego czasu 
osiedle odwiedził ambasador USA, 
który zainteresował się nim widząc 
Smerfy z drogi krajowej). Dodajmy, że 
samo osiedle wybudowane zostało dla 
pracowników Koksowni „Przyjaźń”, 
stanowiącej część Kombinatu Meta-
lurgicznego Huty Katowice; w dużym 
stopniu była to ludność napływowa. 
Niedawno jednak w większości zosta-
ły już przemalowane na granatowo. 
Swego czasu krążyła tez po Olkuszu 
plotka, że Słowiki (Smerfy) mają 
kształt pentagramu, co jednak nie 
jest prawdą.

O dziejach trzech 
północno-wschodnich 

dzielnic Olkusza  
– wszystkie na literę „s”

O G Ł O S Z E N I E
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KALENDARIUM

=15 września
17:00 Super Spark. Gwiezdna misja (2D 
DUBBING) 
19:00 Barry Seal. Król przemytu (2D NAPISY) 
=16 września
17:00 Super Spark. Gwiezdna misja (2D 
DUBBING) 
19:00 Barry Seal. Król przemytu (2D NAPISY) 
=17 września
17:00 Super Spark. Gwiezdna misja (2D 
DUBBING) 
19:00 Barry Seal. Król przemytu (2D NAPISY) 
=18 września
17:00 Super Spark. Gwiezdna misja (2D 
DUBBING) 
19:00 Barry Seal. Król przemytu (2D NAPISY) 
=19 września
17:00 Super Spark. Gwiezdna misja (2D 
DUBBING) 
19:00 Barry Seal. Król przemytu (2D NAPISY) 

=15 września
16:00 Tarapaty (2D Pl) 
17:00 Na pokuszenie (2D NAPISY) 
18:00 Tarapaty (2D Pl) 
18:45 Na pokuszenie (2D NAPISY) 
20:00 American Assassin (2D NAPISY) 
20:30 Tulipanowa gorączka (2D NAPISY) 
=16 września
16:00 Tarapaty (2D Pl) 
17:00 Na pokuszenie (2D NAPISY) 
18:00 Tarapaty (2D Pl) 
18:45 Na pokuszenie (2D NAPISY) 
20:00 American Assassin (2D NAPISY) 
20:30 Tulipanowa gorączka (2D NAPISY) 
=17 września
16:00 Tarapaty (2D Pl) 
17:00 Na pokuszenie (2D NAPISY) 
18:00 Tarapaty (2D Pl) 
18:45 Na pokuszenie (2D NAPISY) 
20:00 American Assassin (2D NAPISY) 
20:30 Tulipanowa gorączka (2D NAPISY) 
=19 września
16:00 Tarapaty (2D Pl) 
17:00 Na pokuszenie (2D NAPISY) 
18:00 Tarapaty (2D Pl) 
18:45 Na pokuszenie (2D NAPISY) 
20:00 American Assassin (2D NAPISY) 
20:30 Tulipanowa gorączka (2D NAPISY) 
=20 września
16:00 Tarapaty (2D Pl) 
17:00 Na pokuszenie (2D NAPISY) 
18:00 Tarapaty (2D Pl) 
18:45 Na pokuszenie (2D NAPISY) 
20:00 American Assassin (2D NAPISY) 
20:30 Tulipanowa gorączka (2D NAPISY) 

=20 września
17:00 Warsztat edukacyjny w ramach I Olkuskiego 
Festiwalu Filmów Amatorskich - “Podstawy 
nagrywania filmów oraz podsumowanie 
warsztatów”

=15 września
17:00 - 18:00 Otwarcie wystawy „Oddział 
Hardego” oraz spotkanie poświęcone działalności 
partyzanckiej na terenie powiatu olkuskiego 

=15 września
17:00 - 18:00 Dyskusyjny Klub Książki dla 
młodzieży
=19 września
16:00 - 18:00 Klub Miłośników Robótek Ręcznych

=18 września
16:20 - 17:10 Zdrowy kręgosłup
17:15 - 18:10 Zumba
17:45 - 18:45 Plastyka dla dzieci
=19 września
16:00 - 16:30 Nauka gry na pianinie
16:30 - 18:00 Emisja głosu
17:00 - 20:00 Zajęcia krawieckie
18:00 - 19:00 Nauka gry na gitarze (podział na 
grupy)
19:00 - 20:00 Trening interwałowy
=20 września
16:10 - 18:00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla 
dzieci (podział na grupy)
17:00 - 20:00 Zajęcia krawieckie
=21 września
16:00 - 16:30 Nauka gry na pianinie
16:30 - 18:00 Emisja głosu
17:45 - 18:45 Plastyka dla dzieci
18:00 - 19:00 Nauka gry na gitarze (podział na 
grupy)
19:00 - 20:00 Trening interwałowy

=18 września
15:30 - 17:00 Spotkania ZHP 
17:00 - 18:00 Joga 
18:30 Klub Kresowy: różnice kulturowe 
=19 września
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
17:30 Moja pierwsza własna książka (zajęcia dla dzieci) 
18:30 - 19:30 Zumba 
=20 września
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
16:30 Klub gier planszowych dla dzieci 
=21 września
16:30 - 17:30 Malowanie na szkle 
17:00 - 17:30 Język rosyjski dla dzieci 
17:30 - 18:30 Język rosyjski dla dorosłych (grupa 
zaawansowana) 
18:30 - 19:30 Język rosyjski dla dorosłych (grupa 
początkująca)

=18 września
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”
=19 września
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”
17:00 - 18:00 Zajęcia na basenie
=20 września
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 września
16:00 - 17:00 Konsultacje z psychologiem
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: Gotowanie
19:00 - 20:00 Konsultacje z psychologiem

=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. Pon. 9-16, wt.-pt. 10-18, 
sob. 10-14.

=15 września
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki 
=18 września
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki 
15:15 - 16:15 Warsztaty Teatru z Osobami z 
Niepełnosprawnościami 
16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy
16:00 - 17:00 Zajęcia ruchowe przy muzyce 60 +
16:15 - 17:15 Warsztaty Teatr Seniora
17:00 - 18:00 Zajęcia tańca nowoczesnego dla 
dzieci w wieku od 7 – 10 lat
17:15 - 18:15 Międzypokoleniowy Kącik 
Komputerowy dla początkujących
=19 września
14:00 - 18:00 Wspólne Śpiewanie - zajęcia 
instrumentalno-wokalne
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 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy
17:00 - 18:00 Klub Magicznej Nitki
17:00 - 18:00 Spotkanie grupy teatralnej 
Lęgowisko
=20 września
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki
15:00 - 19:00 Wspólne Śpiewanie - zajęcia 
instrumentalno-wokalne
16:00 - 17:00 Joga dla Seniora
16:00 - 18:00 Tenis stołowy - Młodzi i Seniorzy
=21 września
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki
16:00 - 17:00 Spotkanie Klubu Seniora
=22 września
15:00 - 20:00 Nie jestem sam - Kącik 
Samopomocy, Salonik Prasowy, Klubowa 
Kawiarenka, Kącik Wędrującej Książki
17:00 - Evviva l’arte! - wernisaż wystawy 
Michaliny Mosurek. Koncert muzyczny w 
wykonaniu Old and Joung JazzCombo w składzie: 
Jerzy Sojka, Przemysław Ostaszewski, Stanisław 
Grabowski, Mateusz Jurczyk.

=15 września
16:00 Podziemne Piątki - bezpłatne zwiedzanie 
podziemi olkuskiego ratusza z przewodnikiem - 
Rynek Olkusz
=16 września
Zlot Food Trucków - Rynek Olkusz
16:00 II Bieg Uliczny Srebrna Dziesiątka - Rynek 
Olkusz
16:30 IV liga piłki nożnej. KS Olkusz - Dalin 
Myślenice - Stadion MOSiR Olkusz, ul. 29-
listopada
=17 września
Zlot Food Trucków - Rynek Olkusz
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ZDROWIE i URODA
CHIRURG
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chirurg, 
USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. Lecze-
nie chorób żył: leczenie żylaków, „pajączków” za 
pomocą skleroterapii, leczenie owrzodzeń. Kom-
presjoterapia (leczenie niewydolności żylnej), 
konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 64. Przyj-
muje w środę, piątek od 16.00. Rejestracja 
telefoniczna 32 645 44 70.
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg, 
specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, ul.  
kr. K Wielkiego 28. Center-Med. Czw. od 17.00. 
Rejestracja tel. 604 979 399, 604 503 799.
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgi i  ogólnej .  Wt.  17.00 –  19.00.  
Tel. 604 410 240.
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Laser - usuwanie zmian skór-
nych, leczenie wrastających paznokci, zamykanie 
naczyń.  Olkusz,  u l .  Krakowskie Przed- 
mieście 11/18. Czw. od 17.30. Rejestracja, tel. 
530 88 16 13 po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
O l ku s z ,  u l .  S ł a w ko w s ka  4 .  C zwa r te k  
15.30 - 18.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com
Sławomir Kaźmierczuk lek. med., chirurg ogólny, 
proktolog. Konsultacje, biopsje, USG jamy brzusz-
nej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów 
chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV PONIE-
DZIAŁEK 16:00 -18:00.

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

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

CHIRURG oRtopEDa
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek Piotr 
Osuch, specjalista chirurg ortopeda traumato-
log. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek naprze-
ciw szpitala - obok piekarni). Rejestracja tel.  
666 329 480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 
(zamiennie wtorki).
Grzegorz Jarosławski lek. med., ortopeda, lekarz 
sportowy. Konsultacje, USG narządu ruchu, 
blokady, osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 09:00–17:00.
Kamil Zamarło lek. med., ortopeda. Konsultacje, 
USG narządu ruchu, blokady, osocze bogatopłyt-
kowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOREK 16:00–19:00.
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.
Manfred Zappa dr n. med. specjalista II st. chi-
rurgii ortopedycznej. Leczenie schorzeń układu 
kostno-stawowo-mięśniowego falą uderzeniową. 
Olkusz, ul. J. Piłsudskiego 18. Pon.-pt. 15-18. 
Rejestracja godz.12-18. Tel.786 866 820.
Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.
Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji 
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., pt. 
Od 17.00. Tel. 32 643 32 12.
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.
Waldemar Pasich, specjalista chirurgi urazowej 
i ortopedycznej, specjalista medycyny sporto-
wej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad 
Bankiem, Milenium). Wejście od podwórza. Pon. 
17-19, czw. 16-18. Rejestracja tel. 604 489 612.

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.  
Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. tel. 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.

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny ORATIO 
Anna Szotek  -  logopeda dyplomowany,  
specjalista neurologopeda-surdopedagog. 
Olkusz, ul. F. Chopina 2 Tel. 698679254.  
www.logopeda.olkusz.pl

masa¯Ysta
Beata Banasik. Masaż klasyczny, limfatyczny, 
antycellulitowy, również kobiet w ciąży. W domu 
klienta. Tel. 501 663 912. 

mEDYCYna EstEtYCZna
Medesto, szeroki zakres zabiegów medycyny 
estetycznej. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, wt. 
8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.

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

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

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

Tomasz Muszalski, specjalista onkologii klinicz-
nej. Przyjmuje w poniedziałki od godz. 16.30. 
INTER-MED, Olkusz, Al. 1000-lecia 16. Rejestracja 
tel. 32 479 10 00.

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,  
505 988 780.

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

REHaBIlItaCja
CenTRuM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE  
Marlibo-Medica w Olkuszu. Tel.: 32 6261731  
www.marlibo-medica.pl 
Specjalistyczna Rehabilitacja dorosłych, dzieci i 
niemowląt. Nowoczesny sprzęt medyczny.
Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów.
Terapia manualna, suche igłowanie, NDT-Bobath, 
PNF, McKenzie, FDM, kinesiotaping, masaż, 
kinezyterapia, fala uderzeniowa, krioterapia 
ciekłym azotem, sonda laserowa, ultradźwięki 
skojarzone, TENS, ID, JF, vacuum, pole magne-
tyczne, bioptron i inne. 

Gabinety: ortopedyczne, neurochirurgiczny, 
neurologiczny, internistyczno-kardiologiczny, 
diabetologiczny, neonatologiczny, pediatryczny, 
pulmonologiczny dla dzieci i dorosłych.

Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NDT-BABATH dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro 
(Medesto).

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

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
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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 lekarz stomatolog. Olkusz, ul. 
Witosa 14. Telefon: 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.

tERapIE
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji i 
Rodziny „GNIAZDO”. Zajęcia terapeutyczno-eduka-
cyjne: kreatywne zajęcia rozwojowe, profesjonalna 
nauka czytania, rozwijające zabawy matematyczne, 
gry i zabawy logopedyczne, zajęcia dodatkowe. 
Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: terapia dzieci 
z autyzmem, zespołem Aspergera, całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi, zajęcia antystresowe: 
trening kontroli złości i trening kompetencji społecz-
nych, terapia ręki, arteterapia, kinezjologia eduka-
cyjna, fizjoterapia, konsultacje i doradztwo psycho-
logiczno-pedagogiczne. Centrum Opieki Medycznej 
ESCULAP S.C. ul. kr. Kazimierza Wlk. 28 (przychodnia 
obok Skarbka). Tel. 532 480 390, 790 460 190.

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

Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa laser LightSheer, 
fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezo-
terapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi 
dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 
60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.  
570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15-09-2017 Piątek ul. K. K. Wielkiego 24

16-09-2017 Sobota ul. Rabsztyńska 2

17-09-2017 Niedziela ul. K. K. Wielkiego 64B

18-09-2017 Poniedziałek ul. Sławkowska 13

19-09-2017 Wtorek ul. Piłsudskiego 22

20-09-2017 Środa ul. Krakowska 16

21-09-2017 Czwartek ul. 1000-lecia 2B
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OLKUSZ:
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu

al. 1000-lecia 13
Tel. 41 240 13 45 

Olkusz, gm. Olkusz,  
Bolesław, Bukowno, Klucze

WOLBROM:
Miejsko-Gminne Centrum Medyczne 
WOL-MED Sp. z o.o., ul. Skalska 22

Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:

Ogłoszenia 
drobne 

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

KuPię - SPRzedam
=Sprzedam cegłę silikatową 
białą - 250x120x65, ok. 8000 szt., 
cena - 60 gr./szt. (do negocjacji). 
Tel.(796)177027.
Autoskup- kupię każdą markę, tanie 

i drogie, gotówka od ręki, płacę 
najlepiej. Tel.(512)898278.

=Komis wielobranżowy.  
Elektronarzędzia, art. satelitarne, rtv
-agd, telewizory led, pralki, telefony. 
Lombard, Plac targowy.  
Tel.(502)261113.

uSługi
=FiRma iNTROLigaTORSKa 
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 19 (naprzeciwko “Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 

tradycyjne - twarde (duża ilość 
kolorów), bindowanie, termobindo-
wanie, bigowanie, złocenie metodą 
termodruku.

Autoskup- kupię każdą markę, tanie 
i drogie, gotówka od ręki, płacę 

najlepiej. Tel.(793)001819.

=zwyżka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i usługi rębakiem  
do gałęzi, elektyczne itp.  
Tel.(512)373245.

BudOWLaNe
=Usługi Malowanie.  
Tel.(799)914523.

eLeKTROTeChNiCzNe
=Naprawa Telewizorów.  
Tel.(535)871074.

FiNaNSOWO - PRaWNe
=Darmowa porada prawna, pon. 
godz. 12-13. Kancelaria Lex Novum 
Olkusz, ul. Biema 5b.  
Tel.(513)761029, (530)369200.
=Chwilówki oraz zastaw.  
Tel.(796)435370.

Lombard Tomasz Kiełtyka, Olkusz, 
Kasztanowa 4, czynne 8-20, skup 
i sprzedaż złota, atrakcyjne ceny, 
super warunki. Tel.(512)777884.

OKOLiCzNOŚCiOWe
=ATELIER Olkusz, Żuradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia 
do dokumentów (drobny retusz 
gratis, możliwość wykonania 
w domu u klienta).  
Tel.(600)057912.

=WESELA - obsługa muzyczna 
- DJ, prezenter - imprezy oko-
licznościowe - zawodowo. www.
pbmuzyka.pl Tel.(501)384356.

FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtańsze zdjęcia 

do dokumentów w 3 minuty + 
retusz gratis (możliwość dojazdu 

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

mOTORyzaCJa
=OLeJe, FiLTRy, aKCeSORia 
i PROFeSJONaLNe NaRzędzia 
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 bieżące
- części i akcesoria
- lakiery samochodowe  
już od 17 zł/100 ml
- lakiery spray do wszytkich  
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysiąclecia 1B,  
Tel.(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.

=auTO-SzyBy: markowe szyby 
samochodowe, sprzedaż, montaż, 
naprawa, serwis.  
Bogucin Duży 100. Tel.
(32)6428656, (663)747609.

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

=AUTO SKUP GOTÓWKA, OSO-
BOWE I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE 
MARKI I ROCZNIKI, NAJLEPSZE 
CENY, DOJAZD. TEL.(515)274430, 
(602)871305.

Autoskup- kupię każdą markę, tanie 
i drogie, gotówka od ręki, płacę 

najlepiej. Tel.(793)001819.

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

NieRuChOmOŚCi

LOKaLe użyTKOWe
=Lokal do wynajęcia przy  
ul. K. K. Wielkiego, wejście od 
ulicy. Tel.(519)192879.

mieSzKaNia

=Sprzedam m3, 47m2, centrum 
Olkusza, 3 piętro, tel. 579 510 579.

PRaCa
=Przyjmę do biura spedytora na 
transport międzynarodowy, zna-
jomość j.angielskiego, również do 
przyuczenia. Tel.(509)020901.
=Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy, C+E, na chłodnie, 
wyjazdy tygodniowe.  
Tel.(666)352660.
=Przyjmę do biura spedytora na 
transport międzynarodowy, zna-
jomość j.angielskiego, również do 
przyuczenia. Tel.(509)020901.
=40 lat, wykszałcenie wyższe 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.
=Zatrudnię na stanowisko stróża 
osobę z orzeczeniem min. II grupa, 
teren pracy okolice Wolbromia.  
Tel.(509)020901.
=Zatrudnię do biura osobę  
z orzeczeniem min. II grupa, teren 
pracy okolice Wolbromia.  
Tel.(509)020901.

RóżNe
=Na jesień Stoisko nr 3 poleca 
nowe wzory dżinsów, ciepłe 
sztruksy, kurtki przejściowe  nie-
typowe rozmiary, długości, polscy 
producenci. Zapraszamy: targowi-
sko ul. Sławkowska, wt., pt. sob. 
do 14.00.


