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R E K L A M AIX Gala Cordis 
Nobilis

Olkusz
Jakub Fita

W minioną  sobotę  Burmistrz 
Miasta  i  Gminy  Olkusz  po  raz 
dziewiąty wręczył nagrody „Cordis 
Nobilis”. Podczas uroczystej gali, 
która odbyła się w Sali widowisko-
wej MOK, Roman Piaśnik uhono-
rował  ludzi,  którzy  na  co  dzień 
bezinteresownie  niosą  pomoc 
potrzebującym.

� Więcej�na�stronie 2
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P O D Z I K O W A N I A

Nagrody Cordis Nobilis przyzna-
wane są w celu szczególnego docenie-
nia i wyróżnienia osób i organizacji 
związanych z Olkuszem, które działa-
ją na rzecz innych osób. Wyróżnienie 
to zostało ustanowione w 2009 roku. 
Podczas tegorocznej edycji imprezy 
grono laureatów „Szlachetnych Serc” 
poszerzyło się o kolejne osoby związa-
ne ze Srebrnym Miastem.

- To już po raz dziewiąty spo-
tykamy się, aby uhonorować osoby 
działające dla dobra innych. Jestem 
dumny, że wśród nas są tacy ludzie, 
którzy z potrzeby serca, bezinteresow-
nie niosą pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym, starszym, niepełno-
sprawnym i chorym. Czynią to bez 
rozgłosu, nie oczekując nic w zamian. 
Ich pomoc jest nieoceniona. To nie 
tylko materialne wsparcie, ale także 
poświęcony czas i dobre słowo. Dzisiaj 
mamy okazję podziękować i wyrazić 
ogromne uznanie za to, co czynią – 
mówił w trakcie gali Roman Piaśnik, 
burmistrz Olkusza.

Nagroda przyznawana jest przez 
kapitułę reprezentowaną przez przed-
stawicieli: samorządu, organizacji 
pozarządowych, osiedli i sołectw 
oraz nauczycieli. Laureaci otrzymują 
statuetki w pięciu kategoriach. Kan-
dydatów mogą zgłaszać organizacje 
pozarządowe, osoby prawne, związki 
wyznaniowe lub grupa co najmniej 10 
mieszkańców. W tym roku statuetkę 
„Cordis Nobilis” otrzymali:

Organizacja - Stowarzy-
szenie Klub Sportowy 
FLIKA w Olkuszu

Stowarzyszenie działa od 2012 
roku. Od czterech lat prowadzi zaś 
ośrodek wsparcia do osób w pode-
szłym wieku w integracji z młodzieżą 
na Osiedlu Słowiki. W działającym 
codzienne ośrodku seniorzy mogą 
uczestniczyć w zajęciach rekreacyj-
nych, edukacyjnych i kulturalnych.

Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Klub Sportowy FLIKA prowadzi 
także na Osiedlu Słowiki Osiedlowy 
Klub „KUBUŚ”. Stowarzyszenie 
organizuje akcje charytatywne i fe-
styny. FLIKA prowadzi także zajęcia 
rytmiczno – taneczne i gimnastykę 
korekcyjną dla dzieci z okolicznych 
sołectw. 

Filantrop - Jan Niemczyk 
i Stanisław Chłosta

Laureatem Cordis Nobilis został 
Jan Niemczyk - właściciel Przedsię-
biorstwa Handlowo – Usługowego 
OSMA Spółka z o.o. Od lat wspiera 
on finansowo i rzeczowo olkuskie 
stowarzyszenia. Przywoził m.in. żyw-
ność dla osób ubogich współpracując 
ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym 
Res Sarca Miser. Współorganizował 
akcję Darmowa Zupa przy parafii św. 
Maksymiliana Marii Kolbe a także 
pomagał finansowo i organizacyjnie 
w realizacji: dożynek, festynów, 
szkolnych uroczystości, pielgrzymek, 
wigilijnych spotkań dla ubogich i za-
wodów sportowych.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzy-
mał Stanisław Chłosta - właściciel 
firmy Kurier Team 2000 Transport 

Spedycja. Organizuje on nieodpłatne 
transporty żywności z Banku Żyw-
ności w Krakowie, które następnie 
przekazywane są potrzebującym 
mieszańcom Olkusza. Wspiera także 
działalność lokalnych stowarzyszeń, 
szkół i osób fizycznych.

Wolontariusz - Monika 
Szromnik

Tę nagrodę otrzymała uczen-
nica II Liceum Ogólnokształcącego 
w Olkuszu - Monika Szromnik. Jest 
to osoba, która od lat angażuje się 
w różnego rodzaju akcje charyta-
tywne. Była wolontariuszką Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz 
Akademii Przyszłości. Organizowała 
„Mikołajkowy Turniej Charytatyw-
ny dla Dzieci Niepełnosprawnych” 
i „Bieg dla Wiktorii”. Pomaga pensjo-
nariuszom Domu Pomocy Społecznej. 
Ukończyła także kurs audiodeskryp-
cji i przygotowała wraz z grupą przy-
jaciół opis treści wizualnych filmu 
wyświetlanego dla osób niewidomych. 

Nauczyciel - Marida Zoń
W tym roku laureatem „Nagrody 

Szlachetnych Serc” w tej kategorii 

jest nauczycielka języka polskiego 
i dyrektor Zespołu szkół Nr 4 w Ol-
kuszu. Marida Zoń pomaga swoim 
uczniom odkrywać i rozwijać swoje 
talenty. Dla uczniów przejawiających 
zdolności recytatorskie, wokalne 
i aktorskie zorganizowała w swojej 
szkole Klub Artystycznych Wcieleń 
„Kastalia”. Jako dyrektor placówki 
nieustannie wspiera także ideę wo-
lontariatu. Jej podopieczni pomagają 
pensjonariuszom Domu Pomocy Spo-
łecznej, wspierają działania olkuskich 
organizacji pozarządowych, pomagają 
osobom niewidomym i niepełno-
sprawnym oraz olkuskim seniorom. 

Osoba - Ryszard Kowal
Nagrodę za długoletnią, bezinte-

resowną działalność na rzecz innych 
osób otrzymał w tym roku Ryszard 
Kowal. Jest on społecznym opieku-
nem Starego Cmentarza w Olkuszu. 
Od lat nieprzerwanie działa na rzecz 
upowszechniania kultury, historii 
i ochrony zabytków. W czasie II wojny 
światowej był łącznikiem w oddziale 
Gerarda Woźnicy „Hardego”. Po 
zakończeniu okupacji niemieckiej 
włączył się w działalność ruchu 
harcerskiego. Obecnie pomaga orga-

nizacjom kombatanckim w organizo-
waniu uroczystości patriotycznych. 
Wspiera także budowę pomników 
i tablic pamiątkowych.

W tegorocznej gali wzięli udział 
przedstawiciele samorządu, środo-
wisk biznesowych, organizacji poza-
rządowych i instytucji publicznych. 
Rozdanie nagród Cordis Nobilis 
uświetnił występ kwartetu smyczko-
wego Con Affetto. Pomoc w organiza-

cji imprezy zapewnił Miejski Ośrodek 
Kultury w Olkuszu.

Zapraszamy  do  obejrzenia 
materiału  filmowego  i  fotorelacji 
z  wydarzenia  na  www.przeglad.
olkuski.pl
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Pociągiem 
z Olkusza do 

Krakowa?

Olkusz
Wiola�Woźniczko

1 mln złotych w tegorocznym 
budżecie  województwa małopol-
skiego  przeznaczono  na  opra-
cowanie  studium  wykonalności 
i budowy nowego połączenia kole-
jowego na trasie Olkusz - Kraków.

O zabezpieczenie takiej kwoty 
zabiegał radny wojewódzki Andrzej 
Wójcik. Chce on, aby mieszkańcy 
Olkusza mieli wygodne połączenie 
ze stolicą Małopolski. - Kolej to przy-
szłość. Gdyby połączenie z Krakowem 
było dobrze zorganizowane, wówczas 
część kierowców mogłaby wybrać 
pociąg jako środek transportu. To 
bardzo ważne z punktu widzenia 
ekologii - zmniejsza się emisja spalin, 
a tym samym zanieczyszczenie po-

wietrza. Poza tym droga krajowa 
w kierunku Krakowa jest mocno „za-
korkowana”, a dojazd czasami trwa 
naprawdę długo. Kolej rozwiązałaby 
częściowo ten problem - argumentuje 
radny Andrzej Wójcik.

Specjaliści, którzy zajmą się 
opracowaniem studium, ujmą w nim 
warianty przebiegu trasy. Wtedy też 
będzie znany koszt wykonania połą-
czenia czy częstotliwość kursowania 
pociągów. Radny proponuje, by trasa 
wiodła przez Zabierzów i Wolę Kali-
nowską. - Pasażerowie dojeżdżaliby 
do Krakowa nie tylko do pracy czy 
szkoły. Mogliby na trasie przesiadać 
się do busów jadących do Ojcowa – 
dodaje Andrzej Wójcik.

Gdy studium zostanie opraco-
wane, wówczas na naszych łamach 
przedstawimy jego założenia.

Nocne 
podpalenia

Olkusz
Piotr�Kubiczek

W nocy z czwartku na piątek 
(25-26 stycznia) w dziesięciu blo-
kach  na  os. Młodych w Olkuszu 
nieznani  do  teraz  sprawcy  pod-
łożyli  ogień.  Ich  głównym  celem 
były klatki schodowe i znajdujące 
się na nich tablice ogłoszeniowe. 
Na  szczęście podpalenia  -  oprócz 
okopceń i strachu - w większości 
przypadków nie przyniosły poważ-
nych strat.

- Pracujemy nad ustaleniem 
podpalaczy, którzy pod osłoną nocy 
dokonali podpaleń wewnątrz klatek 
schodowych na ulicach: Konopnic-
kiej, Tuwima, Sosnowej, Legionów 
Polskich oraz Krasińskiego. Nieznani 
sprawcy podpalali głównie tablice, 
lecz nie pominęli też drzwi wejścio-
wych i pozostawionego na klatce 
wózka – mówi st. sierż. Marika Guzik-
-Gajda z KPP w Olkuszu.

Podpalenia nie stanowiły bez-

pośredniego zagrożenia dla życia 
i zdrowia lokatorów. Dzięki czujności 
mieszkańców ogień nie rozprzestrze-
nił się na wyższe piętra. Co istotne, 
w żadnym przypadku nie doszło do 
ewakuacji osób, zbyteczna okazała 
się również obecność pogotowia ra-
tunkowego.

Według wstępnych ustaleń naj-
większe szkody w postaci okopconej 
aż do drugiego piętra klatki schodowej 
zostały wyrządzone w bloku przy ul. 
Sosnowej 46. Tam niezbędne będzie 
malowanie.

- W związku z zaistniałymi zda-
rzeniami, prosimy o informowanie 
nas o każdym przypadku dziwnego 
zachowania w państwa okolicy. Kiedy 
ktoś nieznany kręci się po klatkach 
bloku czy zachowuje się podejrzanie 
prosimy o podzielenie się swoimi 
spostrzeżeniami dzwoniąc pod numer 
alarmowy 997 – dodaje st. sierż. 
Guzik-Gajda.

Fot. Osiedle Młodych i KPP Olkusz

Czy kładka nad obwodnicą  
to dobry pomysł?

Olkusz
Wiola�Woźniczko

Jeszcze  w  ubiegłym  roku  na 
naszych  łamach  poruszaliśmy 
temat  planowanej  przebudowy 
skrzyżowania  obwodnicy  z  ul. 
Osiecką w Olkuszu. Wówczas jeden 
z  naszych  Czytelników  zapropo-
nował,  aby  zamiast  sygnalizacji 
świetlnej  czy  ronda  zrobić  tam 
tylko kładkę dla pieszych. Co na to 
władze miasta, powiatu i zarządca 
obwodnicy?

Pod koniec listopada informowa-
liśmy, że Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie (administrator obwod-
nicy) unieważnił przetarg na opra-
cowanie wielowariantowej koncepcji 
przebudowy opisywanego skrzyżo-
wania. Szacunkowy koszt realizacji 
pierwszego etapu polegającego na 
opracowaniu koncepcji minimum 
trzech wariantów przebudowy skrzy-
żowania wynosił 35 tys. złotych. 
Województwo miało pokryć połowę 
kosztów, a gmina Olkusz i powiat po 

8 tys. 750 złotych. Jedyna złożona 
w postępowaniu przetargowym oferta 
przewyższała kwotę przeznaczoną na 
to zadanie.

W tym samym czasie jeden z na-
szych Czytelników zaproponował, 
aby zamiast świateł czy ronda wyko-
nać tam kładkę dla pieszych, która 
zapewni bezpieczeństwo przecho-
dzącym przez jezdnię. O ocenę tego 
pomysłu zapytaliśmy włodarzy miasta 
i powiatu oraz ZDW. Znamy już ich 
odpowiedzi.

Starosta Paweł Piasny uważa, że 
skrzyżowanie nie powinno być mo-
dernizowane, a jeśli już, to najlepiej 
by powstało tam rondo. - Wszystko 
zależy jak traktujemy sprawę. Jeżeli 
życzeniowo jak w przypadku kładki, to 
równie dobrze możemy zaproponować 
estakadę. Jeżeli traktujemy sprawę 
poważnie, to jedynym słusznym 
rozwiązaniem jest budowa ronda. 
Rondo samo w sobie znacznie podnosi 
bezpieczeństwo ruchu, nie wpływając 
na jego niepotrzebne zatrzymywanie. 
Uważam, że na dzień dzisiejszy nie 
ma potrzeby nadmiernej ingerencji 
w to skrzyżowanie. Przekonanie swoje 

opieram na tym, że każdego dnia kil-
kukrotnie je przejeżdżam bez żadnych 
przeszkód. Zamiast bezsensownie wy-
dawać publiczne pieniądze, lepiej je 
wydać na odcinki dróg, gdzie istnieje 
faktyczna potrzeba ich przebudowy 
– uważa starosta Piasny. Powiat nie 
będzie współfinansował opracowania 
koncepcji przebudowy skrzyżowania.

Gdy do magistratu dotarła in-
formacja o wycofaniu się powiatu 
z finansowania planowanej koncepcji, 
zwiększono środki na jej opracowanie. 
Rada Miejska wyraziła zgodę, aby 
zamiast 8 750,00 złotych było to 17 
500,00 złotych. - Już na etapie wcze-
snych ustaleń mowa była o światłach 
bądź rondzie. Ostateczna decyzja 
miała zostać podjęta po opracowaniu 
koncepcji. Nie jest wykluczone, że 
projektanci znaleźliby jeszcze inne 
rozwiązanie. Ostateczny projekt or-
ganizacji ruchu dopiero powstanie, 
najpierw jednak wykonana zostanie 
koncepcja. Na każdym etapie nie-
zbędna będzie jednak współpraca 
wszystkich trzech samorządów – 
odpowiada rzecznik prasowy urzędu 
Michał Latos.

Co o kładce sądzi Zarząd Dróg 
Wojewódzkich? - Zadanie nosi nazwę: 
Przebudowa skrzyżowania DW 791 
z DP 1078K (ul. Osiecka) – opraco-
wanie wielowariantowej koncepcji. 
Zadanie to obejmuje wykonanie wie-
lowariantowej koncepcji (minimum 3 
warianty) w odniesieniu do wniosków 
z przeprowadzonej wcześniej ana-
lizy ruchu, a jako jeden z warian-
tów należy przedstawić rozwiązanie 
z budową sygnalizacji świetlnej. Tak 
więc na dzień dzisiejszy nie pojawia 
się nigdzie sprawa ewentualnej 
kładki, a materiały przetargowe do-
tyczą jedynie przebudowy/rozbudowy 
tego skrzyżowania – taką odpowiedź 
otrzymaliśmy od Romana Leśniaka, 
głównego specjalisty ds. organizacji 
i informacji publicznej krakowskiego 
oddziału ZDW.

Czy  opisywane  skrzyżowanie 
powinno  być  przebudowywane? 
A  jeśli  tak,  to które z wymienio-
nych  rozwiązań  jest  najlepsze? 
Czekamy na Wasze opinie!

Czarne chmury 
nad szpitalem

Olkusz
Jakub Fita

Prezes  Najwyższej  Izby  Kon-
troli  skierował  zawiadomienie  do 
prokuratury  w  związku  z  rzeko-
mym udaremnieniem  audytorowi 
NIK  przeprowadzenia  czynności 
kontrolnych w spółce Nowy Szpital 
w Olkuszu.

Powiatowa lecznica po raz kolejny 
stała się obiektem zainteresowania 
ogólnopolskich mediów. W minioną 
środę Prezes NIK, Krzysztof Kwiat-
kowski poinformował o złożeniu za-
wiadomienia do Prokuratury Okręgo-
wej w Krakowie w sprawie olkuskiego 
szpitala. Zdaniem Kwiatkowskiego 
przedstawiciele placówki mieli od-
mówić udostępnienia dokumentacji 
do kontroli.

- Działającemu na podstawie 
upoważnienia kontrolerowi NIK 
dwukrotnie odmówiono wstępu do 
obiektu Szpitala i innych pomiesz-
czeń Spółki. Ponadto pracownikowi 
NIK nie przedstawiono do wglądu 
wymaganych dokumentów – możemy 
przeczytać w komunikacje znajdują-
cym się na stronie internetowej NIK.

Przypomnijmy, że audyt w pla-
cówce rozpoczął się pod koniec 

grudnia ubiegłego roku. Dotyczy 
on realizacji postanowień umów 
związanych z powołaniem i funkcjo-
nowaniem NZOZ Nowy Szpital Sp. 
z o.o. w Olkuszu. Kontrolerzy mają 
zbadać gospodarowanie przekazanym 
mieniem oraz zarządzanie kosztami i 
wynik finansowy Spółki.

Interwencja NIK wszczęta została 
na wniosek olkuskiego starosty oraz 
posłanki Agnieszki Ścigaj. Swoim 
zakresem objąć ma dwie jednostki: 
Starostwo Powiatowe w Olkuszu oraz 
spółkę Nowy Szpital w Olkuszu.

Ponadto w styczniu bieżącego 
roku, w toku czynności kontrolnych 
Delegatura Najwyższej Izby Kontroli 
w Krakowie zleciła Małopolskiemu 
Urzędowi Skarbowemu przeprowa-
dzenie kontroli w szpitalu w zakresie 
prawidłowości kwalifikowania kosz-
tów działalności oraz ich wpływu na 
wysokość zobowiązań podatkowych.

-Współpracowaliśmy z NIK i tak 
jak do tej pory jesteśmy otwarci na 
działania Izby - komentuje zdawkowo 
całą sprawę Marta Pióro, rzecznik 
prasowy Grupy Nowy Szpital.

O  dalszym  rozwoju  sytuacji 
będziemy informować Czytelników 
na bieżąco.

BO Bukowna 
wystartował!

BukOwnO
WIola�Woźniczko

Mieszkańcy  Bukowna  mogą 
już składać wnioski do tegorocznej 
edycji  Budżetu  Obywatelskiego. 
Propozycje będą przyjmowane do 
21. lutego.

W trzeciej edycji BO do rozdyspo-
nowania jest 220 000,00 złotych. Z 
kwoty tej 70 000,00 złotych dotyczy 
zadań ogólnomiejskich, a 131 000,00 
złotych zadań okręgowych. Pozostała 
kwota, czyli 19 000,00 złotych zosta-
nie przeznaczona na organizację i 
promocję BO.

Podobnie jak w poprzednich 
edycjach propozycje mieszkańców 
mogą dotyczyć całego miasta oraz po-
szczególnych okręgów. Jest ich sześć:

okręg nr 1 - Podlesie (ul. Ogro-
dowa i ul. Olkuska),

okręg  nr  2 - Bór z Przeniem 
(ulice: Przeń, Sierszecka, Topolowa, 
Wiejska),

okręg nr 3 - Centrum Południe 
(ulice: 1 Maja, Borowska, Bukowa, 
Cicha, Długa, Kościuszki, Krasickie-
go, Krótka, Księdza Zelka, Młyńska, 
Reymonta, Spacerowa, Polis, Podpo-
lis, Miarki, Mostowa, Parkowa, Pocz-
towa, Skwer, Słoneczna, Słowackiego, 
Wodna),

okręg  nr  4 - Centrum Północ 
(ulice: Brzozowa, Cynkowa, Gospo-
darcza, Górnicza, Grabowa, Gwar-
ków, Hutnicza, Jodłowa, Kolejowa, 
Leśna, Lipowa, Mickiewicza, Niepod-
ległości, Nowa, Olchowa, Poprzeczna, 
Powstańców Śląskich, Przemysłowa, 
Sienkiewicza, Składowa, Sosnowa, 
Starczynowska, Szkolna, Szybowa, 
Tłukienka, Urzędowa, Wiśniowa, 
Wojska Polskiego, Wygiełza, Wyzwo-
lenia, Zwycięstwa),

okręg nr 5 - Wodąca (ulice: Gra-
niczna, Wodąca, Zielona),

okręg nr 6  - Stare Bukowno z 
Przymiarkami (ulice: Międzygórze, 
Przymiarki, Puza, Sławkowska, Wa-
pienna).

Podział środków na poszczególne 
okręgi wynika z ewidencji ludności na 
koniec ubiegłego roku (okręg nr 1 - 10 
100,00 złotych, okręg nr 2 - 11 300,00 
złotych, okręg nr 3 - 24 200,00 zło-
tych, okręg nr 4 - 51 300,00 złotych, 
okręg nr 5 - 13 300,00 złotych, okręg 
nr 6 - 20 800,00 złotych).

Aby zgłosić propozycje, należy 
mieć ukończone 16 lat i na stałe 
mieszkać w Bukownie. Jedna osoba 
może złożyć dwa zadania: ogólno-
miejskie (o wartości od 5 000,00 
do 70 000,00 złotych) i dotyczące 
okręgu w którym mieszka (o wartości 
od 2 000,00 do 30 000,00 złotych). 
Niezbędne jest poparcie każdego 
projektu przez co najmniej dziesię-
cioro mieszkańców. Wnioski można 
składać przez Biuro Podawcze Urzędu 
miejskiego lub na portalu www.bu-
kowno.pl/budzetobywatelski

- Wnioski zgłaszane przez miesz-
kańców muszą stanowić zadania 
własne gminy w rozumieniu ustawy 
o samorządzie gminnym, muszą 
być możliwe do realizacji w obrębie 
roku budżetowego edycji i nie mogą 
stanowić etapów zadań wieloletnich. 
Mam nadzieję, że podobnie jak w 
poprzednich edycjach i tym razem 
mieszkańcy zaskoczą nas ciekawymi 
inicjatywami – mówi burmistrz Bu-
kowna Mirosław Gajdziszewski.

Po zweryfikowaniu zgłoszonych 
zadań na www.bukowno.pl/budze-
tobywatelski zostanie opublikowana 
lista do głosowania, które potrwa od 
22 marca do 8 kwietnia. 

Jeśli w trakcie realizacji zwycię-
skich pomysłów pozostaną oszczęd-
ności, wówczas możliwe będzie 
wykonanie kolejnych zadań, pod 
warunkiem, że ich wartość nie prze-
kroczy puli środków przyznanych 
dla danego okręgu oraz dla zadań 
ogólnomiejskich. Zadania te w głoso-
waniu muszą uzyskać nie mniej niż 
10 proc. ważnych oddanych głosów 
w przypadku zadań okręgowych oraz 
15 proc. ważnych oddanych głosów 
w przypadku zadań ogólnomiejskich
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Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE 
STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR WYDZIAŁU
DROGOWO–INWESTYCYJNEGO

pełny etat

Więcej informacji na stronie internetowej
www.umig.olkusz.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, 
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Olkusz obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń 
przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach 
od 02.02.2018r. do 23.02.2018r. wywieszony będzie 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
na okres do 3 lat: 

- części działek: nr 3617/36 o pow. 120m2 oraz nr 3617/37 o pow. 
160m2 położone w Olkuszu przy ul. Pakuska z przeznaczeniem pod 
ogród przydomowy, warzywno - owocowy. Stawka czynszu zgodnie 
z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. 
w wysokości 60,00zł rocznie. Termin wnoszenia opłat rocznie: do 31-
go marca każdego roku z góry.

- część działki nr 638/22 o pow. 500m2 z  przeznaczeniem pod ogród 
przydomowy, warzywno - owocowy położonej w Olkuszu przy ul. 
Parcze. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady 
Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 60,00zł. Termin 
wnoszenia opłat rocznie: do 31-go marca każdego roku z góry.

- część działki nr 3345 o powierzchni 3m2 w Olkuszu przy ul. Kap. 
Hardego z przeznaczeniem pod zieleń przydomową. Stawka 
czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej 
w Olkuszu z 17.05.2011r. zgodnie § 1.1. w wysokości 30,00zł netto 
(36,90zł brutto).Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca 
każdego roku z góry.

- części działek nrnr: 4483, 3619/8, 1820/14, 3353/79, 3353/89, 
4431, 4442, 4450, 4563, 3693/12, 4466, 4478, 3721/39, 4489, 4457, 
944/13, 120/3, 1119, 404 – każda o pow. 2m2 położone w Olkuszu 
oraz na terenach wiejskich z przeznaczeniem pod kontenery do 
zbiórki odzieży używanej. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza 
Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.2747.2018 z dnia 10.01.2018r. 
w wysokości: 100,00zł netto (123,00zł brutto) za kontener. Termin 
wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry.

- część działki nr 3985/3 o powierzchni 32m2 zabudowanej budynkiem 
murowanym stanowiącym własność os. prywatnej położonej 
w Olkuszu przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem pod magazyn. 
Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej 
w Olkuszu z 17.05.2011r.zgodnie z przeznaczeniem w wysokości: 
1,70zł/m2 (66,91zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 
10 każdego miesiąca z góry.

W  przypadku  wpłynięcia  więcej  niż  jednego  wniosku  o  dzierżawę  nieruchomości, 
wyłonienie  Dzierżawcy  nastąpi  w  drodze  przetargu,  a  stawką  czynszu  będzie  stawka 
osiągnięta w przetargu.
Dzierżawa  przeznaczona  jest  dla  osób  fizycznych  i  prawnych.  Osoby  zainteresowane 
zawarciem  umowy  dzierżawy  /  najmu  winne  w  terminie  wywieszenia  wykazu  złożyć 
w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące 
informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, 
proponowany  okres  dzierżawy.  Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  w  Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu 
32 626-02-10.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu częściowej zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części Gminy Bolesław  
obejmującej miejscowości Bolesław, 

Laski, Kolonia i Hutki

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. 2017, poz. 1073)  oraz  
uchwały nr  XXXIII/315/2017 Rady Gminy Bolesław z dnia 18 września 
2017 r. - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  „Projektu 
częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części Gminy Bolesław obejmującej 
miejscowości Bolesław, Laski, Kolonia i Hutki”.
Organ odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko w wyniku pozytywnego uzgodnienia z PPIS w Olkuszu 
i RDOŚ w Krakowie.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 5 lutego do 5 marca 2018 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy, przy ul. Głównej 58, pok.7, w godzinach 
pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu 
rozwiązaniami odbędzie się w Centrum Kultury (Dworek) w Bolesławiu 
przy ul. Głównej 55, w dniu 22.02.2018 r.  o godzinie 1430.
Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław: 
ul. Główna 58, 32-329 Bolesław w terminie do dnia 19.03.2018 roku. 
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt 
Gminy Bolesław.
Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy uwaga (nazwa sołectwa oraz nr nieruchomości). Uwagi 
wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres  
boleslaw@gminaboleslaw.pl w terminie j.w.

Wójt Gminy 
mgr inż. Krzysztof Dudziński
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A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Wolbrom pozyskał 
środki na oczyszczalnię
wOlBrOm

Ewa�Barczyk

Dwa  lata  temu,  w  styczniu 
2016  r.,  po  roku  zwłoki  spo-
wodowanej  wątpliwościami  czy 
przygotowany  za  kadencji  po-
przedniego  burmistrza  architek-
toniczny  projekt  modernizacji 
wolbromskiej oczyszczalni ścieków 
jest odpowiednio dostosowany do 
potrzeb  i  warunków  istniejących 
w gminie Wolbrom, burmistrz Ziel-
nik zdecydował, że projekt będzie 
realizowany.  Rozpoczęto  zabiegi 
o pozyskanie środków na tę drogą 
inwestycję,  zakończone  ostatnio 
sukcesem.

Wolbromska oczyszczalnia, pra-
cująca nieprzerwanie już od ponad 
20 lat, od co najmniej kilku oczekuje 
na dostosowanie jej do aktualnych 
potrzeb i wymogów. Przypomnijmy, 
że w roku 2010 ogłoszono postępo-
wanie przetargowe, w wyniku którego 
powstał projekt jej modernizacji. Po 
aż 4 latach biurokratycznych pro-
cedur Gmina uzyskała prawomocne 
pozwolenie na budowę. Zanim jednak 
doszło realizacji projektu zmienił się 
burmistrz. Nowy włodarz gminy - 
Adam Zielnik postanowił sprawdzić, 
czy przyjęty przez poprzednika projekt 
jest odpowiedni i czy nie został prze-
szacowany pod względem potencjal-
nych potrzeb, a zarazem kosztów wy-
konania. Zapadła decyzja, że sprawę 
na specjalne zlecenie prześwietlą 
fachowcy z Politechniki Krakowskiej. 
W wyniku ich kilkumiesięcznych prac 
powstały 4 alternatywne koncepcje 
rozwiązań istniejących problemów 

ze ściekami. Ostatecznie burmistrz 
podjął decyzję, że realizowana będzie 
koncepcja poprzednika i prioryte-
tem będzie modernizacja istniejącej 
oczyszczalni przy ul. Wrzosowej 
w Wolbromiu, która przyjmie ścieki 
dopływające do niej z aglomeracji, 
a także nieczystości płynne dowożone 
beczkowozami z terenu sołectw spoza 
niej. W wyniku wykonanych analiz 
okazało się, że nie trzeba powtarzać 
etapu projektowego, bo projekt przy-
gotowany za czasów Jana Łaksy, na 
który gmina uzyskała już pozwolenie 
na budowę jest dobry. Burmistrz 
Zielnik poinformował wtedy opinię 
publiczną, że koszty jego realizacji 
szacowane pierwotnie na 32 mln 
złotych można ograniczyć do ok. 25 
mln, nie realizując niektórych mniej 
ważnych elementów projektu.

15 stycznia 2018 r. minister 
środowiska oficjalnie zatwierdził listy 
rankingowe konkursu w ramach 
działania „Gospodarka wodno-ście-

kowa w aglomeracjach w POIiŚ 2014-
2020”. Znalazł się na niej wniosek 
Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, 
Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z.o.o. na prze-
budowę i rozbudowę (modernizację) 
oczyszczalni ścieków w Wolbromiu. 
Tym samym projekt wyceniony we 
wniosku na 25.336.224,94 zł otrzy-
ma dofinansowanie w wysokości 
13.167.342,19 zł. Jak informuje bur-
mistrz, brakujące środki w wysokości 
ponad 12 mln. zł będą pochodziły 
z budżetu gminy. Ponieważ procedury 
i uzupełnianie dokumentacji finalizu-
jące otrzymanie dotacji mogą potrwać 
jeszcze nawet pół roku, a gmina chce 
ruszyć z realizacją inwestycji jak naj-
szybciej, rozważane jest skorzystanie 
z preferencyjnej pożyczki z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska. 
Według informacji podanych prasie 
przez włodarza Wolbromia, moder-
nizacja oczyszczalni ma potrwać 
ok. 5 lat.

Walczą ze smogiem  
na wsi

Trzyciąż
Ewa�Barczyk

Wbrew  pozorom  zjawisko  za-
nieczyszczenia powietrza nie jest 
tylko  problemem miejskim,  ale 
dotyczy także wsi, które, zwłasz-
cza  przy  niekorzystnej  zimowej 
pogodzie,  toną  w  burym  dymie. 
Powód  zazwyczaj  jest  jeden  – 
przestarzały, nieefektywny sposób 
ogrzewania domów i wciąż jeszcze 
zbyt niska świadomość ekologiczna 
ludzi. Władze Trzyciąża przekonu-
ją, że warto inwestować w ekologię.

Walka ze smogiem w gminach 
do łatwych nie należy. Sytuacja eko-
nomiczna mieszkańców to jedno, ale 
potężnym współczesnym wyzwaniem 
jest też walka z przyzwyczajeniami 
i ludzką mentalnością.

- Często słyszymy, że głównym 
powodem mało ekologicznych zwy-
czajów palenia w piecach byle czym 
są braki finansowe w domowych 
budżetach. Ten sam powód zazwyczaj 
przywoływany jest jako przeszkoda 
do wymiany starych systemów CO 
na nowoczesne, mniej szkodzące 
naturze. Wciąż jednak zbyt mało osób 
bierze pod uwagę, że zanieczyszczenie 
powietrza powoduje nie tylko degra-
dację - jakoś abstrakcyjnego w tym 
kontekście - pojęcia środowiska 
naturalnego, ale ma bezpośredni 
wpływ na domowe finanse. Choćby 
taki, że trując się, wywołujemy cho-
roby, a ich leczenie zazwyczaj bywa 
kosztowne – dzieli się refleksją wójt 
Trzyciąża Roman Żelazny, który za-
chęca mieszkańców swojej gminy do 
podejmowania działań, zmierzających 
do poprawy powietrza.

 - Staramy się upowszechniać 
wiedzę o aktualnych możliwościach, 
tak w zakresie informacji o nowocze-
snych rozwiązaniach technicznych, 
jak i wspierać mieszkańców w kwestii 
pozyskiwania dofinansowania na 
wymianę źródeł energii na bardziej 
ekologiczne. Np. w ubiegłym roku 
mieszkańcy gminy Trzyciąż mogli 
skorzystać z dobrodziejstw pilotowa-
nej przez gminę realizacji „Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji na te-
renie województwa małopolskiego”, 
w ramach którego indywidualne 
gospodarstwa mogły skorzystać z do-
finansowania Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie w zakresie 
kompleksowej likwidacji istniejących 
nieefektywnych źródeł ciepła. Mocno 
zachęcam użytkowników kopcących 
kotłów domowych do ich wymiany 
na ekologiczne i energooszczędne 
urządzenia grzewcze – wyjaśnia wójt 
Trzyciąża, obiecując zapewnienie w 
budżecie gminy środków na koniecz-
ny wkład własny. – Jak dotąd udało 
się przekonać stosunkowo niewielu, 
ale mam nadzieję, że ziarnko do 
ziarnka… w końcu musi to przynieść 
efekty. W tym roku również zabez-
pieczyliśmy w budżecie środki na 
dofinansowanie gminy, wymagane do 
realizacji projektu i będziemy wspie-
rać mieszkańców, zainteresowanych 
proekologicznymi inwestycjami - 
dodaje Roman Żelazny.

Czy osoba, paląca w piecu CO 
odpady komunalne, lakierowane 
albo nasycone substancjami ropo-
pochodnymi drewno, a nawet plastik 
kojarzy ten fakt z częstymi infekcjami 
i chorobami swojego dziecka, czy inną 
poważniejszą chorobą? Narzekając 
na wydatki związane z leczeniem 

warto pomyśleć w jakim stopniu winą 
za problem można obarczyć siebie 
samego albo swoich sąsiadów. Może 
warto przemyśleć sprawę i zaosz-
czędzić na lekach, a nie na lepszym 
opale i piecu?

W rozpoczętym niedawno roku 
pojawią się kolejne możliwości pozy-
skania dofinansowania na wymianę 
starych systemów ogrzewania. Wójt 
Gminy Trzyciąż zachęca do przemy-
ślenia wszystkich, szeroko pojętych 
korzyści z działań na rzecz poprawy 
powietrza. Warto, biorąc pod uwagę 
wszystkie aspekty i możliwości, sko-
rzystać z oferowanych programów 
pomocowych w tym zakresie. Już 
niedługo kolejne rozdanie PONE i 
następna szansa na dofinansowanie 
wymiany pieców. Środki z tego pro-
gramu można wykorzystać na:

• Demontaż kotłowni, palenisk 
opalanych paliwem stałym o niskiej 
sprawności energetycznej.

• Montaż nowej kotłowni na gaz 
wraz z wewnętrzną instalacją c.o. 
i c.w.u.

• Montaż nowej kotłowni na olej 
wraz z wewnętrzną instalacją c.o. 
i c.w.u.

• Montaż nowej kotłowni na 
węgiel lub biomasę (dotyczy kotłów 
bez możliwości montażu dodatkowego 
rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją 
c.o. i c.w.u.

• Podłączenie do geotermii lub 
miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z 
wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.

• Montaż kotła wodnego ogrzewa-
nego elektrycznie, pieca kaflowego z 
wkładem elektrycznym wraz z podłą-
czeniem do sieci energetycznej oraz 
wewnętrznej linii zasilania.

Integracja pokoleń 
która bawi i uczy

Olkusz
Piotr�Kubiczek

Klub  samopomocy  zwany 
Ośrodkiem Wsparcia  prowadzony 
na  os.  Słowiki  przez  KS  Flika 
właśnie rozpoczął piąty rok swojej 
działalności. Seniorzy integrujący 
się z młodzieżą mają szansę aktyw-
nie spędzać czas, dobrze się bawią 
i poszerzają swoje zainteresowania.

Dotychczasowa działalność 
Ośrodka połączyła wiele osób i to nie-
koniecznie tylko tych zameldowanych 
na osiedlu z charakterystycznymi nie-
bieskimi dachami. Atrakcyjna oferta 
skierowana do beneficjentów projektu 
sprawiła, że klub samopomocy na 
Słowikach zyskał swoich fanów rów-
nież w innych części miasta.

Najlepiej mówią o tym liczby. 
Według projektu Ośrodek miało two-
rzyć 30 osób – pół na pół seniorzy 
i młodzież ucząca się. Zainteresowa-
nie seniorów było jednak znacznie 
większe. Ich liczba z wymaganych 15 
osób szybko wzrosła i zatrzymała się 
na 78. Łącznie z oferty ubiegłorocz-
nego projektu, na który Klub Spor-
towy Flika z dotacji Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 
oraz Miasta i Gminy Olkusz otrzymał 
87 470 zł, skorzystały aż 94 osoby. 
W tym roku szacuje się, że będzie 
podobnie i to pomimo tego, że dotacja 
na prowadzenie Ośrodka Wsparcia 
po raz kolejny została nieco obcięta.

Warto dodać, że cięcia dotyczą 
Urzędu Marszałkowskiego. Przez 
pierwsze trzy lata funkcjonowania 
Ośrodek mógł liczyć na 108 tys. zł 

rocznie. Według dotychczasowych 
zasad, forma finansowania dotacji 
kształtowała się na poziomie 80% po 
stronie województwa i 20% po stronie 
gminy Olkusz. Kwota jaką Flika uzy-
skała na bieżącą działalność związaną 
z prowadzeniem klubu samopomocy 
zamknęła się na poziomie 79 914 
zł, z czego aż 37% stanowią środki 
z gminnego budżetu.

Głównym zadaniem Ośrodka 
Wsparcia na Słowikach od początku 
jego istnienia jest integracja osób 
powyżej 50. roku życia z młodzieżą 
szkolną. Wspólne zajęcia ruchowe, 
artystyczne i kulinarne sprawiały, że 
różnice pokoleniowe rozmywały się, 
a obie strony czerpały ze wspólnych 
działań wiele dobrego. Obecna formu-
ła klubu samopomocy nie wyklucza 
z niego młodzieży, choć większość 
zajęć jest przygotowana właśnie 
z myślą o seniorach. Młodzi nadal 
będą towarzyszyć swoim starszym 
przyjaciołom w trakcie organizowa-
nych imprez i wyjazdów.

O tym co będzie się działo 
w ramach klubu samopomocy na 
Słowikach, beneficjenci projektu oraz 
mieszkańcy osiedla dowiedzieli się 
w poniedziałek 29 stycznia w Klubie 
„Kubuś”, ponownie będącym w ad-
ministracji Fliki i głównym miej-
scem spotkań uczestników Ośrodka 
Wsparcia.

Za dotychczasową pracę i za-
angażowanie w projekt zarówno 
seniorom jak i instruktorom zajęć 
dziękowały kierownik Ośrodka Urszu-
la Ryza oraz jego opiekun i zarazem 
prezes KS Flika Maria Beszterdo, 
która kilkadziesiąt godzin wcześniej 
z rąk burmistrza Romana Piaśnika 

odebrała nagrodę Cordis Nobilis 
w kategorii „Organizacja”. Widać, że 
działalność Fliki połączyła nie tylko 
pokolenia, ale przede wszystkim 
serca. Najlepszym tego dowodem są 
nawiązane przyjaźnie i wręcz domowa 
atmosfera panująca pomiędzy klu-
bowiczami i zarazem beneficjentami 
Ośrodka Wsparcia.

Oprócz podziękowań, było także 
kolejne zaproszenie do udziału w pro-
jekcie, bo kilka miejsc wciąż jest 
jeszcze wolnych. W ramach zajęć OW 
seniorzy mogą skorzystać z szeregu 
propozycji. Wśród nich jest fitness dla 
pań i panów + 50 oraz + 60 lat, gim-
nastyka korekcyjna, SztukAkademia, 
tzw. „Słowikowe Metamorfozy” - czyli 
po prostu wspólne zajęcia kulinarne 
i te z udziałem kosmetyczki, zajęcia 
na basenie w Bukownie oraz szeroko 
rozumiana pomoc w zakresie porad 
psychologicznych i obsługi gadżetów 
elektronicznych. Jak zwykle planowa-
na jest także organizacja wycieczek 
krajoznawczych m.in. do Wadowic 
i Zakopanego.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce możliwości przystąpienia do Ośrod-
ka Wsparcia prowadzonego przez KS 
Flika na os. Słowiki można uzyskać 
w Klubie „Kubuś” od poniedziałku do 
piątku w godz. 16:00 – 20:00.

- Serdecznie zapraszamy do 
udziału w naszym projekcie. Każdy 
znajdzie u nas coś dla siebie. Oferu-
jemy szeroki wachlarz międzyludzkiej 
pomocy i zarazem kreatywne zajęcia 
poszerzające kręgi zainteresowań. 
Bycie seniorem wcale nie musi być 
nudne – zaznacza Maria Beszterdo.
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Więcej na rewitalizację?
POwIAT

Wiola�Woźniczko

Znamy  już  wyniki  konkursu 
dotyczącego przyznania dotacji na 
rewitalizację  głównych  ośrodków 
miejskich w Małopolsce. Właśnie 
z  tej  puli  Olkusz  otrzymał  17,5 
mln  złotych  dofinansowania  na 
szereg projektów. Czy środki, które 
pozostały po rozdzieleniu dofinan-
sowań, trafią do rewitalizacyjnych 
konkursów  dla mniejszych miast 
i wsi?

Niedawno w ramach poddziała-
nia „Rewitalizacja głównych ośrodków 
miejskich w regionie” Regionalnego 
Programu Operacyjnego wybrano 

do dofinansowania 31 projektów na 
maksymalną całkowitą kwotę dofi-
nansowania 136 727 270,75 złotych. 
Wysokość środków przewidziana do 
dofinansowania projektów w tym 
konkursie wynosiła 217 823 820,73 
złotych. O przesuniecie niewykorzy-
stanych środków (81 096 549,98 
złotych) dla konkursów dotyczących 
rewitalizacji obszarów wiejskich oraz 
małych i średnich miast zwrócił się do 
marszałka województwa radny mało-
polskiego sejmiku Marcin Cockiewicz. 
Radny zwraca uwagę, że łączna 
kwota wnioskowanych dofinansowań 
w ramach jeszcze nierozstrzygniętych 
naborów zdecydowanie przekracza 
przygotowane alokacje środków w wy-
mienionych konkursach. - Wójtowie 

gmin wiejskich zwracają też uwagę 
na to, że takie zwiększenie wydaje 
się uzasadnione tym bardziej, że 
beneficjenci naboru dotyczącego 
miast - głównych ośrodków miejskich 
w regionie oraz miast małych i śred-
nich zgłaszali również swoje projekty 
rewitalizacyjne dotyczące obszarów 
wiejskich na terenach swoich gmin 
– argumentuje Marcin Cockiewicz.

Wnioski złożone w rewitalizacyj-
nych działaniach rozpatrywane są 
przez Zarząd Województwa Małopol-
skiego. Do rozstrzygnięcia pozostały 
jeszcze konkursy dotyczące rewitali-
zacji średnich i małych miasta oraz 
odnowy obszarów wiejskich. Aplikacje 
złożyły w nich nasze samorządy: Bu-
kowno, Klucze, Wolbrom i Trzyciąż.

Ze smartfonem do BWA!

Olkusz
BWA�Olkusz

Niezwykle  ciekawie  i  intry-
gująco  prezentuje  się  najnowsza 
wystawa malarstwa w Galerii sztuki 
Nowoczesnej BWA w Olkuszu. Po-
chodzący z Kielc na Rafał Urbań-
skiego  prezentuje  abstrakcyjne 
prace, w których jednym z domi-
nujących elementów są kody QR. 
Prawie każdy obrazów niesie więc 
w  sobie  dodatkowy  –  ukryty  za 
charakterystycznymi  pikselami 
- przekaz.

Do jego odczytania wystarczy 
smartfon, komórka albo laptopa, no 
i aplikacja do czytania kodów QR. 
A potem pojawiają się słowa lub cytaty 
i dzieło nabiera dodatkowego sensu, 
bywa że w ogóle nowego. To malar-
stwo ma swoje źródło w twórczości 
Ryszarda Winiarskiego, a nawet wcze-
śniej, u Kazimierza Malewicza, ale jest 
jakby krokiem dalej, w nowoczesność, 
która dziś – jak widać – nie tylko 

wkracza w nasze życie już na każdym 
kroku, ale wymaga także obecności 
w sztuce. Może to jest sposób na za-
interesowanie sztuką młodych ludzi?

Artysta podejmuje też problem 
hejtu, czyli m.in. złośliwych, poniżają-
cych ludzi komentarzy internetowych, 
bo jeden z kodów wprowadza nas do 
dyskusji o sztuce amerykańskiego 
malarza Marka Rothko (zm. 1970), 
który jest jednym z najdrożej sprzeda-
wanych malarzy współczesnych – za 
jego monochromatyczne kompozycje 
wielbiciele płacą bajońskie, liczone 
w dziesiątkach milionów dolarów 
kwoty. To wystarczyło, by stał się 
„bohaterem” dyskusji internetowej, 
której uczestnicy postanowili spro-
wadzić go do parteru. Kiedyś o nie-
żyjących mówiono albo dobrze, albo 
w ogóle, teraz na każdym, zwłaszcza 
na martwym, który nie może się 
bronić, z lubością wiesza się psy. 
Takie czasy. I dobrze, że artysta 
podjął ten temat. Warto się samemu 
przekonać, czy sztuka nadążą za 
rzeczywistością (nowoczesnością) 
i zaglądnąć do Galerii BWA. Wystawa 

potrwa do 13 lutego.
Rafał Urbański – absolwent In-

stytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Dyplom z malarstwa sztalugowego 
obronił w pracowni prof. Jana Wa-
laska. Należy do ZPAP okręg kielecki 
(od 2010 roku jest członkiem zarządu 
związku) i Stowarzyszenia Twórczego 
„Zenit”. Zajmuje się malarstwem 
oraz komiksem, grafiką cyfrową, 
prezentacjami video, projektowa-
niem internetowym i poligraficznym. 
W swoim dorobku artystycznym 
posiada wiele malarskich wystaw 
zbiorowych, publikacji komiksowych 
i wydawniczych. Pełni również funk-
cję zastępcy redaktora naczelnego 
w magazynie „Projektor - kielecki 
magazyn kulturalny”. Obecnie dr 
Rafał Urbański wykłada w Instytucie 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach oraz na 
Politechnice Świętokrzyskiej. Cykl QR 
rozpoczął w 2012 r.
Galeria BWA w Olkuszu. Foto 
z wernisażu w BWA w Olkuszu 
udostępnił Artysta.

R E K L A M A

Komunikacją miejską 
do Trzebini

Olkusz
Piotr�Kubiczek

Od 2 stycznia jeden z kursów 
komunikacji miejskiej  linii  457 
kierunek: Lgota II został wydłużo-
ny do Trzebini. To nowość w tym 
połączeniu, o której wiedzą tylko 
nieliczni pasażerowie.

Mowa o kursie z godz. 18:15. 
Punktem docelowym autobusu 
odjeżdżającego spod Supersamu 
ZKG „KM” w Olkuszu jest Dwo-
rzec PKP w Trzebini. Podróż przez 
miasto, Żuradę, Niesułowice, Lgotę, 
Myślachowice, aż do przystanku 
końcowego trwa 40 minut. W drogę 

powrotną autobus wyrusza od razu 
po przyjechaniu na dworzec, a więc 
o godz. 18:55. Szczegółowe informa-
cje dostępne są na stronie ZKG „KM” 
oraz na przystankach obsługiwanych 
przez tę linię.

Dlaczego informacja o zmianie 
w rozkładzie i wydłużonym kursie 
tego konkretnego autobusu nie 
została odpowiednio nagłośniona 
przez władze olkuskiego Związku? 
Pewnie dlatego, że ten kurs powstał 
z początkiem roku na wniosek Związ-
ku Komunikacyjnego „Komunikacja 
Międzygminna” w Chrzanowie i to 
przez naszych sąsiadów jest doto-
wany.

Zainteresowanie nowym połą-
czeniem wśród pasażerów trudno jak 
na razie oceniać. Na podsumowanie 
rentowności kursu przyjdzie czas. 
Pierwsze dane pojawią się z końcem 
miesiąca. Wydaje się jednak, że przy 
większej wiedzy pasażerów z moż-
liwości dostania się do sąsiedniego 
powiatu skorzystałoby więcej osób. 
Choć z drugiej strony ciężko z Trze-
bini później wrócić, mając na uwadze, 
że jedyne stałe połączenie na tej trasie 
zapewniają prywatni przewoźnicy, 
którzy kursowanie pomiędzy Olku-
szem i Chrzanowem kończą zanim 
wydłużony autobus linii 457 wyjedzie 
na trasę.

Bezrobocie w powiecie 
olkuskim

POwIAT
Jakub Fita

Niedawno GUS poinformował, 
że w  grudniu  ubiegłego  roku  bez 
pracy było 6,6% Polaków. Oznacza 
to minimalny  wzrost  bezrobocia 
w porównaniu z poprzednim mie-
siącem. Postanowiliśmy sprawdzić, 
jak  przedstawiają  się  statystyki 
dotyczące naszego powiatu.

Dane o bezrobociu rejestrowa-
nym publikowane są przez Główny 
Urząd Statystyczny raz w miesiącu. 
Analizując najnowsze informacje na 
ten temat możemy zauważyć, że liczba 
osób pozostających bez pracy pod 
koniec ubiegłego roku zwiększyła się. 
Tym samym przerwana została seria 
10 kolejnych miesięcy, w których 
wskaźnik bezrobocia spadał.

Wzrost bezrobocia jest jednak 
nieznaczny, a sytuacja na rynku 
pracy - zwłaszcza w Małopolsce – 
pozostaje nadal zadowalająca. Naj-
lepiej jest w dużych aglomeracjach 
miejskich, gdzie prawie każdy chętny 
bez większego problemu może znaleźć 

zatrudnienie. Nieco inaczej sytuacja 
przedstawia się w tzw. „Polsce po-
wiatowej”. Na dzień 31 grudnia 2017 
roku w ewidencji Powiatowego Urzędu 
Pracy w Olkuszu figurowało 3846 
mieszkańców. Jest to około 280 osób 
mniej, niż w analogicznym okresie 
przed rokiem.

Większą cześć zarejestrowanych 
dalej stanowiły kobiety. Ta tendencja 
uległa jednak złagodzeniu. W grud-
niu było ich 2032, czyli o 209 mniej 
niż na koniec 2016 roku. Spośród 
wszystkich bezrobotnych na terenach 
wiejskich zamieszkiwało 1809 osób. 
Prawo do zasiłku posiadało 433 
mieszkańców naszego powiatu.

Spójrzmy dokładniej na staty-
styki. Na koniec 2017 roku stopa 
bezrobocia w powiecie olkuskim 
wynosiła 8,2%. W tym samym czasie 
w województwie małopolskim było to 
5,4%, zaś w skali kraju – 6,6%. Dla 
porównania: w grudniu 2016 roku 
stopa bezrobocia wynosiła w naszym 
powiecie 9%, województwie – 6,7%, 
w kraju – 8,3%.

W naszym regionie po raz kolejny 
najlepiej wypadło miasto Kraków. 

Bezrobocie wyniosło tam zaledwie 
2,8% Na przeciwnym biegunie po-
nownie znalazł się powiat dąbrowski. 
Współczynnik osób zarejestrowanych 
w tamtejszym Urzędzie Pracy na 
koniec grudnia to aż 12,1%. W ze-
stawieniu, które liczy 22 samorządy, 
nasz powiat znalazł się na 17 pozycji. 
Rok temu było to 15. miejsce.

Ilu ludzi pozostawało bez pracy 
w poszczególnych gminach naszego 
powiatu? Z danych udostępnionych 
na stronie internetowej Powiatowego 
Urzędu Pracy wynika, że w Bukownie 
było to 310 mieszkańców, z czego 
176 osób stanowiły panie. Z terenu 
Bolesławia zarejestrowanych było 
265 bezrobotnych, w tym 154 kobiety. 
W Gminie Klucze taki status posiada-
ło 571 osób (289 kobiet).

Najwięcej ludzi pozostających 
bez pracy (1881 osoby) odnotowano 
w Olkuszu. Wśród nich znalazły się 
1004 kobiety. W przypadku Wol-
bromia w olkuskim „pośredniaku” 
zarejestrowanych było 654 mieszań-
ców tego miasta, w tym 329 kobiety. 
W Gminie Trzyciąż odnotowano 165 
bezrobotnych (w tym 80 kobiet).
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OLKUSZ 
Olkusz, gm. Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu
przy alei Tysiąclecia 13, w gabinetach 

lekarskich przy Poradni Medycyny Pracy 
w budynku oddziału psychiatrii  

Tel. 41 240 13 45

WOLBROM 
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

Miejsko-Gminne Centrum Medyczne 
WOL-MED Sp. z o.o., ul. Skalska 22
Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:

Ogłoszenia 
drobne 

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

R E K L A M A

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.

=Sprzedam maszyny szwalnicze do 
skóry. Tel.(532)883644.
=Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

uSŁuGI
=FIRmA INTROLIGATORSKA 
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewicza 
19 (naprzeciwko “Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy trady-
cyjne - twarde (duża ilość kolorów), 

bindowanie, termobindowanie, big-
owanie, złocenie metodą termodruku.
=Naprawa komputerów PC, lap-
topów, tabletów. Tel.(601)623740. 
Dojazd do klienta.
Autoskup - kupię każdą markę, tanie 

i drogie, gotówka od ręki, płacę 
najlepiej. Tel.(793)001819.

=Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.
=Zwyżka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i usługi rębakiem do gałęzi, 
elektyczne itp. Tel.(512)373245.

BuDOwLANE
=Malowanie, wolny termin!  
Tel.(799)914523.

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

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

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

=Kancelaria Doradztwa Prawnego 
AlterLex Olkusz ul. Kościuszki 32, 
piętro I, Tel.(607)426076, mail: 
biuro@alterlex.pl  
Czym się zajmujemy:
- udzielamy porad i konsultacji 
prawnych, 
- sporządzamy pisma procesowe 
i urzędowe,
- opracowujemy projekty aktów 
prawnych, w tym umów, porozumień, 
uchwał, regulaminów, zarządzeń,

- prowadzimy mediacje,
- pomagamy w otwarciu działalności 
gospodarczej, zajmujemy się 
wdrożeniem prawnym sklepu inter-
netowego,
- badamy zgodność działań podmi-
otów z przepisami o ochronie danych 
osobowych oraz opracowujemy 
niezbędną dokumentacje w tym 
zakresie.
Gwarantujemy profesjonalną obsługę 
w przystępnych cenach. Zapraszamy: 
pon.-pt.  9-17.
=Kancelaria prawna, spadki, 
rozgraniczenia, odwołania od decyzji 
ZUS www.prawnicybracia.pl.  
Tel.(518)858663, (515)560797. 

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 okolicznościowe - 
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.

TRANSpORTOwE
=Transport kompleksowo.  
Tel.(789)143012.

=Transport przeprowadzki  
Tel.(793)999910.

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.
=AUTO SKUP GOTÓWKA, 
OSOBOWE I DOSTAWCZE, WSZYST-
KIE MARKI I ROCZNIKI, NAJLEPSZE 
CENY, DOJAZD. TEL.(515)274430, 
(602)871305.

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

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

=Autoskup - każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.
=pOmOc DROGOwA.  
Tel.(695)634005.
=SERWIS KLIMATYZACJI. Przeglądy 
- dezynfekcja- naprawa. Olkusz, 
Al.1000-lecia 1b, Tel.(695)634005.

NIERucHOmOścI
LOKALE użyTKOwE
=Lokal do wynajęcia przy  
ul. K. K. wielkiego, wejście od 
ulicy. Tel.(519)192879.

pRAcA
=Przyjmę do biura spedytora 
na transport międzynarodowy, 
znajomość j.angielskiego, również do 
przyuczenia. Tel.(509)020901.

=Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy, C+E, na chłodnie, 
wyjazdy tygodniowe.  
Tel.(666)352660.

=Zatrudnię do biura osobę z orzec-
zeniem min. II grupa, teren pracy 
okolice Wolbromia. Tel.(509)020901.

=40 lat, wykszałcenie wyższe  
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.

AKTYWNI
   zawodowo 
i społecznie

Zadzwoń: (32) 706 56 76 w. 12
Przyjdź: ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz
Napisz: aktywni@probiznes.net.pl
Skorzystaj z BEZPŁATNEGO projektu 
„Aktywni zawodowo i społecznie”

OFERUJEMY
 stypendium stażowe oraz szkoleniowe 
 szkolenia zawodowe oraz staże
 porady prawne, pośrednika pracy 
 indywidualną pomoc specjalistów

My zapłacimy za przejazd oraz opiekę 
nad dzieckiem lub osobą zależną, abyś mógł 

uczestniczyć w naszym projekcie

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! 
POMOŻEMY CI
znaleźć prace / zdobyć 
zawód / zmienić życie

www.probiznes.net.pl

Jeżeli jesteś osobą
 bez pracy?
 lub niepełnosprawną? 
 lub potrzebującą pomocy? 
 lub poszukującą wsparcia? 

Lider Projektu:
Wioletta Jaros-Cichoń WJ&S
ul. 1 Maja 59
32-340 Wolbrom

Partner Projektu:
ProBiznes Marta Krawczyk
ul. Szpitalna 5
32-300 Olkusz

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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=2 lutego
15:30 Cudowny chłopak (2D DUBBING) 
18:00 Cudowny chłopak (2D NAPISY) 
20:15 Atak paniki (2D PL)  
=3 lutego
20:15 Atak paniki (2D PL) 
=5 lutego
15:30 Cudowny chłopak (2D DUBBING) 
18:00 Cudowny chłopak (2D NAPISY) 
20:15 Atak paniki (2D PL) 
=6 lutego
15:30 Cudowny chłopak (2D DUBBING) 
18:00 Cudowny chłopak (2D DUBBING) 
20:15 Atak paniki (2D PL)
=7 lutego
15:30 Cudowny chłopak (2D DUBBING) 
18:00 Cudowny chłopak (2D DUBBING) 
20:15 Atak paniki (2D PL)

=2 lutego
16:00 Gnomy rozrabiają (2D DUBBING) 
18:15 Plan B (PL) 
20:00 Podatek od miłości (2D PL)  
=3 lutego
15:45 Ignacy Loyola (2D LEKTOR) 
16:00 Gnomy rozrabiają (3D DUBBING) 
18:00 Podatek od miłości (2D PL) 
18:15 Plan B (PL) 
20:00 Podatek od miłości (2D PL) 
20:15 Plan B (PL)  
=4 lutego
15:45 Ignacy Loyola (2D LEKTOR) 
16:00 Gnomy rozrabiają (3D DUBBING) 
18:00 Podatek od miłości (2D PL) 
18:15 Plan B (PL) 
20:00 Podatek od miłości (2D PL) 
20:15 Plan B (PL) 
=6 lutego
16:00 Gnomy rozrabiają (2D DUBBING) 
18:00 Podatek od miłości (2D PL) 
18:15 Plan B (PL) 
20:00 Podatek od miłości (2D PL) 
20:15 Plan B (PL) 
=7 lutego
115:45 Ignacy Loyola (2D LEKTOR) 
16:00 Gnomy rozrabiają (3D DUBBING) 
18:00 Podatek od miłości (2D PL) 
18:15 Plan B (PL) 
20:00 Podatek od miłości (2D PL) 
20:15 Plan B (PL) 
=8 lutego
15:45 Ignacy Loyola (2D LEKTOR) 
16:00 Gnomy rozrabiają (3D DUBBING) 
18:00 Podatek od miłości (2D PL) 
18:15 Plan B (PL) 
20:00 Podatek od miłości (2D PL) 
20:15 Plan B (PL) 

=2 lutego
20:00 III liga siatkówki: Kłos Olkusz - Iskierka 
Tarnów  
=3 lutego
09:30 - 11:00 SPR Olkusz. Liga Juniorek: SPR - 
Dwójka Nowy Sącz  
12:00 Turniej Piłkarski „Ku Pamięci Jarosława 
Śmigielskiego” Policjanci KPP w Olkuszu – 
Sędziowie Piłki Nożnej Podokręgu Olkusz  
=4 lutego
09:30 Halowe Mistrzostwa PPN Olkusz Młodzików  
10:30 Rodzinne Rozgrywki Sportowe - Gry i 
zabawy w wodzie - Kryta pływania w Olkuszu, ul. 
Kochanowskiego 2
17:30 Olkuska Liga Oldbojów Futsal 2017/2018

=5 lutego
08:40 Spektakle teatralne dla dzieci w wykonaniu 
Teatru Współczesnego z Krakowa
10:10 Spektakle teatralne dla dzieci w wykonaniu 
Teatru Współczesnego z Krakowa
11:40 Spektakle teatralne dla dzieci w wykonaniu 
Teatru Współczesnego z Krakowa
=7 lutego
18:00 Spotkanie autorskie z Ireną Włodarczyk z 
okazji wydania jej najnowszego tomu poetyckiego 
pt. „Dniem i Nocą w Aniołowie”. Spotkanie 
poprowadzi dr hab. prof. UP Marek Pieniążek

=8 lutego
17:00 Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku

=4 lutego
16:00 Kino MOK Bukowno - „Gang Wiewióra” i 
„Siła przetrwania”

=2 lutego
14:30 - 20:00 Nauka gry na gitarze akustycznej i 
elektycznej  
17:00 - 18:00 Kółko szachowe dla dzieci  
18:00 „Jezioro Łabędzie” – balet klasyczny  
=03 lutego
09:00 - 10:00 Zajęcia z rysunku i malarstwa  
09:00 - 14:00 Zespół Pieśni i Tańca 
„Wolbromiacy”  
10:10 - 11:00 Świat Małego Odkrywcy - dzieci w 
wieku od 3 do 5 lat  
11:15 - 12:00 Zajęcia plastyczne  
12:30 - 13:30 Świat Małego Odkrywcy - dzieci w 
wieku od 6 do 10 lat  
=05 lutego
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia 
taneczne dla dzieci i młodzieży  
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań  
=06 lutego
14:30 - 20:00 Nauka gry na gitarze akustycznej i 
elektycznej  
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia 
taneczne dla dzieci i młodzieży  
16:00 - 17:00 Zajęcia teatralne  
=07 lutego
15:00 Nauka gry na gitarze  
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia 
taneczne dla dzieci i młodzieży  
17:30 - 18:45 Zajęcia muzyczne dla dzieci i 
młodzieży  
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań  
=08 lutego
15:00 Nauka gry na gitarze

=2 lutego
15:00 - 16:00 Piątki z angielskim
=03 lutego
10:00 - 11:30 „Co słychać, co tak pachnie i co 
tak smakuje?” (warsztaty dotyczące zmysłów) - 
wykład w ramach Uniwersytetu Juniora
=08 lutego
10:30 - 14:55 Warsztaty komputerowe dla 
seniorów
16:00 - 17:00 Książkowe Ekspresje

=Galeria zaprasza do zwiedzania ekspozycji 
stałej malarstwa współczesnego polskiego, 
europejskiego i światowego z kolekcji Sztuki 
Współczesnej BWA w Olkuszu, w której zgroma-
dzono 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.
=8 lutego
17:30 Olkuska prezentacja i promocja monografii 
Miasta Dzieje Bukowna
=9 lutego
18:00 - 19:00 Poeta Janusz Radwański w BWA 
Olkusz

=2 lutego
15:00 - 18:00 Pianino 
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
15:45 - 16:30 Zajęcia wokalne z emisją głosu 
16:00 - 18:00 Klub „Razem” 
16:00 - 17:00 Zdrowy kręgosłup 
16:15 - 18:00 Korepetycje z matematyki 
17:00 - 20:00 Klub „Wiarusy” 
18:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
=3 lutego
16:00 - 17:30 Flika VIP (zajęcia płatne) 
=5 lutego
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
18:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
18:15 - 19:00 Fitness 50+ 

19:05 - 19:50 Fitness 60+ 
=6 lutego
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
16:15 - 17:45 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla 
dzieci (podział na grupy) 
17:00 - 20:00 Amatorska Szkoła Szycia 
17:30 - 18:15 Aqua aerobic - Basen w Bukownie
18:00 - 18:55 Dance aerobic 
18:00 - 20:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
18:00 - 19:00 Plastyka dla dzieci 

=2 lutego
16:00 - 16:45 Język angielski dla dzieci (6-8 lat) 
17:00 - 17:45 Język angielski dla dzieci (9-13 lat) 
=5 lutego
15:30 - 17:00 Spotkania ZHP 
17:00 - 18:00 Joga 
18:30 - 19:30 Język polski dla obcokrajowców 
=6 lutego
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
17:30 - 18:30 Język angielski dla dorosłych (grupa 
początkująca) 
18:30 - 19:30 Zumba 
=7 lutego
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
17:30 - 18:30 Język niemiecki dla dorosłych 
=8 lutego
17:00 - 18:00 Język rosyjski dla dorosłych (grupa 
początkująca) 
17:00 - 18:00 Malowanie na szkle 
18:00 - 19:00 Kuchnia Wschodnia i Kresowa 

=Zajęcia w Klubie Przyjaźń odbywają się zgodnie 
z harmonogramem zamieszczonym na stronie 
www.swdw.pl
=3 lutego
16:00 XII Koncert charytatywny na rzecz 
rehabilitacji dzieci i młodzieży

Fundacja „NOWA”
=5 lutego
16:20 - 17:15 Zdrowy kręgosłup (Iza) 
17:15 - 18:15 Zumba (Iza) 
17:30 - 18:30 Pilates (Asia) - SP 10 Olkusz, ul. 
Żeromskiego 1
17:50 - 18:45 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 1 
Olkusz, ul. Kantego 5
18:30 - 20:00 Warsztaty tematyczne - SP Osiek
19:00 - 20:00 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 5 
Olkusz, ul. Cegielniana 24
=6 lutego
17:30 - 19:00 Warsztaty tematyczne - SP 1 
Olkusz, ul. Kantego 5
17:30 - 19:00 Warsztaty tematyczne - SP 10 
Olkusz, ul. Żeromskiego 1
17:30 - 18:30 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 
Osiek
18:00 - 19:00 Pilates (Asia) - SP 6 Olkusz, ul. 
Długa 67
19:00 - 20:00 Trening interwałowy (Kuba) - SP 10 
Olkusz, ul. Żeromskiego 1
=7 lutego
17:15 - 18:15 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 5 
Olkusz, ul. Cegielniana 24
17:30 - 19:00 Warsztaty tematyczne - SP 6 
Olkusz, ul. Długa 67
17:50 - 18:45 Pilates (Asia) - SP 1 Olkusz, ul. 
Kantego 5
18:30 - 19:30 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 
Osiek
=8 lutego
17:30 - 19:00 Warsztaty tematyczne - SP 5 
Olkusz, ul. Cegielniana 24
18:00 - 19:00 Pilates (Asia) - SP 6 Olkusz, ul. 
Długa 67
18:00 - 19:00 Zdrowy kręgosłup (Kuba) - SP 10 
Olkusz, ul. Żeromskiego 1
19:00 - 20:00 Trening interwałowy (Kuba) - SP 10 
Olkusz, ul. Żeromskiego 1
10:30 Koncert kolęd w wykonaniu zespołów: 
„Rodaczanie” i „Tesamee...” GOK Klucze - Parafia 
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Rodakach

KALENDARIum
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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. 
Olkusz, ul.  Sławkowska 4. Poniedziałek 
16.30 - 19.00. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, prokto-
log, konsultacje, biopsje, USG jamy brzusznej, 
USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłonnych, 
leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 16:00-19:30.

CHIRURG DZIECIĘCY
Dariusz Majda dr n. med.,chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, lecze-
nie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów.  
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00.  Jeden CZWARTEK w miesiącu 17:20-
19:30.

CHIRURG naCZYnIowY
Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. Kon-
sultacje, badanie USG DOPPLER żył i tętnic, dia-
gnostyka miażdżycy, skleroterapia, leczenie 
żylaków.  Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. CZWARTEK 15:30-19:30.

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).

Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Konsul-
tacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze 
bogatopłytkowe, kwalifikacje do zabiegów.  
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 15:45-19:30.

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 ortopeda, traumatolog. Konsul-
tacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze 
bogatopłytkowe, kwalifikacje do zabiegów.  
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Co drugi WTOREK 15:45-19:30.

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. 

CoaCHInG
Michał  Tworus  Dyplomowany Coach ,  
analiza behawioralna i poznawcza, Extended 
Disc, treningi miękkie. Olkusz, ul. Gęsia2.  
Tel. 504 06 99 06, www.tworus.com.pl

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 specjalista 
dermatolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn.  
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Co druga SOBOTA 9:00-12:00.

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.

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

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. 
Co drugi WTOREK 15:30-19:30, JEDNA SOBOTA 
9:00-14:00.

Edyta Barczyk dr n. med. , Endokrynolog. Olkusz, 
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64, rejestracja- tel. 
32 645 44 70.

GastRoEntERoloG
Łukasz Firkowski specjalista gastroenterolog, 
specjalista chorób wewnętrznych. Konsultacje, 
diagnostyka oraz leczenie chorób przewodu 
pokarmowego: przełyku, żołądka, dwunastnicy, 
jelita cienkiego, grubego, wątroby, trzustki i dróg 
żółciowych. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 15:30-19:30.

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 i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, lecze-
nie infekcji, antykoncepcja, menopauza, endo-
metrioza, kwalifikacje do zabiegów.  Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz,  
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
Co druga ŚRODA 14:00-17:00.

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 specjalista ginekolog i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, leczenie 
infekcji, antykoncepcja, menopauza, endometrioza, 
kwalifikacje do zabiegów.  Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 9:00-12:00.

•	 poradnia	schorzeń	sutka
Sebastian Mosiej lek. med.  Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej . Olkusz, ul. Sławkowska 4. Ponie-
działek 16.30 - 19.00. Rejestracja tel. 32 7543464, 
32 733 96 79. www.gal-med.com

ImmUnoloG
Elżbieta Papuga- Szela specjalista immunolog 
kliniczny, spec. chorób wewnętrznych. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.  
PIĄTEK 16:15-19:30. 

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 specjalista 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 16:30-
19:30.

Katarzyna Cholewa dr n. med., kardiolog. Kon-
sultacje, EKG, ECHO serca.  Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 
12:00-19:30

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 i ciśnie-
n i o w y.  O l ku s z ,  u l .  K .  W i e l k i e g o  6 4 .  
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.

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 13.). Pon., czw. 14-17.

Lidia Liszczyk-Mania specjalista laryngolog 
dziecięcy. 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 
15:30-19:30.

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.

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.

mEDYCYna spoRtowa
BARBARA BANYŚ - lekarz sportowy, specjalista 
neurologii i rehabilitacji medycznej - kwalifikacja 
do uprawiania sportu oraz testów sprawnościo-
wych do służb mundurowych, tel: 600 00 99 42. 

nEfRoloG
Małgorzata Pacuń, lek. med., spec. nefrolog, 
spec. chorób wewnętrznych. Leczenie chorób 
nerek, układu moczowego, nadciśnienia tętni-
czego. Olkusz Krakowskie Przedmieście 11/18. 
Rejestracja tel. 575 602 802

nEURoCHIRURG
Łukasz Janeczko specjalista 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. Co druga SOBOTA 9:00-
13:00.

nEURoloG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. Tel. 603 166 862.

Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsultacje.  
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 17:00-19:30.

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 18:10-
20:00.

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- Jop specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe  bada-
nie wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia 
gałki ocznej, leczenie zaćmy, OCT, medycyna 
pracy.  Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. ŚRODA 15:00- 17:00.
Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe  bada-
nie wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia 
gałki ocznej, leczenie zaćmy, OCT,  medycyna 
pracy.  Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 12:00-17:00, 
WTOREK 12:00-17:00, CZWARTEK 10:00-15:00.

onKoloG
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
Olkusz, ul.  Sławkowska 4. Poniedziałek 
16.30 - 19.00.. Rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

Tomasz Muszalski, specjalista onkologii klinicz-
nej. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. Co drugi PONIEDZIAŁEK 16:30- 
19:30.

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 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

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, psycholog relacji. 

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 manualna, McKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna, terapia falą uderzeniową. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

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

Janusz Kocjan, mgr fizjoterapii, w trakcie dok-
toratu (dr n.med). Rehabilitacja dzieci i doro-
słych. Ortopedyczna. Neurologiczna. Sportowa. 
Po zabiegach operacyjnych. Leczenie bólu. 
McKenzie. Terapia Manualna. Masaż. Ćwiczenia. 
Drenaż. Kinesiotaping. Neuromobilizacja. Wady 
postawy. Skoliozy. Gimnastyka korekcyjna. 
Olkusz, K. K. Wielkiego 54 A. Tel. 885 628 627 
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan

Rehabilitacja neurologiczna. Witold Pawełczyk, 
magister fizjoterapii. Tel.: 508 451 924. Wizyty 
domowe. www.fizjoterapiaolkusz.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.

Agnieszka Barrera Ramos lek. dent. Olkusz,  
ul. Kościuszki 30. Wt. 9.00 – 18.00, czw. 8.30 – 
14.00, pt. 10.00 – 18.00. Rejestracja tel. 32 726 
28 87, 668 525 532.

Agnieszka Janikowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Pon. 14.00 - 19.00, śr. 8.30 - 13.30, 
czw. 14.00 - 20.00. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 
668 525 532.

Anna Koplejewska lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt. 10.00 – 18.00, pt. 12.00 – 19.00. Reje-
stracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.

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.
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Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon. 14.00 - 20.00, czw. 12.00 - 18.00, pt. 8.00 
– 12.00. Tel. 32 726 28 87, 668 525 532.

Karolina Kucypera – Sołtysik lek. dent. Olkusz, 
ul. Kościuszki 30. Pon. 10.00 – 18.00, śr. 13.00 – 
20.00. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.

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.

Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. 
Pon., śr., pt. 9-20, czw. 9-12. Tel. 606 305 405.

Maria Trzcionkowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Wt. 12.30 – 20.30, czw. 12.30 – 
20.30. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.

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.

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. Rejestracja telefoniczna:  
602 276 667.
Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Pon. 9.00 - 14.00, śr. 10.00 - 18.00, czw. 8.00 - 
11.00, pt. 10.00 – 18.00. Tel. 32 726 28 87,  
668 525 532.
Z I M O W S C Y  S T O M AT O L O G I A  Ol ku sz ,  
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek - Piątek: 9 - 19, 
Sobota: 9 - 13. Tel. 32 754 25 18.

•	 chirurgia	stomatologiczna
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicz-
nej Barbara Kucharzewska - Malik, specjalista 
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8-14, śr. i pt. 12-18. 
Rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom. 
601 805 027. Umowa z NFZ. 

Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka, 
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt. 
9.00-19.00, sob. 9.00-13.00.Rejestracja w gabi-
necie oraz  pod nr  te l .  606 64 44 54.  
www.kucharzewscy.pl  Wt, śr., pt. 15-19 przyj-
muje lek. stom. Grażyna Batko.

•	 ortodonta
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specjalista 
ortodonta. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28  
(II piętro). Rej. tel. w godz. pracy 32 641 31 55. 
Pon. 8.30-14; wt.,czw. 14-20, pt. 8.30-14. 

•	 technika	dentystyczna	
„Somadent” Ekspresowe wykonywanie protez, 
sklejenia, dostawienia zębów, klamer na poczeka-
niu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 (dawniej Szpitalna 
5). Tel. 32 754 41 23. Pn.-pt. 9-17, sobota 9-12.

URoDa
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, ko smetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.  
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabra-
zja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.
Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa laser LightSheer, 
fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezo-
terapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi 
dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 
60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.  
570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.pl
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrnia-
jące twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielę-
gnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10.  
Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.pl

Studio Urody „Milena” - depilacja laserowa, 
mezoterapia, kwas hialuronowy, mikroderma-
brazja,  peel ingi ,  cel lulologia,  makijaże  

i inne... Olkusz, ul. Biema 5 b. Tel. 32 445 05 58  
www.milena-uroda.pl

Studio Venus Expert, fryzjerstwo, medycyna 
estetyczna, kosmetologia: depilacja laserowa, 
carboxyterapia, lipodermologia, zamykanie 
naczynek, makijaż permanentny, manicure 
hybrydowy, tytanowy, żelowy, wizaż, zabiegi pie-
lęgnacyjne i złuszczające. Olkusz, ul. Szkolna 3. 
Tel. 501 310 050. 

Zabiegi laserem - depilacja, zamykanie naczyń, 
brodawki, włókniaki, przebarwienia, kwas hialu-
ronowy, makijaż permanentny. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 46 (na wprost sądu), tel. 32 643 30 77. 

URoloG
Ewa Czapkowicz specjalista 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 14:00-17:00.

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 specjalista 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. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 16:15-
19:30. 

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

Sławomir Kaźmierczuk specjalista chirurg 
ogólny, proktolog. Konsultacje, biopsje, USG 
jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczycy, USG 
węzłów chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirur-
giczne, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
PIĄTEK 16:00-19:30.

DYŻURY
aptEK

o l K U s Z Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  
Starostwa Powiatowego w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl

W PORZE 
NOCNEJ  

tj. od 2000 do 800

02-02-2018 piątek ul. piłsudskiego 22

03-02-2018 Sobota Al. 1000-lecia 2B

04-02-2018 Niedziela ul. K. K. wielkiego 64 B

05-02-2018 poniedziałek ul. Krakowska 16

06-02-2018 wtorek  ul. Sławkowska 13

07-02-2018 środa  ul. Legionów polskich 14

08-02-2018 czwartek ul. Nullo 2
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1. POKAZ FAJERWERKÓW

Opcja, którą sami wybraliśmy. Wesele skończyło się 
w okolicach 1 w nocy, więc i punkt kulminacyjny musieliśmy 
zaplanować odpowiednio wcześniej. Przed 22:00 zaprosi-
liśmy gości do wspólnego zdjęcia, co było pretekstem, by 
zebrać wszystkich w  jednym miejscu. Szybka fotografia, 
a tymczasem – z tyłu rozpoczynał się pokaz-niespodzianka. 
To atrakcja zarówno dla dorosłych, jak i  dla dzieci (tych 
starszych, które jeszcze nie poszły spać :)) i  która dość 
efektownie wygląda na zdjęciach. Koszt? Od 2000 zł. Można 
spróbować zorganizować samemu, jednak musisz wiedzieć, 
że organizacja takiego pokazu wiąże się m.in. z uzyskaniem 
odpowiednich zezwoleń od straży pożarnej – stąd, lepiej 
zostawić organizację po stronie profesjonalistów, a samemu 
cieszyć się efektami.

2. TANIEC Z OGNIEM

Kolejne weselne show, które pięknie prezentuje się po 
ciemku. Doświadczeni tancerze żonglujący ogniem tworzą 
niepowtarzalne widowisko – w  zależności od konwencji, 
albo mrożące krew w  żyłach, albo całkiem zabawne. To 
wspaniałe uwieńczenie wesela, ciekawostka, o której Twoi 
goście będą jeszcze długo opowiadać. Ile kosztuje? Cena 

jest podobna jak przy pokazie fajerwerków. Oczywiście, dużo 
też zależy od składu zespołu (liczba tancerzy) i długości 
programu artystycznego.

3. POKAZ TAŃCA Z NAUKĄ  

DLA GOŚCI

Pokazy tańca mogą odbywać się o  dowolnej porze 
(nawet i  o  północy!) – ważne, by były interaktywne, tj. 
angażowały gości weselnych. Dobrym rozwiązaniem jest 
połączenie takiego pokazu tańca z mini-kursem dla gości. 
Zazwyczaj już rozruszani przez kilka godzin tańca, chętniej 
będą się angażować w zaproponowany przez prowadzących 
układ. Świeżo nabyte umiejętności spokojnie zdążą jeszcze 
wykorzystać w dalszej części wesela lub na poprawinach.

4. PREZENTACJA MULTIMEDIAL-

NA/TELEDYSK Z MŁODĄ PARĄ 

W ROLI GŁÓWNEJ

Atrakcja, która da gościom chwilę oddechu a dodat-
kowo – pozwoli Was lepiej poznać. Dobrze, by była to 
animacja humorystyczna – raczej zabawna niż typowo 
sentymentalna. Czasami młode pary decydują się też na 

stworzenie teledysku narzeczeńskiego – czyli takiej filmowej 
niespodzianki, która będzie głównym punktem programu 
ich wesela. Powiem Ci w sekrecie, że niezwykle mi się ten 
pomysł podoba! Fakt, trudno w ferworze przygotowań zna-
leźć czas na nakręcenie takiego teledysku (to często cały 
dzień!) – po efektach sądząc jednak – zdecydowanie warto!

5. POPISY MŁODEJ PARY

Jesteś uzdolniona muzycznie? Twój narzeczony pięknie 
śpiewa? Przygotujcie wspólnie występ, w którym zademon-
strujecie gościom Wasze talenty! Króciutki recital, piosenka 
z dedykacją dla drugiej połówki – możliwo-
ści jest wiele! Liczy się to, żeby zarówno 
panna młoda, jak i pan młody dobrze się 
z tym czuli. Nic na siłę! Wczuj się w uczest-
nika show „Mam talent” i  zaprezentuj go 
gościom. Nie musi być na poważnie – nie 
spotka Cię za to surowa ocena jury!

6. LAMPIONY DO NIEBA

Niezwykle efektowne po zmroku. 
Możesz połączyć je z  wypisywaniem 
życzeń na lampionach i  wypuszczaniu 
ich do góry – jeśli lampion faktycznie się 
uniesie – życzenie się spełni. Idę o zakład, 
że goście będą chcieli dla młodej pary jak 
najlepiej i starannie się do puszczania lam-
pionów przyłożą. Nie zawsze i nie w każdej 
lokalizacji wypuszczanie lampionów jest 
jednak możliwe – sprawdź to dokładnie 
z menedżerem sali weselnej.

7. ZIMNE OGNIE

Proste, ale jakże efektowne! Poproś 
gości, by zapalili zimne ognie i ustawili się 
w określony kształt – na przykład serca. 
Przy tego typu zdjęciach wspaniale spraw-
dza się fotografia z drona – ujęcia z góry 

będą naprawdę niezapomniane. Możesz też, w stylu amery-
kańskim, zakończyć w ten sposób wesele – goście ustawią 
się w szpalerze z zimnymi ogniami w rękach, a Ty i Twój 
mąż udacie się z wesela niemal wprost w podróż poślubną 
(no dobrze, prawie od razu :)). Możliwości wykorzystania 
zimnych ogni i zaangażowania gości jest mnóstwo – wierzę 
w Twoją kreatywność. Ich zaletą jest to, że są stosunkowo 
niedrogie i bezpieczne dla dzieci – dlatego śmiało możesz 
ich użyć nawet na dużych weselach, gdzie bawi się wielu 
małych uczestników.

Źródło: zrobswojslub.pl, Autor: MAGDA 

Co zamiast oczepin? 7 Alternatywnych 

punktów kulminacyjnych wesela

n Oczepiny są często określane jako punkt kulminacyjny 

wesela. Niby to nic zdrożnego, bo panna młoda rzuca welon 

albo bukiet, a pan młody muszkę. Mi się jednak oczepiny koja-

rzyły zawsze z towarzyszącymi im zabawami, za którymi – 

delikatnie mówiąc – totalnie nie przepadam.

Co w takim razie zamiast oczepin? Nie uśmiecha Ci się ich 

organizować, ale chcesz, aby Twoje wesele miało punkt kulmi-

nacyjny? Da się zrobić! Oto nasze propozycje!
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Po pierwsze w Pyszne jedzenie
Wojtek, Szef kuchni naszego lokalu oraz jego zespół doskonale zdają 
sobie sprawę iż goście bawiący się na imprezach organizowanych 
w  Dworku przy Lesie, chcą przeżyć niezapomnianą przygodę 
kulinarną. Z  tego powodu, staramy się, żeby w  naszym menu 
znalazły się nie tylko dobrze znane z naszych domów tradycyjne 
potrawy, ale również nowe propozycje dań, przygotowywane na 
podstawie zmieniających się trendów kulinarnych. Aby nadążyć 
za wspomnianymi trendami, załoga kuchenna, mimo swojego 
wieloletniego stażu pracy, bardzo często uczestniczy w różnego 
rodzaju szkoleniach, szukając inspiracji do stworzenia nowych 
propozycji w karcie menu. 

Po drugie w Profesjonalna obsługa 
Zespołem kelnerskim w Dworku przy lesie opiekuje się Manager 
Marcin przy współpracy z Manager Joanną. Oboje uważają, że 
nie tylko jedzenie powinno wyróżniać lokal, stanowić o jego sile 
i wysokim poziomie. „Nie ma nic gorszego jak zaserwowanie pysznie 
wyglądającego dania przez naburmuszonego i mało sympatycznego 
kelnera”(M.R.). Managerowie dbają nie tylko o to, aby kelnerzy 
byli dobrze wyszkoleni technicznie i znali zasady kelnerskiego 
Savoir-vivre, ale również o to, aby każdy kelner miał „syndrom 
gospodarza domu”, który chce zapewnić obsługiwanym przy 
stolikach gościom, poczucie swobody i  gotowość spełniania 
wszystkich ich próśb.

Po trzecie w Dekoracje 
Wielkim atutem własnych dekoratorek jest to, że podobnie jak 
inni pracownicy Dworku przy Lesie, identyfikują się one z naszym 
lokalem i rozumieją, że tworzymy zgrany zespół, dbający o to, aby 
goście i organizatorzy danych przyjęć wychodzili od nas w pełni 
zadowoleni. Pani Ania, główna dekoratorka Dworku przy Lesie, 
która jest z nami od samego początku, doskonale spełnia się w tej 
roli i wielokrotnie udowadniała, że potrafi pozytywnie zaskoczyć 
nowymi pomysłami. 

Po czwarte w Wygląd i czystość lokalu
 Nasz lokal wyróżnia się dbałością o szczegóły również w kwestii 
wyglądu pomieszczeń.  Stałe elementy dekoracyjne w połączeniu 
z  bukietami z  żywych kwiatów, cieszą oko odwiedzających 
lokal. Zawsze jest czysto nawet w najmniejszym zakamarku. To 
ogromna praca włożona przez osoby dbający o wygląd i czystość 
w Dworku przy Lesie. Praca, która już nieraz była chwalona przez 
organizatorów imprez i ich gości. 

Po piąte w Piękne otoczenie 
Dworek przy Lesie posiada duży ogród, w którym oprócz huśtawki 
dla zakochanych, znajdziemy niewielki uroczy staw, a także dużą 
altanę. To miejsce, w którym spełniamy marzenia wielu panien 
młodych o bajkowej ceremonii zaślubin na świeżym powietrzu. 
We wspomnianej altanie jest możliwość zorganizowania grilla 
podczas przyjęcia, ku zadowoleniu wielu osób spragnionych 
grillowanych potraw. Cisza i spokój, tak w dwóch słowach można 

określić otoczenie naszego lokalu, a rosnący las wokół Dworku 
przy Lesie dodaje temu miejscu dodatkowy urok. 

Po szóste w Uczciwość 
i profesjonalne podejście kadry 
zarządzającej
Managerowie Marcin i  Joanna, starają się zawsze uczciwie 
przedstawić osobom zainteresowanym organizacją przyjęcia 
całą ofertę wraz z kosztami. Ponadto kadra zarządzająca służy 
swoją pomocą przy organizacji imprez i to nie tylko w sprawach 
typowo związanych z Dworkiem przy Lesie. Można po prostu do 
nich zadzwonić i zapytać o rozwiązanie trudności pojawiających 
się w  trakcie przygotowań. „Chcemy w  trakcie przyjęcia grać 
z  organizatorami w  jednej drużynie, dlatego nie chcemy ich 
zostawiać z  tym wszystkim samych, przyświeca nam wspólny 
cel, którym jest zadowolenie zaproszonych gości”(M.R)

Po siódme w Usługa barmańska 
i baristyczna
Dworek przy Lesie jako jeden z nielicznych lokali gastronomicznych 
w okolicy, może pochwalić się dobrze wyszkolonymi barmanami 
i baristami. Usługa barmańska, czy też baristyczna sprawiają, że 
każdego rodzaju impreza jest bardziej atrakcyjna dla zaproszonych 
gości. Bo któż z nas, bawiąc się na przyjęciu, nie chciałby napić 
się ciekawie wyglądającego i równie dobrze smakującego drinka 
czy też świeżo zaparzonej kawy przygotowanej w interesujący 
sposób. Nasi barmani chętnie rozpieszczają dzieciaki kolorowymi, 
bezalkoholowymi drinkami.

Po ósme w Baza noclegowa
Baza noclegowa to atut, który dla wielu osób chcących 
zorganizować przyjęcie jest warunkiem koniecznym przy wyborze 
lokalu gastronomicznego. Zaplecze noclegowe znajduje się w tym 
samym budynku co sala weselna. Pokoje przez gości nocujących 
w naszym lokalu są uznawane za bardzo przytulne. Każdy z nich 
posiada łazienkę z  prysznicem i  TV. W  cenę noclegu wliczone 
jest śniadanie w formie bufetu. Na holu hotelowym znajduje się 
„Kącik zabaw dla dzieci” który dostępny jest podczas trwania 
przyjęcia.  Dworek przy Lesie nie działa na typowych zasadach 
dla hotelów. Pokoje są dostępne w  danym dniu tylko dla gości 
danego przyjęcia. Daje to gwarancję organizatorom, że żadna obca 
osoba nie będzie przebywała na obiekcie w trakcie ich imprezy.

Dlaczego 
Dworek przy Lesie?

Chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej o nas zapraszamy do kontaktu: 
Manager: Marcin Różycki, marcin.rozycki@dworekprzylesie.pl  tel. 531 649 930

Biuro/ Kierownik Sali: Joanna, Duda biuro.dworekprzylesie@gmail.com tel. 883 770 384

Zapraszamy na naszą stronę internetową: 
www.dworekprzylesie.pl oraz Facebooka!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY



4 UroczystościR E K L A M A



5Uroczystości

1. USA

A  konkretnie południe kraju. Chodzi o  groom’s 
cake – tort pana młodego. Najczęściej to tort-nie-
spodzianka, który, w odróżnieniu od właściwego, nie 
jest wielopiętrowy i biały, lecz kształtem i dekoracjami 
nawiązuje do zainteresowań małżonka. Świetny 
pomysł na podkreślenie pasji Twojego narzeczo-
nego – zwłaszcza, jeśli wokół nich zbudowaliście 
motyw przewodni wesela. Ta tradycja pojawiła się 
i na naszym weselu – pasowało nam to do amery-
kańskiego motywu przewodniego, a Maciek dostał 
tort z żelków w kształcie…herbu Legii Warszawa, jego 
ulubionej drużyny piłkarskiej.

2. KOLUMBIA

Po wymianie obrączek, państwo młodzi zapalają 
świece – każde własną. Następnie, wspólnie – przy 
pomocy tych dwóch świec – zapalają trzecią. Gdy 
na niej zajaśnieje płomień – gaszą swoje świece. 
Ta piękna ceremonia podkreśla jedność małżonków 
i skoncentrowanie się na dobru wspólnym.

3. MEKSYK

Panna młoda często ma nie jeden bukiet, ale dwa! 
I to nie, wbrew pozorom, dlatego, że nie mogła się zde-
cydować. Po prostu, jeden z nich jest zostawiany po ce-
remonii w kościele, jako dar dla Matki Boskiej z prośbą 
o błogosławieństwo dopiero zawartego związku.

4. FILIPINY

Filipińskim zwyczajem jest…brak ostatniej przy-
miarki sukni ślubnej! Chociaż pewnie wydaje Ci się, 
podobnie jak mi, to szalenie ryzykowne, ma ponoć 
przynieść pannie młodej szczęście. Chodzi o to, by 
„właściwą” suknię ślubną dopiero założyć w  dniu 
uroczystości. Ciekawe, czy można to „oszukać” 
dodatkami – bo w końcu to one również składają się 
na finalną stylizację? :)

5. MAURITIUS

Miesiące przed ślubem dla wielu panien młodych 
oznaczają miesiące spędzone na restrykcyjnej diecie. 
Ale nie na Mauritiusie. Tutaj przyszłe żony nie tylko 

10 niezwykłych tradycji 

ślubnych z całego świata

R E K L A M A

n Ślub w każdej kulturze to wyjątkowe wydarzenie, które stanowi 

początek czegoś nowego i pięknego. Jak to zwykle bywa, z tym 

niezwykłym dniem wiąże się wiele ciekawych zwyczajów. W ramach 

odpoczynku od szaleńczego planowania wielkiego dnia, mam dla 

Ciebie najciekawsze tradycje ślubne z całego świata. Kto wie, może 

któraś z nich Cię zainspiruje! Nikt nie powiedział, że są one ściśle 

ograniczone geograficznie! Jeśli tylko Ci się spodoba – droga wolna. 

A Twoi goście z pewnością zapamiętają ten wyjątkowy akcent. Naj-

lepiej, jeśli odnosiłby się do Twojego motywu przewodniego. Gotowa? 

To zaczynamy!

nie muszą się odchudzać, ba, mogą, a nawet powinny 
nabrać przed wielkim dniem trochę ciała. Jest to po 
prostu dobrze widziane. Ma to przynieść panu mło-
demu szczęście i powodzenie, skoro ma tak dobrze 
odżywioną żonę. Jak dla mnie – dobra wymówka, by 
nie głodzić się przed ślubem. Bo niby po co ;)

6. KONGO

Tej tradycji Ci nie polecam, ale muszę odnotować, 
bo jest ciekawa :) Chodzi o to, że panna młoda i pan 
młody…nie mogą się uśmiechać podczas ceremonii 
zaślubin. To poważna sprawa i tak właśnie powinna 
być traktowana. Szczęściem można promienieć, mieć 
w oczach iskierki, ale…uśmiechu na ustach nie – i już!

7. JAPONIA

Coś dla miłośników mocnego alkoholu! Para 
młoda musi wziąć trzy łyki sake z  trzech naczyń, 
symbolizujących ziemię, niebo, ludzkość albo miłość, 

mądrość, szczęście. Później muszą zrobić to ich 
rodzice – wszystko po to, by w ten sposób połączyć 
obie rodziny.

8. AUSTRALIA

Ta tradycja jest piękna i  zdecydowanie mi się 
podoba! Przed uroczystością zaślubin, goście dostają 
do ręki…kamienie. Różne: większe, mniejsze, generalnie 
– piękne i dekoracyjne. Po ceremonii, kamienie są odkła-
dane do specjalnie przygotowanej misy, tworząc w ten 
sposób wyjątkową ozdobę do domu państwa młodych.

9. RPA

Panna młoda i  pan młody wraz ze swoimi ro-
dzicami, mają przynieść…ogień, choćby w  postaci 
zapalonej świecy, ze swoich rodzinnych domów. 
W trakcie ślubu ten ogień ma się połączyć i stworzyć 
nowy, będący symbolem nowego ogniska domowego.

10. INDIE

Coś dla dowcipnisiów. Siostry panny młodej 
„kradną” buty pana młodego tuż po tym, jak wejdzie 
on do miejsca weselnego. Pan młody musi je „prze-
kupić”, by oddały mu obuwie, zanim będzie wychodził.

Pięknych, dziwnych, czy śmiesznych tradycji ślub-
nych nie brakuje. Grunt, to wybrać te, które chcemy 
na własnym weselu. Powodzenia!

Źródło: zrobswojslub.pl, Autor: MAGDA 
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Muszę Wam się do czegoś przyznać. Nasze 
życie nie składa się wyłącznie z  radosnych chwil 
uwiecznionych na Instagramie. Mamy też kłopoty 
z którymi musimy sobie poradzić, coś nam się czasem 
nie udaje i nie wygląda tak jak sobie wyobrażaliśmy. 
Zaskakujące? W  ogóle. To oczywista oczywistość, 
o której jednak często zapominamy. Bo wydaje nam 
się, że absolutnie wszyscy mają lepiej, a my mamy 
najgorzej na świecie, bo los się na nas uwziął.

Wiecie jak było z  chrzcinami Czesia?  Bardzo 
pod górkę. Do kancelarii parafialnej poszliśmy 
z kompletem dokumentem, ale bez aktu urodzenia. 
Nic nie załatwiliśmy, musieliśmy iść następnego 
dnia jeszcze raz. Fotografa musieliśmy zmienić 
kilka dni przed uroczystością. Układane godzinami 
usadzenie gości trzeba było wyrzucić do śmieci, bo 
z ważnych powodów nie dotarły cztery osoby, czego 
dowiedzieliśmy się w  ostatniej chwili. Poza tym 
w pudełeczkach z podziękowaniami dla gości mieścił 
się tylko jeden cukierek zamiast kilku, tradycyjnie 
fryzjerka się spóźniła, a na dodatek okazało się, że 
mam dziurę w spodniach. Brzmi jak jakiś kabaret? 
Ale to wszystko prawda.

Nasz ślub i wesele? Zmiana salonu fryzjerskiego 
kilka dni przed po ujrzeniu tragicznej fryzury prób-

nej. Stłuczenie dzień przed wspaniałego słoika na 
lemoniadę (chociaż szkło to podobno na szczęście). 
Wyścig z  czasem przy dekorowaniu sali w  piątek 
wieczorem. No i modlitwy o ładną pogodę, bo padało 
cały tydzień.

Każda z  tych imprez wyszła fantastycznie. 
Naprawdę. Chociaż dzień przed czy nawet godzinę 
przed można było spodziewać się jakiejś katastrofy 
wszystko się udało i wszyscy byli zadowoleni. Każda 
z obaw okazała się bezpodstawna, a na wszystkie 
błędy czy niedociągnięcia nikt nie zwrócił uwagi.

Jaki z tego wniosek? Trzeba robić swoje. Trzymać 
się planu albo jakoś go zmodyfikować. Ale na pewno 
nie załamywać rąk. Czasem chcemy zatrzymać się 
w miejscu i zastanowić się: a może to jakiś znak, że 
coś nam nie wychodzi? Wszystko idzie nie tak – to na 
pewno nie przypadek. Takie myślenie jest bez sensu.

Gdy idzie nie tak, rób dalej swoje. Każdą przeszko-
dę można pokonać swoim uporem, pracowitością 
i konsekwencją w działaniu. Jeśli tak będziemy pod-
chodzić to powinniście poradzić sobie z przygotowa-
niami ślubnymi. I tak ogólnie z życiem. Powodzenia!

źródło:zrobswojslub.pl 
Autor:  MACIEK

n Wiadomo że nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Kiedy 

jednak częstotliwość błędów, nieporozumień i porażek jest zbyt 

duża, a lista spraw do załatwienia wydłuża się zamiast skra-

cać można mieć chwilę zwątpienia. Można pomyśleć, żeby olać 

to wszystko i wyjechać w Bieszczady. Piszę o przygotowaniach 

do ślubu? Tak, ale nie tylko. Zobaczcie moją receptę na to, co 

robić, gdy idzie jak po grudzie.

Co zrobić, gdy 

wszystko idzie nie tak?
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MIGAWKA

FOTOGRAFIA I VIDEOFILMOWANIE. 
www.studio-migawka.pl

Tel. 660 491 660

DJ / Prezenter – Piotr Boczarski
42 lata w branży rozrywkowej.  

Obsługa: WESEL, BALI, BANKIETÓW  
oraz wszelkich IMPREZ rozrywkowych. 

Bezkonkurencyjny sprzęt nagłaśniający i oświetlenie.

Tel. 501-38-43-56  www.pbmuzyka.pl
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