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Olkusz otworzył sezon turystyczny.  
Kierunek na rabsztyńską warownię obrało  
wielu miłośników odpoczynku w plenerze
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W tzw. górnym parku w Kluczach mieszkańcy 
będą mogli za kilka tygodni korzystać m. in.  
z siłowni czy placu zabaw
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Władze Województwa Małopolskiego  
przyznały dotacje na remonty i renowację 
kapliczek
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Kiedy zostanie 
otwarty nowy SOR?

olkusz
Jakub Fita

Przy Nowym Szpitalu w Olku-
szu powstał budynek, do którego 
ma zostać przeniesiony szpitalny 
oddział ratunkowy. Wstępne zapo-
wiedzi mówiły, że obiekt zostanie 
oddany do użytku z końcem 2017 
roku. Postanowiliśmy sprawdzić, 
na jakim etapie jest przeprowadzka 
SOR-u i kiedy możemy spodziewać 
się jej zakończenia.
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Miliony dla srebrnego Miasta  
– umowy już podpisane

Burmistrz Roman Piaśnik podpisał trzy umowy na do-
finansowanie zadań w ramach Gminnego Programu Rewi-
talizacji. Ich łączna wartość to 18,5 miliona złotych, z cze-
go prawie 12 milionów złotych stanowi wsparcie unijne. 
Dzięki tym pieniądzom niebawem oblicze zmienią między 
innymi Park na Czarnej Górze, teren wokół Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 i Przedszkola Nr 7, stawu przy ulicy Nul-
lo, MOK i wiele innych. Łącznie do wykonania w ramach 
umów będzie aż 9 zadań, dzięki którym miejsca często od-
wiedzane przez mieszkańców staną się przyjaźniejsze oraz 
bardziej funkcjonalne.

- Jest to pokaźna kwota, umożliwiająca nam podjęcie dużych 
inwestycji w obrębie naszego miasta. Są one bardzo urozmaicone 
i obejmują miejsca zarówno związane ze sportem, rekreacją i cza-
sem wolnym, jak również placówki edukacyjne, kulturalne i miejsca 
stanowiące nasze dziedzictwo historyczne. Z częścią prac ruszymy 
jeszcze w tym roku – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Największą z inwestycji będzie rewitalizacja Parku „Czarna 
Góra”. W ramach tego zadania zostanie przebudowane i oświetlone 
boisko do piłki nożnej. Ponadto modernizacji doczeka się również 
bieżnia. Czarna Góra zostanie wyposażona w urządzenia lekkoatle-
tyczne, w tym m.in. w skocznię do skoku wzwyż, o tyczce, w dal 
i trójskoku oraz rzutnie do pchnięcia kulą, dyskiem i oszczepem. 
Przebudowane i oświetlone zostanie również mniejsze boisko trenin-
gowe. Dla najmłodszych olkuszan, w tym niepełnosprawnych, po-
wstaną place zabaw. Dorośli będą mogli pobiegać po ścieżce wokół 
parku, a odpocząć w altanach. W ramach rewitalizacji parku prze-
widziana została mała architektura oraz nowe oświetlenie. Wartość 
całego projektu to 14,5 mln zł, z czego środki zewnętrzne to ponad 
9 mln zł.

Duże zmiany zajdą w okolicach Miejskiego Ośrodka Kultury, 
stawu i Starego Cmentarza, a także Przedszkola Nr 7 w Olkuszu. 
Metamorfoza przy przedszkolu obejmie swoim zakresem przebudo-
wę chodników z modernizacją odwodnienia, wymianę nawierzchni 
tarasów przylegających do budynku oraz schodów zewnętrznych 
prowadzących do piwnicy. Budynek zostanie ogrodzony, a przy 
przedszkolu powstanie doskonale wyposażony plac zabaw z dwiema 
zadaszonymi piaskownicami oraz bezpieczną nawierzchnią.

Kompleksowe zagospodarowanie terenu w rejonie Starego Cmen-
tarza w Olkuszu będzie polegało na wykonaniu alejek, oświetlenia 
oraz remoncie ogrodzenia. Ponadto, na terenie cmentarza pojawią się 
kosze na śmieci oraz ławki. Planowana jest także renowacja zabyt-
kowych nagrobków, płyt i krzyży. Od zachodniej granicy cmentarza, 

wzdłuż północnej granicy, następnie przez ul. Nullo i wzdłuż istnie-
jącego chodnika poprowadzona zostanie ścieżka rowerowa. Oczysz-
czone zostaną brzegi stawu przy ul. Nullo oraz zostaną zamontowane 
kosze i ławeczki.

Przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku 
Domu Kultury w Olkuszu będzie polegała na przystosowaniu obiek-
tu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy  we-
wnątrz budynku, która umożliwi osobom niepełnosprawnym dostęp 
do wszystkich pomieszczeń. Z holu na I piętrze zostaną wydzielone 
pomieszczenia dla sali baletowej, sali fitness oraz pracowni arty-
stycznej.

Planuje się też wymianę nawierzchni placu przed Domem Kul-
tury, zagospodarowanie terenów zielonych oraz wyposażenie w ele-
menty małej architektury.

Wszystkie wymienione zmiany kosztować będą 2,8 mln zł, z cze-
go dofinansowanie wyniesie 1,7 mln zł.

Trzeci z projektów obejmie swym zasięgiem ścisłe centrum mia-
sta. Zupełnie nową atrakcją dla mieszkańców i odwiedzających Ol-
kusz turystów będzie „Srebrny szlak gwarków olkuskich”. 18 figur 
z brązu przedstawiających postaci gwarków zostanie rozlokowanych 
w obrębie centrum miasta. Podążanie szlakiem uatrakcyjni przekaz 
multimedialny.

Zaplanowana jest również generalna rewitalizacja terenu wo-
kół Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Jana Kantego w Olkuszu. 
Powstaną: nowe boisko wielofunkcyjne, boisko do gier i zabaw dla 
dzieci młodszych oraz siłownia zewnętrzna. W budynku Warszta-
tów Terapii Zajęciowej przy ulicy Gęsiej zostanie zamontowana ze-
wnętrzna winda dla osób niepełnosprawnych.

Wartość tego projektu to 1,3 mln zł, z czego niespełna 1 mln zł to 
wsparcie z zewnątrz.

Projekty otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej,  
Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.
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Szpitalny oddział ratunkowy to 
wyodrębniona komórka organizacyjna 
szpitala, w której przez całą dobę i bez 
skierowania udzielana jest pomoc 
medyczna osobom w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego. Olkuski SOR 
przyjmuje rocznie ponad 12,5 tys. 
pacjentów. Dotychczas funkcjonował 
on w pomieszczeniach po dawnej 
Izbie Przyjęć. Ze względu na brak 
możliwości dostosowania oddziału 
do wymogów prawnych zdecydowano 
o budowie nowego obiektu.

W styczniu 2017 roku ogłoszono, 
że projekt przygotowany przez władze 
szpitala uzyskał dofinansowanie 
ze środków UE przeznaczonych na 
wsparcie medycyny ratunkowej. 
Łączna wartość inwestycji wynosi 6,2 
mln zł. Wkład własny spółki to ponad 
1,3 mln zł. Unijne dofinansowanie 
stanowi zaś 4,8 mln zł.

Wstępne zapowiedzi głosiły, że 
inwestycja zrealizowana zostanie do 
końca 2017 roku. Z chwilą rozpoczę-
cia wnoszenia fundamentów wiadomo 
było jednak, że tego terminu raczej 
nie uda się dotrzymać. Co prawda 
prace budowlane zakończyły się kilka 
tygodni temu, ale na dzień dzisiejszy 
budynek nadal nie jest użytkowany.

- Nowy oddział ratunkowy jest 
gotowy. Czekamy obecnie na wszyst-
kie formalne zgody potrzebne do jego 
użytkowania. Mamy nadzieję, że 
otrzymamy je w najbliższym czasie – 
mówi Marta Pióro, rzecznik prasowy 
Grupy Nowy Szpital.

Nowy gmach wraz ze stosownym 
dojazdem dla karetek powstał na 
niezagospodarowanej działce z tyłu 
szpitala. Dawniej znajdowało się tutaj 
lądowisko dla helikopterów. SOR 
połączony jest przewiązką z głównym 
budynkiem szpitala na wysokości 
pierwszego piętra. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szpitalny 
oddział ratunkowy został podzielony 
na sześć części. Są to obszary: segre-
gacji medycznej, rejestracji i przyjęć; 
obszar resuscytacyjno-zabiegowy; 
wstępnej intensywnej terapii; terapii 
natychmiastowej oraz obserwacji 
i konsultacyjny.

Dotacja uzyskana w ramach re-
alizacji projektu oprócz samej budowy 
objęła również zakup nowego sprzętu 
medycznego, który ma za zadanie 
zwiększenie możliwości diagnostyki 
i leczenia. Na wyposażeniu oddziału 
mają znaleźć się m.in.: aparaty do 
znieczulania, przenośny aparat RTG 
i USG, defibrylatory z teletransmi-
sją, kardiomonitory, respiratory, 
analizator parametrów krytycznych, 
aparaty EKG czy urządzenie do 

masażu serca.
Nie jest to jedyna zmiana, która 

w najbliższym czasie czeka pacjentów 
olkuskiej lecznicy. Gruntowny remont 
przeszedł także dawny magazyn 
rezerw wojskowych, który znajdu-
je się nieopodal nowego budynku 
SOR. Obiekt został zmodernizowany 
ze środków własnych szpitala. Od 
7. maja bieżącego roku zostanie 
tam przeniesiona nocna i świątecz-
na opieka zdrowotna, stanowiąca 
przedłużenie świadczeń lekarskich 
i pielęgniarskich podstawowej opieki 
zdrowotnej. Obecnie działalność taka 
prowadzona jest na parterze pawi-
lonu, w którym mieści się Oddział 
Psychiatryczny.

W niedalekiej przyszłości plano-
wane jest także rozpoczęcie kolejnej 
dużej inwestycji współfinansowanej ze 
środków Unii Europejskiej. W ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go dla Województwa Małopolskiego 
w olkuskim szpitalu zmodernizowane 
zostaną oddziały: chorób zakaźnych, 
pediatrii, ginekologii i położnictwa. 
Powstanie także sterylizatornia oraz 
nowy blok operacyjny, który będzie 
się mieścił na pierwszym piętrze bu-
dynku SOR. Projekt zakłada również 
zakup nowego wyposażenia bloku 
oraz sprzętu do przeprowadzania 
operacji chirurgicznych.

Park w budowie

klucze
Wiola�Woźniczko

Tzw. górny park w Kluczach jest 
obecnie sporym placem budowy. Za 
kilka tygodni mieszkańcy będą tam 
mogli spędzać wolny czas, korzy-
stając m. in. z siłowni zewnętrznej 
czy placu zabaw. 

W ramach inwestycji za dawnym 
urzędem gminy zostaną wybudowane 
alejki, wzdłuż których będzie zainsta-
lowane oświetlenie parkowe. Znajdzie 
sie tam także drewniana altana i inne 
obiekty małej architektury - ławki, 
kosze, stojaki na rowery, a także 
stoliki do gier planszowych.

W zrewitalizowanym parku za-
planowano ogrodzony plac zabaw 
i siłownię plenerową. Całości dopełnią 
nowe drzewa i ozdobne krzewy.

Koszt inwestycji to 617 575,39 
złotych, z czego 228 000,00 złotych 
stanowi dotacja pozyskana z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach konkursu ogłoszonego 
przez Lokalną Grupę Działania „Nad 
Białą Przemszą”. Wykonawca przed-
sięwziecia udziela pięcioletniej gwa-
rancji na wykonane prace. Termin 

zakończenia inwestycji to 31 maj 
2018 roku.

Jak już informowaliśmy, w pla-
nach jest również zagospodarowa-
nie tzw. parku dolnego. Inwestycję 
podzielono na dwa etapy. Pierwszy 
z nich obejmuje budowę stylowego 
murku od strony ul. Rabsztyńskiej, 
który nie zasłoni parku, z brama 
wjazdową otwieraną tylko w przy-
padku różnego rodzaju uroczystości. 

Na miejscu obecnego placu zabaw 
(przeniesionego do parku górnego), 
znajdzie się altana stylem nawią-
zująca do dworku. W planach jest 
także odtworzenie części amfiteatru, 
którego fragmenty schodów znajdują 
się za obeliskiem upamiętniającym 
Ludwika Mauve. W parku znajda 
się również ławki i nowe oświetlenie. 
- Na pierwszy etap złożyliśmy wnio-
sek o dofinansowanie do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Drugi 
etap prac, obejmujący wyłączenie 
z ruchu kołowego placu pomiędzy 
byłym urzędem gminy a Dworkiem 
Dietla, wykonanie dojazdu do ul. Par-
tyzantów zlokalizowanego za byłym 
urzędem gminy oraz budowę fontan-
ny w kształcie amonitu na środku 
placu, będzie realizowany dopiero po 
modernizacji Dworku Dietla. Taka 
kolejność robót jest rozsądna  - mówi 
wójt gminy Klucze Norbert Bień. 

Gmina dysponuje gotową do-
kumentacją i kosztorysem, według 
którego wartość całej inwestycji 
dotyczącej parku dolnego to około  
1 mln 800 tys. złotych.
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy 
ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 27.04.2018 r. 

 do 17.05.2018 r. wywieszony będzie wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- działka nr ew. gr. 5213 w Olkuszu (ul. Spacerowa) w celu 
umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: 
przyłącz elektroenergetyczny nN

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-
Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem 
telefonu (32) 626-01-58.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1
ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 5486/7 
o pow. 776 m2, położonej w Olkuszu przy ul. Widokowej, stanowiącej własność Gminy 
Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00062626/0. Nieruchomość posiada dostęp do drogi 
publicznej, możliwość dostępu do sieci infrastruktury technicznej: wody, energii, kanalizacji 
w odległości ponad 100 m. Działka położona w terenach rozproszonej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz w pobliżu terenów zakładu produkcyjnego specjalizującego się w przerobie 
drewna (tartak i magazyny).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym 
symbolem „23.MN” opisanym jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową 
usługową”, w „zasięgu otuliny Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, w „granicy udokumentowanego złoża 
rud cynku i ołowiu „Sikorka”.

Cena wywoławcza nieruchomości: 77.600,00 zł 
(słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. 
Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium 
w wysokości 15.520,00 zł w terminie do dnia 24.05.2018r. włącznie, na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/
Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.

Przetarg odbędzie się 29 maja 2018r. o godz. 11.00  
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 101. 

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1570 o pow. 5,5420 ha, 
położonej w Niesułowicach Gmina Olkusz, objętej księgą wieczystą Nr KR1O/00052422/7, stanowiącej 
własność Gminy Olkusz. Nieruchomość niezagospodarowana, o kształcie nieregularnego wielokąta, 
o zróżnicowanej konfiguracji terenu.
Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej: wodnej, energetycznej i gazowej 
w odległości ponad 100m. Dostęp do drogi publicznej (drogi wojewódzkiej relacji Olkusz – Trzebinia) za pośrednictwem 
wydzielonego ciągu komunikacyjnego oznaczonego jako „KD1D1/2” składającego się z działek nr: 554/13, 556/5, 
554/15, 561/1, 560/1,559/1 i 1568 stanowiących własność Gminy Olkusz. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny 
zielone, tereny zalesione, a w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Nowonabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej, przejścia i przejazdu pasem 
gruntu szerokości 4,5 m wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1570 z działką nr 507/2, na rzecz każdoczesnego 
właściciela działki nr 1573 i 1577.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice i zmianą tegoż 
planu, działka nr 1570 położona w Niesułowicach znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „2U” – opisanym 
jako: „Tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej” (należy przez to rozumieć m.in.: budynek lub funkcję 
przeznaczoną na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, 
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług w tym 
usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu). Przeznaczenie dopuszczalne: drobna wytwórczość 
i rzemiosło, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garaże, budynki 
gospodarcze, magazyny, urządzenia oraz obiekty sportu i rekreacji. Ponadto działka nr 1570 znajduje się w zasięgu 
obszaru Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”. Przez działkę nr 1570 w teren „2U” przebiega napowietrzna linia 
elektroenergetyczna 15 kV wraz ze strefą oddziaływania, która ogranicza możliwość zabudowy. 
W chwili obecnej Gmina Olkusz zawarła z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie umowę udostępnienia 
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr: 1577,1572, 1573, 1570, 1568 w celu przeprowadzenia prac budowlanych, 
polegających na budowie i umieszczeniu urządzeń przesyłowych w postaci sieci napowietrznej SN, budowie sieci 
kablowej SN oraz demontażu sieci napowietrznej SN w pasie nieruchomości. Osoby zainteresowane nabyciem 
nieruchomości mogą zapoznać się z zawartą umową i zmianą przebiegu sieci napowietrznej SN obejmującą działkę 
nr 1570 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem pok. 204.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 3.311.000,00 zł
(słownie: trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy złotych). Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT (23%). Postąpienie 
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 
662.200,00 zł do dnia 28.06.2018r. włącznie, na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 
0000 4868 9878. 

Przetarg odbędzie się w dniu 3 lipca 2018r. o godz. 11.00 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, pok. 101.

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1

 
ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1577 o pow. 1,1175 ha, 
położonej w Niesułowicach Gmina Olkusz, objętej księgą wieczystą Nr KR1O/00052422/7, stanowiącej 
własność Gminy Olkusz. Nieruchomość niezagospodarowana, o kształcie nieregularnego wielokąta, 
o zróżnicowanej konfiguracji terenu.
Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej: wodnej, energetycznej i gazowej 
w odległości ponad 100m. Dostęp do drogi publicznej (drogi wojewódzkiej relacji Olkusz –Trzebinia) za 
pośrednictwem wydzielonego ciągu komunikacyjnego oznaczonego jako „KD1D1/2” składającego się z działek 
nr: 554/13, 556/5, 554/15, 561/1, 560/1,559/1 i 1568 a następnie poprzez mającą być ustanawianą służebność 
drogową szer. 4,5 m po działce nr 1570 łączącą w/w ciąg komunikacyjny z działką nr 1572 wydzieloną jako 
teren drogi oznaczonej symbolem „KDD1/2”, stanowiących własność Gminy Olkusz. Służebność drogowa 
po działce nr 1570 ustanawiana będzie w zależności od sytuacji: - jeżeli zostanie wyłoniony nabywca działki  
nr 1570 w przetargu w dniu 03.07.2018 r., sprzedaż działki nr 1577 nastąpi z ustanowioną dla niej nieodpłatną 
służebnością drogową po działce nr 1570, - jeżeli nie zostanie wyłoniony nabywca działki nr 1570 w przetargu 
w dniu 03.07.2018r. ustanowiona zostanie służebność drogowa po działce nr 1570 pasem gruntu szer. 4,5 m wzdłuż 
wschodniej granicy działki nr 1570 z działką nr 507/2 za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 6.491,94 zł 
brutto (słownie: sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 94/100). Otoczenie nieruchomości stanowią 
tereny zielone, tereny zalesione, a w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice, i zmianą tegoż 
planu, działka nr 1577 położona w Niesułowicach znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „3U” – opisanym 
jako: „Tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej” (należy przez to rozumieć m.in.: budynek lub funkcję 
przeznaczoną na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, 
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług w tym 
usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu). Przeznaczenie dopuszczalne: drobna wytwórczość 
i rzemiosło, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garaże, budynki 
gospodarcze, magazyny, urządzenia oraz obiekty sportu i rekreacji. Ponadto działka nr 1577 znajduje się w zasięgu 
obszaru Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”. Przez działkę nr 1577 w teren „3U” przebiega napowietrzna linia 
elektroenergetyczna 15 kV wraz ze strefą oddziaływania, która ogranicza możliwość zabudowy.
W chwili obecnej Gmina Olkusz zawarła z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie umowę udostępnienia 
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr: 1577,1572, 1573, 1570, 1568 w celu przeprowadzenia prac budowlanych, 
polegających na budowie i umieszczeniu urządzeń przesyłowych w postaci sieci napowietrznej SN, budowie sieci 
kablowej SN oraz demontażu sieci napowietrznej SN w pasie nieruchomości. Osoby zainteresowane nabyciem 
nieruchomości mogą zapoznać się z zawartą umową i zmianą przebiegu sieci napowietrznej SN obejmującą działkę 
nr 1577 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem pok. 204. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 687.000,00 zł
(słow nie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych). Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT (23%). Postąpienie 
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 
137.400,00 zł do dnia 28.06.2018r. włącznie, na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 
0000 4868 9878. 

Przetarg odbędzie się w dniu 3 lipca 2018r. o godz. 11.30 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, pok. 101.

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1 

ogłasza IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 2235/12 
i 2236/1 o łącznej pow. 1069 m2 położonej w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 30, objętej księgami wieczystymi 
KR1O/00075777/7 i KR1O/00037424/0. Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo - usługowym (pow. 
użytkowa 331,60 m2), garażami (pow. użytkowa 47,18 m2 ) i budynkiem gospodarczym (pow. użytkowa 28,57 m2).
Budynek biurowo-usługowy wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną gazową oraz centralnego ogrzewania 
zasilanego z kotła gazowego. Dostęp do drogi publicznej ul. Szpitalnej, zapewniony zostanie poprzez ustanowienie 
służebności drogowej po działce nr 2235/17 za jednorazowym wynagrodzeniem. W miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „02.MU” – opisanym 
jako: tereny zabudowy wielofunkcyjnej (zabudowa mieszkalna wielorodzinna, zabudowa usługowa – obiekty 
i urządzenia służące realizacji celów publicznych, zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia umożliwiające realizację 
przedsięwzięć komercyjnych oraz usługi wbudowane w zakresie: usług handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, 
obsługi finansowej). 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 480.000,00 zł
(słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż 
zwolniona z podatku VAT. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 
96.000,00 zł do dnia 21.06.2018r. włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz 
nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.

 Przetarg odbędzie się 26 czerwca 2018r. o godz. 11.00
 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1 , pok. 101. 

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

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017r. poz.1405 z późn. 
zm.) oraz Uchwał:

Nr X/64/15 z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu −	
zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla obszaru związanego z eksploatacją rud cynku i ołowiu w sołectwach 
Chechło i Klucze - z późniejszymi zmianami,
Nr XIII/71/2015 z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego −	
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla obszarów położonych w sołectwach Chechło i Klucze -  
z późniejszymi zmianami

z a w i a d a m i a m 
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu 

częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w sołectwach Chechło 
i Klucze obszar A i C które odbędzie się w dniach od 7 maja do 4 czerwca 2018r.

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

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie częściowej zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się 

29 maja 2018 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Klucze.

Projekt częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko jest dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej:  

www.gmina-klucze.pl

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie zmiany planu wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie 
w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 
2018 roku z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem 
nieruchomości, której dotyczy uwaga. 
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 570): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP. 
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Klucze.

Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektów zmian planu, 
w tym z opiniami RDOŚ i PPiS. 
Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag 
i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na 
adres: klucze@gmina-klucze.pl w terminie j.w. 

Wójt Gminy Klucze

Norbert Bień

Bezpieczny dojazd do Strefy. Kiedy?
olkusz

Wiola�Woźniczko

Kilka lat temu gmina Olkusz 
otrzymała unijne dofinansowanie 
na budowę Strefy Aktywności Go-
spodarczej. Inwestycja powstała, 
a nasi Czytelnicy pytają o bez-
pieczny dojazd i wyjazd ze Strefy 
przez ul. Wspólną. Drugą kwestią 
budząca zainteresowanie miesz-
kańców są samorządowe działania 
dotyczące ściągania inwestorów 
do miasta.

Co mówią statystyki?
Skrzyżowanie DK 94 z ul. Wspól-

ną i ul. Gwarków powszechnie uwa-
żane jest za niezbyt bezpieczne. 
Właśnie pierwszą z tych ulic dojeżdża 
się do SAG - u. Wielokrotnie otrzy-
mywaliśmy interwencje od naszych 
Czytelników dotyczące zwłaszcza 
znajdującego się w tamtym rejonie 
przejścia dla pieszych. Kilka lat 
temu do burmistrza trafiła petycja 
mieszkańców, którzy chcieli budowy 
sygnalizacji świetlnej i odpowiedniego 
oświetlenia tego terenu. Do naszej 
redakcji docierały też inne pomysły 
użytkowników „krajówki”, takie jak 
montaż wzbudzanej sygnalizacji na 
przejściu czy budowa kładki dla pie-
szych. Wszystko po to, aby było tam 
bezpieczne.

Z policyjnych statystyk wynika, 
że w 2015 roku w rejonie skrzyżowa-
nia i w rejonie przejścia dla pieszych 
odnotowano po trzy kolizje; w 2016 
roku w rejonie skrzyżowania 5 kolizji, 
a w rejonie przejścia 2 kolizje; nato-
miast w 2017 roku w rejonie skrzyżo-
wania 1 wypadek (1 ranna osoba) i 2 
kolizje, w rejonie przejścia 1 wypadek 
(1 ofiara śmiertelna, 1 ranna) oraz 2 
kolizje. Przyczyną śmiertelnego wy-
padku było omijanie pojazdu, który 
zatrzymał się, by umożliwić pieszemu 
przejście przez pasy na drugą stronę 

jezdni. - Kierowcy często zapominają 
o tym, że dojeżdżając do przejścia dla 
pieszych (gdzie nie ma sygnalizacji 
świetlnej), nie można wyprzedzać 
drugiego pojazdu. Absolutnie niedo-
puszczalne jest tym bardziej omija-
nie wolnym pasem pojazdów, które 
zatrzymały się przed przejściem dla 
pieszych. Jeśli chodzi o najczęstsze 
przyczyny zdarzeń to nieudzielanie 
pierwszeństwa przy włączaniu się do 
ruchu z ulicy Wspólnej bądź ul. Gwar-
ków na DK 94 – mówi st. sierż. Marika 
– Guzik Gajda z KPP Olkusz. 

Według taryfikatora kierowca, 
który dopuszcza się wyprzedzania 
innego pojazdu na przejściu dla pie-

szych lub bezpośrednio przed nim, 
naraża się na grzywnę w wysokości 
200 złotych i 10 punktów karnych. 
Natomiast kierowca omijający pojazd, 
który zatrzymał się, aby umożliwić 
przejście przez jezdnię pieszemu, 
może zostać ukarany mandatem 
w wysokości 500 złotych i otrzymać 
10 punktów karnych.

GDDKiA: przetarg już wkrótce
Bezpieczeństwo na opisywanym 

skrzyżowaniu ma poprawić plano-
wana tam inwestycja, czyli budowa 
sygnalizacji świetlnej. O przebudowie 
olkuskiego odcinka drogi krajowej 94 
mówi się od dawna. W sierpniu ubie-
głego roku minister infrastruktury 

Andrzej Adamczyk podpisał program 
inwestycyjny dotyczący drogowego 
przedsięwzięcia. Jak dowiedzieliśmy 
się w krakowskim oddziale General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad, obecnie trwają przygotowania 
do ogłoszenia przetargu na realizację 
przedsięwzięcia w systemie „projektuj 
i buduj”. Przetarg powinien być ogło-
szony w maju.

- W trakcie prac projektowych 
powstanie ostateczny kształt prze-
budowy. GDDKiA przewiduje na 
tym skrzyżowaniu wprowadzenie 
sygnalizacji świetlnej, co w znacznym 
stopniu poprawi bezpieczeństwo 
poruszających się pojazdów zarówno 

na tym fragmencie drogi krajowej 
jak i dróg podporządkowanych, ulic: 
Wspólnej i Gwarków – odpowiada 
Iwona Mikrut, główny specjalista 
ds. komunikacji społecznej GDDKiA 
w Krakowie. 

Realizacja robót planowana jest 
na lata 2020 – 2021.

Burmistrz: trzymamy rękę 
na pulsie

SAG to gminna inwestycja, a ul. 
Wspólna jest traktem administrowa-
nym przez gminę. Co robi samorząd 
w kwestii poprawy bezpieczeństwa 
w opisywanym rejonie? - Burmistrz 
na bieżąco monituje prowadzony 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Kra-

jowych i Autostrad projekt rozbudo-
wy drogi krajowej nr 94. Burmistrz 
zwrócił się do GDDKiA o udział 
przedstawicieli magistratu w każdym 
etapie projektowania rozwiązań ko-
munikacyjnych dotyczących odcinka 
przebiegającego w granicach gminy 
Olkusz, podkreślając zwłaszcza po-
trzebę zwrócenia szczególnej uwagi 
na kwestie bezpieczeństwa oraz 
płynności komunikacji w obrębie 
skrzyżowania z drogi krajowej nr 
94 z ulicą Wspólną - odpowiedział 
na nasze pytania rzecznik prasowy 
urzędu Michał Latos.

Jak burmistrz ściąga  
inwestorów?

W ślad za pytaniami naszych 
Czytelników sprawdziliśmy w magi-
stracie, jak włodarz miasta sprowadza 
inwestorów. Rzecznik prasowy urzędu 
przypomina, że prawie rok temu 
sprzedano tam 6,4 ha olkuskiej firmie 
PLAST – MET. - Oznacza to, że Strefa 
służy rozwojowi lokalnej przedsię-
biorczości. Prace związane z budową 
nowego zakładu na sprzedanym tere-
nie są dalece zaawansowane – dodaje 
Michał Latos.

W odpowiedz i  nades łane j 
z urzędu czytamy, że na polecenie 
burmistrza wykonano obszerną do-
kumentację foto oraz wideo (w tym 
z drona), która służy do prezentacji 
wizualnej Strefy Aktywności Gospo-
darczej. - Przy drodze krajowej nr 94 
ustawiono billboard, który kieruje 
do Strefy oraz informuje o terenach 
na sprzedaż. Działań promujących 
tereny do sprzedania jest więcej - od 
ogłoszeń w mediach po kontakt bez-
pośredni – zapewnia Michał Latos.

Obecnie do sprzedaży pozostały 
tam trzy działki. W połowie marca 
ogłoszono na nie przetargi, których 
rozstrzygniecie planowane jest na 
połowę maja.
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Sezon turystyczny otwarty!
rabsztyn

Piotr�Kubiczek

W miniony weekend Olkusz 
otworzył tegoroczny sezon tury-
styczny. Pogoda sprzyjała, a więc 
kierunek na rabsztyńską warownię 
i znajdującą się u jej podnóża 
Chatę Kocjana obrało wielu piechu-
rów oraz miłośników odpoczynku 
w plenerze.

Zanim jednak na szczycie masztu 
zamku górnego w Rabsztynie zaczęła 
dumnie powiewać flaga z herbem 
Olkusza, oficjalnego otwarcia sezonu 
dokonano w gronie przewodników 
biorących udział w XXII Ogólnopol-
skim Zlocie Nizinnym Przewodników 
PTTK. Konferencję zorganizował Klub 
Przewodników „Ilkussia” PTTK Olkusz 
we współpracy z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury. Piątkowe spotkanie przy ul. 
Szpitalnej było okazją nie tylko do 
zapoznania gości z atrakcjami regio-
nu, ale także szansą do wspomnień, 
bowiem równo dwadzieścia lat temu 
podobny zlot również odbywał się 
w Srebrnym Mieście. Podczas konfe-
rencji nie zabrakło prelekcji związa-
nych z historią Olkusza i opowieści 
dotyczących zbiorów znajdujących 
się w miejskich muzeach. Wydarzenie 
występem artystycznym uświetniła 
młodzież z Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I Stopnia.

Sobotę pełną wrażeń rozpoczęło 
wspomniane już wcześniej wcią-
gnięcie flagi na maszt zamku, której 
towarzyszyła salwa honorowa. Był 
to znak dla wszystkich, że sezon na 
zwiedzanie w gminie Olkusz właśnie 
się rozpoczął. Ci, którzy wybrali się 
do Rabsztyna mieli niepowtarzalną 
szansę aby na własne oczy zobaczyć 
wciąż niedostępne dla ogółu pomiesz-
czenia zamku średniego. Było także 
tradycyjne oprowadzanie po warow-
ni, a specjalny spacer historyczny 
przygotowało Stowarzyszenie Zamek 

Rabsztyn. Oprócz treści słownych, tu-
ryści w Chacie Kocjana w godzinach 
popołudniowych mieli sposobność 
obejrzeć prezentacje multimedialne 
o pracach konserwatorskich na 
zamku, atrakcjach Olkusza i o Anto-
nim Kocjanie, a więc „olkuszaninie, 
który wygrał wojnę”.

Dużym wzięciem cieszył się po-
nadto Mobilny Punkt Informacji 
Turystycznej, gdzie każdy mógł wziąć 
udział w quizie, w którym za udziele-
nie poprawnej odpowiedzi nagradzano 
gadżetami. Na wzgórzu rozstawiono 
kolekcję broni czarnoprochowej, za-
parkował tam też Camper Małopolski 
– turystyczny pojazd pojawiający się 
w tych miejscach, gdzie dużo mówi 
się o atrakcjach województwa i jed-
nocześnie zachęca się do odkrywania 
turystycznych perełek, do których 
bez wątpienia zalicza się rabsztyńska 
warownia. Ta z każdym miesiącem 
pięknieje, dodatkowo kusi kolejnymi 
atrakcjami, jak chociażby placem 
zabaw przygotowanym z myślą o naj-
młodszych.

Ponadto przez cały dzień trwał 
I Plener Fotograficzny „Zamek Rabsz-
tyn online”. Przysłane zdjęcia, wyko-

nane podczas pleneru, do 13 maja 
będą prezentowane do facebooko-
wych profilach MOK i Stowarzyszenia 
Zamek Rabsztyn. Autor fotografii, 
która otrzyma najwięcej polubień, 
w nagrodę otrzyma podwójne za-
proszenie na klimatyczną kolację 
w zamkowej scenerii.

Aby wziąć udział w Otwarciu 
Sezonu Turystycznego wcale nie 
trzeba było przyjeżdżać do Rabsztyna. 
Alternatywę stanowiły muzea przy ul. 
Szpitalnej, gdzie wejść i zapoznać się 
z dostępnymi eksponatami można 
było za darmo – oczywiście w asyście 
przewodnika.

Tegoroczna inauguracja głównie 
przez sprzyjającą aurę była wyjątkowo 
udana. Niech to będzie zapowiedź 
wybornego całego sezonu. Szerokich 
szlaków dla wszystkich!

Przypominamy również, że kasy 
z biletami do zamku znajdują się 
u podnóża warowni, przy bezpłatnym 
parkingu oraz w Chacie Kocjana. 
W odrestaurowanym obiekcie, będą-
cym wierną kopią domu wybitnego 
konstruktora, można też nabyć 
pamiątki i upominki związane z Ol-
kuszem.

Wandale na pustyni
CheChło

Wiola�Woźniczko

Wiosenna pogoda sprzyja wy-
cieczkom. Jednym z często od-
wiedzanych miejsc jest Pustynia 
Błędowska. Niestety, nie wszyscy 
potrafią uszanować obiekty, z któ-
rych mogą korzystać turyści.

Nasi Czytelnicy wybrali się nie-
dawno na północną część pustyni 
w Chechle, gdzie znajduje się tere-
nowy punkt informacyjny. -Piękne, 
nowe miejsce, a już zniszczone. 
Walające się śmieci przy koszach, 

ściany pomazane sprejem, drzwi do 
toalety wyrwane - tak powitała nas 
pustynia – opowiadali o wrażeniach 
z wycieczki.

Miejsce, które odwiedzili nasi 
Czytelnicy, to teren wojskowy, za-
rządzany przez Rejonowy Zarząd In-
frastruktury w Krakowie. - Terenowy 
punkt informacyjny budowaliśmy 
z myślą o żołnierzach. Na tę część 
pustyni cywile nie maja wstępu, na 
miejscu znajdują się zresztą tabliczki 
z odpowiednią informacją. Oczywi-
ście liczyliśmy się z tym, że turyści 
odwiedzający pustynię skorzystają 
z naszego punktu informacyjnego. 

Szkoda tylko, że niektórzy nie potrafią 
uszanować pracy innych – opowiada 
oficer prasowy Regionalnego Zarządu 
Infrastruktury ppłk Andrzej Sikora. 
Obiekt został oddany do użytku w 
sierpniu ubiegłego roku.

Zarówno RZI, jak i wójt gminy 
Klucze zapewniają, że trwają roz-
mowy, jak zabezpieczyć teren przed 
podobnymi ekscesami w przyszłości. 
Mówi się o wspólnych patrolach 
z policją bądź monitoringu. Gdy 
tylko zapadną w tej sprawie decyzje, 
poinformujemy o tym na naszych 
łamach.
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IV Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej w Olkuszu
olkusz

Agnieszka�Zub

W minioną niedzielę zakoń-
czył się Festiwal Sztuki i Muzyki 
Sakralnej zorganizowany przez ol-
kuską Galerię Sztuki Współczesnej 
BWA we współpracy z Bazyliką św. 
Andrzeja Apostoła. Podczas trzech 
dni trwania imprezy można było 
zobaczyć dwie interesujące wysta-
wy i wysłuchać trzech koncertów. 
Święto sztuki i muzyki sakralnej 
odbyło się w Olkuszu już po raz 
czwarty.

Festiwal rozpoczął się w piątek, 
20 kwietnia w BWA. Serdecznymi 
słowami powitał przybyłych w progi 
Galerii dyrektor Stanisław Stach oraz 
gość specjalny inauguracyjnego spo-
tkania ks. bp Piotr Skucha. Następnie 
uroczyście otwarto dwie wystawy.

Pierwszą z nich była wystawa 
rzeźby Wincentego Kućmy, rzeźbia-
rza, medaliera, rysownika, projek-
tanta wnętrz sakralnych i profesora 
zwyczajnego Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. W swojej twórczo-
ści artysta zajmuje się m.in. rzeźbą 
monumentalną, małymi formami 
rzeźbiarskimi oraz urbanistyką. Ten 
znakomity rzeźbiarz swoje prace 
wystawiał na 20 wystawach indywi-
dualnych, ponad 7 wystawach zbioro-
wych w kraju i ponad 50 wystawach 
za granicą. Zdobył około 50 nagród 
i wyróżnień, w tym m.in. Nagrodę 
Miasta Krakowa, nagroda l stopnia 
Ministra Kultury i Sztuki, I nagrodę 
„Rzeźba roku”: 67, 73, 77, II nagrodę 
Biennale w Barcelonie, nagrodę II 
st. Ministerstwa Obrony Narodowej 
i nagrodę II st. Ministerstwa Budow-
nictwa. Wincenty Kućma jest także 
laureatem nagrody l st. Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 

wybitne osiągnięcia w pracy twórczej 
i dydaktycznej z zespołem Katedry 
Sztuk Wizualnych na Wydziale Form 
Przemysłowych ASP w Krakowie 
(1999). 

W BWA zaprezentowano kil-
kanaście rzeźb artysty o tematyce 
sakralnej, głównie były to postacie 
świętych Kościoła Katolickiego (m.in. 
Jana Kantego), aniołów, ukrzyżowa-
nego Chrystusa i apostołów. Warto 
dodać, że prof. Wincenty Kućma jest 
realizatorem wystroju wielu świątyń, 
w tym m.in. olkuskiego kościoła pw. 
Dobrego Pasterza.

- Wincenty Kućma w sztuce sa-
kralnej jest mistrzem budowania na-
stroju - mówi o twórczości artysty Jan 
Pamuła, były rektor ASP w Krakowie. 
- Styl artysty jest strzelisty, bliski 
pionowym, wydłużonym rytmom 
będącym znakiem duchowości go-
tyckiej. Materiał zawsze szlachetny, 
dotknięcie ciepłe, nadające życie 
posłusznej materii.

Drugą wystawą towarzyszącą 
otwarciu Festiwalu była ekspozycja 
malarstwa Elżbiety Kulej, absol-
wentki Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach, w Katedrze Grafiki 
Warsztatowej prowadzonej przez dr. 
Andrzeja Łabuza. Artystka, oprócz 
tego, że maluje, jest również zawo-
dową pielęgniarką środowiskową 
i pracuje z potrzebującymi pomocy. 
Tworzy wielkoformatowe obrazy i gra-
fiki, projektuje biżuterię i ubrania. 
Swoje prace prezentowała w takich 
galeriach, jak np.: – Galeria „81 
Stopni” w Warszawie, Galeria „Oko 
Dla Sztuki” w Krakowie, Galeria 
„Koridor” w Ostravie, Galeria „Bibu 
– Sztygarka” w Chorzowie, Muzeum 
Miejskie w Siemianowicach Śląskich; 
indywidualne wystawy: Muzeum Hi-
storii Katowic w Oddziale Grafiki im. 
Pawła Stellera w Katowicach, „Galeria 
Muflon – Sztuka dla Ciebie” w Ustro-

niu, Galeria Sztuki Współczesnej „ 
Fra Angelico” w Muzeum Archidie-
cezjalnym w Katowicach, Dom Polski 
w Budapeszcie. 

Na olkuskiej wystawie zaprezen-
towano kilkanaście prac artystki, 
których centralną postacią najczę-
ściej jest Jan Paweł II - znajdujący się 
w otoczeniu dzieci lub osób dorosłych, 
znanych artystce; ludzi, dla których 
spotkanie z papieżem oznaczało jakiś 

przełom w ich życiu. Każda praca jest 
opatrzona odpowiednio dobranym, 
związanym tematycznie cytatem, 
który podkreśla jej sens i głębokie 
przesłanie.

Druga część piątkowego wieczoru 
odbyła się w olkuskiej Bazylice pw. 
św. Andrzeja Apostoła. Z koncertem 
wystąpił Męski Kameralny Chór 
Cerkiewny KLIROS, działający pod 
auspicjami Diecezjalnego Ośrod-
ka Kultury Prawosławnej „Elips” 
w Gorlicach. KLIROS kultywuje 
i rozwija tradycje śpiewacze głównie 

na terenie Łemkowszczyzny, koncer-
tując w uroczystych nabożeństwach 
i uświetniając swoimi występami 
różnego rodzaju spotkania, prelekcje 
i wystawy. W swoim repertuarze chór 
posiada utwory cerkiewne z różnych 
epok. W olkuskiej Bazylice zabrzmiały 
m.in. „Christos Anesti” (Chrystus 
Zmartwychwstał) - melodia bizan-
tyjska, „Hospody wozzwach k Tebi 
usłyszy mia” (Panie wołam do Ciebie 

usłysz mnie) - śpiew starobułgarski, 
„Dusze moja” (Duszo moja) - śpiew 
starodawny, czy „Jedynorodnyj Syne” 
(Jednorodzony Synu) - melodia 
ludowa.

Drugiego dnia Festiwalu (21 
kwietnia) wszystkich zaintereso-
wanych zaproszono ponownie do 
BWA. Z koncertem wystąpili Michał 
Kutnik (solista Opery Krakowskiej 
(baryton), współpracuje z Krakowską 
Operą Kameralną, z Teatrem Wielkim 
w Łodzi, Operą Śląską w Bytomiu, 
a także z Filharmonią Warmińsko-

Mazurską w Olsztynie i Filaharmonią 
Podkarpacką w Rzeszowie; ma na 
swoim koncie występy w kraju i za 
granicą, m.in. w Niemczech, Szwaj-
carii, Włoszech), Kristina Kutnik 
(pianistka, ukończyła Studia na Aka-
demii Muzycznej w Krakowie w klasie 
fortepianu i klasie kameralistyki 
pod kierunkiem prof. Janiny Baster, 
a także studia podyplomowe z zakre-
su duetów fortepianowych; obecnie 
pracuje jako korepetytor śpiewaków-
solistów w Operze Krakowskiej, jest 
pracownikiem krakowskiej Akademii 
Muzycznej i nauczycielem fortepianu 
w Szkole Muzycznej im. Stanisława 
Wiechowicza w Krakowie; koncer-
towała na estradach w kraju i za 
granicą, uczestniczyła w nagraniach 
dla Polskiego Radia) oraz sopranistka 
Paulina Stach (absolwentka Akademii 
Muzycznej im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach na kierunku: wo-
kalistyka; wystąpiła m.in. w spek-
taklu operowym „Suor Angelica” 
G. Pucciniego w Operze Śląskiej; 
półfinalistka XVI Międzynarodowego 
Konkursu Wokalnego Competizione 
dell’ Opera – Moskwa 2016; artystka 
chóru Opery Krakowskiej). Paulinie 
Stach akompaniowała na fortepia-
nie Joanna Steczek, wykładowca 
katowickiej Akademii Muzycznej, 
współpracująca w wieloma wybitnymi 
solistami-śpiewakami jako pianista-
akompaniator i korepetytor. 

W programie piątkowego kon-
certu znalazły się m.in następujące 
utwory.: L. van Beethoven „In questa 
tomba”, J.Haydn „Stworzenie świata” 
- aria Szymona “Der muntre Hirt”, 
F. Schubert „Ave Maria”, C. Franck 
„Panis Angelicus”, a także „Modlitwa” 
Bułata Okudżawy. Wielki aplauz 
widowni wywołał występ małych ar-
tystów - Gabrysi i Piotrusia Kutników, 
którzy zaprezentowali następujące 
utwory: J. Groban - „You raise me up” 

(trąbka - Piotruś Kutnik), J.S. Bach 
- aria na trąbkę (Gabrysia Kutnik) 
oraz L. Cohen „Allelujah” (Gabrysia 
i Piotruś w duecie).

Ostatni koncert tegorocznego 
Festiwalu (niedziela, 22 kwietnia) 
odbył się, podobnie jak pierwszy, 
w olkuskiej Bazylice. Przed zgroma-
dzoną w świątyni widownią wystąpił 
Zespół Cracovie Ensemble, w którego 
skład wchodzą w większości najlepsi 
instrumentaliści Opery Krakowskiej 
(Anna Wójtowicz, Paweł Wójtowicz, 
Magdalena Kamińska, Halina Boroni, 
Piotr Augustyn, Krzysztof Wójtowicz, 
Marek Bednarczyk i Ewa Jarguz). 
Zespół ma w swoim dorobku wiele 
znakomitych koncertów, a w jego 
repertuarze dominują dzieła epoki 
baroku i klasycyzmu. Artyści współ-
pracowali z wieloma wybitnymi wyko-
nawcami, np. z Kevinem Kennerem 
(USA) czy Christophem Durantem 
(Francja). Olkuszanie usłyszeli m.in. 
koncert na dwoje skrzypiec d-moll 
BWV1043 J.S. Bacha oraz Koncert 
na dwoje skrzypiec a-moll Op. 3 nr 8 
A. Vivaldiego.

Wszystkie koncerty poprowa-
dził Wojciech Taborek, olkuszanin, 
popularyzator muzyki klasycznej, 
absolwent m.in. muzykologii na  
Uniwersytecie Jagiellońskim, od 
1985 roku organista w parafii pw. 
M. M. Kolbego w Olkuszu, a od 
1988 pedagog olkuskiej PSM I, gdzie 
prowadzi klasę fortepianu i audycje 
muzyczne.

IV Festiwal Sztuki i Muzyki Sa-
kralnej w Olkuszu został objęty 
Honorowym Patronatem Ks. Biskupa 
Dr. Piotra Skuchy – Biskupa Pomoc-
niczego Diecezji Sosnowieckiej, Jacka 
Krupy – Marszałka Województwa 
Małopolskiego, Romana Piaśnika – 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 
oraz Pawła Piasnego – Starosty Po-
wiatu Olkuskiego.
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Praca szuka człowieka
olkusz

Piotr�Kubiczek

Po dwuletniej przerwie w Olku-
szu ponownie odbyły się Powiatowe 
Targi Pracy. Ich organizatorem we 
współpracy z PUP była firma Pro-
Biznes. Wydarzenie potwierdziło 
ogólnopolską tendencję, że teraz 
to praca szuka człowieka, a nie 
na odwrót.

Jak mówią statystyki, z każdym 
miesiącem bezrobocie w skali całego 
kraju maleje. Ta prawidłowość do-
tyczy także zarówno województwa 
małopolskiego, jak i samego powiatu 
olkuskiego. Według najnowszych 
danych, bezrobocie na ziemi olkuskiej 
kształtuje się obecnie na poziomie 
8,4%, co stanowi spadek o ponad 4% 
w stosunku do końca stycznia 2016 
roku, kiedy to bez pracy pozostawało 
6040 osób. Teraz liczba bezrobotnych 
wynosi 3827 osób, z czego większość 
stanowią kobiety.

- Kilka lat wstecz, kiedy systema-
tycznie organizowaliśmy Targi Pracy 
sytuacja była odmienna – znacznie 
mniej wystawców, za to tłumy ludzi 

poszukujących zatrudnienia. Czasy 
się jednak zmieniły. Rynek pracy 
stał się rynkiem pracownika. To 
pracodawca teraz ma problem z obsa-
dzeniem wolnych stanowisk – zazna-
cza Małgorzata Adamczyk-Kurzak, 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Olkuszu.

Kiedyś w określonych branżach 
mówiło się o zawodach deficytowych. 
Teraz właściwie w każdej z nich 
występują braki w zatrudnieniu. 
PUP na chwilę obecną ma ponad 
300 ofert pracy właściwie od zaraz. 
W szczególności poszukiwani są bu-
dowlańcy, przedstawiciele handlowi, 
sprzedawcy i magazynierzy. Problem 
z obsadzeniem stanowisk staje się 
również coraz większy na stażach. 
I nie zawsze chodzi jedynie o niskie 
wynagrodzenie.

- Ludzie kreatywni, z doświad-
czeniem zawodowym i pomysłami 
bez trudu sami znajdują nową pracę. 
U nas ta klientela jest specyficzna. 
Stanowią ją głównie osoby pozosta-
jące bez stałego zatrudnienia przez 
dłuższy czas. Historie są różne. Nie-
którzy po prostu nie wykazują chęci 
do podjęcia pracy, inni natomiast 
z różnych względów nie mogą się 

odnaleźć na rynku – dodaje dyrektor 
Adamczyk-Kurzak.

Stąd na wtorkowych Targach 
w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przy ul. Wiejskiej obok 
ofert pracy stałej i sezonowej, uczest-
nicy wydarzenia mogli wziąć udział 
w konsultacjach z doradcą zawodo-
wym. O tym, jak ważne bywa rzeczo-
we wsparcie mówi Paweł Krawczyk, 
przedstawiciel firmy ProBiznes. - 
Podstawą wytworzenia chęci do pracy 
i samorozwoju jest właściwa aktywi-
zacja osób, które z różnych przyczyn 
mają problemy z odnalezieniem swo-
jego „ja” w danym zawodzie. Często 
brakuje im wskazania właściwego 
kierunku, choć zdarzają się osoby 
z nałogami lub po prostu na tyle 
skryte, że nie mają odwagi powalczyć 
o swoją przyszłość – zaznacza organi-
zator Powiatowych Targów Pracy.

- Cieszę się, że w ramach jednego 
z czterech projektów, jakie obecnie 
realizujemy na terenie powiatu olku-
skiego, mogliśmy zaprosić wszystkich 
na nasze Targi. Osobiście uważam, 
że na dzisiaj bezrobocie wynikające 
z braku wolnych stanowisk nie istnie-
je, dlatego tak ważne jest pokazanie, 
że praca czeka na tych, którzy rze-
czywiście jej szukają – dodaje Paweł 
Krawczyk.

I rzeczywiście, wtorkowi wystaw-
cy z różnych dziedzin przedsiębior-
czości w wielu przypadkach oferowali 
pracę od zaraz, na jasno określonych 
warunkach. Było w czym wybierać – 
zakłady produkcyjne, chemiczne, wę-
dliniarskie, gastronomiczne, a nawet 
wojsko. Wszędzie tam są wakaty do 
uzupełnienia.

- Inną sprawą są wymagania 
potencjalnych pracowników. Nieste-
ty w wielu przypadkach są na tyle 
wygórowane, że pracodawcy nie są 
w stanie ich spełnić – kończy szefowa 
PUP w Olkuszu, Małgorzata Adam-
czyk-Kurzak.

Walczą o środki  
na budowę tężni

wolbroM
Ewa�Barczyk

Do północy 17. maja 2018 
można głosować na projekt zgło-
szony przez wolbromski Dom 
Kultury do konkursu grantowego, 
dzięki któremu w parku przy pla-
cówce może powstać niewielka 
tężnia solankowa. Pomysł tak 
spodobał się wolbromianom (i nie 
tylko!), że zwarli szeregi i jak na 
razie trzymają się w czołówce listy 
inicjatyw społecznych, mających 
duże szanse na pozyskanie dofi-
nansowania w wysokości 50 tys. 
zł. Inicjatorzy apelują: każdy głos 
się liczy!

- Pomysł powstał już jakiś czas 
temu, a teraz pojawiła się szansa na 
pozyskanie zewnętrznych środków na 
jego realizację. Chcemy, aby nasza 
nowa inicjatywa zwiększyła atrak-
cyjność oferty wolbromskiego Domu 
Kultury. Zależy nam, żeby ludzie 
czuli się u nas dobrze i chętnie nas 
odwiedzali, korzystając z propozycji 
kulturalnych i edukacyjnych, ale 
także różnych form rekreacji. Sukces, 
jakim w ubiegłym roku okazało się 
głosowanie w tym samym konkur-
sie grantowym - dzięki zdobytym 
wtedy środkom powstała Kawiarnia 
w Starym Kinie - zachęcił nas do 
kolejnego podejścia do realizacji 
marzeń - wyjaśnia dyrektor DK Piotr 
Gamrot.

- Tężnia nie będzie wielka, ale 
jako atrakcyjny i dość niecodzienny 
element małej architektury, mający 
wpływ na lokalny mikroklimat, z pew-
nością przyciągnie wielu chętnych do 
skorzystania z solankowych inhalacji. 
Podobnie jak ta duża, niefortunnie 

spalona niedawno w Nowej Hucie, 
będzie zbudowana z drewna - wyja-
śnia dyrektor. - Zasada działania tego 
typu konstrukcji jest prosta: solanka 
jest pompowana przez rurki w górną 
strefę tężni, a następnie spływa swo-
bodnie po gałązkach tarniny, które 
wypełniają konstrukcję. Jej nadmiar 
gromadzi się w korycie umieszczonym 
na posadzce. Solanka paruje, wytwa-
rzając wokół specyficzny mikrokli-
mat, będący naturalnym leczniczym 
inhalatorium, wykorzystywanym 
w profilaktyce i leczeniu schorzeń 
górnych dróg oddechowych, zapalenia 
zatok, rozedmie płuc, nadciśnienia 
tętniczego, nerwicy wegetatywnej 
i w przypadku ogólnego wyczerpania. 
Inhalacje wykorzystane w profilakty-
ce u ludzi zdrowych powodują wzrost 
odporności organizmu.

- Do głosowania namawiamy 
wszystkich, którzy zechcą się z nami 
bawić i korzystać w przyszłości z do-
brodziejstwa wspólnego sukcesu, 
jeżeli uda się znów go osiągnąć. 
Pomysł propagowany jest w każdy 
możliwy sposób, zwłaszcza przez 

przez media społecznościowe. Wspie-
ra nas wiele gwiazd, które występowa-
ły na naszej scenie. Gdyby udało się 
nam zająć pierwsze miejsce, mamy 
szansę na pozyskanie dodatkowego 
atrakcyjnego grantu. Jest zatem o co 
walczyć, a z doświadczenia wiemy, że 
o marzenia zawsze warto! - podkreśla 
Piotr Gamrot.

Jak będzie konkretnie wyglądała 
nowa atrakcja przy wolbromskim 
DK okaże się dopiero później - kiedy 
będzie już wiadomo jakie środki 
będzie można przeznaczyć na realiza-
cję inwestycji. Zdjęcie powyżej to tylko 
wizualizacja, przygotowana na potrze-
by popularyzacji akcji głosowania.

Każdego, kto jeszcze nie nie gło-
suje, a podoba mu się pomysł budowy 
tężni solankowej na skwerze przy 
wolbromskim Domu Kultury zachę-
camy do włączenia się w akcję. Trzeba 
się tylko zarejestrować na stronie 
organizatora konkursu: https://
lechstarter.urbanforms.org/projek-
ty/R-0308-BA6053 i… działać, zwięk-
szając szanse na realizację ciekawego 
zamierzenia.
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Mieszkanka 
Rodak skończyła 

102 lata!

rodaki
Rafał�Jaworski/UG�Klucze

Pani Władysława Porcz z Rodak 

obchodziła 102 urodziny! Życze-

nia jubilatce złożyli z tej okazji 

przedstawiciele samorządu Gminy 

Klucze: wójt Norbert Bień i Kie-

rownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Barbara Kocjan. Pani Władysława 

przyjmowała życzenia w gronie 

rodzinnym. Jej dom jest domem 

wielopokoleniowym, więc zawsze 

może liczyć na wsparcie najbliż-

szych.

Wśród osób, które odwiedziły 
jubilatkę z okazji urodzin, była 
również Halina Ładoń, radna Gminy 
Klucze, mieszkanka Rodak. W 2004 
roku spisała ona wspomnienia Pani 
Władysławy Porcz, które ukazały się 
w publikacji o historii Rodak, zatytu-
łowanej „Wspomnienia naszych babć 
i dziadków”. W załączniku znajduje 
się historia, opowiedziana wówczas 
przez jubilatkę.

102 urodziny Pani Władysławy 
Porcz to już druga w tym roku okazja 
do takiego jubileuszu u mieszkańca 
Giny Klucze. W marcu również 102 
rocznicę urodzin świętował Pan Sta-
nisław Kulawik z Chechła.

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
olkusz

Piotr�Kubiczek

We wtorek, 24. kwietnia w Ol-
kuszu odbyły się XXVI Rejonowe 
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy 
Powiatu Olkuskiego PCK. Przez 
cały dzień uczniowie szkół pod-
stawowych i średnich w okolicach 
starówki brali udział w pożytecznej 
lekcji ratowania ludzkiego życia.

Tegoroczne mistrzostwa zostały 
podzielone na dwa etapy. Na pierw-
szy złożyły się: tor sprawnościo-
wy przygotowany przez strażaków 
z OSP Gorenice, test wiedzy oparty 
na wytycznych Europejskiej Rady 
Resuscytacji oraz ocena jakości re-
suscytacji krążeniowo-oddechowej 
na specjalistycznym manekinie. Te 
zespoły, które najlepiej poradziły 
sobie z zadaniami, mogły być pewne 
udziału w drugim etapie turnieju, 
gdzie organizatorzy dla uczestników 
przygotowali sześć różnych scenek ro-
dzajowych. W każdej z nich młodzież 
wiedzę teoretyczną musiała zamienić 
w czyny, a oceny posiadanych przez 

nią umiejętności dokonywali zawodo-
wi ratownicy medyczni.

- W udzielaniu pierwszej pomocy 
równie ważna co wiedza teoretyczna 
jest praktyka. Zazwyczaj przychodzi 
nam działać w stresie, a jak wiadomo 
on nie jest dobrym doradcą. Dlatego 
tak istotne są lekcje w terenie będące 
improwizacją prawdziwych zdarzeń 
– zaznacza ratownik Aleksander 
Smuga, od lat pracujący w służbie 
zdrowia. To właśnie on z innymi 
ratownikami oceniali poczynania 
uczniów, dopisując do ich kont ko-
lejne punkty.

Szczególnie widowiskowa była 
druga część wtorkowych zmagań, 
która wyzwoliła wiele emocji także 
wśród przechodniów. Niektórzy z nich 
w pierwszym momencie nie byli 
pewni, czy są świadkami wyreżysero-
wanych inscenizacji czy prawdziwych 
zdarzeń, gdzie niezbędne jest udziele-
nie pierwszej pomocy.

Uczestnicy mistrzostw musieli się 
zmierzyć z dwoma losowo wybranymi 
wypadkami, wśród który były np. od-
cięte kończyny, napad nożowników, 
porażenie prądem, ukąszenie żmii 
czy zatrzymanie krążenia. Przydatna 

okazała się również wiedza dotycząca 
prawidłowego zachowania wobec 
osoby oblanej żrącą substancją.

- Naprawdę jesteśmy pod wra-
żeniem umiejętności dzieciaków 
i uczniów szkół średnich. Widać, że 
mają solidnych nauczycieli i potrafią 
także radzić sobie z emocjami. To 
dobrze rokuje na przyszłość. Nigdy 
przecież nie wiadomo, kiedy przyjdzie 
nam ratować ludzkie życie – dodaje 
Aleksander Smuga.

Na zakończenie Mistrzostw wrę-
czono nagrody i puchary. Pamiątkowe 
trofea trafiły do trzech najlepszych 
zespołów ratowniczych zarówno 
w młodszej, jak i starszej kategorii 
wiekowej.

Rywalizację w gronie szkół pod-
stawowych z oddziałami gimnazjalny-
mi zdominowała żeńska ekipa z SP nr 
10, która wyprzedziła reprezentację 
SP z Zedermana i uczniów z ZSPI 
nr 1. Natomiast w klasyfikacji szkół 
średnich równych sobie nie miały 
drużyny z ZS Nr 1. Młodzież z „Me-
chanika” podzielona na dwie formacje 
zajęła kolejno 1. i 2. miejsce w stawce. 
Podium uzupełnił zespół ratowniczy 
z I LO. Wygranie rejonowej rywalizacji 
w starszej grupie wiekowej jest równo-
znaczne z awansem do wojewódzkich 

zawodów, nad którymi pieczę sprawu-
je Polski Czerwony Krzyż.

Drużyny ratownicze z Olkusza 
przez ostatnie lata wyrobiły sobie 
dobrą markę, głównie za sprawą 
uczniów IV LO. Teraz przyjdzie czas 
na innych. - Po tym, co zobaczyli-
śmy, o występ uczniów „Mechanika” 
w kolejnym etapie jesteśmy spokoj-
ni. Wspólnie z całym środowiskiem 
ratowników medycznych wierzymy 
także, że ta całodzienna akcja przy-
czyni się do wzrostu świadomości 
społeczeństwa, że każdy z nas, nie-
zależnie od wieku i wykształcenia 
może stać się cichym bohaterem. Bo 
właśnie w takich kategoriach należy 
rozpatrywać ratowanie czyjegoś 
życia – kończy ratownik, Aleksander 
Smuga.

Organizatorzy XXVI Rejonowych 
Mistrzostw Pierwszej Pomocy: 

PCK Olkusz, SP 10 Olkusz,  
IV LO Olkusz. 

Patronat i fundatorzy nagród: 
Starostwo Powiatowe w Olkuszu, 

Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Nowy 
Szpital w Olkuszu oraz Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Olkuszu.

Kapliczki 
doczekają się 

renowacji
powiat

Piotr�Kubiczek

Cztery kapliczki z terenu po-
wiatu olkuskiego w ramach kon-
kursu „Małopolskie Kapliczki 
2018” odzyskają swój dawny 
blask. Do gmin Olkusz, Bolesław 
i Wolbrom na prace konserwator-
skie wskazanych obiektów trafi 
łącznie 26 tysięcy złotych z budże-
tu województwa.

Kapliczki są nie tylko świadec-
twem religijności, ale także sym-
bolami historii, kultury i folkloru 
mieszkańców regionu. Zachwycają 
swoim urokiem, stąd ich renowacja 
jest niejako obowiązkiem. Z każdym 
rokiem samorząd województwa mało-
polskiego zwiększa pulę na niezbędne 
remonty. Tym razem na tel cel zostało 
przekazane ponad pół miliona zło-
tych. Większe niż dotychczas wspar-
cie sprawi, że konserwacji doczeka 
się aż 75 obiektów o różnej genezie 
powstania.

Wśród nich znalazły się cztery 
z powiatu olkuskiego. Pełna konser-
wacja techniczna i estetyczna czeka 
dwie kapliczki słupowe w Kosmolo-
wie. Pierwsza z nich, ta XIX-wieczna 
wykonana jest ze zlepieńca par-
czewskiego i zwieńczona metalowym 
krzyżem, natomiast pochodzenie 
drugiej datuje się na 1892 rok. Łączne 
wsparcie jakie gmina Olkusz otrzyma 
w ramach konkursu wyniesie 9 tys. zł. 

Kolejne 5 tys. zyskała gmina Bolesław 
na konserwację krzyża z 1934 roku 
położonego przy drodze powiatowej 
Bolesław Ćmielówka. Najwyższą do-
tację w wysokości 12 tys. zł otrzymała 
gmina Wolbrom na remont kapliczki 
z przedstawieniem Anioła Stróża 
w Wolbromiu z 1893 roku.

- Przydrożne kapliczki są esen-
cją naszej wiary, kultury i historii. 
Spotkać je można niemal w każdej 
wsi, w każdym przysiółku, przy 
każdej drodze gminnej, powiatowej 
i wojewódzkiej. Tworzą niesamowity 
klimat, są niezastąpionym elementem 
krajobrazu Małopolski, który chcemy 
zachować i pielęgnować dla siebie 
i przyszłych pokoleń. Właśnie dlatego 
w tym roku na odnowienie mało-
polskich kapliczek przeznaczyliśmy 
prawie dwukrotnie więcej środków 
niż w latach ubiegłych – mówi Leszek 
Zegzda z zarządu województwa ma-
łopolskiego.

Wzorem poprzednich lat o do-
finansowanie w ramach konkursu 
„Małopolskie Kapliczki 2018” mogły 
starać się jednostki samorządu tery-
torialnego, a dotacje muszą zostać 
przeznaczone na roboty budowlane, 
konserwację i restaurację kapliczek 
zlokalizowanych zarówno na dział-
kach gminnych i powiatowych, jak 
i tych prywatnych. Łącznie benefi-
cjenci złożyli 112 wniosków opiewa-
jących na kwotę przekraczającą 1,6 
miliona złotych. Do rozdysponowania 
było natomiast 550 tys.
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Fabryka produkuje z wykorzystaniem najnowo-
cześniejszych metod zarządzania produkcją: lean 
manufacturing, LADM (Line Archiecture Design 
Methodology), MPAH (Material Providing and 
Handling), MTM (Methods-Time Measurment), SIM 
(Short Interval Management) i innych, połączonych 
w ramach filozofii SPS (Schneider Performance 
System).

Już po czterech latach działalności podjęto decyzję 
o rozbudowie zakładu, a w ciągu niespełna roku 
od wmurowania kamienia węgielnego została 
zbudowana nowa hala produkcyjna o powierzchni 
3,8 tys. m². Jej uroczystego otwarcia, w dniu 5 
września 2003 roku dokonał ówczesny prezes 
koncernu Henri Lachmann oraz Dyrektor Fabryki 
Robert Wołowiec. Pod koniec 2003 roku zatrud-
nienie wynosiło już 270 osób. Wraz z rozbudową 
została uruchomiona kolejna produkcja nowego 
wyłącznika z gamy Multi 9  o nazwie iDPKN na 
linii produkcyjnej zbudowanej specjalnie dla tego 
projektu, a pod koniec roku odbył się kolejny 
transfer automatycznej linii Compact NS. Również 
w 2003 roku SEIP uzyskał status fabryki global-
nej, co oznaczało samodzielną produkcję i pełną 
odpowiedzialność za dostarczanie produktów 
na potrzeby globalnego rynku. Od 2005 fabryka 
rozpoczęła swoje doświadczenia w zakresie Lean 
Manufacturing optymalizując istniejące procesy 
na procesy zgodne  z Lean Manufacturing – dużo 
korzystniejsze z punktu widzenia organizacji, bez-
pieczeństwa czy ergonomii.

Rok 2007 wiąże się z kolejnymi ważnymi wydarze-
niami w rozwoju fabryki, a mianowicie transferem 
dalszych linii produkcyjnych – linii rozłączników 
typu Interpact (obecna gama Compact INS), który 
pozwolił na rozwój fabryki.
Wszystkie te lata pozwoliły na rozwój kompetencji 
wewnętrznych oraz specjalistów w zakresie pro-
duktu i procesu z pełną autonomią zarządzania, 
a fabryka stała się specjalistą na rynku europejskim 
i światowym w zakresie produkowanych wyłącz-
ników i rozłączników. W wyniku tych działań była 
podjęta w 2011 roku decyzja o kolejnej rozbudowie 
fabryki, która rozpoczęła się w 2011, a zakończyła 
w 2012 roku i obecnie jest to zakład o powierzchni 
7,5 tys. m².

Mając na uwadze ciągły rozwój oraz dążenie do 
zaspokojenia potrzeb klienta podjęta została decy-
zja o budowie nowego wyłącznika i projekt został 
nazwany Gambit. Prace nad projektem zaczęły się 
w roku 2011 przez otwarcie  i  rozpoczęcie fazy 
opracowania koncepcji produktu oraz wykonal-
ności. Gambit to wyłącznik zaprojektowany na 
bazie Compact NSX którego cechami są zmiany 
konstrukcji w obszarze podłączeń i zacisków ka-
blowych, minimalizacja rozmiaru wyłącznika, który 
swoimi wymiarami jest 40% mniejszy od compacta, 
innowacyjne rozwiązania zostały wprowadzone 
w obszarze modułu zabezpieczeń elektronicznych, 
które pozwolą za pomocą podłączenia sieciowego 
komunikować się z zabezpieczeniem i przesyłać 
informacje o bieżących parametrach pracy. 

Firma udowadnia, że jest w stanie wprowadzać 
i monitorować  innowacyjne rozwiązania techno-
logiczne, takie jak:
- systemy on-line i narzędzia cyfrowe: przykład 

systemu Andon do monitorowania  wydajności 
- roboty przemysłowe na niektórych liniach pro-

dukcyjnych.

Bukowieńska firma to nie tylko produkcja na naj-
wyższym poziomie. Tutaj szczególnie starannie dba 
się o pracowników. Najlepszym dowodem na to jest 
wpis w 2009 roku na „Złotą listę pracodawców” 
Państwowej Inspekcji Pracy oraz pierwsze miejsce 
w konkursie PIP na poziomie kraju. Kolejna nagroda 
PIP w 2013 potwierdza ciągłość działań w zakre-
sie poprawy bezpieczeństwa pracy. Firma działa 
aktywnie również na rzecz dzieci z terenu miasta 
i okolicy, współpracując  ze szkołami i organizacjami 
pożytku publicznego. Nagrodą za zaangażowanie 
w działania w zakresie lokalnej społeczności była 
Nagroda Burmistrza Miasta Bukowno „Róża 
Biznesu”, otrzymana w 2012 roku. Dzięki zaanga-
żowaniu naszych pracowników i prowadzonej akcji 
LULI, jesteśmy wstanie wspierać regularnie dzieci,  
a  nagrodą w tej kategorii działań jest każdorazowy 
uśmiech dzieci ze Szkół, Świetlicy Środowisko-
wej czy Ośrodka opiekuńczo-wychowawczego.  
Od 2015 roku pracownicy zaangażowali się równie 
mocno, jak w poprzednie akcje, również w akcję 
Szlachetnej Paczki, realizując marzenia świąteczne 
jednej z rodzin z Bukowna.

Fabryka Schneider Electric  
Industries Polska Sp. z o. o

powstała w Bukownie 1998 r jako 
część międzynarodowej korporacji 
produkującej wyłączniki i roz-
łączniki aparatury niskich napięć. 
Profil produkcji to dwie gamy pro-
duktów: wyłączniki Compact NS/
NSX oraz rozłączniki COMPACT 
INS/INV. Firma produkuje ponadto 
różnorodne akcesoria do wymie-
nionych produktów.

R E K L A M A
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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.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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.

=Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

uSługi
=Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

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

=FIRMA INTROLIGATORSKA 
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 19 (naprzeciwko “Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (duża ilość 
kolorów), bindowanie, termobindo-
wanie, bigowanie, złocenie metodą 
termodruku.

Autoskup- kupię każdą markę, 
tanie i drogie, gotówka od ręki, 
płacę najlepiej. Tel.(793)001819.

BuDoWlAne
=Malowanie, wolny termin!  
Tel.(799)914521.

eleKtRotechniczne
=Naprawa telewizorów.  
Tel.(791)849585.

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.

=Kancelaria prawna, spadki, 
rozgraniczenia, upadłość konsu-
mencka, odwołania od decyzji ZUS, 
KRUS. www.prawnicybracia.pl  
Tel.(518)858663, (515)560797. 

Lombard Tomasz Kiełtyka,  
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne 

8-20, skup i sprzedaż złota, atrak-
cyjne ceny, super warunki.  

Tel.(512)777884.

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

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 pojaz-
dów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysiąclecia 1B,  
Tel.(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.

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

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

=AUTO SKUP GOTÓWKA, OSO-
BOWE I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE 
MARKI I ROCZNIKI, NAJLEPSZE 
CENY, DOJAZD.  
TEL.(515)274430, (602)871305.
=POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.
=Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

Autoskup- kupię każdą markę, 
tanie i drogie, gotówka od ręki, 
płacę najlepiej. Tel.(793)001819.

=SERWIS KLIMATYZACJI.  
Przeglądy - dezynfekcja- naprawa. 
Olkusz, Al.1000-lecia 1b,  
Tel.(695)634005.
=Kia Rio 1.3, 2004 r., sedan,  
+ gaz, srebrny, przebieg 177000.  
Tel.(519)540426.

nieRuchomości
=Wynajmę hale z pom. socjalno 
biurowymi w Wolbromiu, na wprost 
cmentarza. Tel.(604)328294.

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

PRAcA
=Przyjmę do biura spedytora na 
transport międzynarodowy, zna-
jomość j.angielskiego, również do 
przyuczenia. Tel.(509)020901.

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

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

=Szukam pracy jako cieśla -zbro-
jarz. Tel.(661)874382.

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

=Hurtownia Stomatologiczna 
zatrudni sprzedawcę-konsultanta 
do biura w Olkuszu. Poważnie 
zainteresowanych prosimy o CV 
na: marketingolkusz@gmail.com

Różne
=Stoisko nr 3 zaprasza na wiosnę! 
W sprzedaży: dżinsy, letnie baweł-
niane, kurtki przejściowe, katany, 
duże rozmiary, różne długości. 
Polscy producenci! Targowisko 
ul. Sławkowska, wt., pt. i sob. do 
14.00.
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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. Przyj-
muje: 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. Przyj-
muje: 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. 

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.

DIaBEtoloG
Marta Pasich lek. med. specjalista diabetolog, 
specjalista chorób wewnętrznych. Przyjmuje: 
Centrum Marlibo-Medica Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Rejestracja tel. 32 626 17 31, środa 16.00 - 19.00.

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.

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.

Małgorzata Mniszek rezydent ginekologii i 
położnictwa. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, meno-
pauza, endometrioza, kwalifikacja do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Poniedziałek 16.00-19.00

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, HOLTER EKG i ciśnieniowy. Przyj-
muje wt., pt. od 16.00. Rejestracja tel. po 17.00. 
Tel. 796 797 112.

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-
niowy. Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. tel.  
602 489 648. www.kardiolog-olkusz.pl

Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kar-
diolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG, echo 
serca, Holter ciśnieniowy, Holter EKG. Konsulta-
cje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 64 
(Gabinety Spec.). Rej. 32 6454470 pn-pt 10-19.

Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista 
kardiolog. Diagnostyka i  leczenie nadciśnienia 
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń 
rytmu serca. EKG, Echo serca, Holter EKG, Holter 
ciśnieniowy. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28  
(I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.

laBoRatoRIUm
Dr n. med. Teresa Fryda - prywatne laborato-
rium medyczne. Klucze, ul. Zawierciańska 6A, 
pon.-pt. 7-11.00, sobota 8.00-10.00. Tel.  
32 724 32 13, 692 453 852.

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
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo - Medica w Olkuszu. 
Janusz Zbrojkiewicz dr n. med. spec. neurologii. 
Katarzyna Haberka - Skulska lek.med. spec. 
neurologii. Tel. (32) 62-61-731.

Elżbieta Kulka, specjalista neuro445log. 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.

Maria Marciniak Chmielewska lek. neurolog. 
Olkusz, ul. Nowowiejska 11. Tel. 696 024 735. 
Pon-pt od 15.30 do 18.00.

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.

Magdalena Janeczko dr. n. med., specjalista 
pediatrii, specjalista genetyki klinicznej. Konsul-
tacje dzieci z cechami dysmorfii, wadami rozwo-
jowymi, opóźnieniem rozwoju psychomotorycz-
nego, niepełnosprawnością intelektualną, niedo-
borem wzrostu, wzrostem nadmiernym i podej-
rzeniem chorób jednogenowych, pary z niepłod-
nością, dorośli z podejrzeniem choroby uwarun-
kowanej genetycznie oraz z obciążonym wywia-
dem rodzinnym w kierunku chorób nowotworo-
wych. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 
479 10 00. Co druga SOBOTA 9:00-13:00.

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
Beata Janik, dr n. społ. psycholog relacji, media-
tor. Centrum Medyczne Marlibo - Medica Tel. : 
(32) 62 61 731

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 Mar-
libo - Medica w Olkuszu. Specjalistyczna i kom-
pleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci i nie-
mowląt. Lekarze, fizjoterapeuci i inni specjaliści. 
Tel.: 32 62 61 731. www.marlibo-medica.pl

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

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjoterapia 
neurologiczna: udary, urazy, Parkinson, SM, 
nerwobóle. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.
olkusz.pl

REUmatoloG
Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00-
18.00. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. Rej. Tel.
(32)6454470.

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo - Medica w 
Olkuszu. Anna Mendak lek. med. spec. reuma-
tologii i chorób wewnętrznych. Tel. 32 6261731.

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.
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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.
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  O l 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 przyjmuje 
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
Atelier Urody - zabiegi laserem frakcyjnym – 
redukcja blizn i rozstępów, liporadiologia – ujędr-
nianie ciała i twarzy, peelingi kwasowe, makijaż 
permanentny, rewitalizujące zabiegi tlenowe, 
leczenie trądziku u młodzieży i dorosłych. Olkusz, 
ul. Bóźnicza 5. Tel. 530 788 848.

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.

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

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

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. 

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

27-04-2018 Piątek ul. Sławkowska 13

28-04-2018 Sobota ul. mickiewicza 7

29-04-2018 niedziela ul. Buchowieckiego 15 A

30-04-2018 Poniedziałek ul. K. K. Wielkiego 14

01-05-2018 Wtorek (święto Pracy)  Al..1000- lecia 17

02-05-2018 środa  ul. Buchowieckiego 15 A

03-05-2018 czwartek (święto Konstytucji 3-ego maja) ul. nullo 2
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=27 kwietnia
17:00 Luis i obcy (2D DUBBING) 
19:00 Twarz (2D PL) 
=29 kwietnia
17:00 Luis i obcy (2D DUBBING) 
19:00 Twarz (2D PL) 
=02 maja
17:00 Luis i obcy (2D DUBBING) 
19:00 Twarz (2D PL) 

=27 kwietnia
14:30 Avengers: Wojna bez granic (2D DUBBING) 
15:00 Coco (3D DUBBING) 
17:15 Avengers: Wojna bez granic (3D DUBBING) 
17:45 Podatek od miłości (2D PL) 
19:45 Życzenie śmierci (2D NAPISY) 
20:00 Avengers: Wojna bez granic (3D NAPISY) 
=28 kwietnia
14:30 Avengers: Wojna bez granic (2D DUBBING) 
15:00 Coco (3D DUBBING) 
17:15 Avengers: Wojna bez granic (3D DUBBING) 
17:45 Życzenie śmierci (2D NAPISY) 
19:45 Podatek od miłości (2D PL) 
20:00 Avengers: Wojna bez granic (3D NAPISY) 
=29 kwietnia
14:30 Avengers: Wojna bez granic (2D DUBBING) 
15:00 Coco (3D DUBBING) 
17:15 Avengers: Wojna bez granic (3D DUBBING) 
17:45 Podatek od miłości (2D PL) 
19:45 Życzenie śmierci (2D NAPISY) 
20:00 Avengers: Wojna bez granic (3D NAPISY) 
=01 maja
11:00 Coco (3D DUBBING) 
14:30 Avengers: Wojna bez granic (2D DUBBING) 
17:15 Avengers: Wojna bez granic (3D DUBBING) 
20:00 Życzenie śmierci (2D NAPISY) 
=02 maja
14:30 Avengers: Wojna bez granic (2D DUBBING) 
15:00 Coco (3D DUBBING) 
17:15 Avengers: Wojna bez granic (3D DUBBING) 
17:45 Życzenie śmierci (2D NAPISY) 
19:45 Podatek od miłości (2D PL) 
20:00 Avengers: Wojna bez granic (3D NAPISY)

=01 maja
10:00 XVI Rodzinny rajd po Olkuskich Szlakach 
Rowerowych oraz Nordic Walking - Olkuski rynek

=28 kwietnia
18:00 Koncert Michała Bajora
=30 kwietnia
19:00 Koncert rockowy olkuskiego zespołu 
Enchantress oraz Who’s Mary ze Schwalbach am 
Taunus - Restauracja Batorówka
=01 maja
14:00 Przegląd zespołów rockowych 
ROCKOWISKO
=03. maja
15:30  Koncert z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja - Rynek Olkusz

=30 kwietnia
17:00 Akademia Aktywnego Seniora
=02 maja
13:00 Święto Flagi w bolesławskim Parku

=27 kwietnia
18:00 Spektakl teatralny „Król Mięsopust”
=28 kwietnia
10:00 - 13:00 Warsztaty plastyczne dla dzieci 
w wieku 5-10 lat „Małe ZOO”
=29 kwietnia
16:00 Kino MOK Bukowno
=30 kwietnia
20:00 Nocowanie w MPA

=30 kwietnia
16:00 Bajeczkowo

=27 kwietnia
14:30 - 20:00 Nauka gry na gitarze akustycznej 
i elektycznej 
17:00 - 18:00 Kółko szachowe dla dzieci 
=28 kwietnia
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
=01 maja
16:00 VII Małopolski Przegląd Kapel 
Weselnych, DJ-ów, Zespołów disco polo 

=27 kwietnia
15:00 - 16:00 Piątki z angielskim
=28 kwietnia
10:00 - 11:00 Soboty on-line
11:00 - 12:00 Lokalny Klub Kodowania

=27 kwietnia
17:00 - 18:00 Dyskusyjny Klub Książki dla 
młodzieży

=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.
=27 kwietnia
18:00 Spotkanie z poetami Darkiem Foksem, 
Maciejem Robertem i Rafałem Gawinem

=27 kwietnia
15:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
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 
=28 kwietnia
16:00 - 17:30 Flika VIP (zajęcia płatne) 
=30 kwietnia
15:00 - 20:00 Osiedlowe mole książkowe - kącik 
czytelniczy, Potrzebuję/ Oferuję - tablica ogłoszeń, 
Małe Co Nieco - ,,Smerfna kafejka” 
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+ 

=27 kwietnia
16:00 - 16:45 Język angielski dla dzieci (6-8 lat) 
17:00 - 17:45 Język angielski dla dzieci (9-13 lat) - 
Klub „Krecik” ul. Konopnickiej 4, os. Młodyc
=30 kwietnia
15:30 - 17:00 Spotkania ZHP 
17:00 - 18:00 Joga 

=Zajęcia w Klubie Przyjaźń odbywają się zgodnie 
z harmonogramem zamieszczonym na stronie 
www.swdw.pl

=27 kwietnia
16:20 - 17:15 Zdrowy kręgosłup (Iza) - SP 4 
Olkusz, ul. Nullo 36
18:30 - 20:00 Język angielski dla podróżujących 
(Ala) - SP 10 Olkusz, ul. Żeromskiego 1
= 30 kwietnia
16:20 - 17:15 Zdrowy kręgosłup (Iza) - SP 4 
Olkusz, ul. Nullo 36
17:15 - 18:15 Zumba (Iza) - SP 4 Olkusz, ul. Nullo 36
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

=28 kwietnia
16:00 - 19:00 IV edycja Charytatywnego maratonu 
fitness & dance - SP 1 Bukowno
=01 maja
17:00 IV liga piłki nożnej. KS Olkusz - Orzeł Piaski 
Wielkie - Stadion MOSiR Olkusz, ul. 29-listopada

KALENDARIUM

DK Wolbrom 
12 maja 2018

 godz. 17.00


