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Nasze sołectwa 
wśród najlepszych

POWIAT
Wiola Woźniczko Fot. UMiG Olkusz

Władze Województwa Małopol-
skiego rozstrzygnęły konkurs „Niezwy-
kła Małopolska Wieś 2018”. W gronie 
laureatów znalazły się trzy sołectwa 
z powiatu olkuskiego.

Konkurs ma wyróżnić sołectwa 
i ich mieszkańców, które aktywnie 
działają na rzecz podniesienia atrak-
cyjności małopolskiej wsi. 

 Więcej na stronie 3
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Kolejne inwestycje  
w olkuskim szpitalu

OLKUSZ
Jakub Fita, fot. Grupa Nowy Szpital

Nowy Szpital w Olkuszu po raz ko-
lejny wzbogacił się o nowy sprzęt 
medyczny. Na blok operacyjny pla-
cówki trafiła nowoczesna kolumna 
laparoskopowa służąca do diagno-
styki i kompleksowego leczenia 
chorób jamy brzusznej. Grupa No-
wy Szpital kontynuuje inwestycje 
związane z olkuską lecznicą. Po-
wiatowy szpital nie tylko zmienia 
swoje oblicze w wyniku prowadzo-
nych remontów, ale także poszerza 
zakres swoich możliwości diagno-
stycznych i operacyjnych. Tym 
razem władze placówki postano-
wiły zakupić nowoczesny sprzęt 
do zabiegów chirurgicznych. Na 
blok operacyjny została już dostar-
czona nowa kolumna do zabiegów 
laparoskopowych. 

Jak informują przedstawicie-
le lecznicy, laparoskopia stosowana 
jest w olkuskim szpitalu od wielu lat. 
W świecie medycyny metoda ta uzna-
wana jest za standard w diagnostyce 
oraz terapii narządów jamy brzusznej. 
Stosuje się ją najczęściej w ginekologii 
i przy chorobach układu trawiennego. 

- W chirurgii klasycznej używany 
jest skalpel, natomiast w laparosko-
pii chirurg patrzy w monitor i operu-
je mikronarzędziami. Dla pacjentów 
najważniejsze jest to, że operacje wy-
konywane przy użyciu tego typu sprzę-
tu są zabiegami małoinwazyjnymi, 
rzadko występują po nich powikłania 
a czas rekonwalescencji jest krótszy 
niż w przypadku operacji przeprowa-

dzanych metodą klasyczną – tłumaczy 
Marta Pióro, rzecznik prasowy Grupy 
Nowy Szpital Holding S.A.

Zakupiony za 440 tys. zł zestaw 
zawiera m.in.: monitor medyczny, 
diody Led, system kamer HD, który 
umożliwia wyświetlanie diagnozowa-
nych czy operowanych narządów na 
monitorze. Nowy Szpital w Olkuszu 
wyposażony został w dwa oddzielne 
pakiety do laparoskopii dla chirurgów 
i dla ginekologów. Dodatkowe narzę-
dzia w zestawie dla lekarzy ginekolo-
gów umożliwią wykonywanie szerszej 
gamy zabiegów endoskopowych u pa-
cjentek oddziału ginekologicznego.

To już kolejna nowa aparatu-
ra, która trafiła do olkuskiej lecznicy 
w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że 
zaledwie od kilku tygodni na terenie 
placówki czynna jest nowa pracow-
nia mammograficzna. W wyremonto-
wanym i przystosowanym do potrzeb 
pracowni pomieszczeniu pojawił się 
nowoczesny mammograf, z którego 
mogą korzystać mieszkanki okolicz-
nych miejscowości.

Jak zapewniają przedstawiciele 
placówki, jesienią wyposażenie blo-
ku operacyjnego zostanie uzupełnio-
ne o nowoczesny zestaw do zabiegów 
ortopedycznych. Będzie to nowa ko-
lumna do zabiegów artroskopowych 
usprawniająca przeprowadzanie ope-
racji z zakresu chirurgii urazowej, 
przede wszystkim stawów kolanowych 
i barkowych. 

- Modernizacja wyposażenia blo-
ku operacyjnego jest częścią projektu 
dofinansowanego z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
W ramach projektu w szpitalu po-
wstanie nowy blok operacyjny, ste-
rylizatornia, zmodernizowane zostaną 
oddziały położniczy, pediatryczny i za-
kaźny – wylicza Marta Pióro.

Suma otrzymanego dofinansowa-
nia wynosi 7,8 mln zł. Łącznie do 2020 
r. szpital zainwestuje w modernizację 
placówki ponad 10 mln zł, z czego 2,5 
mln zł zostanie przeznaczone na za-
kup sprzętu medycznego.

Na niebiesko i w 3D
OLKUSZ

Wiola Woźniczko, fot. Urząd Miasta  
w Lidzbarku Warmińskim 

Przejście dla pieszych w efekcie 3D 
i świecąca ścieżka rowerowa – takie 
inwestycje wykonano w Lidzbarku 
Warmińskim.  Czy znajdą się także 
na olkuskich drogach?

Miejscy radni Michał Mrówka 
i Wojciech Panek są gorącymi zwo-
lennikami wprowadzenia takich roz-
wiązań w gminie Olkusz. -Samorząd 
w Lidzbarku Warmińskim zaczerpnął 
inspirację z Islandii, która okazała się 
prekursorem tego - przyzna Pan - cie-
kawego pomysłu. Do stworzenia graf-
fiti w Lidzbarku wystarczyły puszki ze 
sprayem w czterech kolorach i spraw-
na ręka artysty-graficiarza, który za 
750 zł wykonał całe zlecenie. Przejście 
w efekcie 3D daje złudzenie optyczne, 
że na drodze, którą chcemy przemie-
rzyć znajduje się wypukła przeszko-
da. Automatycznie powoduje to, że 
kierowca czy rowerzysta instynktow-
nie zwalnia przed taką zebrą. Według 
nas jest to zdecydowanie lepsza opcja 
aniżeli stawianie kolejnych progów/

wysepek zwalniających – napisali rad-
ni do olkuskiego burmistrza, prosząc 
o wskazanie możliwych lokalizacji te-
go typu przejść na terenie miasta lub 
gminy. Zgodnie z przepisami, takich 
rozwiązań nie można stosować na 
drogach publicznych, w grę wchodzą 
więc jedynie trakty wewnętrzne lub 
ciągi pieszo – jezdne. Efekt 3D jest 
widoczny tylko z jednej strony.

Drugim pomysłem, również za-
czerpniętym z Lidzbarka Warmińskie-
go, jest świecąca ścieżka rowerowa 
z nawierzchnią zawierającą tzw. lu-
minofory. Są to substancje synte-
tyczne, które ładują się od światła 
dziennego, a nocą stopniowo oddają 
nagromadzoną energię, świecąc na 
niebiesko. -Materiał ten jest w sta-
nie oddawać światło przez ponad 10 
godzin. Ścieżka rowerowa efekt ten 
zawdzięcza wyłącznie właściwościom 
użytego kruszywa. Rozwiązanie to 
można by z powodzeniem zastosować 
przy projektowanej w ramach rewi-
talizacji ścieżce rowerowej w Dolince 
na osiedlu Młodych – uważają Michał 
Mrówka i Wojciech Panek.

Znalezienie odpowiedniej lokali-
zacji dla przejścia dla pieszych w 3D 

jest trudne – odpowiada burmistrz 
Roman Piaśnik. W urzędzie przeana-
lizowano możliwości zlokalizowania 
trójwymiarowych pasów na wewnętrz-
nych drogach jednokierunkowych za-
rządzanych przez gminę. -W mojej 
opinii jest to niewątpliwie bardzo in-
teresujący pomysł, nad którym należy 
się pochylić w szerszym gronie, przede 
wszystkim z udziałem służb zarządza-

jących ruchem. Przy planowaniu ko-
lejnych inwestycji wezmę pod uwagę 
jego realizację – obiecuje burmistrz 
Roman Piaśnik.

Wiadomo na pewno, że na tere-
nie Dolinki na osiedlu Młodych nie 
powstanie świecąca ścieżka rowero-
wa. Włodarz miasta przypomina, że 
temat ten był już poruszany. Dolin-
ka jest objęta Gminnym Programem 
Rewitalizacji, a na zaplanowane tam 
inwestycje są już gotowe dokumenta-
cje techniczne i pozwolenia na budo-
wę. -Ścieżki rowerowe będą wykonane 
z betonu asfaltowego z wymalowany-
mi znakami P-23 „droga dla rowerów” 
farbą odblaskową – dodaje burmistrz 
Piaśnik.

Jak Wam się podobają zapro-
ponowane drogowe rozwiązania?

Olkuski magistrat wśród najlepszych w Polsce
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu dołączył do 
elitarnego grona instytucji mogących poszczy-
cić się certyfikatem „Przyjazny Urząd”. Kapitu-
ła IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Znak 
Jakości dla Instytucji Administracji Publicznej 
„PRZYJAZNY URZĄD” doceniła jakość pra-
cy olkuskiego magistratu, wprowadzone udo-
godnienia dla klientów urzędu oraz sposób in-
formowania mieszkańców o podejmowanych 
działaniach.

- Przyznany certyfikat jest 
formą docenienia efektów re-
organizacji w naszym urzę-
dzie i bardzo ciężkiej pracy 

całej załogi nad usprawnie-
niem procedur związanych 
z obowiązkami względem 
mieszkańców Gminy Olkusz. 

 Jestem bardzo dumny ze 
swoich pracowników, którzy 
robią wszystko, aby sprostać 
wymaganiom współczesnego 
społeczeństwa – mówi Roman 
Piaśnik, burmistrz Olkusza. 
– Kierujemy się dewizą, że 
mamy służyć mieszkańcom 
najlepiej, jak potrafimy, co 
w praktyce przekłada się na 
sprawne działanie i przejrzy-
stość naszej pracy zarówno 
pod względem finansowym, 
jak również decyzyjnym. Stąd 
bardzo dużo uwagi przykłada-
my do bieżącego informowa-
nia mieszkańców o tym, nad 
czym pracujemy i jakie ma to 
konsekwencje dla mieszkań-
ców – dodaje.

Te właśnie aspekty 
w dwóch etapach zweryfiko-
wała i oceniła kapituła nagro-
dy, w skład której weszły nie-
zależne osoby specjalizujące 
się w problematyce admini-
stracji publicznej i zarządza-
nia jakością oraz przedsta-

wiciele środowisk praktyków 
zarządzania publicznego. Ka-
pitułę tworzą bowiem bada-
cze pracujący na czołowych 
polskich uniwersytetach. Ka-
pituła zwróciła uwagę na wy-
niki kontroli zewnętrznych, 
jakie miały miejsce w urzę-
dzie w ostatnich latach, sys-
tematyczne podnoszenie kwa-
lifikacji przez urzędników 
i kadrę zarządzającą, innowa-
cyjne zarządzanie urzędem, 
wykorzystanie elektronicz-
nych narzędzi w komunikacji, 
a także sposób konsultowa-
nia z mieszkańcami planowa-

nych zmian w Gminie Olkusz. 
Uwagę zwrócono również 
na przeprowadzone w urzę-
dzie remonty i udogodnienia, 
a także na zdobyte w ostatnim 
czasie nagrody i wyróżnienia 
dla miasta w ogólnopolskich 
konkursach oraz plebiscytach. 

Statuetkę i certyfikat po-
twierdzający otrzymany ty-
tuł „Przyjazny Urząd” odebrał 
burmistrz Olkusza Roman 
Piaśnik podczas gali, jaka 
odbyła się w Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie.

 UMiG Olkusz

OGŁOSZENIE UMIG OLKUSZ

- Przyznany certyfikat jest 
formą docenienia efektów 
reorganizacji w naszym urzę-
dzie i bardzo ciężkiej pracy 

całej załogi nad usprawnie-
niem procedur związanych 
z obowiązkami względem 
mieszkańców Gminy Olkusz. 
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Rewitalizacja 
w centrum miasta

OLKUSZ
Wiola Woźniczko

Budowa boiska, plac zabaw, szlak 
gwarków, winda dla niepełnospraw-
nych – to kolejny projekt gminy 
Olkusz, który zostanie zrealizowa-
ny w ramach Gminnego Programu 
Rewitalizacji.

- Każde z zaplanowanych w ra-
mach tego projektu działań dotyczy in-
nej sfery życia społecznego i każde jest 
tak samo potrzebne. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej Nr 1 i mieszkańcy osie-
dla wreszcie doczekają się wspaniałej 
infrastruktury sportowej wokół swojej 
szkoły. Dla osób niepełnosprawnych 
dużym udogodnieniem będzie winda 
w budynku przy ulicy Gęsiej. Z ko-
lei szlak gwarków jest propozycją dla 
osób chętnych poznać wspaniałą hi-
storię naszego miasta w nietuzinkowy 
sposób – komentuje Roman Piaśnik, 
burmistrz Olkusza.

Projekt składa się z trzech czę-
ści. Pierwsza z nich dotyczy zago-
spodarowania terenu wokół Szkoły 
Podstawowej nr 1 przy ul. Kantego. 
Powstanie tam boisko wielofunk-

cyjne, boisko do gier i zabaw oraz 
plenerowa siłownia. W tak zagospo-
darowanym miejscu będzie możliwa 
organizacja nie tylko sportowych im-
prez, ale i rodzinnych pikników czy 
okolicznościowych świąt. W godzi-
nach popołudniowych o atrakcyjne 
spędzanie czasu przez dzieci i mło-
dzież zadba animator.

Druga część obejmuje montaż 
zewnętrznej windy dla osób niepeł-
nosprawnych przy budynku Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej. Pozwoli ona 
na poszerzenie oferty rehabilitacyjnej 
dla większej grupy osób, a także reali-
zację integracyjnych projektów przez 
Stowarzyszenie Otwartych Serc Ak-
tywnych Kobiet „SOS”.

W ramach projektu zaplanowano 
również utworzenie Srebrnego Szla-
ku Gwarków Olkuskich, na którym 
stanie 18 figur gwarków olkuskich 
z brązu (przedstawiających łącznie 
19 postaci) posadowionych na chod-
nikach w miejscach ważnych z punk-
tu widzenia historii górnictwa srebra 
w Olkuszu.

- Szlak został zaprojektowany 
w taki sposób, aby osoby w każdym 
wieku mogły pospacerować po naj-

piękniejszych zakątkach starego 
miasta i samodzielnie odnaleźć fi-
gury gwarków. Z każdą z nich bę-
dzie wiązała się opowieść dotycząca 
historii naszego miasta oraz legend 
– mówi Emilia Kotnis-Górka, kierow-
nik Biura Promocji i Informacji Pu-
blicznej. – Szlak powstanie głównie 
z myślą o naszych mieszkańcach, 
którzy wielokrotnie udowodnili, że 
interesują się przeszłością Srebrnego 
Miasta. Natomiast spodziewamy się, 
że powstające w dawnym starostwie 
i w podziemiach ratusza muzeum 
multimedialne przyczyni się do wzro-
stu zainteresowania Olkuszem wśród 
turystów, a Srebrny Szlak Gwarków 
Olkuskich będzie kolejną atrakcją, 
która zatrzyma ich u nas na dłu-
żej – dodaje.

Władze miasta są zdania, że dzię-
ki realizacji projektu w centrum Ol-
kusza powstanie atrakcyjne miejsce 
spędzania wolnego w skali całej gmi-
ny. Rozwiązania zawarte w projekcie 
umożliwią korzystanie z rewitalizowa-
nych miejsc osobom niepełnospraw-
nym.Wartość projektu to 1 298 849,53 
złotych, z czego kwota unijne dotacji 
wynosi 974 137,12 złotych.

Ciąg dalszy ze strony 1

Ocenie podlega m. in. estetyka da-
nej miejscowości, utrzymanie jej ładu 
przestrzennego i architektonicznego 
oraz działania na rzecz ochrony dzie-
dzictwa kulturowego. Punktowane są 
również lokalne inicjatywy integrujące 
mieszkańców oraz kształtujące świa-

domość patriotyczną i historyczną.
W kategorii „Nowatorska Małopol-

ska Wieś” zwyciężył Zederman. Juro-
rzy wzięli pod uwagę m. in. aktywność 
miejscowej Szkoły Podstawowej w po-
zyskaniu środków zewnętrznych oraz 
udział w programach zewnętrznych 
(program mPotęga, Fundacja AVI-
VA, start w konkursie „Kolorowe Bo-
iska” Śnieżki), działalność edukacyjna 
na rzecz różnych grup mieszkańców, 
zaangażowanie w lokalne działania 
Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Zedermanie 
oraz Klubu Sportowego Błysk na rzecz 
promocji sportu i edukacji młodzieży, 
obecność firm działających w obsza-
rach tradycyjnie związanych z obsza-
rami wiejskimi, a także aktywność 
całej społeczności Zedermana w po-
zyskiwaniu środków w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego Gminy Olkusz. 

- Ten sukces jest dla nas wszyst-
kich wielkim wyróżnieniem na tle ca-
łej Małopolski i jednocześnie zachętą 

do dalszej pracy na rzecz naszego 
sołectwa i Gminy Olkusz. Ostatnie 
lata były czasem wytężonej pracy na 
rzecz mieszkańców w każdym wieku. 
Zdajemy sobie sprawę, że jako społe-
czeństwo ciągle się zmieniamy i ocze-
kujemy od naszego otoczenia coraz 
więcej. Jako sołtys mam to szczęście, 
że jednocześnie mieszkańcy dają z sie-
bie coraz więcej, co przy wsparciu ze 
strony władz miasta daje bardzo do-

bre rezultaty – uważa Sabina Gęgo-
tek, sołtys Zedermana.

Zgłoszeń do konkursu dokonywa-
ły gminy. - W tym roku wytypowaliśmy 
do tego konkursu Zederman ze wzglę-
du na doskonałą współpracę na wielu 
płaszczyznach i osiągnięcia tego sołec-
twa. Każda propozycja kierowana do 
mieszkańców Zedermana spotyka się 
z ogromnym odzewem. Niezwykle cen-
ny jest fakt, że wiele pomysłów, jakie 
zostały zrealizowane w sołectwie, zo-
stało zaproponowanych przez samych 
mieszkańców, poprzez sołtysa i radę 
sołecką. Jak widać, nie tylko my doce-
niamy tę aktywność, ale również spo-
tkała się ona z uznaniem na szczeblu 
wojewódzkim, co nas ogromnie cieszy 
i jest powodem do dumy – komentuje 
burmistrz Olkusza Roman Piaśnik.

Wyróżnienie i nagrodę w wysoko-
ści 20 tys. złotych w kategorii „Nowa-
torska Małopolska Wieś” otrzymały 
Rodaki, zgłoszone przez władze gminy 
Klucze. -Jestem bardzo dumny i pełen 

podziwu, że zaangażowanie społeczne 
Rodak zostało ponownie zauważone, 
bo to przecież nie pierwsza nagroda 
dla tej miejscowości! Oby tak dalej, bo 
dajecie nam drodzy Rodaczanie pięk-
ny przykład jak wspólnie działać dla 
dobra małych ojczyzn. Słowa uznania 
należą się tu szczególnie Pani Sołtys 
Barbary Wojnar i Pani Radnej Haliny 
Ładoń - mówi wójt Klucz Norbert Bień. 

W drugiej z kategorii: „Piękna 

małopolska wieś” na trzecim miejscu 
uplasowało się Wierzchowisko, które 
otrzyma 40 tys. złotych. Mieszkańcy 
wsi kierowanej przez sołtysa Krzysz-
tofa Koniecznego chętnie włączają się 
w różnego rodzaje akcje. Tej wiosny 
w Wierzchowisku również wiele się 
działo, m. in.: utwardzono ścieżki spa-
cerowe wzdłuż Szreniawy, posadzono 
ponad sto sadzonek drzew i krzewów 
w ramach akcji „Ratujmy pszczoły”, 
uporządkowano teren wokół stawu.

Nagrody otrzymane przez sołec-
twa zostaną przeznaczone na realiza-
cję zadań własnych gminy na terenie 
nagrodzonego sołectwa.

Przypomnijmy, że w ubiegłorocz-
nej edycji konkursu przyznano pomoc 
finansową dla 14 gmin na kwotę 254 
tys. złotych. Najpiękniejszą wsią został 
Ostrów z gminy Proszowice, a najbar-
dziej nowatorskim sołectwem Chrzą-
stowice z gminy Wolbrom.

Nasze sołectwa...

„Polska jest jedna”
OLKUSZ

Wiola Woźniczko

Pod takim hasłem odbywają się spo-
tkania polityków Prawa i Sprawie-
dliwości z mieszkańcami na terenie 
całego kraju. W minioną niedzielę 
wicepremier Beata Szydło oraz mi-
nister infrastruktury Andrzej Adam-
czyk odwiedzili Olkusz.

Sala w Galerii Biura Wystaw Ar-
tystycznych była pełna. Wicepremier 
Szydło opowiadała o realizacji progra-
mów rządu Prawa i Sprawiedliwości: 
500 plus, „Dobry start” (dotyczący 
szkolnych wyprawek) czy darmowych 
leków dla seniorów.

-Zmiany, które wprowadzamy, 
przekładają się na lepsze życie każdego 
Polaka. Kładziemy nacisk na wsparcie 
dla rodzin, bezpieczeństwo i rozwój. 
Nasze programy prospołeczne przeło-
żyły się na likwidację ubóstwa wśród 
dzieci. W samym powiecie olkuskim 
z programu 500 plus korzysta około 
4 tys. dzieci, przeciętnie do rodziny 
w Olkuszu trafiło już około 18 tys. 
złotych – mówiła wicepremier Szydło.

Podczas spotkania Beata Szydło 
poruszała też kwestię reformy wymia-
ru sprawiedliwości, przekonując, że 
przeprowadzane zmiany są zgodne 
z konstytucją i prawem europejskim; 
a także polityki imigracyjnej. - Dzisiaj 
Europa mówi naszym głosem i to jest 

nasza ogromna satysfakcja. Nie ma 
zgody na przymusowe relokacje. To 
jest sukces Prawa i Sprawiedliwości, 
naszej konsekwentnej polityki, to jest 
sukces Grupy Wyszehradzkiej, ale 
przede wszystkim jest to sukces Euro-
py – mówiła wicepremier Beata Szydło.

Uczestnicy spotkania zadawa-
li gościom pytania, dotyczące m. in. 
leków dla seniorów, służby zdrowia, 
elektrowni wiatrowych czy komunika-
cji Olkusza z Krakowem. O ostatnim 
z tych tematów opowiadał minister 
infrastruktury Andrzej Adamczyk. 
-Na drodze krajowej 94 węzłem gor-
dyjskim jest Giebułtów. Pod koniec 
roku wbijamy tam łopatę, budujemy 
rondo i i od ronda dwupasmówkę do 

Krakowa - mówił minister Adamczyk, 
przypominając, że wkrótce zostanie 
ogłoszony przetarg na przebudowę 
olkuskiego odcinka „krajówki”. Także 
w tym roku ruszy przetarg na opraco-
wanie projektu modernizacji budynku 
dworca w Olkuszu. Kolejną komuni-
kacyjną inwestycją jest modernizacja 
linii kolejowej 62 Tunel – Sosnowiec.

Nie wszyscy zainteresowani zdołali 
zadać pytania. Po spotkaniu była jeszcze 
okazja do rozmów z rządowymi gośćmi. 

-Tego typu spotkania będą jeszcze 
organizowane w Olkuszu. Na pewno 
do naszego miasta zawita minister An-
drzej Adamczyk - zapowiada współor-
ganizator niedzielnego spotkania poseł 
Jacek Osuch.

Świadectwa rozdane
POWIAT

Jakub Fita

Tegoroczni maturzyści mogą już 
odetchnąć z ulgą! Centralna Komisja 
Egzaminacyjna opublikowała wyniki 
egzaminu dojrzałości. Po raz kolej-
ny najlepszym rezultatem mogą po-
chwalić się uczniowie z Małopolski. 
Jeszcze lepiej poszło absolwentom 
okolicznych szkół średnich. W skali 
powiatu olkuskiego zdawalność wy-
niosła 88,79%.

W miniony wtorek, Centralna 
Komisja Egzaminacyjna wraz z Mi-
nisterstwem Edukacji Narodowej 
opublikowała raport, w którym pod-
sumowano wyniki majowych matur. 
W tym roku do egzaminu dojrzałości 
przystąpiło ponad 247 tys. osób. Co 
piąty egzaminowany nie poradził so-
bie co najmniej z jednym z obowiązko-
wych testów. Zdawalność na poziomie 
kraju wyniosła 79,7%. Spośród 50 tys. 
osób, którym powinęła się noga, tylko 
36 tys. może przystąpić do sierpnio-
wego egzaminu poprawkowego. Resz-
ta musi poczekać do przyszłego roku.

Młodzież z naszego regionu nie 
ma się jednak czego wstydzić. Nasze 
województwo po raz kolejny uplaso-
wało się na pozycji lidera. Uczniowie 
z Małopolski jako jedni z czterech wo-

jewództw mogą pochwalić się wyni-
kiem powyżej średniej krajowej (ponad 
83%). W przypadku absolwentów ol-
kuskich ogólniaków zdawalność ma-
tury wyniosła aż 92,14%. Technika 
uplasowały się na poziomie 79,67%.

W tym roku na terenie naszego 
powiatu do egzaminu przystąpiło 678 
osób spośród 748 absolwentów szkół 
średnich. W pierwszym terminie uda-
ło się ją zdać 602 maturzystom. Do 
poprawki w sierpniu będzie mogło po-
dejść 59 osób. Ci, którym noga powi-
nęła się na dwu lub więcej egzaminach 
będą mogli dostać drugą szansę dopie-
ro w przyszłym roku. Takich osób było 
17. Spośród szkół średnich w powiecie 
olkuskim tradycyjnie najlepszy wynik 
uzyskało I Liceum Ogólnokształcące 
(98,8%). W „Kaziku” do matury pode-
szli wszyscy tegoroczni absolwenci, czyli 
167 osób. Dwóch z nich będzie musia-
ło poczekać na sierpniową poprawkę.

W II Liceum Ogólnokształcącym 
z 67 absolwentów w egzaminie wzięły 
udział 63 osoby. Pozytywny wynik uzy-
skało 52 z nich (82,54%). Dwie osoby 
nie zdały z dwóch lub więcej przedmio-
tów. IV LO odnotowało rezultat na po-
ziomie 93,14%. Spośród 205 uczniów 
tylko jedna osoba zrezygnowała z ma-
tury. W pierwszym terminie zaliczyło 
ją 190 egzaminowanych. Szansę na 
świadectwo w tym roku ma jeszcze 

10 osób. Liceum Ogólnokształcące 
w Zespole Szkół w Wolbromiu może 
pochwalić się pełną frekwencją na 
maturze. Na 62 uczniów pozytywny 
wynik egzaminu uzyskało 50 absol-
wentów. Na drugie podejście do jedne-
go z testów może liczyć 9 osób. Trzech 
uczniów „poległo” na większej ilości 
przedmiotów. Wskaźnik zdawalności 
w tej szkole wyniósł 80,65%.

Wśród techników najlepiej wypa-
dło w tym roku Technikum Nr 3 w Ze-
spole Szkół Nr 3, z wynikiem 84,21%. 
Z grona 76 zdających (na 82 absol-
wentów) pozytywny wynik otrzymały 
tam 64 osoby. Liczba świadectw może 
jednak jeszcze wrosnąć – na sierpnio-
wą poprawkę ma szanse 8 osób. Zaraz 
za popularnym „Ekonomikiem” upla-
sowało się Technikum Nr 1 w Zespole 
Szkół Nr 1. Na egzamin zdecydowało 
się tam 72 uczniów ze 104 absolwen-
tów „Mechanika”. Zaliczyło go 83,33% 
abiturientów (60 osób). W tej szkole 
tylko jedna osoba nie poradziła so-
bie z więcej niż jednym przedmiotem. 
W przypadku Technikum Nr 4 w Ze-
spole Szkół Nr 4 na 61 absolwentów 
podejść do egzaminu zdecydowało 
się 34 uczniów. Na dzień dzisiejszy 
sprawdzian zdało 21 osób a 10 cze-
ka na najbliższą poprawkę. Matu-
rę w „Budowlance” zaliczyło 61,76% 
przystępujących.

I N F O R M A C J A

„Ośrodek wsparcia profesjonalizacji III sektora”  
to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Małopolska Sieć LGD. 
Projekt oferuje kompleksowe wsparcie dla małopolskich organizacji 

pozarządowych działających na obszarach wiejskich i w miejscowościach 
do 25 tysięcy mieszkańców a jego celem jest wzmocnienie potencjału 

ludzkiego jak i instytucjonalnego małopolskich organizacji.
NGO uczestniczące w projekcie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci 

Warsztatów diagnozy indywidualnej, szkoleń dotyczących kluczowych 
aspektów warunkujących skuteczne funkcjonowanie organizacji oraz doradztwa 

indywidualnego.
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w biurze projektu:

Małopolska Sieć LGD
Ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom

Tel. (32) 724 25 23
e-mail: biuro@lgd.malopolska.pl

formularz rekrutacyjny oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej: 
lgd.malopolska.pl
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
informuje

że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń przed 
Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 06.07.2018 r. do 27.07.2018 r. wywieszony 

będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat: 

 - działki nr nr 1487/34, 1487/31, 1487/33, 1487/32 o łącznej pow. 181 m2 położone w Olkuszu przy ul. 
Budowlanych pod „udostępnienie nieruchomości będącej we władaniu Gminy Olkusz w celu zapewnienia 
dostępu do drogi publicznej”, (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest symb. „KDX”). Stawka 
czynszu: zgodnie z Uchwałą nr XVI/209/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z 27.03.2012 r. w wysokości: 100 
zł netto - wpłata jednorazowa z terminem płatności wskazanym w umowie.

- część działki nr 2115/29 o  pow. 25 m2 położonej w  Olkuszu przy ul. Na Skarpie z  przeznaczeniem 
pod uprawy warzywniczo – ogrodnicze (działka położona w  części za działką nr 2373/4) - (zgodnie 
z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest symb. „KZ” oraz „02.MN”). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą 
nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości 60,00 zł. Termin wnoszenia opłat: 
rocznie - do 31-go marca każdego roku z góry.

• W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości, wyłonienie Dzierżawcy 
nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy 
winne są w terminie wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna 
zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, 
proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem 
w godz. 7:00-15:00 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (32) 626-02-10.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Witeradów – Niesułowice  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), a także art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 
pkt 1 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 
z  późn. zm.) zawiadamiam o  podjęciu przez Radę Miejską w  Olkuszu Uchwały Nr XXXVIII/563/2018 
z  dnia 30 stycznia 2018 r. w  sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Witeradów - Niesułowice, obejmującej obszar, którego granica 
określona została w załączniku graficznym do ww. Uchwały.

Wyżej wymieniona uchwała wraz z  załącznikiem graficznym została zamieszczona w  Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce: Rada/uchwały/2018 oraz zakładce: 
Urbanistyka i Ochrona Zabytków/publicznie dostępne wykazy danych, informacje o środowisku/projekty 
planów miejscowych wraz z  prognozą oddziaływani na środowisko/przystąpienie do sporządzenia, 
wnioski. Załącznik graficzny wraz z  granicami obszarów objętych uchwałą dołączony jest również do 
ogłoszenia zamieszczonego na  stronie internetowej  www.umig.olkusz.pl oraz udostępniony jest do 
wglądu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu miejscowego oraz uwagi i  wnioski 
do sporządzanej dla tego planu prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 31 lipca 2018 r. 

Wnioski do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: 
poczta@umig.olkusz.pl.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:
 • pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
 • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy 

w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, 
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: poczta@umig.olkusz.pl.

Uwagi i  w  nioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i  adres wnioskodawcy, przedmiot 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. Organem rozpatrującym złożone uwagi i  wnioski jest 
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Dla ww. projektu planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w  sprawie 
transgranicznego oddziaływania na środowisko.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Śródmieście – Piaski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) a także art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 
54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz. U. z  2017 r., poz. 1405 z  późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr XXXVII/544/2017 z dnia 19 grudnia 
2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Śródmieście – Piaski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującej obszar, którego granice 
określone zostały w załączniku graficznym do ww. Uchwały.

Ww. uchwała wraz z  załącznikiem graficznym została zamieszczona w  Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce: Rada/uchwały/2017 oraz zakładce: Urbanistyka 
i  Ochrona Zabytków/publicznie dostępne wykazy danych, informacje o  środowisku/projekty planów 
miejscowych wraz z  prognozą oddziaływani na środowisko/przystąpienie do sporządzenia, wnioski. 
Załącznik graficzny wraz z granicami obszarów objętych uchwałą dołączony jest również do ogłoszenia 
zamieszczonego na stronie internetowej  www.umig.olkusz.pl oraz udostępniony jest do wglądu 
w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu miejscowego oraz uwagi i  wnioski do 
sporządzanej dla tego planu prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 31 lipca 2018 r.

Wnioski do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: 
poczta@umig.olkusz.pl.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:
 • pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
 • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy 

w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, 
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: poczta@umig.olkusz.pl.

Uwagi i  wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i  adres wnioskodawcy, przedmiot oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. Organem rozpatrującym złożone uwagi i  wnioski jest 
Burmistrz Miasta i Gminy Olkuszu.

Dla ww. projektu planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w  sprawie 
transgranicznego oddziaływania na środowisko.

OGŁOSZENIE
o ponownym (trzecim), częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz  

(zmiana nr 22)  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z  dnia 27 marca 2003r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym  (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 
2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 
z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XV/271/2016 z dnia 
26 kwietnia 2016r., a  także w związku z wprowadzeniem zmian wynikających z podjęcia przez Sejmik 
Województwa Małopolskiego Uchwały Nr XLVII/732/2018 z  dnia 26 marca 2018r. w  sprawie zmiany 
Uchwały Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z  dnia 22 grudnia 2003 roku w  sprawie 
uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, zawiadamiam 
o  ponownym (trzecim), częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego w strefach polityki przestrzennej:

- II-C - Osiek - Zimnodół,
- II-G - Zawada,
- II-D - Zederman-Kosmolów (dotyczy fragmentu południowo- zachodniej części Zedermana),
- III- Obszar Leśny częściowo,
w zakresie oznaczenia w projekcie zmiany studium orientacyjnego przebiegu korytarza projektowanej 

kolei dużych prędkości.

Projekt zmiany studium wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie 
ponownie do publicznego wglądu w dniach od 16 lipca 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r. w budynku Urzędu 
Miasta i  Gminy Olkusz (Rynek 1, 32-300 Olkusz), w  Wydziale Urbanistyki i  Ochrony Zabytków (pok. 
219) w  godzinach urzędowania. Ponadto projekt zmiany studium wraz z  prognozą oddziaływania na 
środowisko udostępniony zostaniena stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/umigolkusz.

Przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej projekt zmiany studium będzie pełnił dyżur 
autorski w siedzibie Urzędy Miasta i Gminy Olkusz w dniu 23 lipca 2018 r. w godzinach 13:30-15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w  projekcie zmiany studium zostanie 
przeprowadzona w dniu 30 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne 
i  fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do 
projektu zmiany studium w  części objętej ponownym (trzecim) wyłożeniem do publicznego wglądu. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i  adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2018 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, projekt ww. zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko, z  zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w  okresie jego wyłożenia do 
publicznego wglądu wraz z  możliwością zapoznania się z  niezbędną dokumentacją. Wnioski i  uwagi 
do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z  art. 40 ustawy, mogą być wnoszone 
w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
w brzmieniu ustalonym przez art. 103 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 7 października 
2016 r, na adres e-mail: poczta@umig.olkusz.pl z  podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 3 września 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i  wniosków będzie Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz.

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik
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Wystawa fotografii  
Katarzyny Kędzierskiej

BUKOWNO
Agnieszka Zub

W środę, 27 czerwca, w Bukow-
nie odbył się wernisaż wystawy 
fotografii olkuszanki Katarzyny 
Kędzierskiej. Ekspozycja została 
zaaranżowana w dość nietypowym 
miejscu, bo... w miejskim przejściu 
podziemnym.

Katarzyna Kędzierska pracuje ja-
ko grafik komputerowy, ale jej pasją 
jest również fotografia. Zajmuje się 
nią od kilku lat, a na jej klimatycz-
nych zdjęciach występuje głównie jej 
kilkuletnia córka. Na wystawie, która 
odbyła się w tunelu w Bukownie, za-
prezentowano kilkadziesiąt fotografii, 
głównie czarno-białych. Była to druga 
wystawa zorganizowana przez Miejski 

Ośrodek Kultury w tak nietypowym 
miejscu. Jak podkreśliła prowadząca 
imprezę dyrektor MOK Aneta Niela-
ba, pomysł organizacji wystaw w róż-
nych miejscach miasta ma na celu 
pokazanie, że można zagospodarować 
przestrzeń miejską w różny sposób, 
również artystyczny. Przypomnijmy, 
że wystawa zdjęć uczestników zajęć 
fotograficznych prowadzonych przez 
Tomasza Witeckiego odbyła się w ubie-
głym roku... pod ziemią, w sztolni przy 
byłym Zespole Szkół „Skałka”. 

Otwarcie wystawy fotografii Kata-
rzyny Kędzierskiej poprzedziły warsz-
taty plastyczne dla najmłodszych.

Ekspozycję można oglądać 
przez najbliższy miesiąc w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Bukownie, 
ul. Kolejowa 3. Polecamy!

Najemca rezygnujący z prowadzenia działalności 
oferuje do podnajęcia w centrum Olkusza lokal  

o powierzchni 153 m² będący własnością Olkuskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej dostosowany do 

prowadzenia działalności typu przedszkole/żłobek, 
gabinety lekarskie lub innej. W ofercie cztery 
niezależne pomieszczenia, szatnia, hol, toalety  

oraz wyposażone zaplecze kuchenne.
Oprócz oferty wynajmu oferujemy do sprzedaży meble 

przedszkolne, stroje dla dzieci, zabawki oraz sprzęt biurowy  
w przystępnych cenach. Oferta ważna do 10 sierpnia 2018 r.

tel. 32 643 00 82 w godzinach 900 - 1500 
tel. kom. 510 127 073, 504 302 288

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji 
im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu  

poszukuje  
pielęgniarek i opiekunów medycznych  

na Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc.  
Oferty CV należy wysłać na adres email: 

sekretariat@wschp.pl,  
kontakt tel.: 32 642 80 90 wew. 52.

W nawiązaniu do artykułu w Przeglądzie 
Olkuskim ,,Co dalej z  targiem przy ul. 
Świętokrzyskiej” z dn. 29.06.2018 r. ist-
nieje konieczność sprostowania wielu nie-
prawdziwych oraz niemających kompletnie 
odzwierciedlenia w rzeczywistości infor-
macji zawartych w tym artykule. 

Mieszkańcy sąsiadujący z targowi-
skiem, nigdy nie zgłaszali jakichkolwiek 
uwag dotyczących stanu technicznego 
targowiska. Co więcej, handlujący na 
tym placu spotykają się z pozytywnymi 
opiniami mieszkańców podkreślający-
mi jak ważna jest korzyść dla robią-
cych zakupy, wynikająca z  lokalizacji 
oraz funkcjonowania tegoż targowiska 
z tak dużą tradycją. Mając to na uwadze 
dokładamy wszelkich starań na miarę 
możliwości, aby utrzymać plac w  jak 
najlepszym stanie. Cztery lata temu 
zostały zlikwidowane wszystkie stare 
,,wiaty” do handlu, czego niestety nie 
zauważył p. Radny z Olkusza, widocznie 
nie był na tym targowisku od kilku lat. 
Dwa lata temu pomalowano całe ogro-
dzenie placu targowego i w górnej czę-
ści ogrodzenia (od strony przetwórni) 
posadzono tuje. Ubytki w  nawierzchni 
asfaltowej są systematycznie w  każ-
dym roku uzupełniane. W każdy wtorek 
i  piątek zaraz po skończonym handlu 
plac targowy wewnątrz ogrodzenia jest 
systematycznie sprzątany. „Fruwające 
śmieci” wspomniane przez p. Radnego 
w artykule do którego się odnosimy, po-
zostają po handlujących na ulicy, poza 
ogrodzeniem targowiska, skąd zbierane 
są opłaty targowe wyłącznie przez UMiG 
Olkusz ponoszący odpowiedzialność za 
porządek tego terenu. Zatem p. Radny 
opisuje sytuację jaka ma miejsce na te-
renie, za który ponosi odpowiedzialność 
za czystość ulic po handlu oraz pobiera 
opłaty. Ci handlujący, nie mając nawet 
koszy na „fruwające śmieci”, przerzucają 
je na teren naszego targowiska, na któ-
rym, za usytuowany tam duży kontener 
ponosimy comiesięczne, znaczne opłaty.

Nawiązując do propozycji Urzędu 
Miasta i  Gminy w  Olkuszu dotyczącej 
otwarcia parkingu na Placu Targowym 
w dni poza targowe, jak widać autor ar-
tykułu nie był świadomy tego, iż parę 
lat temu plac targowy został otworzo-
ny jako parking, jednak okazało się, że 
z powodu bardzo małej liczby parkują-
cych samochodów zostaliśmy zmuszeni 
do zamknięcia parkingu. Zauważyliśmy, 
że większość kierowców woli parkować 
na sąsiadujących z  placem targowym 
ulicach i pod wiaduktem, a nie na płat-
nym parkingu. Niestety autor artykułu 
nie zauważył również, że rok temu został 
otwarty parking na placu byłej przetwór-
ni mięsa, z wyznaczonymi stanowiskami 
czynny 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. Po 
dwóch miesiącach parking ten został 
zamknięty z  powodu braku chętnych 
do parkowania.

Jeżeli chodzi o  inwestycję w  mo-
dernizację targowiska na większą skalę, 
wiązałaby się ona z  poniesieniem du-
żych kosztów, a tym samym znacznym 
podniesieniem opłat za handel, a w tym 
wypadku pozbawieniu wielu osób pracy 
z powodu zbyt wygórowanych opłat. Czy 
to ma na celu autor artykułu?

Zachęcamy Panów – autora arty-
kułu oraz p. Radnego, do rozmów z han-
dlującymi oraz kupującymi na obydwu 
Placach Targowych, w  celu wyrażenia 
swoich opinii dotyczących ich funk-
cjonowania, przed podjęciem inicjaty-
wy napisania jakiegokolwiek artykułu 
i wypowiedzenia swojego zdania. Autor 
artykułu stwierdza, że „plac przy uli-
cy Świętokrzyskiej miał zdecydowanie 
mniej szczęścia” od placu przy ul. Sław-
kowskiej, czy ma na myśli wybudowane 
tam obiekty: Lidl oraz Biedronka stano-
wiące konkurencję dla handlujących?

Dzierżawcy oraz handlujący na Pla-
cu Targowym  przy ul. Świętokrzyskiej 
w Olkuszu

Co dalej 
z targiem przy ul. 
Świętokrzyskiej?

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

LIST DO REDAKCJI
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XIV Turniej Rycerski  
na Kruczej Skale

RABSZTYN
Piotr Kubiczek 

Rabsztyn, a dokładnie tamtejsza 
warownia na Kruczej Skale, po-
nownie stała się miejscem spo-
tkania z kulturą średniowiecza. 
Efektowne pojedynki na miecze 
i rekonstrukcja szturmu na zamek 
– tym przez ostatni weekend żyli 
uczestnicy i widzowie XIV Turnie-
ju Rycerskiego.

Wszystko zaczęło się w 2003 ro-
ku, kiedy to z inicjatywy Stowarzy-
szenia „Zamek Rabsztyn”, którego 
założycielem i pierwszym prezesem 
był Marian Maryszewski, pod ruina-
mi średniowiecznej warowni po raz 
pierwszy rycerze rozbili swój obóz. 
Początki były skromne, ale to wła-
śnie tamte turnieje dały początek 
imprezie, która teraz co roku ścią-
ga do malowniczego Rabsztyna setki 
osób chcących wziąć udział w nie-
codziennej lekcji historii.

Tym razem powrót do rycer-
skich korzeni miał szczególny cha-
rakter, bowiem zaraz po sobotniej 
prezentacji bractw biorących udział 
w turnieju, przy wejściu na zamkowy 
dziedziniec odsłonięto pamiątkową 
tablicę poświęconą pamięci zmar-
łego w 2007 roku Mariana Mary-
szewskiego. Przecięcia symbolicznej 
wstęgi dokonała wdowa po prezesie 
stowarzyszenia Janina Maryszew-

ska, której towarzyszyła najbliższa 
rodzina. Przy tablicy nie zabrakło 
również rycerzy ze sztandarami, 
którzy dotychczasowe dokonania 
śp. Mariana Maryszewskiego oraz 
jego współpracowników skwitowali 
charakterystycznym dla siebie za-
wołaniem „Chwała Im!”.

Później można już było przejść 
do widowiskowych pojedynków, 
gdzie żaden z wojów się nie oszczę-
dzał, bo przecież wyjazd pod Grun-
wald już niebawem, a tam rycerze 
powalczą o krajowy prymat w swoich 
ulubionych konkurencjach, m.in. 

w turnieju miecza i tarczy, czy tur-
nieju broni drzewcowej. Stąd rywa-
lizacja z najlepszymi zawodnikami 
z południa Polski była niejako ostat-
nim przetarciem dla wszystkich re-
konstruktorów przed imprezą roku. 
Pękały tarcze, łamały się miecze 
i topory – to znak, że działo się na-
prawdę wiele.

Ukojenie przyniósł pokaz tań-
ców dawnych, a w rolę rycerzy choć 
na chwilę mogła się również wcielić 
publiczność. Ciszą przed burzą były 
też pełne humoru i uśmiechu zma-
gania w rzucie włócznią i pchnięciu 
kulą. Głównym punktem wieczoru 
okazała się natomiast bitwa o za-
mek. Tym razem obrońcy warow-
ni ulegli pod naporem najeźdźców, 
a całej inscenizacji towarzyszyły wy-
buchy z armat i hakownic. Wojow-
niczy nastrój przeniósł się również 
do obozu, gdzie drużyny rycerskie 
stoczyły pojedynki 3x3. Sobotnie wy-
darzenia zwieńczył pokaz fireshow, 
czyli tak zwany taniec z ogniem.

Nie samym turniejem człowiek 
żyje, tym bardziej publika, więc na 
ciekawskich średniowiecznej kultu-
ry do zachodu słońca czekały warsz-
taty kowala, garncarza i mydlarza.

Drugi dzień rabsztyńskich zma-
gań zaczął się od małej ulewy, ale 
nawet ona nie przeszkodziła łucz-
nikom w przeprowadzeniu swojej 
konkurencji. Na szczęście wkrót-
ce zza chmur wyszło słońce, więc 

zgodnie z planem odbył się pokaz 
artyleryjski, a na zamkowym dzie-
dzińcu podwójny koncert dał zespół 
Stout. Wzorem pierwszego dnia, tak-
że i w niedzielę nie mogło zabrak-
nąć typowej dla wojów rywalizacji 
– tym razem był to turniej miecza 
długiego. Rycerze nie oszczędzali 
ani siebie, ani sprzętu. Efektownie 
wyglądał też pokaz jazdy rycerza 
konnego, a swój własny turniej pn. 
samoczwart odbyły też poczty rycer-
skie. Swoje „krwawe” stanowisko 
miał też średniowieczny inkwizytor. 
Opowiadał i testował na chętnych 
bardziej wyszukane tortury - oczy-
wiście z dużą dozą humoru.

Na zakończenie i dla integra-
cji z wierną publicznością, wojowie 
zaprosili do swojego obozu dzie-
ci na zmagania miecza sportowe-
go i strzelanie z łuku, a tych nieco 
starszych także na rzuty włócznią 
i toporem. Kolejny powrót do rycer-
skich klimatów już za rok. Turniej 
na Kruczej Skale będzie miał swój 
mały jubileusz (piętnastolecie). Oby 
pogoda była bardziej łaskawa niż 
w ostatnich latach, bo o widownię 
raczej nie trzeba się martwić. Ona 
nigdy nie zawodzi.

Organizatorzy:  Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz, Miejski 
Ośrodek Kultury oraz Stowarzy-
szenie Zamek Rabsztyn.

Patronat medialny:  Przegląd 
Olkuski

Dzięki nim 
zamek nie jest 
już tylko ruiną

RABSZTYN
Piotr Kubiczek

Inicjatorem corocznego Turnie-
ju Rycerskiego jest Stowarzysze-
nie „Zamek Rabsztyn”. Działa 
ono nieprzerwanie od 2000 roku, 
a więc nietrudno policzyć, że wła-
śnie w tym roku osiąga pełnolet-
niość. Od 18 lat ludzie zakochani 
w historii warowni na Kruczej Ska-
le robią co w ich mocy, aby wieść 
o średniowiecznym zamku niosła 
się jak najdalej.

- Gdyby podsumować te 
wszystkie lata, to z dumą może-
my powiedzieć, że nasz główny cel, 
czyli zainteresowanie mieszkańców 
i władz losem ruin rabsztyńskiego 
zamku został osiągnięty. Świadczą 
o tym prace, jakie zostały wykonane 
na zamku oraz kilkadziesiąt tysię-
cy osób, jakie co roku odwiedza-
ją Rabsztyn – mówi Jacek Sypień, 
prezes stowarzyszenia, który działa 
w nim od początku jego istnienia.

Olkuski historyk doskonale pa-
mięta początki swojej pracy na rzecz 
zamku, a także ludzi zaangażowa-
nych w rozwój struktur stowarzysze-

nia. - Wszystko zaczęło się pewnego 
jesiennego popołudnia 1999 roku – 
wspomina Sypień. Wtedy to w auli 
„Ekonomika” na zaproszenie Ma-
riana Maryszewskiego spotkała się 
grupa przeszło pięćdziesięciu osób, 
które nadały życia nowemu tworowi, 
dzięki któremu rabsztyńska warow-
nia obecnie odzyskuje dawny blask.

Pierwszą miejscówką stowarzy-
szenia była „Batorówka” - siedzi-
ba olkuskiego PTTK-u. To właśnie 
tam 7 lipca 2000 roku odbyło się 
walne zebranie, na którym wybra-
no władze tworzącego się stowarzy-
szenia. Funkcję prezesa powierzono 
wtedy Marianowi Maryszewskiemu. 
Jeszcze w tym samym roku jesienią 
rozpoczęły się prace przy wycince 
drzew porastających wzgórze zamko-
we, a wiosną zaczęto odgruzowywać 
piwnicę pod bramą wjazdową. Dzia-
łania mające na celu uporządkowa-
nie terenu to nie wszystko. Zaczęto 
myśleć nad promocją niezwykłego 
miejsca. Stąd pomysł zorganizo-
wania premierowej edycji Turnieju 
Rycerskiego. Pomysł przy wsparciu 
Miejskiego Ośrodka Kultury udało 
się zrealizować z końcem czerwca 
2003 roku. Było skromnie, ale god-
nie. Po pierwszym turnieju zawią-
zało się Bractwo Rycerskie „Kruk” 
Starostwa Rabsztyńskiego. Od tego 
czasu, z każdym kolejnym razem 
obóz na Kruczej Skale powiększał 
się, a na zaproszenie trójki organi-
zatorów odpowiadało coraz więcej 
bractw rycerskich.

Sielanka związana z corocznym 
wojowaniem i upiększaniem terenu 
została brutalnie przerwana wiosną 
2007 roku. 19 marca w wieku 72 
lat zmarł bowiem człowiek-legen-
da – prezes Marian Maryszewski, 
z inicjatywy którego wszystko tak 
naprawdę się zaczęło. Strata men-
tora na szczęście nie zahamowała 
rozwoju stowarzyszenia. Kontynu-
atorką myśli zmarłego Maryszewskie-
go została jego żona Janina, której 
przyznano rolę wiceprezesa. Kolej-
ne turnieje do Rabsztyna ściągały 
miłośników kultury średniowiecza, 
a coraz bogatsza działalność stowa-
rzyszenia została przelana na papier 
książki pt. „Rabsztyn”. - W tym cza-
sie proponowaliśmy m.in. stworze-
nie punktu widokowego na zamku 
górnym, utwardzenie traktu pomię-
dzy mostem i odbudowanym wę-
złem bramnym oraz podświetlenie 
zamku... I jak widać, z biegiem lat 
udało się to zrealizować – przyznaje 
Jacek Sypień.

Systematyczne Turnieje Rycer-
skie oraz publikacje na zasadzie 
książek, folderów i ulotek, to nie 
wszystko. Stowarzyszenie poszerzy-
ło swoją działalność o organizację 

konkursów i plenerów plastycznych, 
malarskich i fotograficznych, do tego 
doszły także zloty motocyklowe i te 
turystyczne przygotowane z myślą 
o dzieciach z placówek opiekuńczo-
-wychowawczych i rodzin zastęp-
czych. Niedaleka przeszłość pamięta 
również warsztaty rzemiosła „Rze-
mieślnicy na Rabsztynie”, Jarmark 
Rycerski oraz przegląd piosenki tu-
rystycznej „Zamkowe śpiewanie”.

- Cieszymy się, że nasze działa-
nia mające na celu popularyzowa-
nie wiedzy o zamku odnoszą efekty. 
Dużą rolę przywiązujemy do popu-
laryzacji historii zamku wśród naj-
młodszych. Jeśli przekonamy ich, że 
warto dbać o dziedzictwo kulturowe 
i historyczne naszej Małej Ojczyzny, 
to będzie nasz największy sukces – 
zaznacza Jacek Sypień, dziękując 
jednocześnie wszystkim członkom 
stowarzyszenia za codzienną pracę 
na rzecz wspólnego dobra.

Ostatni Turniej Rycerski był 
wspaniałą okazją do wspomnień. 
Członkowie stowarzyszenia z wła-
snych środków sfinansowali wykona-
nie pamiątkowej tablicy poświęconej 
Marianowi Maryszewskiemu – ini-
cjatorowi ratowania ruin zamku 
w Rabsztynie. Zawisła ona w bra-
mie zamku, która jest symbolem 
Stowarzyszenia, tuż przy wejściu 
na dziedziniec. Pamięć o założycie-
lu i pierwszym prezesie stowarzysze-
nia „Zamek Rabsztyn” z pewnością 
nie zaginie.

Nie będzie nocnej prohibicji
OLKUSZ

Jakub Fita

Podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Olkuszu radni podjęli 
uchwałę regulującą kwestie zwią-
zane ze sprzedażą na terenie gminy 
napojów alkoholowych. Zobligowa-
ła ich do tego nowelizacja ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi.  Wła-
dze Olkusza nie zdecydowały się 
jednak na wprowadzenie zakazu 
nocnej sprzedaży alkoholu.

Przypomnijmy, że w związku z sej-
mową nowelizacją, samorządy zosta-
ły zobowiązane do wyznaczenia na 
swoim terenie maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż wszelkiego ro-
dzaju napojów alkoholowych. Regu-
lacje mają dotyczyć zarówno trunków 
wysokoprocentowych, jak i tych, które 
zawierają poniżej 4,5 procenta alkoho-
lu, czyli np. piwa. Zgodnie z zapisami 
ustawy takie zezwolenia będą teraz 
ważne maksymalnie 2 lata. 

Każda gmina pobiera roczne opła-
ty za korzystanie z takich uprawnień. 
Jest to tzw. „korkowe”, które stanowi 
od 1,4% do 2,7% procent ogólnej war-

tości sprzedaży napojów alkoholowych 
przez dany sklep w roku poprzednim. 
Oprócz tego przed rozpoczęciem dzia-
łalności trzeba uiścić opłatę wstępną, 
która wynosi od 525 do 2100 zł. W sa-
mym Olkuszu w 2017 roku z tego ty-
tułu do samorządowej kasy wpłynęło 
ponad 1 mln zł.

- Ustawodawca nałożył na orga-
ny stanowiące gmin dwa obowiązki. 
Pierwszy z nich polega na koniecz-
ności ustalenia dla każdego samo-
rządu maksymalnej ilości zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Drugi dotyczy określenia zasad usytu-
owania punktów sprzedaży tego typu 

asortymentu – tłumaczył w trakcie se-
sji Jacek Imielski, naczelnik Wydzia-
łu Spraw Społecznych w olkuskim 
magistracie.

Dotychczas kwestie te regulowała 
uchwała Rady Miejskiej z 2001 roku. 
Określała ona limit w wysokości 150 
zezwoleń. Teraz został on zmniejszo-
ny do 130 pozwoleń na sprzedaż alko-
holu każdego typu. Maksymalna ilość 
punktów gastronomicznych serwu-
jących taki asortyment ograniczona 
została zaś ze 100 do 60. Jak infor-
mują przedstawiciele Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu, aktualnie na te-
renie gminy funkcjonuje 113 punk-
tów sprzedaży alkoholu, z czego 90% 
z nich handluje wszystkimi typami 
napojów wyskokowych.

Radni zdecydowali się także za-
chować dotychczasowe rozwiązania 
dotyczące zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów al-
koholowych. Zgodnie z ich decyzją 
takie punkty nie mogą znajdować się 
bliżej niż 20 metrów od tzw. miejsc 
chronionych, czyli szkół i przedszkoli, 
klubów dziecięcych, żłobków oraz pla-
cówek opiekuńczo - wychowawczych 
i szpitali. Nowelizacja ustawy umoż-
liwia także wprowadzenie zakazu lub 

ograniczenia godzin nocnej sprzedaży 
alkoholu w sklepach między godziną 
22.00 a 6.00. Olkuskie władze nie 
zdecydowały się na taki krok.

Projekty uchwał poddane zostały 
procedurze konsultacji. Przesłano je 
Zarządom jednostek pomocniczych 
gminy. Na 30 osiedli i sołectw w przed-
miotowym temacie wypowiedziały się 
jednak tylko 3 podmioty. Przedsta-
wicieli osiedli Wschód, Śródmieście 
i Pakuska pozytywnie zaopiniowali 
planowane zmiany. Mieszkańcy Śród-
mieścia postulowali jednak dodatko-
wo ograniczenie handlu alkoholem 
po godzinie 22. Mieszkańcy Paku-
ski chcieli zaś zwiększenie odległości 
zakazu sprzedaży do 50 metrów od 
miejsc chronionych. Społeczność osie-
dla Młodych swoje propozycje skła-
dała już wcześniej. Chcieli on, aby 
ograniczyć do 15 ilość sklepów mo-
nopolowych na terenie osiedla. Jak 
tłumaczą urzędnicy, nie ma jednak 
możliwości ustalenia maksymalnej 
ilości punktów sprzedaży alkoholu 
tylko dla jednego osiedla.

A jakie jest zdanie naszych Czy-
telników na ten temat? – Zaprasza-
my do dyskusji na www.przeglad.
olkuski.pl
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 ǧ 6. lipca
16:15 Uprowadzona księżniczka (2D 
DUBBING)
18:00 Zimna wojna (2D PL)
19:45 41 dni nadziei (2D NAPISY)

 ǧ 7. lipca
15:15 Uprowadzona księżniczka (2D 
DUBBING) 
17:00 41 dni nadziei (2D NAPISY)

 ǧ 8. lipca
16:15 Uprowadzona księżniczka (2D 
DUBBING)
18:00 Zimna wojna (2D PL) 
19:45 41 dni nadziei (2D NAPISY) 

 ǧ 9. lipca
17:15 Uprowadzona księżniczka (2D 
DUBBING)
19:00 41 dni nadziei (2D NAPISY)

 ǧ 10. lipca
17:15 Uprowadzona księżniczka (2D 
DUBBING)
19:00 41 dni nadziei (2D NAPISY) 

 ǧ 13. lipca
17:30 Ocean’s 8 (2D NAPISY)
19:45 Dziedzictwo. Hereditary (2D NAPISY) 

 ǧ 6. 8. lipca
16:00 Uprowadzona księżniczka (2D 
DUBBING)
17:45 Katyń - ostatni świadek (2D PL)
18:00 Ocean’s 8 (2D NAPISY)
19:45 Twój Simon (2D NAPISY)
20:00 Pozycja obowiązkowa (2D NAPISY)

 ǧ 7. 10. lipca
16:00 Uprowadzona księżniczka (2D 
DUBBING)

17:45 Pozycja obowiązkowa (2D NAPISY)
18:00 Twój Simon (2D NAPISY)
19:45 Ocean’s 8 (2D NAPISY)
20:00 Katyń - ostatni świadek (2D PL)

 ǧ 11. lipca
16:00 Uprowadzona księżniczka (2D 
DUBBING)
17:45 Katyń - ostatni świadek (2D PL)
18:00 Ocean’s 8 (2D NAPISY)
19:45 Twój Simon (2D NAPISY)
20:00 Pozycja obowiązkowa (2D NAPISY)

 ǧ 12. lipca
16:00 Uprowadzona księżniczka (2D 
DUBBING)
17:45 Pozycja obowiązkowa (2D NAPISY)
18:00 Twój Simon (2D NAPISY)
19:45 Ocean’s 8 (2D NAPISY)
20:00 Katyń - ostatni świadek (2D PL)

 ǧ 7. lipca
21:00 Kino plenerowe na olkuskim rynku - 
seans filmu “Wkręceni” - polska komedia 
- Rynek Olkusz

 ǧ 14. lipca 21:00 III Olkuska Noc Poetów - 
Zamek Rabsztyn

 ǧ Galeria zaprasza do zwiedzania ekspozy-
cji stałej malarstwa współczesnego 
polskiego, europejskiego i światowego 
z kolekcji Sztuki Współczesnej BWA 
w Olkuszu. Pon 9-16, wt.-pt 10-18, sob 
10-14.

 ǧ 6. lipca
18:00 - 19:00 14 wystawa. Władysław Pluta, 
projektowanie graficzne - Galeria BWA, ul. 
Szpitalna 34

 ǧ 9. lipca
15:00 - 17:00 Animacje dla dziecii
18:00 - 20:00 Gadżety Elektroniczne

 ǧ 10. lipca
15:00 - 17:00 Animacje dla dzieci 
17:00 - 18:00 Gadżety Elektroniczne 
18:00 - 19:00 Fitness
18:00 - 19:00 Plastykai
19:00 - 20:00 Gadżety Elektroniczne

 ǧ 11. lipca
15:00 - 17:00 Animacje dla dzieci 
17:00 - 18:00 Plastyka 
18:00 - 20:00 Gadżety Elektroniczne
18:00 - 20:00 SztukAdemia 

 ǧ 12. lipca
15:00 - 17:00 Animacje dla dzieci 
17:00 - 19:00 Słowikowe metamorfozy 
(Kosmetyczka/Gotowanie)
18:00 - 20:00 Gadżety Elektroniczne 
18:00 - 19:00 Zumba

 ǧ 13. lipca
15:00 - 17:00 Animacje dla dzieci 
16:00 - 18:00 Klub Razem 
17:00 - 20:00 Klub Wiarusy 
18:00 - 20:00 Gadżety Elektroniczne 

 ǧ 6. lipca
18:00 - 22:00 Strefa Mocy - Rekolekcje z 
mocą - Boisko sportowe w Gołaczewach
19:00  Koncert zespołu „Po Burzy” - 
Olkuski rynek

 ǧ 7. lipca
10:00 - 11:00 Joga na trawie - aktywne 
wakacyjne soboty - Park Miejski przy ul. 
Mickiewicza / Dolinka na os. Młodych

 ǧ 06.07. godz. 10.00 - “Pociągiem przez Polskę” 
- tańce ludowe z różnych regionów Polski dla 
dzieci od 8 lat (zapisy MDK, ul. Fr. Nullo 29, tel. 
32 643 11 20)

 ǧ 6.07. godz. 11.00 - 13.00 - “Bajkowe niespodzian-
ki” (wstęp wolny)

 ǧ 9.07. godz. 10.00 - “Hopsasanki” - gry i zabawy 
dla dzieci od 5 lat (zapisy MDK, ul. Fr. Nullo 29, 
tel. 32 643 11 20)

 ǧ 9.07. godz. 11.00 - 13.00 - “Bajkowe niespodzian-
ki” (wstęp wolny)

 ǧ 11.07. godz. 10.00 - “Drzewo szczęścia” - zajęcia 
plastyczne dla dzieci od 7 lat (zapisy MDK, ul. Fr. 
Nullo 29, tel. 32 643 11 20)

 ǧ 11.07. godz. 12.00 - “Nie ma jak u babci i dziad-
ka” - zajęcia kreatywne dla dzieci od 4 lat (zapisy 
MDK, ul. Fr. Nullo 29, tel. 32 643 11 20)

 ǧ 12.07. godz. 11.00 - “Afrykańskie bajki” - zajęcia 
kreatywne dla dzieci od lat 8 (zapisy do 10.07. 
w MOK - Centrum Kultury ul. Szpitalna 32, tel. 32 
494 39 66)

 ǧ 10.07. - “Interaktywne wakacje”:
godz. 10.00 - 11.00 - dla dzieci od 10 do 11 lat
godz 11.00 - 12.00 - dla dzieci od 12 do 13 lat lat 
(zapisy od tygodnia wczesniej, tel. 32 754 56 13 
lub tel. 32 643 06 19)

 ǧ 06.07., 12.07. w godz. 10.00 - 12.00 - Wakacyjny 
Wehikuł Czasu dla dzieci od 8 do 12 lat

 ǧ 7.07. godz. 11.00 - Szkółka - rolki/deskorolka/
hulajnoga (podst., gim., ponadgim.) - Silver Park 
ul. Głowackiego

 ǧ 10.07. godz. 11.00 - Piłka nożna (gimnazjum) - 
boisko “Orlik” przy SP nr 2

 ǧ 10.07. godz. 16.00 - Szkółka - rolki/deskorolka/
hulajnoga (pods., gim., ponadgim.) - Silver Park 
ul. Głowackiego

 ǧ 11.07. godz. 11.00 - Tenis ziemny (ponadgim.) - 
korty OSW “Czarna Góra”

 ǧ 12.07. godz. 11.00 - Mini golf (podst., gim., 
ponadgim.) - pole do minigolfa OSW “Czarna 
Góra”

 ǧ 2.07. do 31.07. - Wystawa ze zbiorów Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu

 ǧ 10.07. godz. 12.00 - 13.00 - Pogotowie interne-
towe

 ǧ 10.07. godz. 11.00 - “Wakacyjny Kurs Rysunku”

Wakacje z książką w bibliotece:
 ǧ 6.07. godz. 11.00 - 12.00 - Miejska Bioblioteka 
Publiczna w Bukownie ul. Kolejowa 3

 ǧ 6.07. godz. 14.30 - 16.30 - Filia nr 2 ul. Wiejska 9
 ǧ 9.07. godz. 14.30 - 16.30 - Filia nr 3 ul. Olkuska 8
 ǧ 10.07. godz. 11.00 - 12.30 - Filia nr 1 ul. Wodąca 51
 ǧ 10.07. godz. 14.30 - 16.30 - Filia nr 2 ul. Wiejska 9
 ǧ 11.07. godz. 11.00 - 12.00 - Miejska Bioblioteka 
Publiczna w Bukownie ul. Kolejowa 3

 ǧ 11.07. godz. 14.30 - 16.30 - Filia nr 3 ul. Olkuska 8
 ǧ 12.07. godz. 11.00 - 12.30 - Filia nr 1 ul. Wodąca 51

 ǧ 6.07. godz. 10.00 - 14.00 - “Kolorowe lato” - Zielo-
ny - zajęcia dla dzieci od 6 do 12 lat

 ǧ 9.07. - 11.07. godz. 10.00 - 14.00 - “Kolorowe lato” 
- Czerwony - zajęcia dla dzieci od 6 do 12 lat

 ǧ 12.07. - 16.07. uczestnictwo ekipy MOKu w XII 
Ogólnopolskim Zjeździe Maskotek Rowerowych

 ǧ 11.07. godz. 11.00 - 13.00 - “Detektywistyczne 
łamigłówki Lassego i Mai”

FILIA W UJKOWIE NOWYM
 ǧ 10.07. godz. 11.00 - 13.00 - “Wakacyjna przygoda 
z Koziołkiem Matołkiem”

FILIA W LASKACH
 ǧ 11.07. godz. 11.00 - 13.00 - “W krainie postaci 
z bajek”

 ǧ W każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. 10.30 - 
11.30 - “Kreatywne wakacje” z biblioteką w Kluczach 
(zapisy osobiście lub tel. 32 642 92 83)

 ǧ 10.07. godz. 10.30 - 13.30 - Plener malarski 
“Z historią Dietlów w tle” (zapisy do dnia 9.07. tel. 
512 274 029)

“Opowieści teatralne ulepione z nutek, molowane 
piosenką”

 ǧ 6.07. Zajęcia teatralne - I grupa w godz. 10.00 
- 11.00, II grupa w godz. 11.00 - 12.00, III grupa 
w godz. 12.00 - 13.00 

 ǧ 10.07. Zajęcia ceramiczne - I grupa w godz. 10.00 
- 11.00, II grupa w godz. 11.00 - 12.00, III grupa 
w godz. 12.00 - 13.00 (zapisy tel. 512 274 029)

 ǧ 11.07. Zajęcia plastyczne - I grupa w godz. 10.00 
- 11.00, II grupa w godz. 11.00 - 12.00, III grupa 
w godz. 12.00 - 13.00 

Zajęcia świetlicowe
 ǧ Świetlica w Kolbarku - pon. - pt. w godz. 11.00 - 
15.00

Kryta pływalnia w Jaroszowcu:
 ǧ Basen czynny od wtorku do piątku w godz. 11.00 
-20.00, a w soboty i niedziele w godz. 11.00 - 
19.00

 ǧ W okresie wakacji dla dzieci z gminy Klucze 
wstęp wolny od wtorku do soboty od 13.00 do 
14.00

 ǧ 6.07. godz. 21.00 - Kino pod chmurką - “Nasz 
najlepszy rok” (wstęp wolny)

KALENDARIUM
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ZDROWIE i URODA
ALERGOLOG
Agata Piegza-Stępniewska. Centrum Medyczne 
S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 
32 7546222, www.cms5.pl

Monika Godulska. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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. 
Kompresjoterapia (leczenie niewydolności 
żylnej), konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. 
Centrum Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 
64. Przyjmuje w środę, piątek od 16.00. Rejestra-
cja 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.
Krzysztof Buczkowski. Centrum Medyczne S5, 
ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
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. 
Centrum Medyczne S5, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 
63. Poniedziałek 16.30 – 19.00. Rejestracja tel. 
668 127 238, (32) 754 62 22.
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 
1 0  0 0 .  J e d e n  C ZWA RT E K  w  m i e s i ą c u 
17:20‒19:30.

CHIRURG NACZYNIOWY
Aleksander Czajka. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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.

Łukasz Szkółka. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

CHIRURG ORTOPEDA
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Ortopeda: dr n. med. Marcin Pierchała,  
dr n. med. Adam Pala, lek. med. Mahdi  
Al-Jeabory, dr hab. n. med. Tomasz Bielecki.  
Rejestracja (32) 62 61 732.

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.

Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21.

Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji 
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., pt. 
Od 17.00. Tel. 32 643 32 12.

Waldemar Pasich, specjalista 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.

Wojciech Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

CHOROBY ZAKAŹNE 
Maria Izdebska lek. specjalista chorób zakaźnych 
diagnostyka i leczenie schorzeń wątroby  
Olkusz, kr. K. Wielkiego 64 pok.11/I piętro.Reje-
stracja 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.

ENDOKRYNOLOG
Agnieszka Żak-Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl.

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. Centrum Medyczne S5 Olkusz, ul. 
K. K. Wielkiego 63. Poniedziałek 16.30 – 19.00. 
Rejestracja tel. 668 127 238, (32) 754 62 22.

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
Agnieszka Sikora-Puz. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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
Katarzyna Matyjaszczyk-Zbieg. Centrum 
Medyczne S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 
668127238, 32 7546222, www.cms5.pl
Marek Grabka. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63,  Olkusz.  Tel .  668127238,  
32 7546222, www.cms5.pl
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.

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.
Wioletta Kot. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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 NATURALNA
Pijawki, świecowanie uszu, masaż, bańka próż-
niowa, ogniowa, antycelulitowa. Gabinet „Twoja 
Aura”. Olkusz, Sławkowska 5. Tel. 604 135 486.

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.

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.

Przemysław Puz. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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.

Anna Orlicka-Mosiej. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 32 
754 62 22, www.cms5.pl

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, 
W T O R E K  1 2 : 0 0 ‒ 1 7 : 0 0 ,  C Z W A R T E K 
10:00‒15:00.

ONKOLOG
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
Centrum Medyczne S5 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 
63. Poniedziałek 16.30-19.00. Rejestracja  
tel. 668 127 238, (32) 754 62 22.

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. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63A I p. (naprzeciwko 
PZU). Tel. 517 952 536. www.podologolkusz.pl

Nowość! Specjalistyczna pielęgnacja stóp, 
pedicure leczniczy. Sun & Onyx Olkusz,  
ul. Sławkowska 5. Tel. 698 919 343. Facebook: 
gabinet zdrowych stóp.

PSYCHIATRIA 
/PSYCHOTERAPIA
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.

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

Gabinet lekarski Anna Chmiest, psychiatra, 
psychoterapeuta. Przyjmuje codzienie. Rejestra-
cja 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

PULMONOLOG
Szymon Skoczyński. Polisomnografia. Centrum 
Medyczne S5, ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 
668 127 238, 32 754 62 22, www.cms5.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
Elżbieta Semik-Grabarczyk. Centrum Medyczne 
S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 
32 7546222, www.cms5.pl
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STOMATOLOGIA
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. Olkusz, 
kr. Kazimierza Wlk. 54a. Gabinet stomatologiczny 
czynny poniedziałek 10.00‒18.00, środa 
9.30‒18.00. Tel. (660)725411.

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

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

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

Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12‒19. Tel.  
606 654 777.

Ewa Haberka lekarz stomatolog. Olkusz, ul. 
Witosa 14. Telefon: 668 178 832.

Gabinet Stomatologiczny „DUO-DENT” lek. 
dent. K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmi-
st-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 przyj-
muje lek. stom. Grażyna Batko.

— ortodonta

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

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

URODA
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, ko smetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.  
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabra-
zja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.
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.
Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa laser LightSheer, 
fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezo-
terapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi 

dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 
60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.  
570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.pl

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

Salon kosmetyczno-fryzjerski „ButerflyEffect”. 
Fotoodmładzanie, depilacja laserowa, lipolaser, 
mezoterapia igłowa. Tel. 535 544 028. Anna 
Piekarz – makijaż permanentny -20 %. Olkusz, ul. 
Sławkowska 13. Tel. 691 197 624.

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.
Marek Pogodziński. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
Piotr Piątek. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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

06-07-2018	 Piątek	 ul.	K.	K.	Wielkiego	24

07-07-2018	 Sobota	 ul.	K.	K.	Wielkiego	60

08-07-2018	 Niedziela	 ul.	Legionów	Polskich	14

09-07-2018	 Poniedziałek	 ul.	K.	K.	Wielkiego	28

10-07-2018	 Wtorek	 ul.	Buchowieckiego	15	A

11-07-2018	 Środa	 ul.	Konopnickiej	4

12-07-2018	 Czwartek	 ul.	Mickiewicza	7

Strony medyczne Przeglądu Olkuskiego
to skuteczna forma promocji usług zdrowotnych!
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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:

R E K L A M A

Ogłoszenia 
drobne 

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

R E K L A M A Kolejny rok Akademii 
Przyszłości na finiszu

OLKUSZ
Piotr Kubiczek

15. edycja Akademii Przyszłości 
dobiegła końca. Olkuskie kolegium 
sztandarowego obok Szlachetnej 
Paczki projektu Stowarzyszenia 
WIOSNA ponownie zlokalizowane 
było w Szkole Podstawowej nr 4. 
Przez ostatni rok dzieci ze swo-
imi wolontariuszami pracowały na 
sukcesy nie tylko naukowe, ale i te 
związane z poszerzaniem swoich 
pasji i zainteresowań.

Ostatnim punktem kolejnego ro-
ku w AP była Gala Sukcesów, gdzie 
podsumowano dotychczasową działal-
ność tej najbardziej niezwykłej Aka-
demii w kraju. Otóż wzorem uczelni 
wyższych, każdy z małych studentów 
otrzymuje swój indeks, z tą jednak 
różnicą, że zamiast ocen i zaliczeń 
wpisywane są do nich sukcesy. Inna 
jest również zasada zajęć. Nie prowa-
dzą ich profesorowie, tylko tutorzy, 
a więc wolontariusze działający ze 
swoimi podopiecznymi w myśl hasła 
projektu „od porażki w szkole do suk-
cesu w życiu”. Co ważne wolontariusze 
nie przybierają postaci nauczycieli. Są 
dla dzieci przyjaciółmi i mentorami.

- Rzeczywiście, forma naszej Aka-
demii jest niespotykana. Wspólnie 
z wolontariuszami i dziećmi tworzymy 
jedną drużynę, z którą wciąż uczymy 
się czegoś nowego. Obowiązki szkol-
ne, pomoc w nauce to nie wszystko. 
Staramy się pokazywać naszym pod-
opiecznym, że od marzeń do ich speł-
nienia droga jest naprawdę krótka. 
Trzeba tylko mocno chcieć – zauważa 
Patryk Kaszuba, dotychczasowy lider 
AP w Olkuszu, a od niedawna już ko-

ordynator regionalny ogólnopolskiego 
projektu, któremu patronuje ks. Ja-
cek Stryczek.

Przez ostatnie miesiące dziewiąt-
ka młodych studentów pod okiem 
swoich tutorów nawiązała w kilku 
przypadkach naprawdę mocne rela-
cje. Wspólne spotkania raz w tygodniu 
to wymóg jeśli chodzi o udział w AP, 
jednak nikt w tym środowisku nie 
traktuje tych zajęć jako obowiązek. 
To czysta przyjemność. - To także bu-
dowanie więzi oraz poczucia odpowie-
dzialności i pracy w zespole – dodaje 
Patryk Kaszuba. Oprócz wspomnia-
nych już cotygodniowych spotkań, 
dzieci brały udział w kolegialnych wy-
darzeniach, następną edycję Akademii 
Przyszłości rozpoczynając i kończąc 
w murach wyższych uczelni. Ma to 
być natchnienie na przyszłość, rów-
nież tą naukową.

Atrakcyjnym punktem projektu, 
jest tzw. Fotel Prezesa. Dzieci w asy-
ście swoich wolontariuszy odwiedzają 
znanych ludzi w lokalnym środowisku. 
Po ubiegłorocznej wizycie w gabinecie 
burmistrza Romana Piaśnika przyszła 
pora na odwiedziny w firmie Boltech 
i bezpośrednio u jej prezesa Józefa 
Sareckiego, który zadbał o dodatko-
we atrakcje.

Koniec 15. edycji Akademii Przy-
szłości jest też równoznaczny z począt-
kiem kolejnej, 16. edycji. O ile dzieci 
zgodnie ze szkolnym kalendarzem ma-
ją wakacje, o tyle rozpoczął się gorą-
cy czas dla koordynatorów projektu. 
Wszystko przez rekrutację wolonta-
riuszy, którzy już od października roz-
poczną następną „bitwę” o marzenia 
swoich podopiecznych. Trwa nabór do 
drużyny SuperW. Szczegóły związane 
z pracą tutora i wymagania stawiane 
wolontariuszom dostępne są pod ad-
resem: https://akademiaprzyszlosci.
org.pl/strefa-tutora.

- Na zakończenie, pragnę wszyst-
kim serdecznie podziękować nie tylko 
za pracę włożoną w nasze kolegium, 
ale również i za serce. Podziękowania 
kieruję też w stronę wszystkich firm 
i instytucji, dzięki którym mogliśmy 
uatrakcyjnić naszą działalność – pod-
kreśla Patryk Kaszuba.

W kończącej się 15. edycji Aka-
demii Przyszłości udział wzięło 2300 
dzieci. Szkoły wskazują najsłabszych 
uczniów, a „Systemowe Motywatory 
Zmiany” sprawiają, że podopieczni AP 
mają być przygotowani do dorosłego 
życia. Nie zmienia się ich świata, nie 
usuwa się im przeszkód z drogi, tylko 
uczy, jak sobie w tym świecie radzić.

KUPIĘ	-	SPRZEDAM

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

najlepiej. Tel.(512)898278.

 ǧ Sprzedam owies Tel.(664)693622.

POZOSTAŁE
 ǧ Autoskup- każda marka, każdy stan. 

Tel.(793)999910.

USŁUGI
 ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA „Jupiter” 

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

- twarde (duża ilość kolorów), 
bindowanie, termobindowanie, 
bigowanie, złocenie metodą 
termodruku.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

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

 ǧ Naprawa komputerów PC, laptopów, 
tabletów. Tel.(601)623740. Dojazd do 
klienta.

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

BUDOWLANE

 ǧ Malowanie, wolny termin! Tel.
(799)914521.

ELEKTROTECHNICZNE

 ǧ Naprawa telewizorów. Tel.
(791)849525.

FINANSOWO	-	PRAWNE

 ǧ Lombard Tomasz Kiełtyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne 8-20, 

skup i sprzedaż złota, atrakcyjne ceny, 
super warunki. Tel.(512)777884.

 ǧ Szybka gotówka. Tel.(32)2600033, 
(516)516611. Pośrednik CDF S.C. firmy 
MATPOL FINANSE sp. z o.o.

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

OKOLICZNOŚCIOWE

 ǧ 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.

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

MOTORYZACJA
 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA 

I PROFESJONALNE NARZĘDZIA 
SAMOCHODOWE 
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz, ul. Sikorka 21. 
Tel.(32)6450660, czynne: 8-19.

 ǧ AUTO-PLAST sp.j. 
- naprawy powypadkowe 
- diagnostyka komputerowa 
- elektronika 
- naprawy bieżące 
- części i akcesoria 

- lakiery samochodowe już od 17 zł/100 
ml 
- lakiery spray do wszytkich 
pojazdów!!! 
- chemia samochodowa. 
- serwis i naprawa klimatyzacji 
Olkusz, al. Tysiąclecia 1B, Tel.
(32)7547633, (601)445721, (695)634005.

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

 ǧ AUTO SKUP GOTÓWKA, OSOBOWE 
I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE MARKI I 
ROCZNIKI, NAJLEPSZE CENY, DOJAZD. 
TEL.(515)274430, (602)871305.

 ǧ POMOC DROGOWA. Tel.(695)634005.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

LOKALE	UŻYTKOWE

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

PRACA
 ǧ Przyjmę do biura spedytora na 

transport międzynarodowy, znajomość 
j.angielskiego, również do przyuczenia. 
Tel.(509)020901.

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

 ǧ Firma zatrudni ślusarzy/ monterów 
konstrukcji stalowych/ spawaczy oraz 
operatorów obrabiarek skrawających. 
Zakres działań: Małopolska oraz Śląsk. 
Umowa o pracę. Kontakt w godzinach: 
07:00-15:00. Tel.(660)783892.


