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Wszystkie gminy z powiatu olkuskiego otrzymały 
dotacje dla OSP. Na co zostaną przeznaczone?
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Stary Olkusz, osiedle Pakuska, Bukowno  
– kiedy mieszkańcy doczekają się drogowych 
remontów?  strona 4

W tym roku na mapie Tour de Pologne  
zabrakło Olkusza. Dlaczego tak się stało?
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Egzamin na prawo 
jazdy w Olkuszu.  

Co na to mieszkańcy?

olkusz
Wiola�Woźniczko

W Olkuszu na terenie przyległym 
do  II LO przy ul. Żeromskiego powiat 
planuje utworzenie filii Małopolskiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego. Wów-
czas  byłaby możliwość  zdawania 
w  Olkuszu  egzaminów  na  prawo 
jazdy kategorii A i B. O tych planach 
rozmawiano  podczas  konsultacji 
w starostwie. Utworzenie filii to dobry 
pomysł, lokalizacja według niektórych 
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P O D Z I Ę K O W A N I A

Egzamin na prawo jazdy w Olkuszu. Co na to mieszkańcy?
uczestników spotkania nie jest trafio-
na, tworząc filię należy wyeliminować 
wszelkie  uciążliwości    – wynika  ze 
spotkania.

Jaka jest wstępna  
koncepcja?

Jeden  z  poziomów  II  LO  prze-
znaczony  na  sale  egzaminacyjne, 
budowa placu  egzaminacyjnego po-
między kompleksem szkolnym a ulicą 
Orzeszkowej, plac postojowy dla filii 
MORD–u (na którym ma stacjonować 
8  pojazdów),  nowe  ogólnodostępne 
miejsca  postojowe  –  tak w  skrócie 
wygląda  wstępna  koncepcja  filii 
MORD–u.

-Marszałek Jacek Krupa i dyrek-
cja Małopolskiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego  dali  zielone  światło  dla 
utworzenia filii w Olkuszu. Po niemal 
30-letniej  przerwie  znów można  by 
zdawać  egzaminy  na  prawo  jazdy 
kat.  A  i  B  na  miejscu.  Mówimy 
o kompleksie szkolnym i przedszkolu, 
musimy więc wziąć pod uwagę przede 
wszystkim bezpieczeństwo najmłod-
szych.  Trzeba  się  oczywiście  liczyć 
z tym, że będzie większy ruch. Mamy 
uzgodnione, z dyrekcją MORD–u, że 
egzaminy praktyczne nie będą odby-
wać się wcześniej niż o 8.30 – 9.00, 
bo większość dzieci dotrze już wtedy 
na lekcje. Część szkoły z salami egza-
minacyjnymi będzie całkiem autono-
miczna.  Twierdzenia,  że  będzie  tam 
hałas  i  zanieczyszczenie  powietrza 
są mocno przesadzone. Wokół działki 
mamy naturalny  filtr  zieleni,  a  jeśli 
będzie potrzeba dokonamy kolejnych 
nasadzeń. Bardziej  obawiałbym  się 
smogu  z  kominów – mówi  starosta 
Piasny.

Szef powiatu zaznaczył, że ośro-
dek  pomoże  pewnym  sensie  utrzy-
mać  budynek  szkoły.  -Wskaźniki 
demograficzne mówią jednoznacznie, 
że młodzieży  w  długoletnim  cyklu 

nie  będzie  przybywać  na  ziemi  ol-
kuskiej.  Koszty utrzymania  szkoły, 
w której ubywa uczniów, rosną. Filia 
MORD-u byłaby niejako „kroplówką” 
dla  szkoły  –  argumentował  Paweł 
Piasny.

W planach jest też budowa ogól-
nodostępnych miejsc  postojowych. 
Z wyliczeń wynika,  że mogłoby  ich 
być 83. Mają z nich korzystać zarów-
no osoby przyjeżdżające do ośrodka 
egzaminacyjnego  jak  i  okoliczni 
mieszkańcy.

Zabrakło rozmów z gminą
Teren,  na  którym  znajduje  się 

II  LO  i  SP  10  jest współwłasnością 
gminy (55 proc.) i powiatu (45 proc.). 
-Dlaczego  pan  starosta  rozpoczął 
rozmowy najpierw  z  urzędem mar-
szałkowskim  i MORD–em,  a nie  ze 
współwłaścicielem  działki?  O  ile 
starosta  może  wynajmować  sale 
w  szkole,  to  reszta  nieruchomości 
nie ma podziału geodezyjnego i na te 
wszystkie działania musi Pan starosta 
uzyskać zgodę. Żadnych oficjalnych 

informacji z Pana strony nie mamy. 
Czy  informował Pan dyrekcję SP 10 
i przedszkola o tych planach?– pytała 
Paulina Polak, dyrektor Samorządo-
wego Zespołu Edukacji w  olkuskim 
magistracie.

-Ta lokalizacja jest jedyną, która 
spełnia  standardy. O  ośrodku była 
rozmowa podczas wyjazdowego  po-
siedzenia  zarządu województwa,  na 
którym  był  obecny  przedstawiciel 
gminy;  były  też  rozmowy  z  gminą 
na  temat  części  przejazdu. Gmina 
Olkusz może wskazać inną lokalizację 
filii, ale powiat nie dysponuje innym 
terenem  spełniającym warunki  do 
utworzenia  ośrodka  egzaminacyj-
nego.  Pytania  rodziców  uczniów, 
głównie  dotyczące  bezpieczeństwa, 
też  były  do  nas  kierowane.  Ja  na 
przykład spotkałem się z pozytywnym 
oddźwiękiem. Dzisiejszego spotkania 
mogło nie być, bo to nie podlega pod 
konsultacje, ale chcemy na ten temat 
rozmawiać. My nie wbijamy  łopaty 
w budowę placu,  tylko przygotowu-
jemy  się  proceduralnie.  Będziemy 

czynić kolejne starania: podpiszemy 
list intencyjny z marszałkiem i zwró-
cimy  się  do  burmistrza,  czy  jest 
blokada czy zgoda. Zwrócimy się do 
gmin  o współfinansowanie,  ale  nie 
będziemy  żebrać  o  pieniądze,  jeśli 
robimy coś dobrego dla mieszkańców. 
Otwierając filię MORD–u podnosimy 
rangę Olkusza. Ciągle  słyszymy,  że 
Kraków nas nie dostrzega. Mam na-
dzieję,  że Olkusz  zyska w  rankingu 
popularności  miast  Małopolski  – 
dodał starosta.

Podczas  spotkania  padła  też 
propozycja omówienia tematu z wła-
dzami miasta. -Bardzo dobrze, że są 
te konsultacje. Powinniśmy wsłuchać 
się w głosy mieszkańców, wyciągnąć 
wnioski i szukać kompromisu. Ja też 
jestem  zwolennikiem  tego  ośrodka, 
ale  czy  to musi być na środku naj-
większego  osiedla?  Zaproponował-
bym,  aby  takie  spotkanie  starosta 
zorganizował  z  władzami miasta, 
bo  rzeczywiście  ta  nieruchomość, 
gdzie ma  powstać  filia MORD-u  to 
współwłasność. Ja bym od tego zaczął 

– mówił  radny powiatowy Sławomir 
Sztaba.

Co na to mieszkańcy?
Wątpliwości budzi przede wszyst-

kim kwestia  bezpieczeństwa  dzieci, 
emisja  spalin,  hałas,  zwiększenie 
natężenia ruchu kołowego, lokalizacja 
inwestycji  kosztem  boiska. Miesz-
kańcy  sugerowali,  że może  dobrym 
rozwiązaniem  byłoby  wykonanie 
placu  egzaminacyjnego  z  północnej 
strony,  omijając  przedszkole  albo 
zrobienie wyjazdu z placu od strony 
północnej.  -Po  tej  stronie  są  duże 
spadki terenu. W przypadku wyjazdu 
z placu rozważaliśmy takie rozwiąza-
nie, ale jest to niemożliwe z punktu 
widzenia przepisów. Wyjazd z placu 
musi  bowiem  prowadzić  na  drogę 
publiczną – wyjaśniał starosta.

Podczas  spotkania pytano,  dla-
czego  konsultacje  odbywają  się 
w siedzibie starostwa, a nie na osiedlu 
Młodych.  -  Przecież  to mieszkańcy 
osiedla  będą  najbardziej  będą  naj-
bardziej narażeni na uciążliwości. Czy 

plac egzaminacyjny nie będzie budo-
wany kosztem terenu przeznaczonego 
na boisko? Jak daleko będzie on od 
zabudowy? Co do potrzeby powstania 
ośrodka w Olkuszu  –  nie  ulega  to 
wątpliwości.  Trzeba  o  o  to walczyć, 
ale tak, by było to jak najmniej uciąż-
liwe - mówił przewodniczący zarządu 
osiedla Młodych Jan Durański.

„Elki” dają dobry przykład
Głos w dyskusji zabrał właściciel 

Szkoły Nauki  Jazdy  „Marzanna”.  - 
Podzielam Państwa obawy, ale proszę 
zwrócić uwagę, że my tak naprawdę 
spowalniamy ruch do przepisowych 
prędkości. Pojazdy szkoleniowe chyba 
jako jedyne jeżdżą zgodnie z przepisa-
mi,  zawsze ustępując  pieszym. My, 
instruktorzy, nadal będziemy jeździć 
z  kursantami  zarówno po Olkuszu, 
jak i po aglomeracji śląskiej czy Kra-
kowie. Co do hałasu – motocykle co 
roku przechodzą badania techniczne, 
są wyposażone fabrycznie w tłumiki. 
Potężny hałas generuje się na  torze 
wyścigowym,  a  nie  na  placu  egza-
minacyjnym. W Dąbrowie Górniczej 
ośródek zlokalizowany jest naprzeciw 
placu zabaw. Tam jest strefa zamiesz-
kania,  często  przechodzą  rodzice 
z  dziećmi.  Pojazd  szkoleniowy  jest 
jednym  z nielicznych,  który  zawsze 
ustępuje  pieszym.  Gdy  tworzono 
ośrodek  egzaminacyjny w Oświęci-
miu,  były  podobne  protesty.  Teraz 
mieszkańcy  się  cieszą,  bo w końcu 
ktoś  zaczyna  respektować  przepi-
sy  –  opowiadał  Rafał  Krzyszowski 
z „Marzanny”.

Podczas spotkania mówiono też 
o możliwości budowy boiska przy  II 
LO, ogrodzeniu terenu szkolnego czy 
zagospodarowania  terenu  zielonego 
przy  planowanym placu  egzamina-
cyjnym. 

-Daję słowo, że jeśli uda nam się 
tę filię uruchomić, zrobimy wszystko, 
aby zminimalizować wszelkie uciąż-
liwości. Mówię to jako ojciec czwórki 
dzieci – podsumował spotkanie sta-
rosta Paweł Piasny.

Kierunek Częstochowa!
olkusz

Piotr�Kubiczek

W czwartkowy poranek 9 sierpnia, 
pod hasłem przewodnim „Wiara 
i Patriotyzm” w kierunku Jasnej 
Góry wyruszyła XXVII olkuska Pie-
sza Pielgrzymka. Setki pątników do-
trą do Częstochowy w poniedziałek.

Jak co roku trud pielgrzymowa-
nia podjęło spore grono mieszkańców 
całego powiatu olkuskiego, choć fre-
kwencja wśród pątników systematycz-
nie spada. - Powody są różne, głównie 
obowiązki zawodowe lub plany waka-
cyjne. Ale cieszymy się, że są z nami 
całe  rodziny.  To  gwarancja,  że  idea 
pielgrzymowania pod obraz Matki Bo-
skiej Częstochowskiej zostanie przeka-
zana następnym pokoleniom – mówi 
dyrektor pielgrzymki ks. Paweł Tracz.

Trudno jednoznacznie stwierdzić 
ile osób zdecydowało się ruszyć w dro-
gę, bo część z pątników do różnoko-
lorowych grup dołączyło w ostatniej 
chwili,  a  inni  z  racji  swoich  innych 
zobowiązań pojawiać się będą na tra-
sie wieczorami lub w kolejnych dniach 
wędrówki.

XVII  Piesza Pielgrzymka na Ja-
sną Górę  tradycyjnie  rozpoczęła  się 
od mszy św. w olkuskiej bazylice, któ-
rej przewodniczył biskup sosnowiec-
ki Grzegorz Kaszak.  Po Eucharystii 
dziewięć grup wyruszyło w kierunku 
Klucz i stamtąd przez Rodaki dotrze 
wieczorem do malowniczego Podzam-
cza nieopodal Ogrodzieńca.  Pątnicy 
podczas pierwszego dnia  pokonają 
23 kilometry. Drugiego dnia przez Za-
wiercie, Włodowice i Mirów pielgrzy-
mi dotrą do Łutowca, skąd o świcie 
wyruszą w stronę Złotego Potoku. To 

właśnie  sobota  zapowiada  się naj-
bardziej krajoznawczo, bo i trasa wę-
drówki przebiega przez piękne zakątki 
jury. W Złotym Potoku w formie wie-
czornego apelu odbędzie się koncert 
zespołu Pielgrzym, którego członków 
połączyła właśnie piesza pielgrzymka 
na Jasną Górę i jej poprzedni dyrektor 
ks. Marek Bigaj.

Czwarty dzień wędrówki, a więc 
niedziela rozpocznie się od Euchary-
stii. Po mszy przez Siedlec, Krasawą 
i Przymiłowice pątnicy wieczorem do-
trą do Joachimowa, skąd już prosta 
droga na Jasną Górę.  Zakończenie 
pielgrzymki zaplanowano na wałach 
częstochowskich. W poniedziałek 13 
sierpnia o godz. 19:30 pod klasztorem 
odbędzie się uroczysta Eucharystia. 
Później autokarami pielgrzymi wrócą 

do domów i co za tym idzie, także do 
swoich obowiązków.

- To właśnie możliwość oderwania 
się na chwilę od codzienności w gronie 
przyjaciół pozwala co roku „naładować 
akumulatory” na kolejne miesiące. Za-
wsze jest za co dziękować – przyznaje 
Rafał Grzanka z grupy biało-czerwo-
nej z parafii św. Andrzeja Apostoła. - 
Zgadza się, to wyjątkowy czas, pełen 
refleksji, ale i radości. Intencje i powo-
dy, dla których idą ludzie są różne, ale 
wszyscy mamy ten sam cel – dodaje 
Aneta Ślusarczyk z grupy żółto-niebie-
skiej, od lat nazywanej grupą rodzin-
ną. Nie ma w tym przypadku, bowiem 
to właśnie tutaj można spotkać całe 
familie, często nawet trzypokoleniowe.

Każdy na szlaku bez względu na 
przynależność do parafii i koloru grupy 

jest sobie bratem i siostrą. Wzajemna 
pomoc to normalność, tak samo jak 
opieka służb medycznych i porządko-
wych. Pielgrzymka to wbrew pozorom 
także duże wyzwanie logistyczne. Ma 
ona nie tylko swojego szefa, ale tak-
że kwatermistrza, własny  transport 
oraz  grupę  ludzi  odpowiedzialnych 
za tworzenie namiotowych obozowisk. 
Sprawowane funkcje są więc tak samo 
różne jak powody wędrówki. Zgodnie 
z tym co mówią pielgrzymi, ważne że 
cel dla wszystkich jest jednakowy.

Chcesz zobaczyć jak wyglądały 
wyjście i pierwsze kilometry pątni-
ków? Koniecznie zajrzyj do naszej 
galerii zdjęć!
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O G Ł O S Z E N I E  S T A R O S T Y  O L K U S K I E G O

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O WA N Y

Załóżmy, że rzucasz kostką. Umówiłeś się, że jeśli 
wypadnie szóstka zapłacisz karę w wysokości 10$. Jak 
myślisz, wypadnie szóstka? 

Załóżmy teraz, że zamiast grać w kości grasz 
w rosyjską ruletkę – w sześciokomorowym magazynku 
znajduje się tylko 1 pocisk. Jak myślisz, czy po 
naciśnięciu spustu padnie strzał?  

Statystyka, a także nasz rozsądek podpowiada, 
że w obu przypadkach prawdopodobieństwo jest 
identyczne lecz w drugim przypadku może skończyć 
się tragicznie. 

 
 
Panie Burmistrzu,
dwa tygodnie temu zapytałem Pana o konkrety, 

o wysokość zadłużenia, o oszczędności, o pieniądze, 
o to co się z nimi stało, skoro do dnia dzisiejszego 
nie widać efektów Pańskich rządów. Niestety nie 
uzyskaliśmy na te pytania odpowiedzi.

Mimo to, dzisiaj chcę zadać kolejne pytania, jakże 
ważne z punktu widzenia wszystkich mieszkańców, 
a szczególnie młodego pokolenia. Chcę poruszyć 
kwestie związane z majątkiem, a raczej tym co się 
z nim dzieje pod Pańskimi rządami.  

 
Przypominam, że idąc cztery lata temu do 

wyborów kontestował Pan sprzedaż majątku 
gminnego i gwarantował, że zatrzyma ten trend. 

Niestety była to kolejna kłamliwa obietnica. 
Niestety kontynuuje Pan ścieżkę wyznaczoną 
przez poprzedników dokonując sukcesywnej 
sprzedaży majątku Gminy!

Od chwili, kiedy został Pan zaprzysiężony na 
urząd Burmistrza do dnia dzisiejszego, sprzedał 
Pan majątek warty kilkanaście milionów 
złotych. Nie Pański majątek, a gminny, czyli nas 
wszystkich – mieszkańców gminy Olkusz.

Pytam Pana:
1. Co Olkusz zyskał na tych transakcjach? 
2. Co stało się z tymi pieniędzmi,  

gdzie zostały zagospodarowane?
3. Ile Pan pozyskał nowych nieruchomości 

w tym czasie?
4. Ile nowych terenów budowlanych 

utworzył?
5. Ile działek uzbroił w media? 
 
Ba, Pan nie zaprzestał wyprzedaży majątku 

gminnego, wręcz przeciwnie. Wystarczy zajrzeć na 
strony urzędu, by dowiedzieć się, że zdecydował Pan 
o sprzedaży kolejnych nieruchomości wartych wiele 
milionów złotych! Bardzo zżera mnie ciekawość na 
co idą te pieniądze, skoro ani żadnych porządnych 
inwestycji w Olkuszu nie ma, a i dług gminy wynosi 
kilkadziesiąt milionów złotych. 

Kilkadziesiąt milionów odziedziczonego kredytu 
po Pańskich rządach. 

Kilkadziesiąt milionów kredytu, które będziemy 
musieli spłacać w latach przyszłych. 

Kilkadziesiąt milionów, które zamiast na inwe-
stycje i rozwój pójdą na spłatę długu.

Czy tak postępuje prawdziwy gospodarz?
Czy obca jest Panu wiedza, że majątek sprzedaje 

się tylko raz?
Przypominam Panu, że kwota o jakiej mówi-

my patrząc na całą kadencję przekracza ponad  
100 000 000 pln (sto milionów złotych). Gdzie się 
podziały te miliony?

Jestem pewien, że spora część mieszkańców zna 
odpowiedzi na powyżej zadane pytania, ale z chęcią 
chciałaby je usłyszeć od Pana. Bo przecież to Pan 
obiecywał rozwój, miejsca pracy, atrakcyjne tereny. 
Pan to wszystko obiecał, proszę Pana. I co?

Kolejny raz prosimy… nie, żądamy odpowiedzi na 
te pytania!

 Sebastian Tomsia 

List Otwarty do Romana Piaśnika, Burmistrza Olkusza
Część III

Panie Burmistrzu, finanse są jak wchodzenie po drabinie,  
każdy wie jak się to robi, lecz nie każdy wie gdzie ją przystawić…
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I N F O R M A C J A
Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Bukownie  
pod adresem www.umbukowno.pl  

i w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się 
pełny tekst ogłoszenia o naborze na stanowisko

Inspektora  
w Referacie Przedsięwzięć Publicznych.

Wasze interWencje

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY BOLESŁAW

O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM 
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAW WRAZ 
Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 11 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.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) 

z a w i a d a m i a m 
o podjęciu przez Radę Gminy Bolesław Uchwały Nr XLIV/417/2018 Rady Gminy 
Bolesław z dnia 06.08.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/371/2018 
Rady Gminy Bolesław z  dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bolesław i przystąpieniu do sporządzania zmiany studium 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Zmiana studium sporządzana będzie w szczególności w zakresie:
1) Aktualizacji zapisów dotyczących parametrów zagospodarowania terenu.
2) Aktualizacji przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa 

od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń;
3) Stawów osadowych ZGH „Bolesław” w Bukownie;
4) Rozwoju komunikacji drogowej;
5) Obiektów zabytkowych;
6) Zbiornika wód podziemnych;
7) Złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych;
8) Przebiegu rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia;
9) Kierunków i zasad zagospodarowania w zasięgu terenów oznaczonych sym-

bolami MNi30, UI3, UH15, UM2, UM4, UM3, UM5, UM6, UP12, UP18, UP19, 
UP21, UP22, UP22a, UP24, UZ1 w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla części gminy Bolesław, obejmującej miejscowości Bo-
lesław, Laski, Kolonia i Hutki przyjętym Uchwałą Nr XXVI/244/2016 Rady 
Gminy Bolesław z dnia 28 grudnia 2016r.”

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania zmiany studium 
i prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Gminy Bolesław: ul. Główna 58, 
32-329 Bolesław, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym na adres: boleslaw@gminaboleslaw.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.09.2018 roku. 
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Bolesław.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek 
(nazwa sołectwa oraz nr nieruchomości). Uprzejmie prosimy o dołączenie do 
wniosku mapki, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której 
dotyczy wniosek. 

Wójt  Gminy Bolesław
/-/ Krzysztof Dudziński

WÓjT GMINY BOLESŁAW
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, 
ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony 
jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy. 

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

Na remonty trzeba poczekać
olkusz

Wiola�Woźniczko

Droga w fatalnym stanie, niedokoń-
czony chodnik – takie interwencje 
dotyczące infrastruktury na olku-
skim osiedlu Pakuska trafiły do 
naszej redakcji. Kiedy mieszkańcy 
mogą spodziewać się oczekiwanych 
remontów?

- Aktualny stan ulicy Strzelców 
Olkuskich  to  po  prostu  skandal! 
W kółko remontowane są w Olkuszu 
te same ulice, po kilka razy, a o tej wi-
dać wszyscy zapomnieli. Odwiedziny 
rodziny i znajomych z innych części 
Olkusza zawsze zaczynają się od tego 
samego pytania: kiedy w końcu będzie 
remont, bo strach jechać autem, żeby 
czegoś nie urwać – stwierdza  jedna 
z mieszkanek osiedla Pakuska.

Remont drogi, którą administruje 
gmina, na pewno nie będzie wykonany 
w tym roku. - Biorąc pod uwagę skalę 
prowadzonych w tym roku inwestycji, 
nie jest możliwe, byśmy w tym roku 
mogli wygospodarować dodatkowe 

środki w budżecie. Remont ul. Strzel-
ców Olkuskich zostanie przedstawiony 
jako propozycja do przyszłorocznego 
budżetu Gminy Olkusz  - wyjaśnia 
rzecznik prasowy olkuskiego magi-
stratu Michał Latos.

Kolejna  interwencja  z  tej  samej 
ulicy, która trafiła do naszej redakcji, 
dotyczy chodnika. Kilka tygodni temu 
pisaliśmy o modernizacji  placu  tar-

gowego przy ul. Osieckiej oraz chod-
nika przy ul. Strzelców Olkuskich 1 
i 1a na odcinku 108 metrów. Obydwa 
przedsięwzięcia  to  część Gminnego 
Programu Rewitalizacji. Modernizacja 
chodnika kosztowała 48 141,66 zło-
tych, a okres gwarancji wynosi 10 lat.

-  Plac  jest  fajny,  ale  ten  chod-
nik wzdłuż bloku przy ul. Strzelców 
Olkuskich  to  jakaś porażka. Może 

wygląda ładnie, ale czemu nie zrobio-
ny do końca? Zostawili parę metrów 
ze  starych płyt  chodnikowych.  Przy 
mostku na Babie i schodkach po obu 
stronach nowego chodnika jest kilka 
centymetrów różnicy między nowym 
a starym trotuarem. Nie dało się tego 
zrobić na równo? Dla osób starszych 
czy niewidomych to nie jest wygodne, 
a wręcz niebezpieczne – napisała do 
nas olkuszanka.

Problem z wyremontowaniem tro-
tuaru do końca  spowodowany  jest 
kwestiami własnościowymi gruntu, na 
którym się znajduje. Gmina wykona-
ła prace na swoim terenie. - Chodnik 
przebiega nie tylko po terenie Gminy 
Olkusz, ale też przez grunty spółdziel-
ni. Wykonaliśmy swoją część chodni-
ka, kontynuację  robiła spółdzielnia. 
Interweniowaliśmy  już w ADM  -  ie, 
że chodnik na terenie Spółdzielni jest 
naszym zdaniem źle wykonany. Chce-
my ten chodnik wykonać do końca, 
jednak najpierw  to  spółdzielnia  po-
winna wykonać  swoją  część,  która 
jest w  środku, byśmy mogli  konty-
nuować prace po swojej części - mó-
wi Michał Latos.

Remont uzależniony  
od dotacji

Bukowno
Wiola�Woźniczko

Lato to czas drogowych remontów. 
Nasi Czytelnicy często interweniują 
w sprawie prowadzonych moderni-
zacji, ale i pytają o zapomniane ich 
zdaniem drogi. Tak jest na przykład 
z ul. Mostową w Bukownie.

- Czy burmistrz zainteresuje się 
w końcu tą drogą? - pytają mieszkań-
cy  za naszym pośrednictwem wła-
dze miasta.

- Stan techniczny nie tylko samej 
nawierzchni,  ale  też  całego  korpu-
su drogi pomiędzy ulicami Borowską 
i Mostową (nazywaną potocznie „ob-
wodnicą”) od lat znajduje się w obsza-

rze bezpośredniego  zainteresowania 
burmistrza oraz radnych Rady Miej-
skiej. Jest to dziś bowiem najbardziej 
zdegradowany odcinek drogowy w na-
szym mieście – czytamy w odpowie-
dzi nadesłanej  z Urzędu Miejskiego 
w Bukownie.

Magistrat  informuje,  że  Biuro 
Eksperckie Nawierzchni Drogowych 
z Bolechowic we współpracy  z  Poli-
techniką Krakowską opracowało na 
zlecenie Gminy Bukowno ekspertyzę 
stanu nawierzchni asfaltowej wybu-
dowanej w 2004  roku  tzw.  „obwod-
nicy” o długości 1,2 km. Ekspertyzę 
zlecono,  aby ustalić  przyczyny  licz-
nych uszkodzeń pojawiających  się 
na nawierzchni. W tym celu przeana-
lizowano dokumentację projektowej; 
wykonano m.  in.  analizę  kategorii 

obciążenia ruchem na podstawie po-
miarów ruchu, odwierty w konstrukcji 
nawierzchni  i  analizę  grubości  po-
szczególnych warstw korpusu drogi, 
badania laboratoryjne dolnych warstw 
korpusu drogowego w zakresie uziar-
nienia. Autorzy opracowania zapropo-
nowali naprawę nawierzchni drogi, 
przede wszystkim z użyciem tzw. geo-
siatki szklano - węglowej.

- W budżetach miasta Bukowno 
na 2016 rok oraz na 2017 rok rezer-
wowane zostały środki finansowe na 
wykonywanie niezbędnych prac na-
prawczych na  „obwodnicy”, w  tym 
także frezowania nawierzchni w miej-
scach największych nierówności (lo-
kalnych obniżeń i wyniesień). Obecnie 
w Referacie Przedsięwzięć Publicz-
nych Urzędu Miejskiego w Bukownie 

trwają intensywne prace nad przygo-
towaniem kompletnej dokumentacji, 
pozwalającej złożyć wniosek do Wo-
jewody Małopolskiego  o  dofinanso-
wanie z budżetu państwa gruntownej 
przebudowy tej drogi w ramach „Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019”. Ze względu na szeroki zakres 
prac i finansową wartość tak dużego 
zadania do jego realizacji niezbędne 
będzie pozyskanie środków zewnętrz-
nych – wyjaśnia sekretarz miasta Bu-
kowno Marcin Cockiewicz.

Termin  składania wniosków do 
tegorocznego naboru upływa 15 wrze-
śnia. Jeśli uda się uzyskać dotacje, 
wówczas remont mógłby zostać zre-
alizowany w przyszłym roku.

Ul. Stary Olkusz  
pod wodą

olkusz
Piotr�Kubiczek

Od wielu lat po intensywnych opa-
dach deszczu ul. Stary Olkusz za-
mienia się w sadzawkę. Drogą nie 
można przejść, trudno przejechać 
samochodem, zalewane są prywat-
ne podwórka. Mieszkańcy apelują: 
- zróbcie z tym coś w końcu!

- Chodziliśmy,  prosiliśmy  i  nic. 
Studzienek odprowadzających wodę 
jak nie było, tak nie ma. Mamy dość! 
Kiedy nasza sytuacja się poprawi? - 
pytają  rozgoryczeni  i wciąż  zbywani 
właściciele tamtejszych gruntów. Nie-
stety, jak wynika z informacji płyną-
cych z olkuskiego magistratu, obecny 
stan rzeczy szybko się nie zmieni. Nad-
miar wody po ulewnym deszczu nadal 
będzie zmorą mieszkańców.

Wszystko przez to, że prośby do-
tyczące wykopania studzienek kana-
lizacyjnych  tzw.  „burzówek” nie  są 
możliwe do zrealizowania. Dlaczego? 
- Niestety, nie jest tak, że „burzówki 

można wykopać  i wstawić niezależ-
nie” jak twierdzą niektórzy, ponieważ 
to działanie nie rozwiąże problemu – 
twierdzi Michał Latos, rzecznik pra-
sowy Urzędu Miasta i Gminy.

Na ul. Stary Olkusz nie ma bo-
wiem kanalizacji deszczowej, do której 
można by wpiąć studzienki burzowe. 
- Dobrze znamy problem. W miejscu 
występowania rozlewiska jest najniż-
szy poziom drogi i z obu stron napły-
wa woda opadowa. Dodatkowo z obu 
stron drogi znajdują się szczelne ogro-
dzenia, a droga nie posiada pobocza, 
do którego woda mogłaby wsiąkać 
– dodaje przedstawiciel magistratu.

Co prawda gmina pracuje obec-
nie nad koncepcją  rozwiązania pro-
blemu, jednak wszystkie rozwiązania 
dające pewność poprawy warunków 
mieszkańcom są kosztowne, a wydat-
ków dotyczących ewentualnej budowy 
kanalizacji na tamtym odcinku w bu-
dżecie na 2018 rok nie przewidziano.

Problem  nadmiaru  wody  na 
Starym Olkuszu  po  intensywnych 
opadach deszczu uwieczniliśmy na 
zdjęciach.
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O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

32-300 Olkusz ul. Kluczewska 4

ogłasza:
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki:
nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha oraz 786/13, 786/15, 787/6, 

788/6, 789/8, 790/4, 791/7 o pow. 0,0557 ha,
nr ew. gr. 862 o pow. 0,5350 ha,
nr ew. gr. 865 o pow. 0,3691 ha, 
nr ew. gr. 866 o pow. 0,6492 ha 

o łącznej pow. 2,8647 ha, położonej w Olkuszu  
przy ul. Wspólnej 2C.

1. Oznaczenie i opis nieruchomości: 
 Nieruchomość (teren dawnej Stacji Uzdatniana Wody) stanowią niżej 

wymienione działki:
 a) nr ew. gr. 861 o pow.1,2557 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd 

Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080914/8,
  nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 o łącznej 

pow. 0,0557 ha, dla działek jest prowadzona przez Sąd Rejonowy 
w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00024477/2,

 b) nr ew. gr. 862 o pow.0,5350 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd 
Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080916/2, 

 c) nr ew. gr. 865 o pow.0,3691 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd 
Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080915/5, 

 d) nr ew. gr. 866 o pow.0,6492 ha, dla działki jest prowadzona przez Sąd 
Rejonowy w Olkuszu księga wieczysta o Nr KR1O/00080917/9.

 
 Działki posiadają bardzo dobrą lokalizację, usytuowane są w zachodniej części 

Olkusza, na obszarze pomiędzy drogą krajową DK94 relacji Katowice-Kraków 
od północy, a ulicą Wspólną prowadzącą od DK94 od wschodu.

 Działki bezpośrednio sąsiadują z terenami Strefy Aktywności Gospodarczej 
Olkusza, Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław” i w pobliżu Strefy 
Aktywności Gospodarczej m. Bukowno.

 Działki zabudowane są budynkami, budowlami oraz infrastrukturą techniczną 
związaną z funkcjonowaniem na ich terenie byłej Stacji Uzdatniania Wody.

 Dojazd do wszystkich działek zapewniony jest po wewnętrznych drogach 
dojazdowych znajdujących się na wyodrębnionych działkach, prowadzących 
od ulicy Wspólnej.

 Wszystkie działki posiadają przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz rozpoczęto procedurę przyłączenia nieruchomości 
do sieci gazowej.

 Na działce nr ew. gr. 861 znajdują się obiekty: cztery budynki akcelatorów, 

budynek koagulacji, budynek na wapno z silosami 2 x 50 t.
 Działki o nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 położone 

są wzdłuż drogi krajowej DK94, 
 Na działce nr ew. gr. 862 znajdują się obiekty: połączone budynki 

przepompowni i filtrów,
 Na działce nr ew. gr. 865 znajdują się: odmulnik 4 komorowy, przepompownia 

osadu,
 Na działce nr ew. gr. 866 znajdują się obiekty: budynek chlorowni, budynek 

magazynowy, trzy zbiorniki wody czystej żelbetonowe o pojemności:  
2x2 000 m3, 1x 1 000 m3 obsypane ziemią. 

2. Obowiązek Sprzedającego ustanowienia służebności:
 Sprzedający ustanowi nieodpłatną służebność gruntową przejścia, przejazdu 

i doprowadzenia wszelkich mediów po działce nr 870 i 871 na rzecz 
każdoczesnych właścicieli działki nr 861, 862, 865, 866. Drogi są własnością 
Sprzedającego, istnieje możliwość ich sprzedaży. 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego:

 • nieruchomość nr ew. gr. 861w opisana jest jako teren obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej oraz tereny 
usług komercyjnych,

 • nieruchomość nr ew. gr. 786/13, 786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 
ulica główna dwujezdniowa,

 • nieruchomość nr ew. gr. 862, 865, 866 opisana jest jako teren obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej. 

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 3.291.000,00 zł netto + obowiązujący 
podatek VAT 

 Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilno-
prawnych.

5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń poza działkami o nr ew. gr. 786/13, 
786/15, 787/6, 788/6, 789/8, 790/4, 791/7 obciążone są hipoteką, która do 
dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży będzie zwolniona. 

6. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Przetarg 
SUW” należy składać w sekretariacie PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu, pok. nr 104 
do dnia 11.09.2018 r. do godz.10.00

 Pisemna oferta powinna zawierać: 
 a) imię, nazwisko i adres oferenta
  albo nazwę lub firmę oraz siedzibę (jeśli oferentem jest osobą prawną 

lub innym podmiotem) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru  
(KRS, CEIDIG);

 b) datę sporządzenia oferty;
 c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz 

przedmiotem transakcji i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

 d) oferowaną cenę w PLN i sposób jej zapłaty – przelewem na rachunek 
bankowy Przedsiębiorstwa,

 e) kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie konta bankowego, na które 
będzie można zwrócić wadium.

7. Oferent wnosi wadium w wysokości 164 550,00 zł przelewem na rachunek 
bankowy Przedsiębiorstwa w terminie nie później niż do dnia 10.09.2018 r. 

 Nr konta bankowego: Polska Kasa Opieki S.A. O/Olkusz 
 Nr 19 1240 4748 1111 0000 4868 8523.
 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła 

na konto Przedsiębiorstwa. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, 
który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

8.  Warunki przetargu:
 • ocenie będą podlegały oferty zabezpieczone wadium,
 • w ofercie należy podać tylko jedną cenę,
 • nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wszystkie działki wchodzące 

w skład nieruchomości stanowią jeden przedmiot sprzedaży.

9. Osoby pozostające w związku małżeńskim (nie posiadające umowy 
o rozdzielności majątkowej) obydwie przystępują do przetargu. 

10. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymagane jest przedłożenie 
stosownego zezwolenia.

11. Termin otwarcia ofert (część jawna) w dniu 11.09.2018 r. o godz. 10.00  
w Sali Narad Przedsiębiorstwa.

12. Zarząd Przedsiębiorstwa zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert.

13. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości  
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

14. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu 
lub odmawia zawarcia umowy na warunkach wynikających z przetargu, 
organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi.

15. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

16. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie 
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

17. Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży udziela:
 Jerzy Skubis  j.skubis@pwik.olkusz.pl, tel.: 326431415 w. 123
 Barbara Danecka  b.danecka@pwik.olkusz.pl tel.: 326431415 w. 140

Sprzęt i nowe samochody dla OSP
Powiat

Wiola�Woźniczko,�fot.�www.malopolska.pl

Wszystkie gminy z powiatu ol-
kuskiego otrzymały dotacje dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
od samorządu województwa mało-
polskiego. Na co zostaną przezna-
czone pozyskane środki?

Umowy zostały wręczone samo-
rządowcom w krakowskim Muzeum 
Lotnictwa Polskiego. - Strażacy z OSP 
swoją codzienną postawą udowadnia-
ją, że można robić coś dla innych nie 
oczekując niczego w zamian. Wyjeż-
dżając na każdą akcję poświęcają swój 
wolny czas, aby nieść pomoc, a anga-
żując się w różne inicjatywy pokazują, 
że są ważną częścią lokalnych społecz-
ności. Doceniamy te postawy, dlatego 
od kilku lat konsekwentnie doposa-
żamy druhów w sprzęt i samochody 
oraz finansujemy remonty remiz. Nie 
mam wątpliwości, że otrzymane do-
tacje  zostaną dobrze wykorzystane, 
a mieszkańcy naszego regionu będą 
mogli czuć się jeszcze bezpieczniej – 
mówił marszałek Jacek Krupa podczas 
przekazywania umów.

Dofinansowanie  dla OSP przy-
znano w ramach dwóch konkursów: 

„Bezpieczna Małopolska”  oraz  „Ma-
łopolskie Remizy”.  Łączna wartość 
dotacji  to ponad 5 mln 200 tys zło-
tych. - Z roku na rok przybywa chęt-
nych, którzy aplikują o środki z tych 
dwóch konkursów. Tylko w  tym ro-
ku w ramach Bezpiecznej Małopolski 
wspieramy aż 73 gminy, przekazując 
pieniądze na sprzęt, odzież ochronną 
i samochody w 191 jednostkach OSP. 
Kolejnych 80  gmin  otrzyma dotacje 
na  remonty 83  strażnic. Cieszę  się 
zwłaszcza z tego, że niektóre OSP były 
tak skuteczne, iż otrzymają wsparcie 
z  obu konkursów –  zaznaczył mar-
szałek Krupa.

„Bezpieczna Małopolska”  to  za-
danie  realizowane przez  samorząd 
województwa małopolskiego od 2015 
roku. Gminy otrzymują pomoc finan-
sową na wyposażenie jednostek OSP 
w sprzęt czy mundury bojowe. W la-
tach 2015-2017 przekazano 103 gmi-
nom ponad 2,11 mln złotych dla 321 
małopolskich jednostek OSP (w tym 
trzem jednostkom OSP Grupom Po-
szukiwawczo – Ratowniczym z terenu 
województwa małopolskiego,  które 
do realizacji zadań wykorzystują psy 
poszukiwawczo – ratownicze). W tym 
roku po raz pierwszy program objął 
dofinansowanie na zakup samocho-
dów pożarniczych  i  ratowniczo-ga-
śniczych. Dofinansowanie na ten cel 

trafi do OSP z 25 gmin. Tegoroczne 
wsparcie wyniosło łącznie 2 249 932 
złotych dla 73 gmin (191 OSP), z cze-
go 1 mln 520 tys. złotych to dotacje 
na samochody.

Wśród  dotowanych  samorzą-
dów są trzy gminy z naszego powia-
tu. Olkusz  otrzymał  50  tys.  złotych 
na  zakup  lekkiego  samochodu po-
żarniczego dla OSP Osiek. - Co roku 
wspieramy znaczną kwotą ochotnicze 
straże pożarne z terenu całej gminy 
Olkusz. Szczególnie  cieszy,  gdy na 
nasze inicjatywy udaje się pozyskać 
dofinansowanie, dzięki czemu możemy 
realizować jeszcze więcej wspólnych 
pomysłów. Podkreślić należy, że uzy-
skane teraz 50 tys. zł to maksymal-
na możliwa kwota, którą można było 
otrzymać na zakup lekkiego samocho-
du pożarniczego w ramach konkursu 
Bezpieczna Małopolska 2018 – ko-
mentuje Roman Piaśnik,  burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz.

50 tys. złotych trafiło do Bukow-
na.  Tam  również planuje  się  zakup 
lekkiego samochodu pożarniczego dla 
OSP Bukowno Miasto.

Jedną z gmin, która skutecznie 
sięgnęła po dotacje  z  obydwu kon-
kursów są Klucze: 80 tys. złotych na 
zakup samochodu oraz 41  tys. 560 
złotych na prace w remizie OSP Bo-
gucin Duży. -Gmina Klucze już rozpo-

częła prace przy remizie w Bogucinie 
i  ogłosiła  przetarg na  zakup  samo-
chodu dla OSP w Ryczówku, który 
będzie finansowany ze środków NFOŚ 
- WFOŚ w Krakowie w kwocie 350 
tys. złotych oraz Krajowego Systemu 
Ratownictwa PSP (100 tys. złotych). 
Dziękujemy za wsparcie Komendan-
towi Wojewódzkiemu PSP w Krakowie 
nadbrygadierowi Stanisławowi Nowa-
kowi  i Wojewodzie  Piotrowi Ćwiko-
wi, jak również marszałkowi Jackowi 
Krupie i radnemu Marcinowi Cockie-
wiczowi  – mówi wójt  gminy Klucze 
Norbert Bień.

„Małopolskie remizy” to program 
realizowane przez  samorząd Woje-
wództwa Małopolskiego od 2009 ro-
ku. Gminy mogą pozyskać środki prac 
budowlane i remontowe w remizach 
strażackich. Do  tej  pory na moder-
nizacje w 787 remizach przeznaczo-
no prawie 32 mln złotych. 1 mln 324 
tys. 735 złotych to kwota finansowego 
wsparcia,  jaka w ramach programu 
trafiła  do  gmin powiatu  olkuskiego 
do 2018 roku.

Pozostałe trzy gminy, które otrzy-
mały środki z „Małopolskich Remiz”, 
to: Bolesław, Wolbrom i Trzyciąż. Kwo-
ta dotacji jest jednakowa: po 41 tys. 
560  złotych.  -Otrzymane wsparcie 
przeznaczymy na  remont  instalacji 
elektrycznej w budynku OSP Bole-
sław. W ostatnim czasie został również 
rozstrzygnięty  przetarg na karosa-
cję  (wykonanie nowoczesnej  zabu-
dowy) samochodu pożarniczego Star 
266. W tym przypadku pozyskaliśmy 
100 tys. złotych z darowizn, a 50 tys. 
złotych pochodzić będzie z gminnego 
budżetu. Sedrdecznie dziekuję stra-
żakom OSP Bolesław za przekazanie 
10 tys złotych ze środków własnych 
na karosację Stara– mówi wójt gminy 
Bolesław Krzysztof Dudziński.

W gminie Trzyciąż prace dotyczą 
remizy OSP Michałółwka, a w gminie 
Wolbrom OSP Kąpiele Wielkie.

Meleksem  
po Bukownie

Bukowno
Wiola�Woźniczko,�fot.�UM�Bukowno

Pod koniec ubiegłego roku Bukowno 
otrzymało dotację z programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 na projekt „Rozwój 
infrastruktury turystyczno – edu-
kacyjnej Miasta Bukowno w oparciu 
o lokalne zasoby przyrodnicze, kul-
turowe i historyczne”. W jego ra-
mach zakupiono właśnie 6-osobowy 
pojazd wolnobieżny typu meleks, 
przeznaczony do obsługi lokalne-
go ruchu turystycznego.

Jak informuje bukowieński ma-
gistrat, pojazd w kolorach nawiązu-
jących do barw miasta dostarczyła 
firma „MELEX” sp. z o. o. z Mielca. 
Do pojazdu można zamontować przy-
czepkę. Meleks wyposażony jest m. in. 
w daszek mocowany na stałe, rozkła-
dane  tylne  siedzenia  czy pokrowiec 
przeciwdeszczowy.

W  ramach  turystyczno  -  rekre-
acyjnego projektu na terenie MOSiR 

– u powstanie wiata ogniskowa z ko-
minkiem, ławami, stołami oraz odpo-
wiednim wyposażeniem. Modernizacji 
ulegnie plenerowa scena letnia przy 
MOK - u wraz zapleczem, zabudową 
ławek i siedzisk oraz wykonaniem no-
wego kręgu ogniskowego.

Wartość całego projektu wynosi 
275 tys. 442 złote, z czego unijna do-
tacja to 142 tys. 490 złotych.

Opisane  działania wpisują  się 
w realizowane od kilku  lat  inwesty-
cje pod roboczą nazwą „Letnisko Bu-
kowno”. Chodzi m. in. o gruntowną 
modernizację Domu Turysty Tramp; 
budowę parkingu  i miejsc  postojo-
wych przy ul. Reymonta; ogrodzenie 
basenu od strony ul. Reymonta; wyty-
czenie blisko 50 km pieszych szlaków 
turystycznych, ponad 40 km tras ro-
werowych oraz trasy nordic – walking 
z elementami małej architektury; or-
ganizacja spływu kajakowego Sztołą 
(zakup m. in. kajaków, wioseł, kamize-
lek) oraz wydanie mapy i przewodnika 
o gminnych szlakach turystycznych.
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Osiedlowa zabawa  
po raz siódmy

olkusz
Wiola�Woźniczko

Artystyczne występy, gry i konkur-
sy z nagrodami, tańce i sztuczne 
ognie – tak mieszkańcy olkuskie-
go osiedla Centrum bawili się na 
VII Festynie Rodzinnym. Patronat 
medialny nad imprezą sprawował 
„Przegląd Olkuski”.

Gości  przywitali:  przewodniczą-
cy zarządu osiedla Centrum Henryk 
Gamraty oraz burmistrz Roman Pia-
śnik. Wspólna zabawa rozpoczęła się 
od wokalnych występów podopiecz-
nych Wiesława Barana z Sekcji Wo-
kalnej Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Olkuszu. Na  scenie  pojawiły  się 
kolejno: Barbara Bukłat, Weronika 
Kucharek oraz Sabina Podsiadło. So-

listki były gorąco oklaskiwane przez 
publiczność.

Stałym elementem osiedlowego 
festynu są gry i konkursy. Nie inaczej 
było  i  tym razem. Pracownicy olku-
skiego MOSiR-u przygotowali szereg 
sportowych konkurencji dla najmłod-
szych uczestników imprezy. Była tak-
że możliwość sprawdzenia swych sił 
w rodzinnych konkurencjach. Dzieci 
mogły wykazać się również talentem 
plastycznym w konkursie  „Osiedle 
moich marzeń’. Nad jego przebiegiem 
czuwali pracownicy olkuskiego MOK- 
u. Zwycięzcy poszczególnych konku-
rencji otrzymali atrakcyjne nagrody, 
m. in. tablety, akcesoria komputero-
we, piłki, książki, szkolne przybory.

Dla wszystkich przygotowano po-
częstunek: grochówkę, słodycze i na-
poje. Chętni mogli również potańczyć 
- do muzycznej zabawy zapraszał DJ 

Scalar. Zwieńczeniem festynu był po-
kaz sztucznych ogni.

VII Festyn Rodzinny Osiedla Cen-
trum zorganizowany został przez Za-
rząd Osiedla Centrum i Gminę Olkusz, 
przy wsparciu Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Olkuszu oraz Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu.

Fundatorami nagród i poczęstun-
ku byli także: PSS Społem w Olkuszu, 
firma GAMEX z Osieka, Przedsiębior-
stwo Wobud  z Olkusza,  firma Maxi 
– Zu z Olkusza, sklep komputerowy 
Maxicom-PC, przedsiębiorstwo Lody-
-Rabenda, firma Interkonekt lokalny 
operator sieci światłowodowej - FIBER. 
Materiały promocyjne przekazał Urząd 
Miasta i Gminy w Olkuszu. Bezpłat-
ne wydrukowanie plakatów wykona-
ła drukarnia GRAFPRESS – Łukasz 
Kajda – z ul. 29 Listopada. Catering 
zapewniał firma „Sokół” z Olkusza.

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Tour de Pologne  
z różnych powodów  

bez Olkusza
olkusz

Piotr�Kubiczek

Jeden z najbardziej prestiżowych 
wyścigów kolarskich na świecie – 
Tour de Pologne, właśnie przemie-
rza nasz kraj. Tym razem na mapie 
zmagań zabrakło Olkusza. Dlaczego 
tak się stało?

Polityka promocyjna  touru,  od 
lat organizowanego prze grupę Lang 
Team  jasno mówi  o  tym,  że wyścig 
każdego roku ma się różnić od swo-
ich poprzednich edycji. Dotyczy to za-
równo miejscowości etapowych, gdzie 
kolarze zaczynają i kończą rywaliza-

cję w danym dniu, ale także miejsc, 
które barwny peleton  z najlepszymi 
kolarzami świata przemierza w dro-
dze do finiszu.

- Nasza współpraca z Czesławem 
Langiem układa się znakomicie. Nic 
nie zmieniło się od ubiegłego roku, kie-
dy w naszym mieście rozlokowane były 
dwie premie – lotna i górska, a wizytę 
na rynku tuż przed przejazdem kola-
rzy złożył sam dyrektor wyścigu. Do-
brą współpracę potwierdza też fakt, że 
w 2016 roku to Lang Team sam zwró-
cił się do nas, byśmy wyrazili zgodę 
na  to, by  jeden z etapów przebiegał 

przez Srebrne Miasto. Przez ostatnie 
lata Olkusz stał się pewnego rodzaju 
gwarantem jakości na trasie wyścigu 
– komentuje Michał Latos, rzecznik 
prasowy olkuskiego magistratu.

Jak wynika ze słów przedstawi-
ciela miasta, nie może być więc mo-
wy o  jakichkolwiek tarciach na  linii 
Olkusz – Lang Team. Co więcej, na-
dal aktualny pozostaje pomysł wyty-
czenia  linii  startu  jednego z etapów 
wyścigu w  jego kolejnych  edycjach, 
właśnie w centrum Olkusza. A jak wia-
domo, starty i mety cieszą się szcze-
gólnym  zainteresowaniem kibiców 
oraz mediów.

Nie tylko inna koncepcja trasy te-
gorocznego TdP sprawiła, że kolarzy 

zabrakło na ulicach naszego miasta. 
- Trzeba wiedzieć, że złożyło się na to 
kilka czynników. Sami zaczęliśmy się 
zastanawiać, czy coroczna obecność 
peletonu Tour de Pologne w Olkuszu 
nie  sprawi,  że wyścig  spowszednie-
je mieszkańcom. Po drugie wszyscy 
dobrze wiemy, że w obrębie budynku 
dawnego  starostwa prowadzone  są 
gruntowne prace remontowe. Nawet 
nie chodzi o kwestię pogodzenia tych 
dwóch spraw, ale wygrodzony blachą 
i schowany na rusztowaniem budy-
nek, mimo  że  świadczy  o ważnych 
pracach, nie stanowi estetycznego wi-
doku, a przecież na rynek zwrócone 

byłyby oczy całego kolarskiego świata 
– zaznacza Michał Latos.

Nie wszyscy pewnie  o  tym wie-
dzą, ale za przyjazd kolarzy biorących 
udział w TdP do danego miasta trzeba 
zapłacić. Stawki są różne i uzależnione 
od atrakcyjności wizyty peletonu. Za 
ubiegłoroczne wydarzenie okraszone 
dwoma, dodatkowo punktowanymi 
w  trakcie wyścigu premiami,  z  bu-
dżetu gminy na poczet Lang Teamu 
należało przekazać nieco ponad 10 
tysięcy złotych, nie wliczając do tego 
tzw. kosztów własnych wynikających 
z organizacji imprez towarzyszących 
i  zabezpieczeniem miasta  na  czas 
przejazdu kolarzy. - To i tak niewiele 
mając na uwadze  lokalizacje premii 
w  innych miejscowościach – dodaje 
Latos, jeszcze raz zaświadczając o do-
brych relacjach z organizatorami To-
ur de Pologne.

Przypomnijmy,  że przed  rokiem 
podczas  IV  etapu 74.  TdP  olkuską 
premię lotną wytyczoną na starówce 
wygrał Holender Bert-Jan Lindeman 
z grupy Team Lotto NL-Jumbo. Chwi-
lę później na ul. 29-listopada premię 
górską wygrał Łotysz Toms Skujins.

Gdy jedni narzekają na brak ko-
larskich  emocji,  inni  cieszą  się,  że 
w godzinach szczytu główne drogi nie 
zostały zablokowane. - Nie mam nic do 
kolarzy i samego wyścigu, ale jeżdżąc 
po Polsce zauważyłem, że kilkuminu-
towy przejazd peletonu na pół  dnia 
paraliżuje całe miasto. W Olkuszu na 
drogach i tak panuje niezły ścisk. Nie 
wiem, czy chwila atrakcji jest warta 
tych wszystkich problemów komu-
nikacyjnych – napisał do nas  jeden 
z Czytelników.

A jakie jest Wasze zdanie na 
temat przejazdu kolarzy TdP przez 
Olkusz i braku naszego miasta na 
trasie tegorocznego wyścigu? Cze-
kamy na merytoryczne opinie: 
www.przeglad.olkuski.pl.

Ile środków otrzymały 
samorządy?

Powiat 
Jakub�Fita

Ministerstwo Finansów opubliko-
wało niedawno informacje o kwo-
tach tegorocznych subwencji oraz 
wpływach z podatku PIT dla po-
szczególnych jednostek samorządu 
terytorialnego. Zaprezentowane da-
ne dotyczą pierwszych dwóch kwar-
tałów 2018 roku. Postanowiliśmy 
sprawdzić, ile środków otrzymały 
okoliczne samorządy.

Wpływy do samorządowych bu-
dżetów  składają  się w  głównej mie-
rze z subwencji oraz podatków. Lwia 
część tych środków pochodzi z sub-
wencji ogólnej, która stanowi finan-
sowe wsparcie  ze  strony państwa. 
W przypadku gmin i powiatów składa 
się ona z trzech części: wyrównawczej, 
oświatowej i równoważącej. 

Pierwszy element służy do zmniej-
szania dysproporcji dochodów pomię-
dzy  poszczególnymi  samorządami. 
Subwencja oświatowa ma za zadanie 
współfinansować działalność  szkol-
nych placówek. Część  równoważą-
cą otrzymują biedniejsze samorządy 
z  tzw.  „Janosikowego”,  czyli wpłat, 

jakie wnoszą  do budżetu państwa 
jednostki  osiągające ponadprzecięt-
ne dochody. 

Jak wynika z opublikowanego ze-
stawienia w ciągu pierwszego półrocza 
do wszystkich gmin tytułem części wy-
równawczej subwencji ogólnej trafiło 
ponad 3,74 mld zł. Subwencja oświa-
towa wyniosła  łącznie ponad 17,17 
mld zł, a część równoważąca – 224,4 
mln zł. W tym samym czasie docho-
dy  gmin  z  tytułu udziału w podat-
ku dochodowym od osób fizycznych 
wyniosły łącznie 15,59 mld zł. A jak 
przedstawia się sytuacja w przypadku 
okolicznych samorządów?

Do kasy Bukowna z tytułu sub-
wencji oświatowej wpłynęło do tej pory 
2 mln 983 tys. zł. Dochody samorzą-
du z PIT to ponad 5 mln 577 tys. zł. 
Subwencja oświatowa dla gminy Bo-
lesław wyniosła  3 mln 787  tys.  zł. 
Wpływy z udziału w podatku docho-
dowym od osób fizycznych wyniosły 
zaś 3 mln 677 tys. zł

Na konto gminy Klucze przela-
no niespełna 7,7 mln  zł  subwencji 
oświatowej  oraz ponad 40  tys.  czę-
ści wyrównawczej. Udział  samorzą-
du w podatku PIT to pond 6,8 mln zł. 
W Olkuszu środki na oświatę wyniosły 
20,3 mln zł, a kwota części równowa-

żącej to 206 tys. zł. Według wyliczeń 
Ministerstwa Finansów, budżet Srebr-
nego Grodu „wzbogacił się” z tytułu 
wpływów z podatku dochodowego od 
osób fizycznych o ponad 24 mln zł.

Na koniec czerwca bieżącego ro-
ku subwencja ogólna dla gminy Trzy-
ciąż wyniosła ponad 5,3 mln zł. Część 
związana z oświatą ukształtowała się 
na poziomie 3,8 mln zł. Część wyrów-
nawcza to zaś niespełna 1,8 mln zł. 
Prawie 1,9 mln zł stanowił przychód 
z podatku PIT. W Wolbromiu  część 
wyrównawcza wyniosła 453  tys.  zł, 
oświatowa 9,3 mln  zł,  a  równowa-
żąca 22  tys.  zł. Do budżetu  gminy 
wpłynęło także 10,2 mln zł przycho-
du podatkowego.

Jak  podaje  resort  finansów, 
w przypadku powiatów łączna kwota 
subwencji ogólnej w pierwszym pół-
roczu wyniosła 10,54 mld  zł,  z  cze-
go 8,86 mld zł stanowiła subwencja 
oświatowa, 636 mln zł subwencja rów-
noważąca i ponad 1 mld zł subwencja 
wyrównawcza. Powiat Olkuski otrzy-
mał 24,9 mln zł na edukację oraz 987 
tys. zł części wyrównawczej. Wpływy 
z tytułu udziału w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych wyniosły po-
nad 14 mln zł.
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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 
10 00. Jeden CZWARTEK w miesiącu 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 Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Specjaliści ortopedii Rejestracja:  
(32) 62 61 731.

Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek Piotr 
Osuch, specjalista chirurg ortopeda traumato-
log. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek naprze-
ciw szpitala – obok piekarni). Rejestracja tel.  
666 329 480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 
(zamiennie wtorki).

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

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

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.

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

EnDoKRYnoloG
Agnieszka Żak-Gołąb. 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
Paweł Ciuba dr, zabiegi z zakresu medycyny 
estetycznej: wypełnianie kwasem hialurono-
wym, toksyna botulinowa, osocze bogatopłyt-
kowe, lipoliza iniekcyjna i inne. “Atelier Urody”, 
Olkusz, ul. Bóżnicza 5, tel. 530 788 848.

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
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica 
w Olkuszu. Gabinet neurochirurgiczny. Rejestracja: 
Tel. (32) 62‒61‒731.

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. Specjaliści neurologii. Rejestracja: 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, 
WTOREK 12:00‒17:00, CZWARTEK 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. 
www.lekarzolkusz.pl facebook.com/lekarzolkusz

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.

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica w Olku-
szu. Karolina Szostok - psycholog, psychotera-
peuta. Rejestracja: (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
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

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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reUmatolog
Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00 – 
18.00. Marlibo-Medica, Olkusz, ul. Pakuska 64, 
rej. Tel. (32)6261731.
Elżbieta Semik-Grabarczyk. Centrum Medyczne 
S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 
32 7546222, www.cms5.pl

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.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12‒19. Tel.  
606 654 777.
Ewa Haberka lekarz stomatolog. Olkusz, ul. 
Witosa 14. Telefon: 668 178 832.
Gabinet Stomatologiczny „DUO-DENT” lek. 
dent. K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmist-
-Wójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.  
Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10‒13 i 15‒18.
Izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog.  
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśminowa 
4. Tel. dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524. 
Pon.-pt. 9‒12 i 15‒19.
Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon. 14.00 – 20.00, czw. 12.00 – 18.00, pt. 
8.00 – 12.00. Tel. 32 726 28 87, 668 525 532.
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.
Marta Glanc, lek. dentysta. Olkusz, ul. kr. Kazi-
mierza Wlk. 29. Gabinet Stomatologiczny czynny 
od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-18.00. 
Tel. 660 672 042. (32) 6431356.
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. 
Stylizacja rzęs. Olkusz, ul. Sławkowska 5. Salon 
kosmetyczny SUN&ONYX. Tel.(784)182730.

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
Paweł Bednarek lekarz - konsultacje urologiczne, 
Olkusz ul. Nowowiejska 63 www.lekarzolkusz.pl 
Rejestracja telefoniczna pod numerem: 604 05 
20 27 w godzinach od 16:00 do 20:00. 
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 15piersi, 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

10-08-2018	 Piątek	 ul.	Skwer	6

11-08-2018	 Sobota	 Al.1000-lecia	17

12-08-2018	 Niedziela	 ul.	K.	K.	Wielkiego	64	B

13-08-2018	 Poniedziałek	 ul.	Rabsztyńska	2

14-08-2018	 Wtorek	 ul.	Legionów	Polskich	14

15-08-2018 Środa	(Wniebowięzcie	NMP)	 ul.	Orzeszkowej	22

16-08-2018	 Czwartek	 Al.	1000-lecia	17
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Nocna i świąteczna  
owotna 

| OLKUSZ, ul. 1000-lecia 1,  
nowy budynek za budynkiem administracji,  
telefon - 41 240 13 45.
| WOLBROM, ul. Skalska 22 (Miejsko-
Gminne Centrum Medyczne Wol-Med)  
telefon - 32 644 10 29, 32 644 12 74.

Zamożność samorządów: jesteśmy bogaci?
Powiat

Wiola�Woźniczko

Jak co roku czasopismo „Wspólno-
ta” opublikowało ranking zamoż-
ności samorządów. Cztery gminy 
z powiatu olkuskiego zanotowały 
lepsze wyniki niż przed rokiem.

Ranking przygotowali: prof. nauk 
ekonomicznych i kierownik Zakładu 
Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydzia-
le Geografii  i Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Warszawskiego Paweł 
Swianiewicz  oraz  Julita  Łukomska, 
adiunkt w tym samym Zakładzie.

Metodologia bez zmian
Zamożność samorządów liczono 

tak, jak przed rokiem. Pominięto wpły-
wy z dotacji celowych, bo jak twierdzą 
autorzy  zestawienia  „(…)  zwłaszcza 
w okresie intensywnego korzystania 
z funduszy unijnych takie dotacje ma-
ją chwilowy, ale bardzo silny wpływ 
na wielkość  dochodów. Wpływ du-
żej dotacji  inwestycyjnej potrafi wy-
windować samorząd bardzo wysoko 
w rankingu, ale jest to awans chwilo-
wy (incydentalny) i niemający związku 
z trwałym wzrostem zamożności. Wy-
daje się więc, że uwzględnienie tylko 
dochodów własnych i otrzymywanych 
subwencji lepiej oddaje hasło naszego 
rankingu – zamożność”.

Dochody wpływające do budżetu 
zostały skorygowane na dwa sposoby. 
Odjęto składki przekazywane przez sa-
morządy w związku z subwencją rów-
noważącą  (regionalną w przypadku 
województw),  czyli  tzw.  janosikowe. 
Do  faktycznie  zebranych dochodów 
dodano skutki zmniejszenia stawek, 
ulg  i  zwolnień w podatkach  lokal-
nych, by porównywać  faktyczną za-

możność, a nie skutki podejmowanych 
w  gminach autonomicznych decyzji 
odnoszących się do polityki fiskalnej. 
Tak skorygowane dochody podzielo-
no przez liczbę mieszkańców danego 
samorządu.

Szybki wzrost w gminach  
i województwach

Autorzy rankingu zwracają uwa-
gę, że dość szybki wzrost ogólnego po-
ziomu dochodów (powyżej 7 proc. po 
uwzględnieniu  inflacji) miał miejsce 
w gminach i województwach. Znacz-
nie skromniejszy (3 proc.) był wzrost 
w miastach na prawach powiatu.

Prof.  Paweł Swianiewicz  anali-
zując dane minionej dekady podkre-
śla,  że  bardzo  szybki  zeszłoroczny 
wzrost dochodów gmin wiązał się nie 
ze wzrostem faktycznej zamożności, 
a  ze  środkami przekazanymi na  re-
alizację  Programu 500+.  - W 2017 
roku  spośród najważniejszych  źró-
deł dochodów gmin najszybciej wzro-
sły udziały w PIT – o prawie 8 proc. 
Z kolei  najstabilniej na przestrzeni 
lat zachowują się dochody miast na 
prawach powiatu, od 2010 r. zwięk-
szyły się w sumie o jedną trzecią, nie 
notując po drodze  ani  gwałtownego 
wzrostu,  ani  załamania – wyjaśnia 
prof. Swianiewicz.

Interesujący przypadek 
powiatów i związków  
komunalnych

Inaczej wygląda sytuacja wśród 
powiatów. - Interesujący jest przypa-
dek powiatów, w których decydujące 
znaczenie miał prawie pięcioprocen-
towy  spadek wysokości  subwencji 
oświatowej.  A  przecież  to  powiaty 
w perspektywie najbliższych lat będą 

potrzebowały najwięcej pieniędzy na 
oświatę ze względu na wydłużenie na-
uki w liceach ogólnokształcących z 3 
do 4 lat. W związkach komunalnych 
decydujące znaczenie miał spadek in-
westycji, w 2017 roku nastąpiła tu ist-
na zapaść (prawie trzykrotny spadek 
w porównaniu z rokiem poprzednim, 

ale w zestawieniu z rokiem 2015 po-
ziom inwestycji w związkach komu-
nalnych spadł ponad sześciokrotnie). 
Czyżby to zmierzch wspólnego inwe-
stowania gmin w tej formie? - czyta-
my w opisie zestawienia.

Jak wykorzystujemy  
unijne środki?

Zdaniem autorów rankingu, od-
bicie w wykorzystaniu unijnych środ-
ków zanotowane w 2017 roku (prawie 
trzykrotny wzrost) było łatwe do prze-
widzenia po słabym 2016 roku. Nadal 
jednak jest to mniej niż w latach 2010 
– 2015. - W analogicznym roku po-
przedniej perspektywy uzyskane do-

tacje były prawie o 50 proc. wyższe. 
Wszystko  to w sytuacji, kiedy przy-
znane Polsce (i samorządom) środki 
na lata 2014–2020 są wyraźnie wyż-
sze niż te, które mieliśmy do dyspo-
zycji w latach 2007–2013. W dodatku 
to niemal na pewno ostatni tak hojny 
dla nas budżet. Coraz mniej czasu zo-

staje na nadrobienie tych zaległości – 
podkreśla prof. Swianiewicz.

Zadłużenie nadal spada
Na koniec 2017 roku zadłużenie 

samorządów było najniższe od 2010 
roku. - Tak długiego okresu zmniejsza-
nia wielkości zobowiązań finansowych 
gmin, powiatów i województw nie no-
towaliśmy jeszcze ani razu w historii 
współczesnej polskiej samorządności. 
Ale  spadek był na  tyle niewielki,  że 
trudno o pewność, że wystarczy do za-
absorbowania szybko zwiększających 
się inwestycji w najbliższych latach. 
O ile do takiego wzrostu lokalnych pro-
jektów rozwojowych faktycznie dojdzie 
– uważają autorzy rankingu.

Małopolska „w górę”
W rankingu województw liderem 

pozostaje mazowieckie z zamożnością 
per  capita w wysokości  356,96  zło-
tych. Na drugim końcu tabeli znajduje 
się województwo łódzkie (200,20 zło-
tych). Małopolska, która w poprzed-
nich  latach  zamykała  stawkę,  tym 
razem uplasowała się na 11. lokacie 
(215,91 złotych).

Kraków w gronie miast wojewódz-
kich utrzymał  5. miejsce  (5183,49 
złotych). Niezmiennie od 2001  roku 
najlepiej wypada Warszawa (7117,67 
złotych). Zestawienie zamyka Gorzów 
Wielkopolski (3889,65 złotych).

Co w naszym powiecie  
i gminach? 

Nieznaczny spadek (ze 146. miej-
sca na 150.) zanotował powiat olkuski, 
gdzie poziom zamożności na jednego 
mieszkańca wynosi  727,43  złotych. 
Dla porównania powiat chrzanowski 
zajął  262.  lokatę  (585,00  złotych), 

a oświęcimski 134. miejsce  (749,18 
złotych). Ranking otwiera powiat człu-
chowski  z województwa pomorskie-
go  z wynikiem 1354,08  złotych. Na 
ostatnim, 314. miejscu  jest  powiat 
łomżyński z województwa podlaskie-
go (368,09 złotych).

W  gronie  miast  powiatowych 
Olkusz plasuje  się na 161. miejscu 
(awans z 178 lokaty), z zamożnością 
per capita 2723,46 złotych. Pobliski 
Chrzanów z wynikiem 2859,44 złotych 
zajął 111. miejsce, a Oświęcim 12. lo-
katę (3807,61 złotych). Liderem pozo-
stają dolnośląskie Polkowice (6900,95 
złotych). Ostatnie, 267. miejsce zajmu-
je Kazimierza Wielka z województwa 
świętokrzyskiego (2164,11 złotych).

Bukowno i Wolbrom sklasyfiko-
wane w kategorii „miasta inne” zano-
towały wyższe lokaty niż przed rokiem. 
74. miejsce i zamożność na jednego 
mieszkańca w wysokości 3575,17 zło-
tych to wynik Bukowna (rok temu na 
87. pozycji). Z kolei Wolbrom awanso-
wał z 452. miejsca na 376 (2706,99 
złotych). Zestawienie otwiera zachod-
niopomorski Dziwnów (9511,58 zło-
tych),  a  zamyka  śląski  Pszów  (590. 
miejsce; 2031,92 złotych).

Wśród gmin wiejskich niezmien-
nie  wygrywa  łódzki  Kleszczów  (38 
812,06 złotych). Na 90. pozycji (w po-
przednim rankingu 68. miejsce) zna-
lazł  się Bolesław  (3949,15  złotych). 
Awans  zanotowały  Klucze,  z  823. 
pozycji na 678. miejsce, z wynikiem 
2809,07 złotych. Trzyciąż sklasyfiko-
wano na 1175. lokacie (przed rokiem 
1095. miejsce),  z  zamożnością  „na 
głowę” na poziomie 2577,34 złotych. 
Na ostatnim, 1555. miejscu znalazły 
się opolskie Komprachcice (1974,72 
złotych).

KuPię	-	SPRzedAM

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

najlepiej. Tel.(512)898278.

 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 Stylizacja rzęs. Tel.(784)182730.

 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.

BudOWLANe

 ǧ Malowanie domów parterowych, 
dachów, garaży i pokoi, wolne terminy! 
Tel.(799)914521.

eLeKtROteChNiCzNe

 ǧ Naprawa telewizorów. Tel.(791)849525.

FiNANSOWO	-	PRAWNe

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

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

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

OKOLiCzNOŚCiOWe

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

 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.

MOtORyzACjA
 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA I PROFE-

SJONALNE NARZĘDZIA SAMOCHODOWE

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

 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- każda marka, każdy stan. 

Tel.(793)999910.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

 ǧ SERWIS KLIMATYZACJI. Przeglądy 

- dezynfekcja- naprawa. Olkusz, Al.1000-

-lecia 1b, Tel.(695)634005.

NieRuChOMOŚCi

 ǧ  Wynajmę hale z pom. socjalno biuro-

wymi w Wolbromiu, na wprost cmentarza. 

Tel.(604)328294.

 ǧ Wynajmę mieszkanie. Tel.(882)409790.

dziAłKi	i	gRuNty

 ǧ Sprzedam działkę o powierzchni 2011 

m2, Kwaśniów Dolny. Tel.(503)076295.

 ǧ Sprzedam działkę 20 ar, halę 200 m2 

,dom 170 m2. Olkusz, ul. Mazaniec. Tel.

(532)883644.

LOKALe	użytKOWe

 ǧ Lokal do wynajęcia przy  

ul. K. K. Wielkiego, wejście od ulicy. 

Tel.(519)192879.

NAuKA
 ǧ Nauka gry na fortepianie, keyboardzie, 

organach, gitarze a także lekcje śpiewu 
z dojazdem do domu!! Lekcje prowadzi 
doświadczony nauczyciel z przygoto-
waniem pedagogicznym. Możliwość 
wypożyczenia instrumentu w pierwszym 
etapie edukacji. Tel.(698)476280.

PRACA

 ǧ Poszukujemy pracowników  
do pracy w pralni w Trzebini.  

Zapewniamy bezpłatny dojazd.  
Kontakt Tel. (693)850129.

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

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

 ǧ PRACA W MAGAZYNIE z darmowym 
transportem -od zaraz! Zarób ponad 
3000 zł brutto miesięcznie! Obiady za 1 
zł, umowa o pracę i dodatkowe benefity. 
Zadzwoń już dziś: Tel.(22)2309111.  
APT 364.
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10 sierpnia
 ǧ 17:00�Ant-Man�i�Osa�(2D�DUBBING)
 ǧ 19:30�Ant-Man�i�Osa�(2D�NAPISY)

11 sierpnia
 ǧ 17:00�Ant-Man�i�Osa�(2D�DUBBING)
 ǧ 19:30�Ant-Man�i�Osa�(2D�NAPISY)

12 sierpnia
 ǧ 17:00�Ant-Man�i�Osa�(2D�DUBBING)
 ǧ 19:30�Ant-Man�i�Osa�(2D�NAPISY)

13 sierpnia
 ǧ 17:00�Ant-Man�i�Osa�(2D�DUBBING)
 ǧ 19:30�Ant-Man�i�Osa�(2D�NAPISY)

14 sierpnia
 ǧ 17:00�Ant-Man�i�Osa�(2D�DUBBING)
 ǧ 19:30�Ant-Man�i�Osa�(2D�NAPISY)

10 sierpnia
 ǧ 10:00�Książę�Czaruś�(2D�DUBBING)
 ǧ 13:00�Mamma�Mia:�Here�We�Go�Again!� 
(2D�NAPISY)

 ǧ 15:30�Ant-Man�i�Osa�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Książę�Czaruś�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Ant-Man�i�Osa�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:15�Mamma�Mia:�Here�We�Go�Again!� 
(2D�NAPISY)

 ǧ 20:15�Ant-Man�i�Osa�(3D�NAPISY)
 ǧ 20:30�Odnajdę�Cię�(2D�PL)

11 sierpnia
 ǧ 10:00�Książę�Czaruś�(2D�DUBBING)
 ǧ 12:00�Mamma�Mia:�Here�We�Go�Again!� 
(2D�NAPISY)

 ǧ 15:30�Ant-Man�i�Osa�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Książę�Czaruś�(3D�DUBBING)

 ǧ 18:00�Ant-Man�i�Osa�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:15�Odnajdę�Cię�(2D�PL)
 ǧ 19:45�Mamma�Mia:�Here�We�Go�Again!� 
(2D�NAPISY)

 ǧ 20:15�Ant-Man�i�Osa�(3D�NAPISY)

12 sierpnia
 ǧ 13:00�Mamma�Mia:�Here�We�Go�Again!� 
(2D�NAPISY)

 ǧ 15:30�Ant-Man�i�Osa�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Książę�Czaruś�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Ant-Man�i�Osa�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:15�Mamma�Mia:�Here�We�Go�Again!� 
(2D�NAPISY)

 ǧ 20:15�Ant-Man�i�Osa�(3D�NAPISY)
 ǧ 20:30�Odnajdę�Cię�(2D�PL)

14 sierpnia
 ǧ 10:00�Książę�Czaruś�(2D�DUBBING)
 ǧ 13:00�Mamma�Mia:�Here�We�Go�Again!� 
(2D�NAPISY)

 ǧ 15:30�Ant-Man�i�Osa�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Książę�Czaruś�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Ant-Man�i�Osa�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:15�Odnajdę�Cię�(2D�PL)
 ǧ 19:45�Mamma�Mia:�Here�We�Go�Again!� 
(2D�NAPISY)

 ǧ 20:15�Ant-Man�i�Osa�(3D�NAPISY)

16 sierpnia
 ǧ 10:00�Książę�Czaruś�(2D�DUBBING)
 ǧ 13:00�Mamma�Mia:�Here�We�Go�Again!� 
(2D�NAPISY)

 ǧ 15:30�Ant-Man�i�Osa�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Książę�Czaruś�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Ant-Man�i�Osa�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:15�Mamma�Mia:�Here�We�Go�Again!� 
(2D�NAPISY)

 ǧ 20:15�Ant-Man�i�Osa�(3D�NAPISY)
 ǧ 20:30�Odnajdę�Cię�(2D�PL)

10 sierpnia

 ǧ 15:00�Noc�z�duchami�-�biwak�rodzinny�pod�

gwiazdami�-�Zamek�Rabsztyn

12 sierpnia

 ǧ 17:00�Prezentacja,�prelekcja�oraz�quiz�rodzin-

ny�z�okazji�116�rocznicy�urodzin�Antoniego�

Kocjana�-�Chata�Kocjana�w�Rabsztynie

 ǧ Galeria zaprasza do zwiedzania ekspo-

zycji stałej malarstwa współczesnego 

polskiego, europejskiego i światowego 

z kolekcji Sztuki Współczesnej BWA 

w Olkuszu. Pon 9-16, wt.-pt 10-18,  

sob 10-14.

11 sierpnia

 ǧ 10:00�-�11:00�Joga�na�trawie�-�aktywne�

wakacyjne�soboty�-�Park�Miejski�przy�ul.�

Mickiewicza�/�Dolinka�na�os.�Młodych

11 sierpnia 

 ǧ godz.�11:00�Mecz�piłkarski�4.�liga�KS�Olkusz�-�

LKS�Jawiszowice�/�stadion�Czarna�Góra

KALENDARIUM

 ǧ 11.08.�godz.�11.00�-�Szkółka�-�rolki/deskorolka/hula-
jnoga�(podst.,�gim.,�ponadgim.)�-�Silver�Park� 
ul.�Głowackiego

 ǧ 14.08.�godz.�11.00�-�Mini�golf�(podst.,�gim.,�ponadg-
im.)�-�pole�do�minigolfa�OSW�„Czarna�Góra”

 ǧ 14.08.�godz.�16.00�-�Szkółka�-�rolki/deskorolka/hu-
lajnoga�(pods.,�gim.,�ponadgim.)�-�Silver�Park� 
ul.�Głowackiego

 ǧ 16.08.�godz.�11.00�-�Trio�basket�(podstawowa�IV-VI)�
-�boisko�OSW�„Czarna�Góra”

 ǧ 10.08.�godz.�15.00�-�“Noc�z Duchami”�-�Biwak�
rodzinny�pod�gwiazdami�–�Zamek�Rabsztyn

 ǧ 10.08.�godz.�10:00�–�
„Na ludową nutę” - Tańce dla dzieci od lat 8 (zapisy�
w sekretariacie�MOK�lub�pod�nr�tel.�32 643�11�20)

 ǧ 10.08.�godz.�11:00,�13:00�-�Bajkowe�niespodzianki�
(wstęp�wolny)

 ǧ 12.08.�godz.�17.00�–�Prezentacja,�prelekcja�oraz�
quiz�rodzinny�–�Chata�Kocjana�Rabsztyn

 ǧ 13.08.�godz.�10:00�–�„Ruch�to�zdrowie”�-�gry�
i zabawy�dla�dzieci�od�lat�5�(zapisy�w sekretariacie�
MOK�oraz�pod�nr�tel.�32 643�11�20)

 ǧ 13.08.�godz.�11:00,�13:00�-�Bajkowe�niespodzianki�
(wstęp�wolny)

 ǧ 14.08.�godz.�11:00,�12:30�–�„Za�Kulisami�domu�kul-
tury�i kina”�–�zwiedzanie�Domu�Kultury�w Olkuszu�
oraz�kina�Zbyszek�(zapisy�w sekretariacie�MOK�

oraz�pod�nr�tel.�32 643�11�20)
 ǧ 16.08.�godz.�11:00�–�„Gipsowe�skamieniałości”-�
zajęcia�kreatywne�od�lat�7�(zapisy�do�14.08.�w MOK-
Centrum�Kultury,�ul.�Szpitalna�32�oraz�pod�nr�tel.�
32 494�39�66)

 ǧ 11.08.�-�„Wakacyjne�warsztaty�zumba�i salsa”�-�
godz.�11.00�–�Zumba,�godz.�12.00�-�Salsa

 ǧ 14.08.�-�„Zabawy�z tańcem”�-�Freestyle�i taniec�
towarzyski�-�godz.�16.00�–�dla�dzieci�w wieku�4�–�6�
lat,�godz.�17.00�–�dla�dzieci�od�7�lat�

 ǧ We�wtorek�i czwartek�od�godz.�11.00�-�Zajęcia�
plastyczno-edukacyjno-literackie�dla�dzieci�od�6�lat

 ǧ 14.08.�godz.�12.00�–�13.00�–�Pogotowie�internetowe�
-�Miejska�Bioblioteka�Publiczna�w Bukownie�ul.�
Kolejowa�3

Wakacje z książką w bibliotece:
 ǧ 10.08.�godz.�11.00�-�12.00�-�Miejska�Bioblioteka�
Publiczna�w Bukownie�ul.�Kolejowa�3

 ǧ 10.08.�godz.�14.30�-�16.30�-�Filia�nr�2�ul.�Wiejska�9
 ǧ 13.08.�godz.�14.30�–�16.00�–�Filia�nr�3�ul.�Olkuska�8
 ǧ 14.08.�godz.�11.00�-�12.30�-�Filia�nr�1�ul.�Wodąca�51
 ǧ 14.08.�godz.�11.00�-�12.00�-�Miejska�Bioblioteka�
Publiczna�w Bukownie�ul.�Kolejowa�3

 ǧ 14.08.�godz.�14.30�-�16.30�-�Filia�nr�2�ul.�Wiejska�9
 ǧ 16.08.�godz.�11.00�-�12.30�-�Filia�nr�1�ul.�Wodąca�51

 ǧ 10.08.,�16.08.�w godz.�10.00�-�12.00�-�Wakacyjny�
Wehikuł�Czasu�dla�dzieci�od�8�do�12�lat

DWÓR W BOLESŁAWIU
 ǧ 14.08.�-�Muzyka�i ruch�–�wakacyjne�zajęcia�dla�
najmłodszych�–�przedszkolaki�godz.�16.00,�
maluchy�z rodzicami�godz.�17.00�(zapisy�CK�
Bolesław�lub�tel.�32�6424073)

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

 ǧ 13.08.�godz.�10.00�-13.30�-�„Wakacyjne�bajeczkowo”�
-�projekcja�filmów,�baśni,�bajek�i bajeczek�dla�
dzieci,�połączona�z warsztatami�plastycznymi

 ǧ „Opowieści�teatralne�ulepione�z nutek,�molowane�
piosenką”

 ǧ 10.08.�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 14.08.�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 15.08.�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 10.08.�godz.�19.00�–�Yoga�w plenerze�–�wstęp�
wolny

 ǧ 10.08.�godz.�21.00�–�Kino�pod�chmurką�–�wstęp�
wolny

 ǧ 14.08.�godz.�11.00�–�Zajęcia�plastyczne�–�wstęp�
wolny

 ǧ 16.08.�godz.�16.00�–�Kółko�RPG�i Fantastyki�–�
wstęp�wolny


