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powiat

Wiola�Woźniczko

Wybory samorządowe 
już za nami. W minioną nie-
dzielę decydowaliśmy o tym, 
kto przez najbliższe pięć lat 
będzie zasiadał w fotelach  

burmistrzów i wójtów, a także 
w radach gminnych, miej-
skich, powiatu i sejmiku wo-
jewódzkim. Decydowaliśmy, 
komu powierzamy mandat 
zaufania.

Wyborcza dogrywka od-
będzie się w Olkuszu. Tylko 

tutaj nie wybrano burmistrza 
w pierwszej turze. W pozosta-
łych pięciu gminach najwyższe 
stanowiska przez kolejne pięć 
lat będą pełnić dotychczasowi 
włodarze. 

Kto będzie nas reprezento-
wał na poszczególnych szcze-

blach samorządu? Ile wynosiła 
frekwencja w poszczególnych 
gminach? Pełne wyniki wybo-
rów samorządowych podane 
przez Państwową Komisję Wy-
borczą znajdziecie na stronach 
10 - 11.
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- Bardzo nas cieszy, że do-
czekaliśmy momentu, w którym 
marzenia olkuszan o wyremonto-
wanym dawnym starostwie, stają 
się rzeczywistością. Jeszcze wio-
sną tego roku patrzyliśmy na wąt-
pliwych walorów estetycznych 
elewację, a jesienią widzimy cał-
kowicie odremontowany front. 
Bardzo duży zakres prac został 
również wykonany w obrębie 
piwnic na dziedzińcu, a także 
wewnątrz budynku. Stworzymy 
ekspozycję muzealną wyposa-

żoną w nowoczesne multimedia, 
dzięki któremu mieszkańcy oraz 
turyści będą mogli poznać histo-
rię naszego miasta – komentuje 
Roman Piaśnik, burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz.

W muzeum zostaną wyeks-
ponowane przede wszystkim ar-
tefakty znalezione podczas prac 
archeologicznych w obrębie ol-
kuskiej starówki. Podczas wy-
kopalisk w kwartale królewskim 
pozyskano monety datowane na 
XV-XVII wiek, formy odlewnicze 
czy plomby ołowiane. Kamienne 
słońce o średnicy 50 cm, liczne 
detale architektoniczne, pozosta-
łości po okazałych kiedyś piecach 
kaflowych z XVI i XVII wieku 
świadczą o zamożności miesz-
czan zamieszkujących kamienice 
wchodzące w skład kwartału.

- Dzięki badaniom archeolo-
gicznym możliwe jest poznanie 
poszczególnych faz rozwoju 
kwartału królewskiego. Wykopa-
liska potwierdziły rozległe i za-
chowane w dobrym stanie piwni-
ce. Największa z nich ma aż 60 
metrów kwadratowych. Odkrycia 
te wymagają dostosowania pier-
wotnego projektu do rzeczywi-

stego wyglądu i ilości piwnic 
w taki sposób, aby ekspozycja 
muzealna była jak najciekaw-
sza dla zwiedzających – mówi 
Agnieszka Kaczmarczyk, na-
czelnik Wydziału Urbanistyki 
i Ochrony Zabytków olkuskiego 
magistratu. 

Aktualnie w dawnym staro-
stwie wykonywane są stropy nad 
piwnicami, główna klatka scho-
dowa, dach od strony dziedzińca 
oraz modernizacja pomieszczeń 
wewnątrz. Z kolei w piwnicach 
ratusza powstaje zaplecze sani-
tarne dla turystów oraz recepcja. 
Na ukończeniu jest już instalacja 
elektryczna potrzebna do urzą-
dzeń multimedialnych.

Projekt zagospodarowania 
całego obiektu przewiduje nie 
tylko muzeum, ale również re-
staurację, pokoje hotelowe, ogród 
w kameralną sceną, pomieszcze-

nia konferencyjne, sklep z pa-
miątkami czy pomieszczenia dla 
organizacji pozarządowych. Ob-
jęta nim będzie również wymiana 
dachu w baszcie oraz remont po-
mostu bojowego.

„Rewitalizacja kwartału kró-
lewskiego w Olkuszu oraz utwo-
rzenie multimedialnej trasy tury-
stycznej w podziemiach ratusza” 
uzyskała dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014 – 2020, 
6. Osi Priorytetowej, Działania 
6.1. Rozwój dziedzictwa kulturo-
wego i naturalnego, Poddziałania 
6.1.1. Ochrona i opieka nad za-
bytkami z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. War-
tość całej inwestycji to 19 mln zł, 
z czego przeszło 6,5 mln stanowi 
kwota dofinansowania.

Dawne starostwo 
perełką Olkusza

Pół roku temu rozpoczęły się 
prace ratujące jeden z najcie-
kawszych zabytków w Gmi-
nie Olkusz – znajdujące się w 
Rynku relikty średniowiecznej 
murowanej zabudowy i XIX-
-wiecznego budynku dawne-
go starostwa. Tempo prac nie 
zwalnia, a oczom mieszkań-
ców z dnia na dzień ukazuje 
się coraz piękniejszy budynek. 
Roboty prowadzone są jedno-
cześnie w piwnicach, na dachu, 
dziedzińcu. W okresie letnim 
wykonywane były prace na ze-

wnątrz, a  jesienią i zimą będą 
prowadzone roboty przede 
wszystkim w jego wnętrzach. 
Elewacja od strony dziedzińca 
będzie wykonana po wylaniu 
płyty betonowej ochraniają-
cej architektoniczne skarby 
ukryte w ziemi, czyli średnio-
wieczne piwnice. Trwa również 
adaptacja podziemi olkuskie-
go ratusza, gdzie ma powstać 
podziemna trasa turystyczna. 
W pełnej krasie obydwa obiek-
ty zobaczymy w 2020 roku. 

Zanosi się na sensacyjne zakończenie kampanii wyborczej w Olkuszu. 
Właśnie znika ostatnia przeszkoda, aby miasto - a w sposób szczegól-
ny osiedla Młodych i Pakuska oraz okoliczne sołectwa - zyskało nowe, 
dogodne połączenia komunikacyjne w kierunku centrum. Kierowcy nie 
będą musieli stać w długich korkach na wiadukcie lub na przejeździe 
przy ul. Żuradzkiej!

Niemal wszyscy Mieszkańcy naszej gminy od lat 
narzekają na korki. Pokonanie samochodem odcin-
ka z os. Młodych lub os. Pakuska do centrum zajmu-
je nawet 20 minut. W dni targowe, popołudniami, 
a także w soboty zatory na wiadukcie - w kierun-
ku centrum - sięgają skrzyżowania z  ul. Dworską 
i Parkową. Zdarzały się sytuacje, że korek tworzy 
się już przy Alei 1000-lecia. Stojąc w korku tracimy 
czas, pieniądze (większe zużycie paliwa) oraz zanie-
czyszczamy środowisko spalinami. Od tego piątku 
sytuacja się diametralnie zmienia. Dzięki rozmowom 
Łukasza Kmity z obecnymi właścicielami terenu by-
łej Emalii zamknięta dotychczas brama fabryczna od 
ul. Składowej, która uniemożliwiała przejazd przez 
teren Emalii została otwarta. To nie obietnica wy-
borcza – każdy może się o tym przekonać osobiście. 
Otwarcie spornej bramy to pierwszy krok do tego, 
aby umożliwić wszystkim przejazd samochodów 
od strony os. Pakuska (wjazd przy markecie JYSK) 
w kierunku centrum nowym traktem. – W przypadku 
przejęcia terenu przez gminę planuję kompleksową mo-
dernizację tego traktu: budowę szerokiej na 7 metrów 
drogi wraz z  oświetleniem oraz ciągiem pieszo-rowe-
rowym zlokalizowanym po lewej stronie – podkreśla 
Łukasz Kmita.

– Gmina wynegocjowała otwarcie furtki, Łukasz 
Kmita otwiera z nami bramę, która niemal od począt-
ku działania fabryki była zamknięta. To pokazuje skalę 
skuteczności. Dzięki zaangażowaniu, chęci współ-
pracy dla dobra Mieszkańców i zupełnie innemu 
poziomowi rozmowy z Panem Kmitą udało się zre-
alizować ten projekt – zauważają właściciele działki.

Obecni właściciele terenu po byłej fabryce garn-
ków podkreślają, że po rozmowie z Kmitą są gotowi 
na dwa rozwiązania: długoletnią dzierżawę działek 
po których biegnie droga bądź ich sprzedaż na rzecz 
gminy. Co ciekawe, właściciele terenu przez lata nie 
mogli się porozumieć z burmistrzem w tej sprawie.

Gmina Olkusz co prawda wydzierżawiła teren, 
ale wyłącznie na cele ruchu pieszo-rowerowego i co 
najważniejsze wyłącznie na czas remontu kładki 
pieszo-rowerowej. Co później? Prawdopodobnie, 

aby nie doszło do zamknięcia przejścia przez Emalię 
w okresie przedwyborczym, w aneksie podpisanym 
kilka dni temu - 18 października - burmistrz Roman 
Piaśnik przedłużył okres dzierżawy, ale do końca te-
go roku. Co potem? Dalej nie wiadomo.

Łukasz Kmita jest zdania, że z właścicielami tere-
nu sprawę trzeba uzgodnić jak najszybciej. - Chciał-
bym tę sprawę załatwić wreszcie kompleksowo. Cały 
ten tydzień, nie bacząc na trwającą kampanię wybor-
czą i drugą turę wyborów poświęciłem na uzgodnienia 
z właścicielami. Udało się! To prawdziwy przełom. Za-
mknięta brama przejazdowa od strony ul. Składowej 
będzie otwarta. To z pewnością ucieszy Mieszkańców 
– podkreśla Łukasz Kmita.

Zupełnie przypadkiem w ostatnim czasie PKP 
dokonała częściowego remontu przejazdu kolejo-
wego przy ul. Składowej. 

KMITA skuteczny już przed wyborami

kmita spełnia obietnicę wyborczą piaśnika sprzed 4 lat!

przejazd przez OFNe już otwarty!



3Przegląd Olkuski | 26 października 2018 |www.przeglad.olkuski.pl

www.romanpiasnik.pl

Szanowni Mieszkańcy 
Miasta i Gminy Olkusz,
Drodzy Przyjaciele!
Serdecznie dziękuję za tak liczny udział w wyborach samorządowych 21 października. 
Udowodnili Państwo, że przyszłość Olkusza - naszego wspólnego domu - leży Państwu na sercu
tak samo jak mnie. 
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W sposób szczególny dziękuję tym z Państwa, którzy poparli moją kandydaturę na urząd
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Najwyższy, bo wynoszący ponad 43%, wynik wśród
wszystkich kandydatów jest dla mnie wielką nobilitacją i zobowiązaniem do pracy dla Państwa. 

Zachęcam Państwa do licznego udziału w drugiej turze wyborów. Proszę jednocześnie
o dalsze wsparcie i ponowne oddanie głosu na moją kandydaturę 4 listopada, abym
mógł przez kolejnych 5 lat dbać o interes Mieszkańców. 

Służba naszemu miastu i jego Mieszkańcom jest dla mnie największym zaszczytem i wierzę
mocno, że będziecie Państwo mnie tak mocno wspierać jak dotychczas. Chciałbym, aby moje
doświadczenie, ciężka praca oraz niezależność partyjna, miały dalsze przełożenie na decyzje,
od których zależą losy Gminy Olkusz. Jestem pewien, że potrzebuje ona dobrego gospodarza,
a nie polityka. 

Chciałbym podziękować również moim kontrkandydatom - Panom Grzegorzowi Tomsi,
Sebastianowi Tomsi i Miłoszowi Pałce za kulturalną, pozbawioną agresji kampanię wyborczą.
Gratuluję uzyskanego poparcia Mieszkańców. Wierzę również w konstruktywną współpracę
z nowymi radnymi Rady Miejskiej. Ufam, że łączy nas wspólna troska o nasze miasto
i będziemy mogli pracować dla dobra Olkusza.

KANDYDAT NA BURMISTRZA
Miasta i Gminy OLKUSZ

NIEZALEŻNY I BEZPARTYJNY

O G Ł O S Z E N I E  W Y B O R C Z E



4 | 26 października 2018 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.plOGŁOSZENIA PŁATNE / PODZIĘKOWANIA

Wybory burmistrza  
– ii tura

W dniu 4 listopada 2018 roku będzie przeprowadzone głoso-
wanie ponowne w wyborze burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. 
W drugiej turze wybór odbywa się pomiędzy dwoma kandy-
datami, którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych 
głosów. 
4 listopada będziemy głosowali od godziny 7:00 do  
godziny 21:00 w tych samych lokalach wyborczych.
Głosujemy, stawiając znak X w kratce z lewej strony obok 
nazwiska jednego z kandydatów.

 Miejska Komisja Wyborcza  
w Olkuszu

OGŁOSZENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH AUTORA
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„Zobaczyć JUTRO”
n  pani doktor, od 11 lat jest pani 
Dyrektorem Medycznym i współwła-
ścicielem kliniki Okulistycznej OkO-
-TesT. Jaki jest zakres oraz filozofia 
państwa działalności?

Oferujemy bardzo szerokie spek-
trum pomocy pacjentom okulistycznym. 
Od doboru okularów po skomplikowaną 
chirurgię ciała szklistego, tzw. witrek-
tomię. Naszą specjalizacją są chirurgia 
zaćmy, leczenie AMD, czyli zwyrodnie-
nia plamki związanego z  wiekiem czy 
leczenie jaskry.  Obecnie ogromną ilość 
pracy wkładamy w  pomoc Pacjentom 
cierpiącym z  powodu zmętnienia so-
czewki własnej, czyli z powodu zaćmy. 

Nasi Pacjenci otrzymują w  Olku-
szu kompleksową diagnostykę a  jeśli 
wymaga tego leczenie, pomagamy im 
wykonując procedury zabiegowe na 
w  pełni wyposażonym bloku opera-
cyjnym w  Nowym Targu. We współ-
czesnej okulistyce nie ma miejsca na 
kompromisy, ludzki wzrok jest bezcen-
ną wartością. Jego utrata powoduje, 
że człowiek zdrowy i  wciąż sprawny 
fizycznie, zaczyna mieć olbrzymie 
problemy z wykonywaniem zwykłych, 
codziennych czynności,  a  często też 
popada w depresję z powodu zależności 
od innych. 

W  całym moim życiu zawodowym 
kieruję się dwoma zasadami, które 
muszą iść ze sobą w parze – pierwsza 
to ogromny szacunek i zrozumienie dla 
ludzi, druga to najwyższa jakość, którą 
bez wyjątku oferuję w swojej placówce. 

n z  czego wynika państwa koncen-
tracja na chorych na zaćmę , czy ludzi 
cierpiących na to schorzenie jest teraz 
więcej ? 

Zaćma to najczęstsza przyczyna 
ślepoty na świecie a zabieg jej usunięcia 
jest najczęściej wykonywaną procedurą 
chirurgiczną. Co roku diagnozowanych 
jest, tylko w  Polsce, ponad ćwierć 
miliona nowych przypadków. Kolejka 
osób oczekujących jest bardzo duża, 
jednak dzięki dodatkowym środkom 
na zabiegi z  Narodowego Funduszu 
Zdrowia, możemy pomóc bardzo dużej 
ilości cierpiących na zaćmę ludzi. Im 

szybciej Pacjenci się do nas zgłoszą, tym 
szansa na zabieg jeszcze w tym roku jest 
większa. Dokładamy wszelkich starań, 
aby pomóc jak największej ilości osób. 
W  ostatnich tygodniach trafia do nas 
także coraz więcej Pacjentów oczeku-
jących w  kolejce do zabiegu w  innych 
szpitalach, gdzie czas oczekiwania 
wynosi nawet ponad dwa lata. Ludzie 
nie chcą czekać, chcą widzieć i  ja to 
w pełni rozumiem. 

n pani doktor, na czym polega taki 
zabieg? Czy jest się czego obawiać?

Zaćma to bardzo powszechny pro-
blem zdrowotny. Ma ogromny wpływ 
na jakość życia. Jest to stan postępujący 
i nie ma innej metody leczenia niż kilku-
nastominutowy zabieg, podczas które-
go zastępujemy zmętniałą soczewkę 
w oku, soczewką sztuczną (implantem). 
Wszczepia się ją raz na całe życie, nie ma 
potrzeby jej cyklicznej wymiany. Gorąco 
zachęcam moich Pacjentów do tego, 
aby nie zwlekali z zabiegiem usunięcia 
zaćmy. Ludzie często mają obawy zwią-
zane z  bólem czy okresem powrotu do 
pełnej sprawności po zabiegu a  także 
boją się kosztów. W ramach NFZ zarów-
no kwalifikacja, zabieg jak i dwie kontro-
le po zabiegu są bezpłatne. Pacjenci nie 
ponoszą żadnych kosztów. Zapewniam, 

że zabieg  jest całkowicie bezbolesny 
a znieczulenie podajemy w formie kropli 
do oczu. Pełne widzenie odzyskuje się 
w  ciągu kilku dni a   znaczna poprawa 
widzenia jest już w  pierwszym dniu 
po wymianie soczewki. Zawsze cieszy 
mnie, kiedy w  kolejce przed naszymi 
gabinetami Pacjenci, którzy przeszli 
już zabieg, zachęcają do niego innych 
oczekujących dopiero na wizytę kwali-
fikacyjną. Mówią, że niepotrzebnie tyle 
czekali, że nie było się czego bać.

W dniu zabiegu Pacjent zgłasza się 
do nas z osobą bliską, której obecność 
zawsze zwiększa poczucie komfortu 
i  bezpieczeństwa. Pobyt na Oddziale 
trwa kilka godzin. Wszystko odbywa 
się w obecności lekarza  anestezjologa 
a dodatkowo w pełnym zabezpieczeniu 
medycznym - nasz blok operacyjny 
i  oddział okulistyczny znajduje się 
w Nowym Targu, na terenie Powiatowe-
go Szpitala Specjalistycznego. To bardzo 
ważne dla bezpieczeństwa i  zdrowia 
Pacjentów. Zawsze należy zwracać 
uwagę na zabezpieczenie naszego 
zdrowia i  życia przy wyborze miejsca 
wykonania zabiegu. Pacjent zawsze 
ma prawo zapytać o  zabezpieczenie 
medyczne jego pobytu, o  postępowa-
nie w  razie jakichkolwiek komplikacji, 
konieczności transportu do szpitala itp.  
Ja jestem zdania, że trzeba dmuchać na 

zimne. Pewnie dlatego wykonaliśmy do 
dziś kilkanaście tysięcy zabiegów bez 
powikłań.

n pani doktor, jaki wpływ ma zaćma 
na komfort życia ?

Początkowo faktycznie jest to kwe-
stia spadku komfortu. Pacjent z zaćmą, 
który długo czeka w kolejce do zabiegu, 
widzi coraz gorzej.  W  pewnym mo-
mencie także  Jego bezpieczeństwo 
w  codziennym życiu, zdolność do 
czerpania radości z czasu spędzanego 
z  bliskimi, do wykonywania prostych 
czynności diametralnie spada. Ludzie 
stają się w  końcu zależni od pomocy 
rodziny, sąsiadów. Nierzadko trafiają do 
nas pacjenci, którzy są w stanie jedynie 
policzyć palce przybliżone do ich oczu 
i  funkcjonują tak na co dzień! Jeżdżą 
autobusami, przechodzą przez ulicę, 
odbierają wnuki z przedszkola itp. Nie-
świadomie narażają siebie i  innych na 
niebezpieczeństwo. Dlaczego nieświa-
domie? Jeśli traci się wzrok powoli, to 
człowiek nie pamięta już jak powinien 
widzieć i wydaje mu się, że nie jest jesz-
cze tak źle. Niestety nie wiedzą, że mogą 
odzyskać dobre widzenie i  poprawić 
ogromnie jakość swojego życia w ciągu 
bezbolesnego, krótkiego zabiegu.  

n  pani doktor, z  rozmowy wynika, 
że walka zaćmą to obecnie jedno 
z  wiodących wyzwań. Co może pani 
poradzić pacjentom?

Faktycznie, to dziś największe wy-
zwanie, ale także największa szansa 
dla ludzi obarczonych tym problemem. 
Jesteśmy gotowi Państwu szybko 
pomóc. Proszę do nas dzwonić i pytać 
o  szczegóły, terminy. JA zapewniam, 
że spotkają się Państwo z miłym przy-
jęciem, oraz że zadbamy o  szeroko 
rozumianą jakość i  bezpieczeństwo 
Państwa pobytu i  zabiegu. Dołożymy 
starań, aby miło wspominali Państwo 
wizytę w OKO-TEST. 

Proszę nie czekać, teraz jest okazja, 
aby szybko odzyskać radość z widzenia!

 www.okotest.pl

n  O tym jak szybko 
odzyskać dobre widzenie 
oraz dlaczego nie warto 
czekać - rozmowa  
z dr n. med. Violettą Tomczyk 
- Dorożyńską dyrektorem 
medycznym NZOZ  
„OKO-TEST” Diagnostyka 
i Chirurgia Oka, członkiem 
m.in. Polskiego Towarzystwa 
Okulistycznego oraz 
Amerykańskiej Akademii 
Okulistycznej.

PORADNIA OKULISTYCZNA
Olkusz, ul. Francesco Nullo 35b

 
REJESTRACJA

e-mail: poradnia.olkusz@okotest.pl

tel.: 32 643 25 85
godziny rejestracji: 10:00-16:00 www.okotest.pl
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Pomoc to moc:  
ogród i plac zabaw 

powiat
Wiola�Woźniczko�

Dwie kolejne inicjatywy z terenu 
powiatu olkuskiego zostaną zreali-
zowane w ramach akcji PZU „Pomoc 
to moc”. Wszystko to w dużej mie-
rze dzięki wsparciu internautów.

Jak już kilkukrotnie informowali-
śmy na naszych łamach, PZU od kilku 
lat dofinansowuje projekty, których 
realizacja zapobiegnie lub zmniejszy 
skutki wypadków komunikacyjnych. 
W tym roku akcja przebiega pod ha-
słem: „Zdrowa i bezpieczna rodzina”. 
Co miesiąc wybierane są najlepsze 
projekty, które uzyskują dofinanso-
wanie. Wśród nich znalazły się przed-
sięwzięcia z Klucz i Olkusza. 

„Naukowy Plac Zabaw” to inicja-
tywa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Klu-
czach. Ma to być nietypowe miejsce, 
którego użytkownicy będą zdobywać 
wiedzę przez zabawę. Na palcu znaj-
da się cztery strefy: muzyczna, iluzji, 
naukowa i sensoryczną. Organizato-
rzy zapewniają, że obiekt będzie do-
stępny dla osób niepełnosprawnych. 
W projekcie zaplanowano urządzenia 
o konstrukcji stalowej w kolorze zielo-
nym i fioletowym: głuchy telefon, ko-
łyska Newtona, koła optyczne, krzywe 
zwierciadła, tablice ze złudzeniami, 
panel muzyczny, ściana do pisania, 
wir wodny. Plac zabaw powstanie przy 
szkole podstawowej. Na swoją ini-
cjatywę stowarzyszenie otrzymało 70 
676,25 złotych.

Stowarzyszenie „Res Sacra Miser” 
w Olkuszu otrzymało 65 360 złotych 
na utworzenie rodzinnego ogrodu za-
baw integracyjno – terapeutycznych. 
W miejscu tym niepełnosprawne dzieci 
będą mogły m. in. zintegrować się ze 
swoimi rówieśnikami przez wspólne 
spędzanie wolnego czasu oraz przez 
zabawę w bezpiecznym, przyjaznym 
miejscu. Autorzy projektu zakładają 
utworzenie następujących stref zabaw: 
„Pomysły na zmysły”- zabawy sty-
mulujące rozwój zmysłów, „Słucham 
- działam” zabawy poprzez muzykę 
i taniec”, „Doświadczam – tworzę”- 
zabawy poprzez doświadczanie, „Ruch 
dobry na wszystko”- zabawy ruchowe 
usprawniające motorykę. W poszcze-
gólnych strefach będą prowadzone 
cykliczne zajęcia integracyjno - akty-
wizujące i terapeutyczne prowadzone 
przez wykwalifikowaną kadrę wspie-
raną przez wolontariuszy. W ogrodzie 
znajdą się m. in. domki interaktywne, 

przeplotnie, ścianki funkcyjne, tory 
przeszkód, bujaki, huśtawki, które 
umożliwią korzystanie z nich dzieciom 
niepełnosprawnym poruszającym się 
na wózkach i tym, które nie potrafią 
samodzielnie usiąść. Wsparcie z PZU 
wynosi 65 360 złotych.

Internauci nadal mogą wspierać 
inicjatywę z naszego powiatu skła-
dającą się z dwóch projektów: „Bez-
pieczna droga do szkoły” oraz „Szkoła 
odblaskowa”. To dwie coroczne akcje 
profilaktyczno – edukacyjne organi-
zowane przez fundację Bezpieczny 
Powiat Olkuski. Fundacja zamierza 
kupić materiały odblaskowe dla oko-
ło 3 tys. uczniów szkól podstawowych 
z terenu powiatu olkuskiego. Na ten 
cel chce pozyskać wsparcie w wyso-
kości 3 500 złotych.

Wystarczy wejść na stronę www.
pomoctomoc.pl, odnaleźć projekt 
i kliknąć ikonkę „poprzyj inicjatywę”.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E



8 | 26 października 2018 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

OGŁOSZENIA PŁATNE / PODZIĘKOWANIA

BO 2019. 18 zadań do wykonania! 

olkusz
Piotr�Kubiczek�

18 inicjatyw za prawie 1,2 miliona 
złotych zostanie zrealizowanych do 
końca 2019 roku w ramach czwar-
tej edycji Budżetu Obywatelskiego 
Olkusza. W czwartek w budynku 
Centrum Kultury odbyła się pre-
zentacja projektów, które zyskały 
największe poparcie wśród miesz-
kańców całej gminy.

Po raz pierwszy w historii budżetu 
partycypacyjnego autorzy zadań mogli 
się ubiegać nawet o 200 tys. zł. Zmiana 
ta dotyczyła wprowadzenia projektów 
ogólnogminnych, a więc takich, z któ-
rych skorzysta większa część lokalnej 
społeczności. Z kilku propozycji, któ-
re wpłynęły do magistratu, komisja 
konkursowa pod głosowanie podda-
ła tylko jeden: „Budowa szatni z sa-
nitariatami przy boisku na Osiedlu 

Słowiki”. Reszta zadań nie spełniała 
kryteriów, bądź zawierała błędy. Mi-
mo braku konkurencji projekt zyskał 
duże uznanie wśród głosujących – aż 
3393 osoby wyraziły swoje poparcie 
dla tej inicjatywy.

Kolejne trzy przedziały niczym nie 
różniły się od tych z ubiegłych edycji. 
Obowiązywały pule do 25, 50 i 100 
tysięcy zł. Z 41 różnych propozycji 
realizacji w następnych miesiącach 
doczeka się 17 – większość z nich na 
terenie sołectw, gdzie po raz kolejny 
społeczność mocno się zmobilizowa-
ła do głosowania, nie tylko na kar-
tach, ale także za pomocą systemu 
internetowego.

W puli zadań do 25 tys. benefi-
cjentami stały się takie miejscowości 
jak Olkusz, Osiek, Żurada, Zederman 
i Gorenice. Najwięcej punktów (2552) 
zebrał projekt dotyczący renowacji sali 
gimnastycznej w Szkole Podstawowej 
w Osieku. Z sześciu zadań dwa doty-
czą zakupu książek m.in. do Powia-
towej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Olkuszu. - Widać, że mieszkańcy 
uwielbiają czytać. To już kolejny bu-
dżet, z którego będziemy mogli uzu-
pełnić nasze zbiory – mówiła dyrektor 
placówki Jolanta Zięba.

Wśród zadań wycenionych do 50 
tys. zł najlepiej wypadła propozycja 
modernizacji i remontu drogi gmin-
nej w Niesułowicach. Mieszkańcy tej 
miejscowości przy wsparciu swoich 
przyjaciół z Gorenic przyznali zadaniu 
2434 punkty, wyprzedzając projekty 
z Zimnodołu, Zedermana, a także z ol-
kuskich Słowików i Przedszkola nr 8.

Na zakończenie czwartkowej pre-
zentacji poznaliśmy laureatów BO 
2019 w puli projektów do 100 tys. zł. 
Tutaj bezapelacyjnie wygrało zadanie 
dotyczące termomodernizacji remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Osie-
ku (3551 punktów). - Cieszymy się, że 
jesteśmy skuteczni nie tylko przy po-
żarach, ale i w głosowaniu – przyznał 
prezes OSP Grzegorz Ziarno. Spory 
zastrzyk gotówki czeka także Szko-
łę Podstawową w Gorenicach, remizę 

OSP w Zedermanie oraz szkoły wiej-
skie i olkuską SP 1, gdzie już niedługo 
solidnie zostaną zmodernizowane pra-
cownie komputerowe. Ponadto przy ul. 
Witosa na Słowikach powstanie łącz-
nie 30 nowych miejsc parkingowych.

- Jestem naprawdę dumny z tego, 
jak wszyscy olkuszanie angażują się 
w inicjatywę budżetu obywatelskiego 
– zarówno na etapie zgłaszania pomy-
słów, późniejszej ich promocji i na gło-
sowaniu kończąc. Gratuluję autorom 
zwycięskich zadań. Jestem przekona-

ny, że ich realizacja ucieszy mieszkań-
ców naszej gminy – zaznaczył Roman 
Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Poniżej lista zadań, które zostaną 
zrealizowane w ramach Budżetu Oby-
watelskiego Olkusza 2019.

Na zakończenie trochę statystyk. 
Do udziału w czwartej edycji Budżetu 
Obywatelskiego Olkusza uprawnio-
nych było 40 398 mieszkańców Mia-
sta i Gminy Olkusz, którzy ukończyli 
16. rok życia. Drogą tradycyjną (pa-
pierowe karty w urnach) oraz elektro-

niczną łącznie oddano 12 729 kart do 
głosowania. Prawie 400 z nich było 
nieważnych. Ponownie większą ak-
tywnością przy głosowaniu wykazały 
się kobiety (56%), a grupą społeczną, 
która głosowała najchętniej, co cieka-
we okazali się seniorzy 60+ (28,58%). 
Każdy z biorących udział w głosowa-
niu mógł wybrać maksymalnie czte-
ry projekty – jeden ogólnogminny (za 
1 pkt.) oraz trzy z pozostałych puli 
o wadze od 1 do 3 pkt.

zadania do 25 tys. zł – 6 projektów
1. Remont sali gimnastycznej w Osieku – renowacja sal
2. Zakup i dostawa książek do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
3. Książka na zamówienie, jak spełniać czytelnicze marzenie
4. Centrum rekreacji w Gorenicach
5. Wykonanie piłkochwytów koło boiska wielofunkcyjnego w Zedermanie
6. Siłownia zewnętrzna w Żuradzie

zadania do 50 tys. zł – 5 projektów
1. Modernizacja i remont drogi gminnej w Niesułowicach
2. Budowa łącznika w Zimnodole na ogólnogminnym trakcie rowerowym
3. Ogrodzenie i oświetlenie boiska sportowego w Zedermanie
4. Budowa parkingu na Osiedlu Słowiki – 10 miejsc postojowych
5. Wymiana posadzki w salach zabaw w Przedszkolu Nr 8

zadania do 100 tys. zł – 6 projektów
1. Termomodernizacja remizy OSP w Osieku
2. Remont świetlicy w SP w Gorenicach z doposażeniem sal lekcyjnych
3. Modernizacja pracowni komputerowych w szkołach wiejskich
4. Budowa parkingu na Osiedlu Słowiki – 20 miejsc postojowych
5. Remont remizy OSP w Zedermanie
6. Modernizacja pracowni komputerowej w SP Nr 1 w Olkuszu

zadanie do 200 tys. zł (ogólnogminne) – 1 projekt
1. Budowa szatni z zapleczem sanitarnym przy boisku na Osiedlu Słowiki

OGŁOSZENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH AUTORA OGŁOSZENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH AUTORA
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powiat
Wiola�Woźniczko�

Znamy już nazwiska 23 radnych, 
którzy zasiadą w nowej Radzie Po-
wiatu. Kto przez najbliższe pięć 
lat będzie reprezentował interesy 
mieszkańców sześciu gmin?

Silną reprezentację w Radzie Po-
wiatu będzie miało Prawo i Sprawie-
dliwość – 9 mandatów,  6 mandatów 
przypadło startującym z KWW Odno-
wa - Kontynuacja. KWW Wspólnota 
Samorządowa Powiatu Olkuskiego 
obejmie 5 miejsc w nowej radzie. Po-
zostałe 3 mandaty otrzymali kandy-
daci KWW Platforma .Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska, KWW Kukiz’15 
oraz KWW Porozumienie dla Ziemi 
Olkuskiej. 

Czterech kandydatów może po-

chwalić się czterocyfrowym wynikiem: 

Piotr Gamrot (KW Prawo i Sprawiedli-

wość) 2 644 głosy, Paweł Piasny (KWW 

Odnowa – Kontynuacja) 2 297 gło-

sów, Jacek Osuch (KW Prawo i Spra-

wiedliwość) 1 899 głosów i Bogumił 

Sobczyk (KW Prawo i Sprawiedliwość)  

1 849 głosów.

Obecna kadencja kończy się 15 

listopada. Zgodnie z przepisami, komi-

sarz wyborczy w ciągu siedmiu dni od 

zakończenia kadencji zwołuje pierwsze 

posiedzenie nowej Rady. Być może już 

wtedy dowiemy się, jaka koalicja po-

wstanie w Radzie, kto będzie jej prze-

wodniczącym i co najważniejsze - kto 

z wybranych w niedzielę radnych zo-

stanie starostą.

Okręg nr 1 (Olkusz)
Bogumił Sobczyk 1 849 głosów; 8,37 proc. KW Prawo i Sprawiedliwość
Michał Mrówka 560 głosów; 2,54 proc. KW Prawo i Sprawiedliwość
Jacek Osuch 1 899 głosów; 8,60 proc. KW Prawo i Sprawiedliwość
Józef Stach 553 głosy; 2,50 proc. KW Prawo i Sprawiedliwość
Paweł Piasny 2 297 głosów; 10,40 proc. KWW Odnowa – Kontynuacja
Jan Orkisz 775 glosów; 3,51 proc. KWW Odnowa – Kontynuacja
Zdzisława Szczygieł 595 glosów; 2,69 proc. KWW Odnowa – Kontynuacja
Rafał Solecki 502 głosy; 2,27 proc. KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Olkuskiego
Paulina Polak 789 glosów; 3,57 proc. KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Olkuskiego
Robert Herzyk 682 głosy; 3,09 proc. KWW Porozumienie dla Ziemi Olkuskiej
 

Okręg nr 2 (Klucze)
Kamil Wołek 608 głosów; 9,32 proc. KWW Kukiz’15
Krzysztof Dąbrowski 642 głosy; 9,85 proc. KW Prawo i Sprawiedliwość
Marta Dziura 333 głosy; 5,11 proc. KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Olkuskiego
 

Okręg nr 3 (Wolbrom/Trzyciąż)
Piotr Gamrot 2 644 głosy; 20,25 proc. KW Prawo i Sprawiedliwość
Paweł Rykała 444 głosy, 3,40 proc. KW Prawo i Sprawiedliwość
Barbara Haberka 606 głosów; 4,64 proc. KW Prawo i Sprawiedliwość
Robert Kozłowski 667 głosów; 5,11 proc. KWW Odnowa – Kontynuacja
Agnieszka Gołębiowska – Karoń 620 głosów; 4,75 proc. KWW Odnowa – Kontynuacja
Wanda Klimek 499 głosów; 3,82 proc. KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Olkuskiego
 

Okręg nr 4 (Bolesław/Bukowno)
Tomasz Bargieł 780 głosów; 9,87 proc. KWW Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Grzegorz Nocoń 688 głosów; 8,70 proc. KW Prawo i Sprawiedliwość
Barbara Rzońca 478 głosów; 6,05 proc. KWW Odnowa – Kontynuacja
Krystyna Kowalewska 417 głosów; 5,28 proc. KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Olkuskiego

rada
powiatu

powiat
Wiola�Woźniczko

Powiat olkuski będzie miał jednego 
radnego w Sejmiku Województwa 
Małopolskiego. Decyzją wyborców 
mandat ten przypadł Andrzejowi 
Wójcikowi (PiS).

W Sejmiku zasiada 39 radnych. 
Po niedzielnych wyborach okazało 
się, że w nowej kadencji 24 mandaty 
obejmą reprezentanci KW Prawo 
i Sprawiedliwość, 11 - KKW Platforma 
.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, 
a 4 - KW Polskie Stronnictwo Ludowe.

W okręgu nr 1 (obejmującym 
powiaty: olkuski, chrzanowski, oświę-
cimski) trzy mandaty przypadły kan-
dydatom z list KW Prawo i Sprawiedli-
wość. Zdobyli je: Iwona Gibas (25 795 
głosów; 15,81 proc.), Andrzej Wójcik 
(10 982 głosy; 6,73 proc.) oraz Rafał 
Kosowski (8 874 głosy; 5,44 proc.). 

Dwa mandaty obejmą kandydaci 
KKW Platforma .Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska: Kinga Skowrońska (14 
347 głosów; 8,79 proc.) i Tadeusz 
Arkit (11 506 głosów; 7,05 proc.).

Frekwencja w województwie ma-
łopolskim wyniosła 55,27 proc.

olkusz
Wiola�Woźniczko

Mieszkańcy miasta i gminy Olkusz 

wybrali swoich radnych na kolejną, 

pięcioletnią kadencję. Jak wygląda 

podział mandatów w nowej Radzie?

Najwięcej miejsc (7) przypadło 

KWW Prawo i Sprawiedliwość. 6 

mandatów ma KWW Roman Piaśnik 

– Dobry Wybór, a 5 KWW Odnowa – 

Kontynuacja. KWW Porozumienie dla 

Ziemi Olkuskiej otrzymało 3 manda-

ty. Frekwencja wyniosła 57,93 proc.

Dwaj kandydaci na burmistrza, 

którzy w wyborczej dogrywce zmierzą 

się w pierwszą niedzielę listopada, 

zostali wybrani również do Rady Miej-

skiej. Miejsce wybranego włodarza 

w Radzie zajmie kolejna osoba z tej 

samej listy z najwyższą liczbą głosów. 

Jeśli wygra Roman Piaśnik, wówczas 

mandat otrzyma Jolanta Gręda (174 

głosy; 2,38 proc.). W przypadku 

zwycięstwa Łukasza Kmity do Rady 

wejdzie Edwarda Wolska (108 głosy; 

1,47 proc.).

rada miejska
w olkuszu

Okręg nr 1
Józef Filas 633 głosy; 7,65 proc. KW Prawo i Sprawiedliwość
Przemysław Kwiatkowski 453 głosy; 5,47 proc. KW Prawo i Sprawiedliwość
Maria Beszterdo 303 głosy; 3,66 proc. KW Prawo i Sprawiedliwość
Henryk Gamrat 720 głosów; 8,70 proc. KWW Roman Piaśnik - Dobry Wybór
Katarzyna Kamionka 281 głosów; 3,39 proc. KWW Roman Piaśnik - Dobry Wybór
Sebastian Tomsia 525 głosów; 6,34 proc. KWW Odnowa - Kontynuacja
Ewa Kiełtyka 492 głosy; 5,94 proc. KWW Odnowa - Kontynuacja
Jan Kucharzyk 412 głosów; 4,98 proc. KWW Porozumienie dla Ziemi Olkuskiej
 

Okręg nr 2
Łukasz Kmita 1 290 głosów, 17,61 proc. KW Prawo i Sprawiedliwość
Wojciech Panek 262 głosy; 3,58 proc. KW Prawo i Sprawiedliwość
Roman Piaśnik 1 214 głosów; 16,58 proc. KWW Roman Piaśnik - Dobry Wybór
Jarosław Gałka 264 głosy; 3,60 proc. KWW Roman Piaśnik - Dobry Wybór
Arkadiusz Królewicz 429 głosów; 5,86 proc. KWW Odnowa - Kontynuacja
Wojciech Ozdoba 706 głosów; 9,64 proc. KWW Odnowa - Kontynuacja
Wacław Chłosta 232 głosy; 3,17 proc. KWW Porozumienie dla Ziemi Olkuskiej

Okręg nr 3
Łukasz Piątek 543 głosy; 8,40 proc. KW Prawo i Sprawiedliwość
Zbigniew Stach 277 głosów; 4,29 proc. KW Prawo i Sprawiedliwość
Jerzy Kwaśniewski 427 głosów; 6,61 proc. KWW Roman Piaśnik - Dobry Wybór
Apolinary Ćwięczek 539 głosów; 8,34 proc. KWW Roman Piaśnik - Dobry Wybór
Małgorzata Postołek 409 głosów; 6,33 proc. KWW Odnowa - Kontynuacja
Grzegorz Tomsia 304 głosy; 4,70 proc. KWW Porozumienie dla Ziemi Olkuskiej

wybory samorządowe 2018           wyniki
sejmik woj.

MAŁOPOLSKIEGO
Olkusz:  

II tura – Piaśnik 
kontra Kmita

olkusz
Wiola�Woźniczko

Roman Piaśnik i Łukasz Kmi-
ta spotkają się w drugiej turze 
wyborów na burmistrza Olku-
sza. Na pierwszego z kandy-
datów oddano 9778 głosów 
(43,28 proc.), a na drugiego 

- 7600 głosów (33,64 proc.)
Sebastian Tomsia (KWW Od-
nowa - Kontynuacja) otrzy-
mał 2147 głosów (9,50 proc.), 
Grzegorz Tomsia (KWW Poro-
zumienie dla Ziemi Olkuskiej) 
2053 głosy (9,09 proc.), Miłosz 
Pałka (Kukiz’15) 1015 głosów 
(4,49 proc.).
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bolesław
Wiola�Woźniczko

Większość mieszkańców głosu-
jących w niedzielnych wyborach 
zaufała obecnemu wójtowi Krzysz-
tofowi Dudzińskiemu. Dostał się 
on także do Rady Gminy, co w tej 
sytuacji oznacza wybory uzu-
pełniające. Frekwencja wyniosła 
58,15 proc.

Krzysztof Dudziński startujący 
z KWW Krzysztofa Dudzińskiego 
cieszy się poparciem 2 634 osób 

(71,63 proc.). O fotel wójta ubiegało 
się jeszcze dwóch kandydatów. Ry-
szard Januszek z KKW Platforma.No-
woczesna Koalicja Obywatelska otrzy-
mał 882 głosy (23,99 proc.), a Krzysz-
tof Romańczak z KWW Nasz Samo-
rząd 2018 -161 głosów (4,38 proc.).

Na razie wśród osób, które dosta-
ły się do nowej Rady Gminy również 
widnieje nazwisko obecnego wójta. 
Z uwagi na fakt, iż został on ponownie 
wybrany na stanowisko szefa gminy, 
w okręgu nr 5 odbędą się wybory 
uzupełniające.

klucze
Wiola�Woźniczko

Większość wyborców w gminie 
Klucze zdecydowała, że wójt Nor-
bert Bień pozostanie na tym sta-
nowisku przez kolejne pięć lat. 
W nowej radzie zasiądzie 10 osób 
z komitetu urzędującego włodarza. 
Frekwencja wyniosła 54,24 proc.

Głosujący w gminie Klucze mieli 

do wyboru tylko jednego kandydata 
na wójta. 88,97 proc. wyborców 
(5873 głosy) opowiedziało się za tym, 
aby Norbert Bień nadal stał na czele 
gminy. W nowej Radzie Gminy za-
siądzie 10 osób startujących z KWW 
Rozwój Gminy Klucze Wspólnym 
Celem. KWW Gmina Równych Szans 
przypadły 2 mandaty, a po jednym: 
KWW Kukiz’15, KWW Odnowa – 
Kontynuacja i KWW Porozumienie 
dla Ziemi Olkuskiej.

trzyciąż
Wiola�Woźniczko

Roman Żelazny zostanie wójtem 
na przez kolejną, czwartą już 
kadencję. Sporo nowych nazwisk 
pojawi się w nowej Radzie Gminy. 
Frekwencja wyniosła 56,68 proc.

W niedzielę wyborcy zdecydowa-
nie postawili na Romana Żelaznego 

(KWW Przyjazna Gmina Trzyciąż), 
który stanowisko wójta piastuje od 
12 lat. Otrzymał on 1 902 głosy (60,88 
proc.). Jego konkurentka Halina 
Rolka (KW Prawo i Sprawiedliwość) 
uzyskała poparcie 1 222 osób (39,12 
proc.).

Świeżo wybrana Rady Gminy to 
10 nowych twarzy. Większość zdobyli 
kandydaci z KWW Przyjazna Gmina 
Trzyciąż, zyskując 9 mandatów.

rAdA GMIny
w bOLESŁAwIu

rAdA GMIny
w kluczach

rAdA GMIny
w trzycIążu

Okręg nr 1 Ewa Dychtoń 198 głosów; 70,97 proc.
Okręg nr 2 Iwona Skupińska 146 głosów; 56,37 proc.
Okręg nr 3 Józef Gołąb 140 głosów; 62,78 proc.
Okręg nr 4 Marzena Mirek 136 głosów; 56,90 proc.
Okręg nr 5 Dudziński Krzysztof 223 głosy; 79,36 proc.
Okręg nr 6 Anna Chmiest 84 głosy; 56,38 proc.
Okręg nr 7 Dawid Sadowski 147 głosów; 55,06 proc.
Okręg nr 8 Mirosław Ćwięczek 184 głosy; 67,40 proc.
Okręg nr 9 Sebastian Piekoszowski 169 głosów; 73,48 proc
Okręg nr 10 Ewa Czerwińska 85 głosów; 42,29 proc.
Okręg nr 11 Zygmunt Banaś 74 głosy; 44,85 proc.
Okręg nr 12 Bartłomiej Prychodko 120 głosów; 42,40 proc
Okręg nr 13 Agata Czerniak 189 głosów; 66,32 proc
Okręg nr 14 Marcin Macek 68 głosów; 39,31 proc. 
Okręg nr 15 Jacek Fałowski 172 głosy; 58,11 proc.

bukowno
Wiola�Woźniczko

57,43 proc. głosujących mieszkań-
ców Bukowna poparło obecnego 
burmistrza Mirosława Gajdziszew-
skiego w pierwszej turze wyborów. 
Zmianie uległ skład miejskiej rady. 
Frekwencja wyniosła 55,05 proc.

Obecnie urzędujący włodarz 
otrzymał 2 616 głosów (57,43 proc.). 
To będzie jego czwarta kadencja 
na stanowisku burmistrza. Jego 
kontrkandydaci: Jolanta Wadas 

(KWW Odnowa – Kontynuacja) oraz 
Krzysztof Jantas (KW Prawo i Spra-
wiedliwość) zyskali odpowiednio 
1432 głosy (31,44 proc.) i 507 głosów 
(11,13 proc.).

W Radzie Miejskiej pojawi się 
kilka nowych nazwisk. Najwięcej, bo 
11 mandatów przypadło kandydatom 
startującym z KWW Mirosława Gaj-
dziszewskiego. Dwaj nowi radni są z 
KWW „Razem dla lepszego Bukowna”. 
Po jednym mandacie zyskali kandy-
daci z KWW „Najlepszy wybór to my” 
oraz KWW Odnowa – Kontynuacja.

rada miejska
w buKOwnIE

Okręg nr 1 Liliana Grzanka 101 głosów; 47,64 proc.
Okręg nr 2 Sylwester Majda 92 głosy; 36,36 proc.
Okręg nr 3 Leszek Grzegorzewski 180 głosów; 51,72 proc.
Okręg nr 4 Leopold Derda 104 głosy; 37,14 proc.
Okręg nr 5 Jerzy Rosa 132 głosy; 42,04 proc.
Okręg nr 6 Zofia Skałka 168 głosów; 44,44 proc.
Okręg nr 7 Krzysztof Strój 132 głosy; 39,29 proc.
Okręg nr 8 Krystyna Cygańska 195 głosów; 67,71 proc.
Okręg nr 9 Barbara Kowalska 185 głosów; 74,90 proc.
Okręg nr 10 Edmund Gmitruk 118 głosów; 41,55 proc.
Okręg nr 11  Sebastian Piasta 132 głosy; 50,00 proc.
Okręg nr 12 Zdzisław Dolezy 157 głosów; 57,51 proc.
Okręg nr 13 Magdalena Kubańska 214 głosów; 63,50 proc.
Okręg nr 14 Gizela Szlęzak 136 głosów; 44,30 proc.
Okręg nr 15 Justyna Markiewicz 194 głosy; 57,91 proc.

Okręg nr 1 Sebastian Sierka 198 głosów; 43,71 proc.
Okręg nr 2 Paweł Krawczyk 228 głosów; 60,32 proc.
Okręg nr 3 Iwona Walnik 308 głosów; 78,77 proc.
Okręg nr 4 Aneta Oleksy 289 głosów; 54,94 proc.
Okręg nr 5 Sylwiusz Kajda 329 głosów; 66,20 proc.
Okręg nr 6 Marcin Grojec 299 głosów; 52,83 proc.
Okręg nr 7 Zofia Zając 151 głosów; 34,63 proc.
Okręg nr 8 Justyna Białaś 204 głosy; 53,26 proc.
Okręg nr 9 Józef Kaczmarczyk 159 głosów; 52,82 proc.
Okręg nr 10 Marian Knap 310 głosów; 73,63 proc.
Okręg nr 11 Grzegorz Smętek 290 głosów; 64,16 proc.
Okręg nr 12 Krzysztof Nowak 308 głosów; 77,00 proc.
Okręg nr 13 Bogusław Paś 336 głosów; 75,00 proc.

Okręg nr 14 Halina Ładoń
W okręgu nr 14 startowała tylko jedna 
kandydatka. W takiej sytuacji nie prze-
prowadza się głosowania, a kandydatka 
wchodzi do Rady Gminy.

Okręg nr 15 Henryk 
Dziechciewicz 277 głosów; 51,87 proc.

Okręg nr 1 Lucjan Gajda 112 głosów; 60,87 proc.
Okręg nr 2 Andrzej Kuś 131 głosów; 68,59 proc.
Okręg nr 3 Radosław Kuś 112 głosów; 53;59 proc.
Okręg nr 4 Bernadetta Papaj 129 głosów; 67,19 proc.
Okręg nr 5 Przemysław Czapnik 156 głosów; 63,93 proc
Okręg nr 6 Urszula Konstanty 117 głosów; 45,88 proc.
Okręg nr 7 Adrian Szymczyk 139 głosów; 53,46 proc.
Okręg nr 8 Zbigniew Kocjan 148 głosów; 51,39 proc.
Okręg nr 9 Grzegorz Makowski 143 głosy; 67,14 proc.
Okręg nr 10 Przemysław Furgał 148 głosów; 71,15 proc.
Okręg nr 11 Karolina Latos 191 głosów; 78,93 proc.
Okręg nr 12 Andrzej Dziuba 145 głosów; 55,34 proc.

Okręg nr 13 Beata Głowacka

W okręgu nr 13 startowała tyl-
ko jedna kandydatka. W takiej 
sytuacji nie przeprowadza 
się głosowania, a kandydat-
ka wchodzi do Rady Gminy.

Okręg nr 14 Józef Grzywa 98 głosów; 61,25 proc
Okręg nr 15 Adam Kubik 68 głosów; 50,37 proc.

wolbrom
Wiola�Woźniczko

Obecnie urzędujący burmistrz 
Adam Zielnik zdeklasował kon-
kurentów. W Radzie Miejskiej 
zasiądą radni ze wszystkich trzech 
komitetów. Frekwencja wyniosła 
56,30 proc.

W wyborcze szranki o fotel bur-
mistrza stanęło trzech kandydatów. 
Adam Zielnik (KWW Odnowa - Konty-
nuacja) uzyskał poparcie 6 758 miesz-
kańców (65,37 proc.). Na Henryka 
Pasicha (KW Prawo i Sprawiedliwość) 
głos oddało 2 870 osób (27,76 proc), 
a na Krzysztofa Augustowskiego 
(KWW Niezależni i Aktywni) 710 wy-
borców (6,87 proc.).

W wyborach do Rady Miejskiej 
11 mandatów przypadło kandydatom 
startującym z KWW Odnowa - Kon-
tynuacja, 8 mandatów  kandydatom 
KW Prawo i Sprawiedliwość, a 2 man-

daty  kandydatom KWW Niezależni 
i Aktywni.

Adam Zielnik, który zwyciężył 
w pierwszej turze wyborów na burmi-
strza, wygrał również wybory do Rady 
Miejskiej. Na jego miejsce wchodzi 
kolejny kandydat z listy z największą 
liczbą głosów. W tym przypadku Sta-
nisław Starzyk i Stanisław Biernacki 
uzyskali taką samą liczbę głosów. 
Zgodnie z kodeksem wyborczym, 
„(...) jeżeli dwóch lub więcej kandy-
datów otrzymało równą liczbę głosów 
uprawniającą do uzyskania man-
datu z danej listy, o pierwszeństwie 
rozstrzyga większa liczba obwodów 
głosowania, w których jeden z kandy-
datów uzyskał więcej głosów, a jeżeli 
liczba tych obwodów byłaby równa, 
o pierwszeństwie rozstrzyga losowa-
nie przeprowadzone przez przewodni-
czącego okręgowej komisji wyborczej 
w obecności członków komisji oraz 
pełnomocników wyborczych”.

rada miejska
w wolbromiu

Okręg nr 1

Radosław Kuś 209 głosów; 5,38 proc.

Artur Pajkiert 203 głosy; 5,22 proc.

Zbigniew Żyła 400 glosów; 10,29 proc.

Krzysztof Augustowski 86 głosów; 2,21 proc.

Adam Zielnik 590 głosów; 15,58 proc.

Kazimierz Pacia 200 glosów; 5,15 proc.

Ewa Kazimierska 292 głosy; 7,51 proc.

Zbigniew Kolanko 240 głosów 6,18 proc.

Okręg nr 2

Ireneusz Mudyń 232 głosy; 7,09 proc.

Czesław Gbyliczek 210 głosów; 6,42 proc.

Marek Ciepał 192 głosy; 5,87 proc.

Zdzisław Pasich    401 głosów; 12,26 proc.   

Andrzej Barczyk 247 głosów 7,55 proc.

Agata Wójcik 315 głosów; 9,63 proc.

Marcin Grzanka 211 głosów; 6,45 proc

Okręg nr 3

Tomasz Ciempka 452 głosy; 15,17 proc.

Agata Kamionka 417 głosów; 14,00 proc.

Monika Krzywańska 184 głosy; 6,18 proc.

Bartłomiej Żurek 423 głosy; 14,20 proc.

Marcin Maciora 183 głosy; 6,14 proc.

Kazimierz Golda 176 głosów; 5,91 proc

wybory samorządowe 2018           wyniki
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OGŁOSZENIE PŁATNE / PODZIĘKOWANIA

„Gluty” świętują 10-lecie istnienia 
olkusz

Jakub�Fita,�fot.�MOK�Olkusz

W tym roku mija dziesięć lat, od 
kiedy na scenie olkuskiego MOK-
-u możemy podziwiać artystyczne 
wyczyny Grupy Teatralnej „Glu-
taminian Sodu”. Z tej okazji po-
stanowiliśmy przybliżyć naszym 
czytelnikom sylwetkę jednej z naj-
bardziej barwnych inicjatyw arty-
stycznych, która działa na terenie 
Srebrnego Grodu.

„Gluty” rozpoczęły swoją działal-
ność jesienią 2008 roku. Twórcami 
grupy są Agnieszka Wołoszyn oraz 
Maciej Nabiałek – wychowankowie 
sekcji teatralnej Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Olkuszu. To oni, po na-
mowach ówczesnej dyrekcji MOK-u, 
postanowili utworzyć w ramach tej 
instytucji odrębną grupę, zajmującą 
się tematyką teatralną.

- Glutaminian sodu to związek 
chemiczny, który podkreśla smak. 
Jest on masowo stosowany w prze-
myśle spożywczym. Podczas jednego 
ze spotkań wpadliśmy na pomysł, aby 
tak właśnie nazwać naszą inicjatywę. 
Wzorem glutaminianu chcemy dodać 
sennemu życiu naszego miasta trochę 
barw, energii i teatralnego smaku – 
tłumaczy Maciej Nabiałek.

Inicjatorzy formującej się gru-
py postanowili podejść do tego zada-
nia w bardzo innowacyjny sposób. 
Podczas, gdy klasyczny teatr korzy-
sta z gotowych scenariuszy i operuje 
przede wszystkim słowem, członko-
wie Glutaminianu Sodu od począt-
ku swojej działalności omijają utarte 
schematy szerokim łukiem.

- Staramy się dokonywać własnej 
interpretacji tekstu realizując to przy 
okazji w bardzo niecodziennej formie. 

Chcemy, aby nasze sztuki dostar-
czały odbiorcom unikalnych wrażeń, 
których często brakuje w tradycyj-
nych spektaklach teatralnych – mówi 
Agnieszka Wołoszyn.

Historia grupy jest nierozerwal-
nie związana z Olkuską Nocą Teatru. 
Impreza odbyła się po raz pierwszy 
w 2010 roku i od samego początku 
wzbudziła ogromne zainteresowanie ze 
strony mieszkańców Srebrnego Gro-

du. Członkowie grupy co roku organi-
zują wydarzenie teatralne, w ramach 
którego prezentują swój premierowy 
spektakl. Oprócz gospodarzy na de-
skach olkuskiego MOK-u prezentują 
się także inne zespoły, które przyjeż-
dżają do naszego miasta na zapro-
szenie naszych lokalnych artystów.

Choć „Gluty” kojarzone są 
w głównej mierze z Olkuską Nocą Te-
atru, działalność grupy jest znacz-
nie szersza. W ich dorobku możemy 

znaleźć 9 spektakli zrealizowanych 
w ramach ONT oraz 7 ulicznych hap-
peningów. Młodych artystów można 
także zobaczyć w trakcie różnego ro-
dzaju wydarzeń kulturalnych na te-
renie naszego miasta organizowanych 
przez Miejski Ośrodek Kultury w Ol-
kuszu. Angażują się także w działal-
ność charytatywną.

W ciągu minionej dekady we 
wszystkich zrealizowanych przez gru-

pę projektach wystąpiło łącznie 36 ak-
torów-amatorów. Stanowią oni jednak 
tylko część wielkiego kręgu ludzi zwią-
zanych z tą inicjatywą. W działalność 
Glutaminianu Sodu angażuje się wiele 
osób, które zajmują się m.in. kwestia-
mi organizacyjnymi, przygotowywa-
niem strojów i elementów scenografii, 
tworzeniem materiałów informacyj-
nych i szeroko pojętą promocją.

- Glutaminian Sodu to przede 
wszystkim zespół. U nas nie ma głów-

nej roli. Każdy z członków naszej grupy 
ma swoje indywidualne predyspozycje 
i talenty, które staramy się rozwinąć 
i podkreślić. Przez te 10 lat mieliśmy 
więc okazję współpracować z kilku-
dziesięcioma osobami. Była to nie tylko 
praca nad teatrem, ale także zdobywa-
nie cennych doświadczeń, które mo-
gą zaowocować w przyszłości. Razem 
uczy się odpowiedzialności, tworzenia 
i realizacji projektów oraz pozyskiwa-
nia wsparcia, dzięki któremu można 
osiągać zamierzone cele – tłumaczy 
Maciej Nabiałek.

Twórczość olkuskich artystów 
spotyka się z dużym zainteresowa-
niem nie tylko olkuszan, ale mieszkań-
ców innych miejscowości, do których 
mieli okazję zawitać z gościnnymi 
występami. W 2015 roku Agnieszka 
Grabowska oraz Maciej Nabiałek zo-
stali uhonorowani Olkuską Nagrodą 
Artystyczną. 

- Chcemy, aby nasi widzowie spoj-
rzeli na teatr z innej perspektywy. 
Dlatego nie ograniczamy się tylko do 
słowa jako formy wyrazu. Ważny jest 
dla nas nastrój, muzyka, gra świateł 
i ruch. Często wykorzystujemy w na-
szej pracy grę świateł, muzykę graną 
na żywo z wykorzystaniem bębnów 
oraz elementy sztuki kuglarskiej, ta-
kiej jak żonglerka czy chodzenie na 
szczudłach – wymienia Agnieszka 
Wołoszyn.

Członkowie Glutaminianu Sodu 
mają w swoich planach jeszcze wie-
le inicjatyw, którymi zapewne nie raz 
zaskoczą swoich widzów. Niewątpli-
wie jedną z najhuczniejszych będzie 
jubileuszowa, X Olkuska Noc Teatru, 
która odbędzie się wiosną przyszłego 
roku. Grupa już teraz intensywnie pra-
cuje nad nowym spektaklem, który za 
kilka miesięcy zostanie zaprezentowa-
ny olkuskiej publiczności.

Zgłoś kandydatów 
do „Barw 

Wolontariatu”! 
powiat

Wiola�Woźniczko�

Na co dzień bezinteresownie niosą 
pomoc potrzebującym poświęca-
jąc innym swój wolny czas. Znasz 
takie osoby? Możesz je zgłosić do 
konkursu „Barwy Wolontariatu”. 
Termin mija 10 listopada.

Konkurs organizuje Stowarzysze-
nie Regionalne Centrum Wolontariatu 
w Krakowie oraz Ogólnopolską Sieć 
Centrów Wolontariatu. W tym roku 
to już 17 edycja. Projekt jest reali-
zowany pod honorowym patronatem 
Wojewody Małopolski oraz Marszałka 
Województwa Małopolskiego. - Dzięki 
nadsyłanym zgłoszeniom organizato-
rzy mają okazję poznać i nagrodzić 
wolontariuszy, którzy angażują się 
w przeróżne obszary działań społecz-
nych, m. in. w wolontariat w kulturze, 
przy organizacji imprez sportowych, 
pracę w szpitalach, hospicjach, przy 
udzielaniu korepetycji czy pomo-
cy niepełnosprawnym – informują 
organizatorzy.

Kandydatów do konkursu (mak-
symalnie 5 osób, opisując ich działal-
ność) należy zgłaszać do Regionalnego 
Centrum Wolontariatu w Krakowie 
osobiście lub listownie na adres: ul. 
Kamienna 10/6, 31-403 Kraków (liczy 
się data wpływu) pocztą elektroniczną 
na adres: konkurs@wolontariat-malo-
polska.pl. Nominowani do konkursu 

mogą być wolontariusze indywidual-
ni lub grupy wolontariuszy; rodziny, 
które wspólnie podejmują działania 
społeczne. Organizatorzy informują, 
że opis powinien być zamieszczony 
maksymalnie na 4 stronach maszy-
nopisu i dołączony do formularza 
zgłoszeniowego. Kapituła konkursu 
dokonuje wyboru na podstawie prze-
słanych zgłoszeń, dlatego warto do-
kładnie i ciekawie opisać aktywność 
wolontariuszy.

Regulamin i formularz zgłosze-
niowy można pobrać ze strony www.
wolontariat-malopolska.pl

Osoby do konkursu mogą no-
minować: organizacje pozarządowe, 
grupy samopomocowe, instytucje pań-
stwowe, samorządowe, przedsiębior-
stwa realizujące program wolontariatu 
pracowniczego, osoby prywatne korzy-
stające z pomocy wolontariuszy oraz 
sami wolontariusze. W przypadku 
zgłoszeń dokonywanych przez osoby 
prywatne lub samych wolontariuszy 
konieczne jest potwierdzenie faktu 
działalności wolontariusza przez orga-
nizację lub instytucję, w której udziela 
się nominowana osoba.

Uroczysta Małopolska Gala Wo-
lontariatu odbędzie się 30 listopada 
w krakowskim kinie ARS przy ul. Św. 
Tomasza 11.

Informacje na temat konkursu 
można uzyskać drogą elektroniczną: 
krakow@wolontariat.org.pl lub tele-
fonicznie: 603 332 868 (poniedziałek 
i czwartek w godzinach 14-18)
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Dziękuję
Z całego serca dziękuję Wam za 
ogromne poparcie jakiego udzieliliście 
mi podczas głosowania w ubiegłą 
niedzielę. Otrzymane 780 głosów, 
będące najwyższym wynikiem 
spośród wszystkich kandydatów, 
jest dla mnie wielkim zobowiązaniem 
i motywacją do dalszej pracy.

Zapraszam do kontaktu
tel. 606 346 975  e-mail: bargiel.tomek@wp.pl

Szanowni Mieszkańcy 
Gmin Bolesław i Bukowno!

Z wyrazami szacunku

Jako Radny Rady Powiatu 
w Olkuszu dołożę wszelkich 
starań, by nie zawieść  
Państwa oczekiwań.

OGŁOSZENIA PŁATNE / PODZIĘKOWANIA

OGŁOSZENIA PŁATNE / PODZIĘKOWANIAKlucze nagrodzone 
Małopolskim Wektorem 

Współpracy 
klucze

Jakub�Fita�

Gmina Klucze otrzymała III miej-
sce w tegorocznej edycji konkursu 
Małopolskie Wektory Współpracy. 
Nagroda przyznawana jest przez 
Małopolski Instytut Samorządu 
Terytorialnego i Administracji. 
Stanowi ona wyróżnienie za wzo-
rową współpracę pomiędzy samo-
rządem i lokalnymi organizacjami 
pozarządowymi.

W konkursie Małopolskie Wektory 
Współpracy nagradzane są inicjatywy 
podejmowane przez samorządy lokal-
ne wspierające rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego. Jak podkreślają sami 
organizatorzy wydarzenia, ideą kon-
kursu jest cykliczna ocena poziomu 
zaangażowania organizacji społecz-
nych w realizację zadań publicznych, 
które stanowią niezwykle ważną sfe-
rę dla każdej lokalnej społeczności. 
Wydarzenie organizuje Małopolski 
Instytut Samorządu Terytorialnego 
i Administracji, który jest regionalnym 
ośrodkiem Fundacji Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej. Nagrody wręczono 26 
września 2018 roku w Muzeum Armii 
Krajowej w Krakowie podczas spo-
tkania Forum Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów Małopolski.

Jak podkreślają organizatorzy 
konkursu, podczas oceny nadesłanych 
przez gminy i powiaty aplikacji, pod 

uwagę brana jest m.in. różnorodność 
form współpracy oraz innowacyjność 
zgłaszanych rozwiązań. W tegorocznej, 
jedenastej edycji konkursu nagrodzo-
ne zostały urzędy gmin: Skrzyszów, 
Koszyce, Klucze i Gnojnik. 

Gmina Klucze zajęła w tym roku 
III miejsce w konkursie. Nagroda przy-
znana została za wsparcie finansowe 
i merytoryczne projektów z zakresu 
ekonomii i pomocy społecznej. Umoż-
liwiło ono realizację takich projektów 
jak: spółdzielnia socjalna, placówka 
wsparcia dziennego dzieci i młodzie-
ży z dysfunkcjami społecznymi oraz 
dzienny dom pobytu dla seniorów.

- Organizacje pozarządowe to bar-
dzo ważny partner dla samorządów 
każdego szczebla. Podobnie jest u nas. 
W Gminie Klucze wiele zadań powie-
rzanych jest spółdzielniom socjalnym 
i stowarzyszeniom, które pomaga-
ją mieszkańcom mającym problemy 
z samodzielnym funkcjonowaniem – 

komentuje Norbert Bień, wójt Gmi-
ny Klucze.

Jury doceniło wieloletnie rozwi-
janie i wspieranie przez gminę mo-
delowych projektów, które realnie 
przyczyniają się do realizacji strate-
gii włączenia społecznego. Samorząd 
współpracuje w tym celu z takimi or-
ganizacjami jak: Spółdzielnia Socjal-
na OPOKA, Stowarzyszenie Forum 
Oświatowe Klucze oraz nowa Spół-
dzielnia Socjalna +MAŁOPOLANIN+.

- W ubiegłym roku na pierwszy 
plan spośród tego typu instytucji 
wysunęło się Stowarzyszenie Forum 
Oświatowe Klucze, które prowadzi 
na terenie Gminy Placówkę Wsparcia 
Dziennego ,,Tęcza”. Jej utworzenie 
pozwoliło m.in. na realizację projek-
tów z zakresu zdrowia, profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych oraz organizację zimowisk i ko-
lonii letnich dla dzieci. Przykładem 
bardzo dobrej praktyki jest również 
współpraca ze Spółdzielnią Socjal-
ną ,,OPOKA”, która oprócz dotych-
czasowych projektów, będzie także 
w przyszłości prowadzić w budynku 
Dworku Dietla ośrodek dziennej opieki 
i aktywizacji osób niesamodzielnych. 
Warto też dodać, że nasz samorząd 
we współpracy ze Stowarzyszeniem 
,,KLUCZ” zagospodarowały budynek 
Domu Kultury w Jaroszowcu. Dzięki 
temu uruchamiany jest tam Ośrodek 
Dziennego Pobytu Seniora – wymienia 
Norbert Bień.
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O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Ile unijnych środków wydały okoliczne 
samorządy? 

powiat
Jakub�Fita�

Pismo samorządowe „Wspólnota” 
opublikowało niedawno ranking 
wykorzystania środków europej-
skich przez samorządy w latach 
2014 - 2017 w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca. Postanowiliśmy 
sprawdzić, jak wypadł w nim nasz 
powiat oraz gminy, które leżą na 
jego terenie.

W zestawieniu przygotowanym 
na zlecenie czasopisma „Wspólno-
ta” brano pod uwagę środki unijne 
wydatkowane przez samorządy w la-
tach 2014-2017 w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. Opracowanie 
powstało na bazie informacji pocho-
dzących ze sprawozdań budżetowych 
samorządów oraz danych Głównego 
Urzędu Statystycznego. Ranking nie 
uwzględnia funduszy pozyskiwanych 
przez jednostki zależne i spółki komu-
nalne (takie jak np. wodociągi), które 
działają i zdobywają dotacje na wła-
sny rachunek.

Autorami rankingu są: kierownik 
Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na 
Wydziale Geografii i Studiów Regio-
nalnych Uniwersytetu Warszawskie-
go Paweł Swianiewicz oraz adiunkt 

tej samej katedry - Julita Łukomska. 
Z zebranych przez nich informacji wy-
nika, że w badanym okresie w 40 jed-
nostkach samorządowych nie pojawiły 
się żadne dotacje unijne na inwestycje. 
Na przeciwnym biegunie znajdują się 
42 samorządy, które w ciągu ostatnich 
czterech lat zdobyły dotacje w wyso-
kości powyżej 2 tys. zł w przeliczeniu 
na jedną osobę.

Jak wygląda wykorzystanie 
środków?

Budżet na lata 2014–2020 jest 
dla polskich samorządów najhojniej-
szy w całym dotychczasowym okresie 
naszego członkostwa w Unii Europej-
skiej. Autorzy zestawienia wskazują 
jednak na fakt, iż obecny poziom wy-
korzystania tych środków jest niż-
szy od tego, z którym mieliśmy do 
czynienia we wcześniejszym okresie 
finansowania.

- Po zeszłorocznej zapaści wiel-
kość pozyskiwanych przez budżety 
samorządowe dotacji z funduszy Unii 
Europejskiej w 2017 roku nareszcie 
wzrosła. Warto zauważyć, że nastąpi-
ło to dopiero w czwartym roku bieżą-
cej 7-letniej perspektywy finansowej. 
Co więcej, wzrost ten mimo, że bar-
dzo wyraźny w porównaniu z rokiem 

2016, oznaczał poziom dotacji w dal-
szym ciągu niższy niż w którymkolwiek 
z lat w okresie 2010–2015 – komen-
tuje prof. Paweł Swianiewicz, współ-
autor rankingu.

Najlepsi w kraju
Analogicznie do innych rankin-

gów publikowanych przez „Wspól-
notę”, badane jednostki zostały 
podzielone na: województwa, miasta 
wojewódzkie (np. Kraków czy Wro-
cław), miasta na prawach powiatu (np. 
Dąbrowa Górnicza, Tychy), powiaty, 
miasta powiatowe (miasta będące sie-
dzibą powiatu), miasteczka oraz gminy 
wiejskie. Jak informują autorzy ran-
kingu, najlepiej spośród województw 
poradziło sobie woj. podlaskie. Kwota 
pozyskanych środków w przeliczeniu 
na mieszkańca wyniosła tam 662,40 
zł. Zaraz za nim znalazły się woje-
wództwa warmińsko-mazurskie oraz 
lubelskie z wynikiem odpowiednio - 
597,08 zł oraz 520,19 zł. 

W przypadku miast wojewódz-
kich najwyżej w zestawieniu znalazł 
się Olsztyn, gdzie wydatki ze środków 
unijnych w latach 2014-2017 wyniosły 
ponad 3070 zł per capita. Na drugim 
miejscu uplasował się Rzeszów, który 
wydał 2165 zł „na głowę”. Trzeci „na 
pudle” znalazł się Lublin, gdzie pozy-

skano w tym czasie nieco ponad 1750 
zł na każdego mieszkańca. Podobne 
wyniki notowały miasta na prawach 
powiatu. Najlepsze okazały się Gliwice 
(2853 zł per capita), drugie było Kro-
sno (2369 zł), a trzecie miejsce zajęła 
Dąbrowa Górnicza (1882 zł). 

Spośród miast powiatowych naj-
wyżej uplasował się Biłgoraj (2335,09 
zł). W kategorii miasteczek najlep-
szy wynik osiągnęła Krynica Morska 
(8879,42 zł). Jeśli chodzi o gminy wiej-
skie, to liderem okazała się być gmi-
na Ożarowice na Śląsku (6451,49 zł).

Najbliższa okolica
W rankingu „Wspólnoty” powiat 

olkuski z kwotą 27,81 zł na miesz-
kańca uplasował się na 207 miejscu 
spośród ponad 300 badanych jedno-
stek. Porównanie z ościennymi samo-
rządami potwierdza, że znaleźliśmy się 
w połowie stawki. Dużo lepiej wypa-
dły od nas powiaty: zawierciański (16 
miejsce, 232,90 zł) oraz powiat mie-
chowski (90 miejsce, 85,16 zł). Powiat 
chrzanowski znalazł się na 249 pozycji 
(13,78 zł na osobę) a powiat krakow-
ski na 268 miejscu (7,39 zł w przeli-
czeniu na mieszkańca).

Z podobną sytuacją mamy do czy-
nienia w przypadku kategorii miast 
powiatowych. W Olkuszu kwota wy-

danych środków wyniosła 93,11 zł, 
co dało naszemu miastu 201 pozy-
cję. To wynik słabszy w porównaniu 
do Miechowa i Zawiercia, które zaję-
ły odpowiednio 40 miejsce (584,34 
zł na osobę) oraz 58 miejsce (424,74 
zł). Srebrny Gród plasował się jednak 
w zestawieniu lepiej od sąsiedniego 
Chrzanowa (256 miejsce), gdzie kwo-
ta unijnego dofinansowania per capita 
wyniosła zaledwie 12,05 zł. 

Jeśli chodzi o grupę tzw. „mia-
steczek”, najlepszy wynik w naszym 
powiecie uzyskał Wolbrom, który z su-

mą 230,92 zł na osobę zajął 351 loka-
tę. Bukowno z wynikiem na poziomie 
102,11 zł uplasowało się na 482 miej-
scu. W kategorii gmin wiejskich lide-
rem w naszej okolicy okazał się być 
Trzyciąż, gdzie na jedną osobę przy-
padło aż 337,84 zł. Dzięki temu gmina 
ta zajęła 789 pozycję. Na 987 miejscu 
odnaleźć możemy Gminę Bolesław, 
w przypadku której unijne inwestycje 
w przeliczeniu na mieszkańca wynio-
sły 235,47 zł. Klucze z rezultatem na 
poziomie 130,43 zł zostały sklasyfi-
kowane na 1259 miejscu.
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Olkuszanie w gronie 
Seniorów Roku! 

olkusz
Piotr�Kubiczek,�fot.�malopolska.pl

Janina Ewa Kamińska z Wadowic 
oraz Franciszek Dudek z Olkusza 
zostali tegorocznymi laureatami 
plebiscytu „Poza stereotypem – 
Senior Roku”. Nagrodzeni każde-
go dnia swoją energią, pomysłami 
oraz pracą na rzecz innych osób, 
udowadniają że prawdziwe życie 
z pasją zaczyna się na emeryturze.

Oprócz Franciszka Dudka – zdo-
bywcy zaszczytnego tytułu, w gronie 
seniorów, którzy otrzymali honorowe 
wyróżnienie w ramach tego same-
go plebiscytu znalazła się Irena Wło-
darczyk. Oboje związani są z życiem 
kulturalnym Olkusza. Tworzą, uczą 
i wychowują następne pokolenia, bu-
dząc nie tylko miłość do poezji i sze-
roko rozumianej sztuki, ale również 
krzewiąc szacunek do ukochanego 
przez siebie Srebrnego Miasta. Na co 
dzień tych niezwykłych ludzi można 
spotkać w Osiedlowym Klubie „Przy-
jaźń”, gdzie znaleźli swój drugi dom.

Tegoroczny laureat konkursu 
Franciszek Dudek swoje życie poświę-

cił muzyce. Przez lata występował na 
scenie oraz przygotowywał innych do 
występów. Sam też zorganizował wie-
le wydarzeń artystycznych. Od 2012 
roku prowadzi międzypokoleniową 
grupę wokalno-instrumentalną zrze-
szającą ludzi w wieku od 16 do 81 
lat. Jest nauczycielem, kierownikiem 
muzycznym, a jednocześnie przyja-
cielem i mentorem podopiecznych. 
Ponadto jest aktorem Teatru Senio-
ra, a także współpracuje z Katedrą 
Psychologii Społecznej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

Irena Włodarczyk to artystką 
z duszą, animatorka życia kultural-
nego oraz działaczka społeczna. Jej 
pasje to: poezja i fotografia, które roz-
wija w swoim magicznym miejscu - 
„Aniołowie”. Gości w nim młodych 
i starszych artystów, a także osoby 
potrzebujące wsparcia i wytchnienia 
od szarej codzienności.

Zarówno Franciszek Dudek, jak 
i Irena Włodarczyk to postacie nie-
szablonowe. Podczas uroczystej gali 
w Operze Krakowskiej stanęli ramię 
w ramię z podobnymi sobie. - Drodzy 
Seniorzy, to Wy na co dzień udowad-
niacie, że nie ma rzeczy niemożliwych. 
Wasz zapał do działania i niespożyta 

energia są godne podziwu. Dziękuję 
zwłaszcza za to, że będąc na emery-
turze nie porzuciliście swoich zainte-
resowań i umiejętności, tylko z pasją 
przekazujecie je innym – mówił w stro-
nę wszystkich nagrodzonych i wyróż-
nionych wicemarszałek województwa 
małopolskiego Wojciech Kozak, doda-
jąc, że w Małopolsce podejmowany jest 
szereg innych inicjatyw i konkursów 
skierowanych do seniorów.

Podczas tej samej gali wyłoniono 
też laureatów akcji „Miejsce przyjazne 
seniorom”. To inicjatywa, która jest 
odpowiedzią na potrzeby osób star-
szych, szukających miejsc dostoso-
wanych do ich potrzeb, choć w tym 
przypadku certyfikaty przyznawane 
są organizacjom i instytucjom tyl-
ko z terenu Miasta i Gminy Kraków.

Tegoroczna nagroda dla Francisz-
ka Dudka to niejedyny tytuł Seniora 
Roku dla olkuszanina. Bliźniaczą na-
grodę za rok 2014 odebrał bowiem An-
drzej Sulich – matematyk, pasjonat. 
Także honorowe wyróżnienie dla Ireny 
Włodarczyk, choć zaszczytne, nie jest 
nowością. W ubiegłych latach podob-
ne gratulacje odbierali Józef Liszka 
z Krzykawy oraz Genowefa Bugajska 
z Olkusza.

Wystawa fotografii
bukowno

Agnieszka�Zub�

„Wędrując ścieżkami pamięci...” 
– to tytuł wystawy fotograficznej, 
której wernisaż odbył się w minioną 
środę w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Bukownie. Autorami prezento-
wanych zdjęć są Agnieszka Piktas 
i Adam Sowula.

Ekspozycja, którą można oglądać 
w sali wystawowej MOK, obejmuje 
około 50 fotografii i zawiera zdjęcia 
z cmentarzy wojennych z I wojny świa-
towej w Jangrocie i Zadrożu, nowego 
cmentarza żydowskiego w Olkuszu, 
starego cmentarza w Olkuszu oraz 
Cmentarza Rakowickiego w Krako-
wie. Wszystkie zgromadzone fotografie 
przedstawiają nagrobki lub ich frag-
menty, detale: stare rzeźby, pochylone 
krzyże – drewniane, betonowe, sta-
re, wrośnięte w drzewa, zapomniane. 
Wystawa ma jeden najważniejszy cel 
– przypominać o przemijaniu, o nie-
trwałości życia, o tym, że nie jesteśmy 
w stanie przeciwstawić się upływo-
wi czasu.

Jak mówią autorzy fotografii, pre-
zentując swoje prace, chcieli przy-
pomnieć, że cmentarz to nie tylko 
wyznaczony i wyodrębniony teren, ale 
miejsce szczególne – miejsce, które 
jest milczącym świadkiem przeszło-

ści, bo zawiera wspomnienia o lu-
dziach i ich życiu.

Wystawę w Bukownie otworzyła 
dyrektor MOK Aneta Nielaba. Po krót-
kich słowach powitania i wprowadze-
niu w tematykę ekspozycji z występem 
wokalnym zaprezentowała się Magda-
lena Urbańska z działającej w MOK 
sekcji wokalnej. Następnie przedsta-
wiono zgromadzonej publiczności syl-
wetki autorów, czyli Agnieszki Piktas 
i Adama Sowuli.

Agnieszka Piktas fotografią in-
teresuje się od kilkunastu lat, a od 
pięciu bierze czynny udział w spotka-
niach i wystawach Pracowni Fotogra-
ficznej Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Olkuszu. Od kilku lat uczestniczy 
w Wystawie Fotografików Olkuskich 
i Wystawie Artystów Olkuskich. Jej 
zdjęcia kilkakrotnie były wyróżnia-
ne na stronie National Geographic. 
W 2017 roku została jedną z pięciu 
laureatek konkursu fotograficznego 
w honorowej kategorii Jasna Strona 
Kadru „HumanDOC Proclub Came-
ra”, organizowanego w ramach VIII 
Międzynarodowego Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych.

Adam Sowula od 30 lat jest in-
struktorem fotografii w olkuskim 
MOK-u. Jest członkiem rzeczywi-
stym Fotoklubu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i posiada tytuł artysty fotografa. 
Jest również współzałożycielem Olku-

skiego Klubu Miłośników Fotografii, 
pomysłodawcą cyklicznej Wystawy 
Fotografików Olkuskich, uczestnikiem 
i współorganizatorem wielu plenerów 
i wystaw oraz laureatem Olkuskiej 
Nagrody Artystycznej (2014). Swoje 
zdjęcia publikował w prasie, folderach, 
kalendarzach, albumach i książkach.

– Cmentarze zawsze powinny nas 
uczyć pamięci o najbliższych, o tych, 
którzy odeszli, ale także dobrego, war-
tościowego życia tu i teraz – powiedzia-
ła Agnieszka Piktas, podsumowując 
ekspozycję. – Chciałabym przyto-
czyć słowa wiersza Wisławy Szym-
borskiej „Nic dwa razy się nie zdarza” 
i w pewien sposób zaapelować, aby ta 
świadomość uczyła nas pielęgnowa-
nia każdej chwili spędzonej z bliskimi, 
póki jeszcze są.

– Kiedy jesteśmy na cmentarzach, 
jest to dla nas czas refleksji, ciszy we-
wnętrznej, przemyśleń o przemijaniu 
– dodał Adam Sowula, opowiadając 
m.in. o tym, co skłoniło autorów do 
podjęcia tego akurat tematu.

Po zakończeniu części oficjalnej, 
jak zawsze podczas wernisaży, moż-
na było porozmawiać z autorami prac 
i spróbować przygotowanego przez or-
ganizatorów poczęstunku.

Warto dodać, że ta sama eks-
pozycja gościła przed kilkoma tygo-
dniami w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Olkuszu.
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R E K L A M A

R E K L A M A Dochody z PIT 
w okolicznych gminach 

rosną 
powiat

Jakub�Fita�

Ministerstwo Finansów opublikowa-
ło prognozę dotyczącą wysokości 
subwencji i wpływów z podatków, 
które w 2019 roku otrzymają samo-
rządy. Z szacunków resortu finan-
sów wynika, że w przyszłym roku 
udział gmin we wpływach z PIT wy-
niesie 42,4 mld zł i będzie o ponad 
5,9 mld wyższy niż ten, który był 
szacowany na 2018 rok. Według wy-
liczeń urzędników, gminy z terenu 
naszego powiatu także zanotują du-
ży wzrost wpływów z tego tytułu.

Niedawno Ministerstwo Finansów 
opublikowało zestawienie, dotyczące 
wielkości subwencji z budżetu pań-
stwa dla samorządów oraz ich udziału 
we wpływach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych. Z obliczeń resortu 
wynika, że w 42 gminach wpływy z PIT 
przekroczą w przyszłym roku 100 mln 
zł. Jak informują autorzy zestawienia, 
ranking tradycyjnie otwiera Warszawa 
z prognozowanymi wpływami z tego ty-
tułu rzędu 4,92 mld zł. To więcej niż 
łącznie kolejne w zestawieniu: Kraków 
(1,4 mld), Wrocław (1,15 mld), Poznań 
(952 mln) oraz Łódź (929 mln).

W przypadku Bukowna planowa-
ne udziały miasta w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych w przyszłym 

roku mają osiągnąć poziom 13,4 mln 
zł. Jest to około 2 mln zł więcej niż 
w tym roku. Budżet Bolesławia wzbo-
gaci się o 8,46 mln zł (wzrost o ponad 
800 tys. zł). W Kluczach z tytułu PIT 
do gminnej kasy wpłynąć ma 16,8 mln 
zł. To 2,7 mln zł więcej niż plan na rok 
obecny. O dużym wzroście możemy 
również mówić w przypadku Olkusza. 
Gmina może liczyć na 56,6 mln zł, co 
stanowi wzrost dochodu o ponad 6 
mln zł. W Gminie Trzyciąż prognozo-
wane przychody z PIT to niecałe 4,58 
mln zł, czyli o około 700 tys. więcej niż 
obecnie. W przypadku Wolbromia sza-
cowane wpływy do budżetu z podatku 
dochodowego od osób fizycznych mają 
osiągnąć poziom 24,2 mln zł (wzrost 
o ponad 3 mln zł).

Resort finansów podkreśla, że in-
formacje o planowanych dochodach 
z PIT mają charakter szacunkowy. Do-
chody podatkowe planowane są w bu-
dżecie państwa na podstawie prognoz. 
W związku z tym ich faktyczny poziom 
może być większy lub mniejszy od po-
danych wielkości. Nie bez znaczenia 
jest tutaj także fakt, że od kilku lat nie 
ma już obowiązku składania roczne-
go zeznania podatkowego w miejscu 
zameldowania. Można to robić tam, 
gdzie się mieszka, z czego korzystają 
budżety dużych miast.

Inaczej jest w przypadku subwen-
cji ogólnej, której poziom ustalany 
jest corocznie w ustawie budżetowej. 

Stanowi ona ogólną formę wsparcia fi-
nansowego budżetów jednostek samo-
rządu terytorialnego przez państwo. 
W przypadku gmin i powiatów dzielimy 
ją na trzy części. Są to: część wyrów-
nawcza (której celem jest zmniejsza-
nie dysproporcji dochodów pomiędzy 
poszczególnymi samorządami), rów-
noważąca (którą samorządy otrzymu-
ją z wpłat, jakie wnoszą do budżetu 
państwa jednostki osiągające ponad-
przeciętne dochody w ramach tzw. 
„Janosikowego”) oraz oświatowa (któ-
ra ma za zadanie współfinansować 
działalność szkolnych placówek).

Bukowno i Bolesław skorzysta-
ją w przyszłym roku jedynie z części 
oświatowej, która wyniesie odpowied-
nio: 4,98 mln zł oraz 6,6 mln zł. Klu-
cze w ramach subwencji oświatowej 
otrzymają niespełna 13 mln zł. Część 
równoważąca dla tego samorządu wy-
niesie zaś niecałe 31 tys. zł. Gmina Ol-
kusz dostanie z budżetu państwa 34,7 
mln zł na oświatę i 402 tys. w ramach 
części równoważącej. Ze wszystkich 
trzech składników subwencji ogólnej 
skorzystają w przyszłym roku dwie 
pozostałe gminy leżące na terenie na-
szego powiatu. Gmina Trzyciąż na cele 
edukacyjne otrzyma 5,5 mln zł. Część 
wyrównawcza dla tego samorządu wy-
niesie prawie 4,1 mln zł a część rów-
noważąca – 12 tys. zł. W przypadku 
Wolbromia będzie to odpowiednio: 15, 
65 mln zł, 1,3 mln zł oraz 29 tys. zł.
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26. października
 ǧ 17:00�Dywizjon�303.�Historia�prawdziwa�(2D�PL)
 ǧ 19:00�Venom�(3D�NAPISY)

27. października
 ǧ 17:00�Dywizjon�303.�Historia�prawdziwa�(2D�PL)
 ǧ 19:00�Venom�(3D�NAPISY)

29-31 października
 ǧ 17:00�Venom�(3D�DUBBING)
 ǧ 19:15�Venom�(3D�NAPISY)

26. października
 ǧ 12:00�53�wojny�(2D�PL)
 ǧ 16:00�Hotel�Transylwania�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Halloween�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Halloween�(2D�NAPISY)
 ǧ 22:00�Halloween�(2D�NAPISY)

27. października
 ǧ 16:00�Hotel�Transylwania�3�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Halloween�(2D�NAPISY)
 ǧ 18:15�53�wojny�(2D�PL)
 ǧ 19:45�7�uczuć�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Halloween�(2D�NAPISY)

28. października
 ǧ 16:00�Hotel�Transylwania�3�(3D�DUBBING)
 ǧ 17:45�7�uczuć�(2D�PL)
 ǧ 18:00�Halloween�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Halloween�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:15�53�wojny�(2D�PL)

30. października
 ǧ 16:00�Hotel�Transylwania�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Halloween�(2D�NAPISY)
 ǧ 18:15�53�wojny�(2D�PL)
 ǧ 19:45�7�uczuć�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Halloween�(2D�NAPISY)

31. października
 ǧ 16:00�Hotel�Transylwania�3�(3D�DUBBING)
 ǧ 17:45�7�uczuć�(2D�PL)
 ǧ 18:00�Halloween�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:00�Halloween�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:15�53�wojny�(2D�PL)

28. października
 ǧ 10:00�Otwarty�Turniej�Triobasketu

28. października
 ǧ 18:00�10-lecie�grupy�teatralnej�„Glutaminian�Sodu”

29. października
 ǧ 17:00�Akademia�Aktywnego�Seniora.�“Profilaktyka�
zdrowotna”�-�prowadzi�Małgorzata�Gawron

26. października
 ǧ 17:00�Dzień�Seniora�w Wodącej�-�MOK�Bukowno,�filia�
Wodąca

27. października
 ǧ 10:00�Uniwersytet�Juniora.�Temat:�Magiczne�Maroko
 ǧ 19:00�Maraton�Horrorów

26. października
 ǧ 19:00�Spektakl�teatralny�“Seks�dla�opornych”

26. października
 ǧ 15:00�-�16:00�Piątki�z angielskim
 ǧ 27.�października
 ǧ 10:00�-�11:30�Wykład�inauguracyjny�w ramach�
Uniwersytetu�Juniora�„Tajemnice�kodu�DNA”

26. października
 ǧ 09:00�Międzyszkolny�konkurs�czytelniczy�“Potyczki�
z Edith�Nesbit”

 ǧ 15:10�-�16:00�Co�babcia�i dziadek�czytali�gdy�byli�mali�-�
dla�najmłodszych�dzieci

 ǧ 16:00�-�16:45�Co�babcia�i dziadek�czytali�gdy�byli�mali�-�
dla�dzieci�starszych�

30. października
 ǧ 09:00�Międzyszkolny�konkurs�czytelniczy�-�
“Borejkowie�-�rodzina�z tradycjami”

 ǧ 11:00�-�13:00�@ktywni�i mobilni�po�60-tce�-�warsztaty�
komputerowe�w dwóch�grupach

 ǧ 16:00�-�18:00�Klub�Miłośników�Robótek�Ręcznych

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

26. października
 ǧ 18:00�Wystawa�malarstwa�Anny�Płacheckiej-Śniadach

26. października
 ǧ 14:00�-�16:00�Pianino
 ǧ 15:00�-�20:00�Osiedlowe�mole�książkowe�-�kącik�
czytelniczy,�Potrzebuję/�Oferuję-�tablica�ogłoszeń,�
Małe�Co�Nieco�-�,,Smerfna�kafejka”�

 ǧ 15:00�-�17:00�Pomoc�w nauce
 ǧ 16:00�-�17:00�Zajęcia�wokalne�z emisją�głosu
 ǧ 17:00�-�19:00�Gadżety�Elektroniczne

29. października
 ǧ 15:00�-�20:00�Osiedlowe�mole�książkowe�-�kącik�
czytelniczy,�Potrzebuję/�Oferuję-�tablica�ogłoszeń,�
Małe�Co�Nieco�-�,,Smerfna�kafejka”

 ǧ 15:00�-�17:00�Pomoc�w nauce
 ǧ 17:00�-�19:00�Gadżety�Elektroniczne
 ǧ 18:15�-�19:00�Fitness�50+
 ǧ 19:05�-�19:50�Fitness�60+

30. października
 ǧ 15:00�-�20:00�Osiedlowe�mole�książkowe�-�kącik�

czytelniczy,�Potrzebuję/�Oferuję-�tablica�ogłoszeń,�
Małe�Co�Nieco�-�,,Smerfna�kafejka”

 ǧ 15:00�-�17:00�Pomoc�w nauce
 ǧ 16:15�-�17:00�Zajęcia�taneczno-rytmiczne�dla�dzieci�
(grupa�do�5�lat)

 ǧ 17:00�-�18:00�Gadżety�Elektroniczne
 ǧ 17:00�-�17:45�Zajęcia�taneczno-rytmiczne�dla�dzieci�
(grupa�powyżej�5�lat)

 ǧ 17:30�-�18:15�Zajęcia�na�basenie�-�SP�Bukowno�-�Basen�
kryty�Bukowno

 ǧ 18:00�-�19:00�Dance-Aerobic
 ǧ 18:00�-�19:00�Plastyka
 ǧ 19:00�-�20:00�Gadżety�Elektroniczne

31. października
 ǧ 15:00�-�20:00�Osiedlowe�mole�książkowe�-�kącik�
czytelniczy,�Potrzebuję/�Oferuję-�tablica�ogłoszeń,�
Małe�Co�Nieco�-�,,Smerfna�kafejka”�

 ǧ 15:00�-�17:00�Pomoc�w nauce
 ǧ 16:00�-�18:00�Klub�“Razem”
 ǧ 16:30�-�17:00�Zumba�Senior
 ǧ 17:00�-�18:00�Plastyka
 ǧ 17:00�-�19:00�SztukAdemia
 ǧ 17:00�-�17:50�Zumba�Power
 ǧ 18:00�-�20:00�Gadżety�Elektroniczne

26. października
 ǧ 16:00�-�16:45�Język�angielski�(dzieci�6-8�lat)

29. października
 ǧ 16:00�-�17:00�Spotkania�“Uzależnieni�od�AliExpress”
 ǧ 17:00�-�18:00�Joga
 ǧ 17:00�-�18:00�Klub�dyskusyjny�“Polska,�Europa,�Świat”
 ǧ 17:30�-�18:30�Zajęcia�plastyczne�dla�dzieci
 ǧ 18:30�-�19:30�Język�polski�dla�obcokrajowców�

30. października
 ǧ 18:30�-�19:30�Zumba

31. października
 ǧ 17:30�-�18:20�Język�angielski�(dzieci�9-13)
 ǧ 18:30�-�19:30�Język�angielski�dla�dorosłych
 ǧ 18:30�-�19:30�Konwersacje�języka�angielskiego

27. października
 ǧ 09:00�-�17:00�Rajd�rowerowy�“100�kilometrów�na�
100-lecie�niepodległości”�-�Pomnik�Legionistów�
w Bydlinie

KALENDARIUM
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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.

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, ter-
mobindowanie, bigowanie, złocenie 
metodą termodruku.

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

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

ręki, płacę najlepiej. Tel.(793)001819.

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

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

 ǧ Projektowanie i aranżacja 
wnętrz. Kompleksowo. biuro.
archicube@gmail.com  
Tel.(533)225856.

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 wykonania 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 PRO-

FESJONALNE NARZĘDZIA SAMOCHO-
DOWE 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, dostaw-
cze. Tel.(531)666333.

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

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

 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.

nieruchomości
 ǧ Lokal do wynajęcia przy  

ul. K. K. Wielkiego, wejście od 
ulicy. Tel.(519)192879.

 ǧ Zamienię mieszkanie własno-
ściowe 44 m2, parter, na mniejsze 
na I piętrze z centralnym ogrzewa-
niem w Olkuszu. Tel.(508)432025, 
(572)148434.

praca

 ǧ Przyjmę do biura spedytora 
na transport międzynarodowy, 
znajomość j.angielskiego, również do 
przyuczenia. Tel.(509)259555.

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

 ǧ Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy. Tel.(509)020901.

 ǧ PRACA w magazynie od zaraz. 
NOWA, WYŻSZA STAWKA 17,50 zł 
brutto/h +premie do 15%! DARMOWY 
TRANSPORT z Twojej miejscowości, 
obiady za 1 zł i inne bonusy! Zadzwoń 
już dziś: Tel.(723)190273. APT364.

 ǧ Zatrudnię operatora koparki, 
kierowcę z kat.C, pracowników 
budowlantych, hydraulików.  
Tel.(604)292970.

Ogłoszenia 
drobne�

już�od�2,76�zł*
*cena�netto,�do�40�znaków.
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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. Centrum Medyczne S5,  
ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 
32 754 62 22, www.cms5.pl
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, 
rej. tel. 32 626 17 31, środa 16.00-19.00.

DIETETYK 
Centrum Medyczne Marlibo - Medica w Olku-
szu. Gabinet Dietetyczny - diety: odchudzające, 
w alergiach, bezglutenowa, w chorobach i inne. 
Rejestracja: 32 62 61 731.

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

Beata Bugajska, specjalista endokrynologii i 
chorób wewnętrznych. Przyjmuje: NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja 
pon-pt, tel. 32 645 12 21.

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 pon.-pt. 9.00-19.30.
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.

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, Test wysiłkowy na bieżni. 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.

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 lek. med., zabiegi z zakresu medy-
cyny estetycznej: wypełnianie kwasem hialuro-
nowym, 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.

mEDYCYna sPoRTowa
BARBARA BANYŚ – specjalista medycyny spor-
towej, rehabilitacji i neurologii, kwalifikacja do 
uprawiania sportu i testów sprawnościowych do 
służb mundurowych tel: 600 00 99 42.

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

neUroCHIrUrg
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 neurolog. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16‒18. Tel. 603 166 862.
Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsultacje. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 17:00‒19:30.
Fizjoterapia neurologiczna: udary, urazy, Parkin-
son, SM. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel. 508 451 924. www.fizjoterapiaol-
kusz.pl
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 specjalista chorób oczu, 
badania niemowląt, dzieci i dorosłych: wady 
wzroku, zez, dobór okularów i soczewek kontak-
towych, diagnostyka chorób oczu, kwalifikacja 
do zabiegów. VIS-OPTICA, Olkusz al. 1000-lecia 
20. Gabinet czynny codziennie od 14.00, soboty 
10.00-14.00. Rejestracja tel. 784 820 130, przy-
padki 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.

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
Adam Stanek specjalista chorób dziecięcych, 
pediatryczne wizyty domowe. Tel. 606 823 213.
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. Beata Janik - dr n. społ., mediator, psycholog 
relacji. 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
CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE 
Marlibo - Medica w Olkuszu. Specjalistyczna 
i kompleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci 
i niemowląt. Lekarze, fizjoterapeuci i inni specja-
liści. Tel: 32 62 61 731. www.marlibo-medica.pl
Dominika Dudek mgr fizjoterapii terapeuta 
NDT-Bobath oferuje: kompleksową rehabilitację 
niemowląt i dzieci, korekcja wad postawy z dia-
gnostyką stóp podoskopem, sprzedaż specjali-
stycznej poduszki dla niemowląt zapobiegającej 
zniekształceniom główki, więcej na www.reha-
-bobas.pl. Tel. 606 626 902. Olkusz, Dworska 19a.
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
Magdalena Nowak mgr, rehabilitacja dzieci 
i niemowląt, NDT Bobath, asymetrie, porażenie 
mózgowe, obniżone napięcie, wady postawy. 
Olkusz, K. K. Wielkiego 54A, tel. 885 628 627.
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjoterapia 
neurologiczna: udary, urazy, Parkinson, SM, 
nerwobóle. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.
olkusz.pl

reUmatolog
Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00 – 
18.00. Marlibo-Medica, Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Rej. tel. 32 626 17 31.
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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.
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.
ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, 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.

TERaPIa ZaBURZEń snU
Badanie snu w domu (poligrafia), dobór aparatów 
i masek CPAP, prowadzenie terapii CPAP.  Przychod-
nia GAL-MED Olkusz, ul.Sławkowska 4. Tel. 502 312 
254, 32 754 34 64.

Uroda
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, kosmetyczna, 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
Studio Urody „Milena” – depilacja laserowa, 
mezoterapia, kwas hialuronowy, mikroderma-
brazja,  peel ingi ,  cel lulologia,  makijaże  
i inne... Olkusz, ul. Biema 5 b. Tel. 32 445 05 58  
www.milena-uroda.pl
Studio Venus Expert, fryzjerstwo, medycyna 
estetyczna, kosmetologia: depilacja laserowa, 
carboxyterapia, lipodermologia, zamykanie 
naczynek, makijaż permanentny, manicure 
hybrydowy, tytanowy, żelowy, wizaż, zabiegi pie-
-lęgnacyjne i złuszczające. Olkusz, ul. Szkolna 3. 
Tel. 501 310 050. 

Urolog
Ewa Czapkowicz specjalista urolog. Konsultacje, 
USG dróg moczowych, leczenie infekcji i nietrzy-
mania moczu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. Czwartek 14:00‒17:00.

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

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 piersi, USG tarczycy, USG 
węzłów chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirur-
giczne, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
PIĄTEK 16:00‒19:30.

DYŻURY
aPTEK

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

W PORZE 
NOCNEJ  

tj. od 2000 do 800

26-10-2018 piątek ul. mickiewicza 7

27-10-2018 Sobota ul. rabsztyńska 2

28-10-2018 niedziela ul. legionów polskich 14

29-10-2018 poniedziałek ul. Konopnickiej 4

30-10-2018 wtorek ul. Sławkowska 13

31-10-2018 środa ul. piłsudskiego 22

01-11-2018 czwartek (wszystkich świętych) ul. Buchowieckiego 15 a


