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Lodowisko  
już za miesiąc 

olkusz
Wiola�Woźniczko

Na olkuskim rynku zosta-
nie zorganizowane lodowisko. 
W magistracie rozstrzygnięto 
przetarg na organizację śli-
zgawki. Amatorzy jazdy na 
łyżwach będą mogli korzy-
stać z atrakcji od 1 grudnia 
do końca lutego, codziennie 
od 9.00 do 21.00.

www.przeglad.olkuski.pl
Czytaj, wyrażaj swoje opinie!

24 godziny na dobę
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Od ubiegłego piątku setki Mieszkańców każdego dnia korzystają z  nowego 
przejazdu przez teren OFNE. Otwarcie zamkniętej latami bramy fabrycznej 
nie tylko komunikuje północ i południe Olkusza, ale także sprawia, iż można 
w ten sposób ominąć korki. Inicjatywa Łukasza Kmity, który ponad podziała-
mi porozumiał się z właścicielem terenu, nie wszystkim jest jednak na rękę. 

Temat otwarcia dla samochodów przejazdu 
przez teren OFNE pojawiał się od dawna. Kan-
dydat na burmistrza Roman Piaśnik już 4 lata 
temu publicznie obiecał, że umożliwi taki prze-
jazd. Niestety przez całą kadencję Piaśnik słowa 
nie dotrzymał. 

Ostatnio dzięki skutecznym działaniom Łu-
kasza Kmity pojawiła się szansa na komplekso-
we rozwiązanie problemu. Brama od strony ul. 
Składowej została otwarta. - Skoro już możliwy jest 
przejazd, to gmina powinna rozważyć nabycie w roz-
sądnej cenie działek, na których znajduje się droga 
„przez fabrykę”. Potem powinniśmy zaplanować mo-
dernizację tego odcinka. Dlaczego jest to tak ważne? 
Linia kolejowa podzieliła Olkusz na połowę. Korki, 
które tworzą się na wiadukcie (ul. 29-listopada) i przy 
przejeździe kolejowym na ul. Żuradzkiej nie znikną, 
jeżeli nie udostępnimy nowego przejazdu na drugą 
stronę. Dotychczas mieliśmy zaledwie trzy trakty łą-
czące północ i południe miasta. Od niedawna dzię-
ki mojemu zaangażowaniu mamy otwarty czwarty. 
Udało się. Brama uniemożliwiająca dotychczas prze-
jazd została otwarta – podkreśla Łukasz Kmita.

Wielu mieszkańców jest bardzo zadowolo-
nych z takiego rozwiązania. Zwracają oni jednak 
uwagę na zły stan ul. Składowej prowadzącej do 
skrótu „przez fabrykę”.  To trakt za który odpowia-
da gmina Olkusz. Urzędnicy Romana Piaśnika już 
po otwarciu bramy, nie zlecili nawet załatania naj-
większych dziur na drodze. Czy chodziło o to, aby 
zniechęcić Mieszkańców do przejazdu skrótem? 
Co więcej na forach pojawiły się też nieprzypad-
kowe negatywne komentarze sugerujące, że prze-
jazd kolejowy może być nie do końca bezpieczny, 
gdyż nie ma zapór (szlabanu) i dróżnika. - Każdy, 
kto choć raz był w tym miejscu doskonale wie, że nad 
bezpieczeństwem na tym przejeździe czuwa w po-
bliskiej nastawni pracownik kolei, który za każdym 
razem, gdy przejeżdża pociąg otwiera i zamyka tzw. 
„szlaban”. Można tylko się domyślać, po co ktoś stra-
szy Mieszkańców. Niestety taka „czarna kampania” 
trwa pod moim adresem już od kilku tygodniu. Ko-
muś bardzo zależy, abym nie został burmistrzem i nie 
rozwiązywał rzeczywistych problemów Olkuszan - 
komentuje Łukasz Kmita. 

Przejazd przez OFNE już otwarty.

Ale co dalej?

Kmita czy Piaśnik?  
Co warto wiedzieć przed II turą

Roman Piaśnik Łukasz KMITA
WIEK 

w momencie  
zakończenia kadencji

74 lata 38 lat

Przynależność 
polityczna  
i partyjna 

dawniej i obecnie 

Dawniej:
członek PZPR, członek SLD 

 
Obecnie:  

- jak twierdzi bezpartyjny

Obecnie:
członek Prawa 

i Sprawiedliwość  

Wykształcenie Wyższe Inżynier AGH 

Wyższe magisterskie studia 
podyplomowe

  
I) Międzynarodowe Studia 
Menadżersko-Finansowe 

II) Executive Master of 
Business Administration

III) politologia, specjalność:  
administracja europejska 

Debata 
z kontrkandydatem

Unika debaty, nie chce 
publicznie rozmawiać

Chętny do debaty, to on za-
prosił do rozmowy o Olkuszu 

Współpraca z nową 
Radą Miejską 

w Olkuszu

Nie ma większości 
w Radzie. Możliwe kłótnie 

i spory przez 5 lat 

Ma poparcie większości 
radnych. Będzie spokojna  

i konstruktywna współpraca

Współpraca ze 
Starostą i powiatem 

olkuskim

Brak konstruktywnej 
współpracy to możliwy brak 

powiatowych inwestycji

Gwarantuje dobre relacje 
i współpracę na rzecz 

wszystkich Mieszkańców

Współpraca 
z nowym Sejmikiem 

Wojewódzkim

 Brak współpracy 
Nie zna większości radnych 

Sejmiku

Bardzo dobra współpraca  
Zna osobiście większość 

radnych Sejmiku

A co Ty wybierzesz? 
Kłótnie, waśnie i spory (R. Piaśnik) 

czy 
merytoryczną pracę i współpracę na rzecz wszystkich 

Mieszkańców ponad podziałami (Ł. Kmita)

– Jestem pełen podziwu dla pana Łukasza 
Kmity za energię oraz pomysły na rozwój miasta. 
Kiedyś o  Olkuszu mówiło się, że jest Srebrnym 
Miastem, dziś jest szansa, żeby Olkusz był złoty. 
Nie mam wątpliwości, że Łukasz Kmita gwaran-
tuje rozwój – podkreślał w  środę na olkuskim 
rynku Premier Mateusz Morawiecki.  

Wizyta Premiera w Olkuszu rozpoczęła się 
od spaceru po starówce. Kandydat na burmi-
strza Łukasz Kmita przedstawiał szefowi rządu 
bogatą historię miasta, jego zabytki i pomysły na 
rozwój turystyki. Premier dopytywał m. in. o or-
gany Hansa Hummla i  Jerzego Nitrowskiego, 
Dni Muzyki Organowej oraz o podziemia rynku 
i  Zamek w  Rabsztynie. Ważnym akcentem wi-
zyty było także złożenie wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na-
stępnie Morawiecki i Kmita uczestniczyli w kon-
ferencji na olkuskim rynku.

Według Morawieckiego to właśnie kandy-
dat PiS jest w  stanie zadbać zarówno o  przy-
szłość młodych ludzi, jak i  seniorów. - Olkusz 
potrzebuje dobrego gospodarza; wierzę, że skutecz-
nym, uczciwym i efektywnym menadżerem dla tego 
miasta będzie Łukasz Kmita – podkreślał premier. 
Zaznaczył, że Kmita, który obecnie jest szefem 

małopolskiego oddziału KRUS-u, zarządza bu-
dżetem tej instytucji 10-krotnie przewyższają-
cym budżet Olkusza, dlatego ma doświadczenie 
w gospodarowaniu tak dużymi środkami finan-
sowymi. - Jestem przekonany że ze wsparciem rzą-
du będzie w stanie zaproponować takie zmiany dla 
Olkusza, które będą mieszkańcom służyć przez lata 
- ocenił szef rządu. Morawiecki przypomniał, że 
ze środków rządowych zostało przeznaczone 
ponad 250 mln zł na modernizację linii kolejo-
wej nr 62 i drogi krajowej nr 94, które przebie-
gają przez Olkusz.

Łukasz Kmita podziękował za dotychczaso-
we wsparcie i zapewnił, że do ostatniej godziny 
kampanii będzie spotykał się z  Mieszkańcami 
i  rozmawiał o  bolączkach miasta. Kandydat na 
burmistrza zaznaczył, że będzie walczył o  to, 
aby młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać z Olku-
sza. – Zadbamy także o seniorów. To z myślą o nich 
powstanie specjalne miejsce, w  którym będą oni 
mogli spędzać aktywnie czas. Wesprzemy także 
przedsiębiorców oraz rodziny. Postawimy na dobrą 
edukację – dodał Ł. Kmita. Jak podkreślił, jako 
burmistrz będzie myślał o  przyszłości ponad 
podziałami. – Będę służył wszystkim Mieszkań-
com – stwierdził.

Premier  
Mateusz Morawiecki:  

Łukasz Kmita  

gwarantuje  
rozwój Olkusza
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www.romanpiasnik.pl

Szanowni Mieszkańcy 
Miasta i Gminy Olkusz,
Drodzy Przyjaciele!
Dobiegła końca zarówno moja 4-letnia kadencja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, jak również
kampania wyborcza. Wierzę, że każdy z Państwa ma już własne zdanie na temat efektów mojej
pracy dla naszego miasta oraz PLANU NA 5 kolejnych lat. Przedstawiłem Państwu bardzo
rzetelne sprawozdanie z działań, jakie wspólnie z Radą Miejską w Olkuszu podejmowaliśmy, 
aby Olkusz wreszcie był miastem liczącym się w regionie i liczącym się z Mieszkańcami.
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KANDYDAT NA BURMISTRZA
Miasta i Gminy OLKUSZ

NIEZALEŻNY I BEZPARTYJNY

Jako jedyny kandydat opracowałem szczegółowy i realny plan zadań inwestycyjnych
dla osiedli i sołectw Gminy Olkusz, a także innych działań, jakie można i należy podjąć,
aby nasze miasto w pełni rozkwitło. Nie mam w zwyczaju składać obietnic bez pokrycia,
dlatego w swoim programie ująłem te zadania, które zgodnie z moją wiedzą i doświadczeniem
mogą być zrealizowane. 

Dziękuję serdecznie za te wspólne 4 lata, pełne wyzwań, sukcesów i poszukiwania
rozwiązań dla spraw trudnych. Mam nadzieję, że dzięki Państwa głosom będziemy mogli
kontynuować rozpoczęte już inicjatywy oraz inwestycje.

4 lata temu wybrali Państwo zmiany i poparli moją kandydaturę. Wierzę, że był to
DOBRY WYBÓR i zechcą Państwo dokonać go raz jeszcze 4 listopada.

Chciałbym się odnieść do tematów poruszanych w ostatnim czasie
za pośrednictwem mediów przez drugiego kandydata - Pana Łukasza Kmitę

Olkusz potrzebuje dobrego gospodarza, a nie polityka.
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Zastanawiam się, dlaczego taka propozycja padła ze strony Pana Łukasza Kmity dopiero teraz, a nie w pierwszej turze wyborów, kiedy głos w dyskusji mogli zabrać
wszyscy kandydaci. Jak rozumiem, nie o dyskusję tutaj jednak chodzi, ale o efekt polityczny. Nie jestem politykiem. Moim partnerem w dyskusji są Mieszkańcy
Gminy Olkusz i potwierdziłem to aktywnym udziałem w życiu społecznym miasta przez 4 lata. Mieszkańcy poznali bardzo dokładnie moje plany nie tylko
poprzez prasę, ale przede wszystkim na zebraniach osiedlowych i sołeckich oraz podczas osobistych spotkań ze mną. Olkuszanie wiedzą, że dla nich jestem
do dyspozycji zawsze.

Pan Łukasz Kmita oświadczył w ubiegłym tygodniu, że w wyniku jego “rozmów” z właścicielem terenu po byłej Emalii, został otwarty przejazd przez byłą fabrykę.
Niestety nie ujawnił Mieszkańcom warunków tego porozumienia, a te wydają się kluczowe. 

I. Pomysł debaty przed II turą

Już dawno temu chciałem nie tylko rozmawiać z Panem Łukaszem Kmitą, ale z nim pracować i móc słowa zmieniać w czyn. Po ostatnich wyborach
zaproponowałem mu objęcie stanowiska wiceburmistrza, ale nie podjął się tego zadania. Zarówno ja, jak również trzej pozostali członkowie Związku
Komunalnego Gmin “Komunikacja Międzygminna” zaufaliśmy, że sprawdzi się jako jego przewodniczący. Po niecałym roku zrezygnował z pracy na rzecz
naszego miasta i objął funkcję dyrektora w instytucji państwowej, jaką jest krakowski oddział KRUS. Być może dla Pana Łukasza była to “dobra zmiana”,
szczególnie pod względem finansowym. Dla mnie i podejrzewam dla wielu mieszkańców, był to jasny sygnał, że ma priorytety inne niż Olkusz.

II. Otwarcie przejazdu przez Emalię

Mogę natomiast przedstawić, jakie warunki stawiał Gminie Olkusz do tej pory właściciel OFNE Emalii S.A. Są to m.in. umorzenie firmie olbrzymich zaległych
podatków, wykup terenu pod drogę za niebagatelną kwotę oraz szybkie, budzące wiele kontrowersji i niekorzystne dla mieszkańców Olkusza, zmiany
w planie zagospodarowania przestrzennego na terenie byłej Emalii. Na takie wymagania żaden odpowiedzialny burmistrz by się nie zgodził. Nie wyobrażam
sobie, że mógłbym olkuszanom zgotować taki los, jak spotkał mieszkańców Klucz-Osady.

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że obaj Panowie cztery lata temu bezskutecznie ubiegali się o fotel burmistrza. Trudno więc uwierzyć, że ogłoszony sukces w sprawie
przejazdu nie ma kontekstu politycznego.

Wiedząc o tym, nie daję się nabrać na dobrą wolę właściciela i długotrwały efekt starań Pana Łukasza Kmity osiągnięty na tydzień przed wyborami.
Myślę, że Mieszkańcy też nie.

Mam do Pana Łukasza Kmity pytania - właściwie retoryczne: Czy jeśli zostanie Pan burmistrzem Olkusza, a później otrzyma bardziej lukratywną propozycję
zawodową, znowu zostawi nasze miasto w imię własnych ambicji? Czy jest Pan w stanie dać publiczną gwarancję swojej niezależności od dyspozycji
partyjnych?
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OGŁOSZENIA PŁATNE / PODZIĘKOWANIA

Lodowisko na rynku organizowa-
ne jest od trzech lat. Z roku na roku 
korzysta z niego coraz więcej osób. – 
Lodowisko w samym sercu miasta było 
strzałem w dziesiątkę, co potwierdzi-
ła duża frekwencja przez dwa sezony. 
Z atrakcji korzystają osoby w każdym 
wieku – przede wszystkim mieszkań-
cy naszej gminy, ale również bardzo 
dużo przyjezdnych. Cieszy nas rów-
nież fakt, że lodowisko i iluminacja 
świąteczna pozwoliły nam całkowicie 
odmienić wizerunek miasta w okre-
sie zimowym - mówi burmistrz Ro-
man Piaśnik. Stworzona przez olkuski 
magistrat aranżacja przestrzeni miej-
skiej została doceniona również przez 
mieszkańców. W konkursie na naj-
piękniej oświetlone miasto w kraju 
Olkusz zdobył tytuł „Świetlnej stolicy 
Małopolski” i znalazł się w pierwszej 
dziesiątce miast w Polsce, pokonując 
wiele miast wojewódzkich. – Skoro 

mieszkańcom podobają się te zmia-
ny, to jest to dla nas sygnał, że należy 
kontynuować dobre pomysły, w tym 
lodowisko – dodaje włodarz.

Po szczegółowej analizie eko-
nomicznej władze miasta uznały, że 
organizacją lodowiska zajmie się ze-
wnętrzna firma. Za taką decyzją prze-
mawiają przede wszystkim kwestie 
finansowe. Dochód z biletów trafi do 
firmy, dzięki czemu zostaną utrzy-
mane darmowe wejścia dla uczniów, 
szkółka jazdy na łyżwach oraz bez-
płatne imprezy na lodowisku.

Podobnie jak w ubiegłym roku 
na ogłoszony przetarg na organiza-
cję lodowiska wpłynęła tylko jedna 
oferta spełniająca wszystkie wymogi. 
Złożyła ją firma WM International Sp. 
z o.o. Sp. k. z Krakowa, która zajmo-
wała się lodowiskiem w poprzednich 
dwóch latach. Inwestycja opiewa na 
kwotę 347 967,00 złotych.

Zgodnie z harmonogramem od 
połowy do końca listopada potrwa 
montaż podestu, hali namiotowej oraz 
lodowiska, które będzie czynne przez 

trzy miesiące (do końca lutego). De-
montaż ślizgawki zaplanowano na 
pierwsze dwa tygodnie marca.

Wzorem ubiegłych lat na lodo-
wisku przewidziano okolicznościowe 
imprezy - na otwarcie ślizgawki, Mi-
kołajki, Sylwestra, Walentynki i inne 
- na które wstęp będzie bezpłatny. - 
Wspólna zabawa łączy mieszkańców 
i bardzo nam zależy, żeby nie tylko 
pora letnia była czasem integracji, 
ale również zimowa. Ponieważ zain-
teresowanie odbywającymi się na lo-
dowisku imprezami przerosło nasze 
oczekiwania, w tym roku chcemy ich 
zorganizować jeszcze więcej - mówi 
burmistrz Roman Piaśnik.

Jeśli ktoś nie ma własnych łyżew, 
nie musi się martwić. Przy lodowisku 
ponownie będzie funkcjonować wypo-
życzalnia. Co ważne, ceny pozostają 
na ubiegłorocznym poziomie. Ucznio-
wie szkół z terenu gminy Olkusz mogą 
liczyć na darmowy wstęp w ramach 
zajęć lekcyjnych.

Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Lodowisko już za miesiąc 
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WYBRANE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE
DO REALIZACJI W KOLEJNEJ KADENCJI

Osiedle Pakuska
przebudowa ul. Chopina, Rydla, Płonowskiej, 
Strzelców Olkuskich, Hardego
kontynuacja przebudowy ul. Armii Krajowej (parking
i nawierzchnia) i ul. Legionów Polskich 46-48
remont dróg dojazdowych do pawilonu i bloków 
przy Legionów Polskich 16, 18
droga dojazdowa do bloku przy al. 1000-lecia 3
wykonanie parkingu przy SP 3
budowa drogi za ZUS-em
modernizacja piaskownic i placów zabaw przy blokach
1000-lecia 5-10
współpraca z ZDW i Powiatem przy przebudowie 
skrzyżowania obwodnicy z drogą powiatową
w kierunku Osieka
parking przy ul. Osieckiej

•

•

•

•
•
•
•

•

•

Osiedle Pomorzany
remont przedszkola (termomodernizacja i kontynuacja
remontu zaplecza kuchennego)
modernizacja SP 6
pomoc dla Powiatu w budowie ostatniego etapu 
chodnika przy ul. Długiej
modernizacja stadionu i drogi dojazdowej do domu
pomocy społecznej
kontynuacja przebudowy ul. Głowackiego
przebudowa ulic: Gwarków, Pomorskiej i Stary 
Olkusz po wykonaniu kanalizacji sanitarnej

•

•
•

•

•
•

Osiedle Słowiki
kontynuacja przebudowy ul. Rataja, Buchowieckiego
i ul. Przemysłowej
przebudowa ul. Kolberga
budowa miejsc postojowych przy ul. Witosa
przebudowa chodnika od ul. Batalionów Chłopskich
do ul. Rataja
kontynuacja prac remontowych w budynku Kosy-
nierów 12 Warsztaty Terapii Zajęciowej
budowa drogi do zakładów produkcyjnych przy 
obwodnicy Olkusza
ogrodzenie boiska przy SP 9

•

•
•
•

•

•

•

Osiedle Skalskie
przebudowa ul. Jasnej i ks. kan. Januchty
droga i parking przy hali sportowej
wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Witosa
(brakujący odcinek strona zachodnia)
połączenie ulic Miłej i Witosa (wzdłuż lasu)
budowa ul. Pięknej, Uroczej i Słonecznej
parking przy ul. Wyszyńskiego

•
•
•

•
•
•

Sołectwo
Braciejówka

kontynuacja remontu budynku OSP
droga dojazdowa do Zimkówki
budowa drogi transportu rolnego
budowa chodnika przy szkole

•
•
•
•

Sołectwo
Bogucin Mały

budowa kortu tenisowego
dobudowa oświetlenia ulicznego
budowa drogi przy lesie w drugiej linii zabudowy
współpraca z Powiatem Olkuskim w zakresie
przebudowy dróg powiatowych
remont dachu w świetlicy wiejskiej
zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
modernizacja ul. Czarny Las (odcinek w kierunku lasu)

•
•
•
•

•
•
•

Sołectwo Gorenice
kontynuacja rozbudowy budynku OSP
prace modernizacyjne w Szkole Podstawowej
kontynuacja budowy dróg rolnych
kontynuacja modernizacji stadionu

•
•
•
•

Sołectwo Osiek
budowa drogi na początku i na końcu Osieka 
kontynuacja budowy dróg rolnych
budowa ul. Leśnej wraz z oświetleniem
kontynuacja remontu budynku OSP
budowa parkingu naprzeciwko szkoły
budowa przedszkola

•
•
•
•
•
•

Sołectwo Rabsztyn
remont drogi głównej
prace adaptacyjne na zamku w Rabsztynie
budowa chodnika od ul. Sikorka w kierunku zamku
dokończenie nawierzchni utwardzonej od chaty 
Kocjana do posesji 16
oświetlenie drogi na dz. 181
zamek – dalsze prace na wzgórzu zamkowym, 
organizacja ekspozycji muzealne

•
•
•
•

•
•

Sołectwo Sieniczno
przebudowa ulic Marii Dąbrowskiej i Malinowa Góra
kontynuacja budowy oświetlenia wzdłuż drogi
krajowej 94
remont drogi na dz. 430 w kierunku Zimnodołu
połączenie ul. Słonecznej z DK 94
budowa chodnika wzdłuż DW w ramach inicjatyw
samorządowych wspólnie z ZDW

•
•

•
•
•

Sołectwo Troks
kontynuacja prac remontowych w świetlicy wiejskiej
budowa oświetlenia przy drogach gminnych
rewitalizacja terenu wokół świetlicy
droga transportu rolnego Kosmolów-Troks
remont dróg gminnych
oświetlenie przy drodze Troks-Podlesie

•
•
•
•
•
•

Sołectwo
Niesułowice

kontynuacja przebudowy dróg gminnych m.in.
ul. Wozowej, Stary Gościniec, Nad karczmą, Wiejskiej
modernizacja Wiejskiego Domu Kultury

•

•

Osiedle  Centrum
przebudowa ul. Nullo - kontynuacja na odcinkach 
od ul. Kościuszki do Bylicy
dokończenie prac modernizacyjnych ciągu pieszo-
-jezdnego wzdłuż bloków Skalska 17, 18, 19 oraz 
Skalska 8 w kierunku Bylicy
przebudowa parkingu i drogi pomiędzy ulicami 
K.K. Wielkiego i ul. Świętokrzyską
remont nawierzchni drogi za blokiem przy Nullo 23
realizacja obecnie opracowywanego projektu 
przebudowy ul. Słowackiego
remont ciągu pieszego wzdłuż DK 94
przebudowa ul. Bylicy od ul. Nullo do banku PKO
i w kierunku bloku Skalska 6
remont ciągów pieszo-jezdnych przy blokach 12 a,b,c 
i 14 a ul. Krakowskie Przedmieście
kontynuacja przebudowy ul. Łukasińskiego i Na Skarpie
remont drogi od targowiska do ul. Żuradzkiej

Osiedle Czarna Góra

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

kontynuacja budowy chodników wzdłuż ul. Czarno-
górskiej
remont ul. Kocjana
budowa parkingu pod wiaduktem
wykonanie oświetlenia na ul. Krucza Góra oraz 
kontynuacja budowy drogi
modernizacja ul. Leśnej
wykonanie parkingu przy ul. Żuradzkiej (rejon 
przychodni)
przebudowa ul. Kolejowej i Witeradowskiej
budowa chodnika wzdłuż południowej strony ul. M.C.
Skłodowskiej
budowa parkingu i przebudowa chodnika na łączniku
ul. Piłsudskiego z ul. Dworską
remont chodnika wzdłuż zachodniej strony
ul. 29 Listopada
modernizacja basenu OSW Czarna Góra wraz
z Parkiem Wodnym
budowa hali z zapleczem na OSW Czarna Góra

przebudowa ul. Zielonej
ciąg pieszo-jezdny dobiegający do ul. Cegielnianej
wykonanie nawierzchni asfaltowej na uliczkach
dobiegających do ul. Parcze (droga do zbiorników)
przebudowa ul. Sienkiewicza
parking przed SP 5
budowa drogi ul. Polne Wzgórze
remont ul. Rabsztyńskiej
asfalt na ul. Rzemieślniczej

kontynuacja przebudowy ul. Sławkowskiej
wykonanie drogi wzdłuż garaży przy ul. Górniczej
przebudowa ul. Dąbrowskiego
remont ulic Staszica, Szkolnej, do bloku Kościuszki 15 
dokończenie remontu chodnika wzdłuż ul. Sławko-
wskiej do stacji paliw
remont chodników przy blokach Mickiewicza 1,3,5
remont parkingu przy Starostwie Powiatowym
uatrakcyjnienie parku miejskiego, budowa tężni
remont ulicy Gęsiej

kontynuacja przebudowy ul. Polnej
przebudowa ul. Nullo - kontynuacja na odcinkach 
od ul. Słowackiego do ul. Polnej
przebudowa ul. Nowej, Polnej  przy bloku nr 4 i 6
i Składowej
zagospodarowanie terenu wokół dworca PKS

kontynuacja przebudowy ul. Orzeszkowej
przebudowa ul. Baczyńskiego, Tuwima, Sosnowej
(od obwodnicy do domów prywatnych), Żeromskiego,
Krasińskiego
nakładka asfaltowa na ulicy Sosnowej
(od ul. Jana Pawła II do krzyża)
modernizacja drogi dojazdowej do basenu w ZSPI 1
przebudowa parkingu przy ul. Reja
(wzdłuż obwodnicy)

Osiedle Glinianki

•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Osiedle Śródmieście
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Osiedle Wschód
•
•

•

•

Osiedle Młodych
•
•

•

•
•

Sołectwo Pazurek
kontynuacja budowy drogi gminnej od posesji 1 do 11
utwardzenie terenu koło altany
współpraca z Powiatem Olkuskim przy realizacji
budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
w kierunku Jaroszowca

•
•
•

Sołectwo Zawada
kontynuacja przebudowy drogi gminnej w Zawadzie
budowa drogi na Michałówkę
prace remontowe w Szkole Podstawowej
kontynuacja budowy dróg transportu rolnego

•
•
•
•

Sołectwo Żurada
budowa drogi na dz. 591
budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej
budowa drogi na ul. Akacjowej
wykonanie siłowni zewnętrznej przy Szkole
Podstawowej oraz piłkochwytów wokół boiska

•
•
•
•

Sołectwo Zederman
kontynuacja budowy dróg transportu rolnego
budowa  nowych dróg gminnych
dalsze prace remontowe w  budynku OSP
ogrodzenie Szkoły Podstawowej i boiska sportowego
budowa przedszkola
budowa sieci wodociągowej po stronie południowej
i północnej sołectw

•
•
•
•
•
•

Sołectwo Kosmolów
poszerzenie drogi gminnej w kierunku cmentarza
kontynuacja ul. Na Szlaku
kontynuacja prac budowlanych przy wzorcowej 
zagrodzie rolniczej – budynek gospodarczy
droga transportu rolnego Kosmolów-Troks
budowa boisk przy szkole

•
•
•

•
•

Sołectwo Olewin
Remont ul. Olewińskiej i Graniczne•

Sołectwo Podlesie
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej•

Sołectwo Zimnodół
budowa sieci nowych dróg gminnych
dokończenie budowy ogrodzenia remizy OSP
remont dachu w remizie OSP
utwardzenie drogi gminnej na granicy z Sienicznem
budowa dróg transportu rolnego 
rewitalizacja boiska

•
•
•
•
•
•

Sołectwo Witeradów
kontynuacja przebudowy drogi  gminnej od szkoły 
w kierunku pętli autobusowej
wykonanie drogi wewnętrznej i jej oświetlenia na 
pograniczu Żurady i Witeradowa

•

•

W całej Gminie Olkusz
Tabliczki z nazwami ulic
Zadaszenie śmietników
Ścieżki rowerowe

•
•
•

Remonty w szkołach i przedszkolach
Remonty mieszkań komunalnych i socjalnych

•
•

KANDYDAT NA BURMISTRZA
Miasta i Gminy OLKUSZ
Pełny program na www.romanpiasnik.pl

NIEZALEŻNY I BEZPARTYJNY
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Mateusz Morawiecki  
z wizytą w Olkuszu 

olkusz
Wiola�Woźniczko�

- Olkusz potrzebuje sprawnego me-
nedżera, dzięki któremu Srebrne 
Miasto ma szanse stać się złotym. 
Wierzę, że będzie nim Łukasz Kmi-
ta - mówił w środowe popołudnie 
na olkuskim rynku premier Mate-
usz Morawiecki. 

W asyście m. in. ministra infra-

struktury Andrzeja Adamczyka, posła 

Jacka Osucha, senatora Marka Pęka, 

wojewody małopolskiego Piotra Ćwika 

premier pojawił się w naszym mieście 

z wizytą wspierającą Łukasza Kmitę, 

kandydata na burmistrza Olkusza 

z ramienia PiS. Goście rozpoczęli wi-

zytę od spaceru po rynku i złożeniu 

kwiatów pod pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego.

Podczas spotkania kandydat na 
burmistrza opowiedział o swoich pla-
nach dotyczących przyszłości mia-
sta i gminy.

Na rynku obecna była grupa 
mieszkańców, a wśród nich przed-
stawiciele KOD-u z tabliczkami „Chce-
my zadać pytanie”.

Bukowno: wybory MRM 
w grudniu 

Bukowno
Wiola�Woźniczko

5 grudnia młodzież w Bukownie 
wybierze swoich przedstawicieli do 
Młodzieżowej Rady Miasta. Będzie 
to druga kadencja tego gremium.

Wybory do Młodzieżowej Rady 
odbywają się na takich samych za-
sadach, jak wybory do samorządo-
wych rad.

Uczniowie będą głosować w trzech 
okręgach:

- Okręg nr 1 w Szkole Podstawo-
wej Nr 1 w Bukownie dla wyboru 6 
radnych spośród uczniów tej szkoły,

- Okręg nr 2 w Szkole Podstawo-
wej Nr 2 w Bukownie dla wyboru 4 
radnych spośród uczniów tej szkoły,

- Okręg nr 3 obejmujący teren 
Miasta Bukowno z siedzibą w Urzędzie 

Miejskim w Bukownie, dla wyboru 5 
radnych spośród uczniów innych szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych, 
zamieszkałych w Bukownie.

Okręgowe komisje wyborcze zo-
staną powołane do 12 listopada przez 
dyrektorów szkół oraz burmistrza Bu-
kowna. Będą one przyjmować zgło-
szenia kandydatów do 26 listopada. 
Kandydata powinno popierać co naj-
mniej 5 uczniów. Wybory zaplanowa-
no na 5 grudnia.

Można będzie oddać głos na mak-
symalnie tylu kandydatów, ilu stratuje 
w danym okręgu. Wygrają osoby, któ-
re uzyskały największą liczbę głosów. 
Jeśli dojdzie do remisu, wówczas ko-
misja przeprowadzi losowanie.

Młodzi radni, podobnie jak 
w pierwszej kadencji, wyłonią prezy-
dium oraz komisje. Zajmą się przede 
wszystkim podejmowaniem uchwał 

w sprawach dotyczących młodzieży, 
przedstawianiem opinii w sprawach 
dotyczących młodzieży organom ad-
ministracji samorządowej, a także ini-
cjowaniem i promowaniem działań 
o charakterze społecznym, kultural-
nym, edukacyjnym, sportowym i eko-
logicznym. Sesje Młodzieżowej Rady 
będą odbywać się w trakcie roku szkol-
nego, w czasie wolnym od nauki, nie 
rzadziej niż raz na kwartał.

W statucie określono główne cele 
działania Rady. Są to: upowszechnia-
nie idei samorządności wśród młodzie-
ży, integrację i współpracę środowisk 
młodzieżowych na terenie Bukowna, 
organizację aktywnego uczestnictwa 
młodzieży w życiu publicznym oraz 
podejmowanie działań na rzecz zaspo-
kajania potrzeb i oczekiwań młodych 
mieszkańców.
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Odpowiedzi na powyższe pytanie niestety z  Pań-
skich ust nie padną. Wyręczę więc Pana i choć częścio-
wo na nie odpowiem. Niestety po raz kolejny okazuje 
się, że w  kampanii wyborczej mówił Pan coś innego, 
a  w  praktyce nie podjął Pan skutecznych działań, aby 
pomóc Mieszkańcom. Wiele Pana obietnic sprzed 4 lat 
po raz kolejny wpisał Pan w swój program. Czy to jest 
uczciwe?

Pisząc o oddłużaniu miasta (to pozytywne) nie wspo-
mina Pan ani jednym słowem o  wielkiej wyprzedaży 
majątku gminy. Tymczasem kwota sprzedanego mienia 
w tej kadencji już dawno przekroczyła 10 mln zł. Tak jak 
wspomniał dwa tygodnie temu jeden z  radnych, w  tym 
roku zaplanował Pan w budżecie Olkusza kwotę kredytu 
w wysokości 7 mln zł. Czy jest Pan zatem wiarygodny?

Osobną kwestią jest remont części magistratu oraz 
budynku starego starostwa – problem z  pokryciem da-
chowym oraz remont elewacji od strony rynku. Panie 
Burmistrzu, trudno określić Pana mianem „dobrego 
gospodarza” gdyż zajął się Pan wyłącznie wizualnym 
aspektem prac. Po rozmowie z ekspertami z branży bu-
dowlanej wiem, że wyłączona z  użytkowania część bu-
dynku magistratu powinna zostać poddana natychmia-

stowemu remontowi. Inaczej pieniądze przeznaczone 
na elewacje zostaną wyrzucone w  błoto. Tak samo jest 
ze starym starostwem. Większość inwestycji w  Polsce 
polega na wyremontowaniu wnętrza obiektu, a  dopie-
ro później zrobieniu okazałej elewacji. W  Olkuszu jest 
zupełnie inaczej. Pomijam fakt, że generalny remont 
w magistracie przeszedł jedynie Pana gabinet, a urzęd-
nicy zostali ściśnięci po małych pokojach – dyskomfort 
odczuwają nie tylko pracownicy, ale i Mieszkańcy, którzy 
przychodzą w urzędowych sprawach. 

Cenną inicjatywą jest budowa toalet publicznych. 
Tu jednak znów rozmach przedsięwzięcia przekroczył 
umiar. Wydatkowanie pół miliona złotych na tę inwe-
stycję jest szokujące dla każdego, z  kim o  tym rozma-
wiam. Pomijam fakt, że swoją willę wycenił Pan na kwotę  
304 tys. zł. a toalety kosztowały prawie 200 tys. więcej. 

Do tej pory nie dowiedzieliśmy się czy będzie Pan za 
likwidacją części szkół. Ja ze swojej strony mogę zagwa-
rantować jedno: żadna placówka edukacyjna w  sołec-
twach oraz na terenie Miasta nie będzie zlikwidowana. 
Co więcej – będziemy rozbudowywać przedszkola i bu-
dować samorządowe żłobki, których dziś brakuje. Nie 
ograniczę także komunikacji miejskiej, a  nawet będę 

promował transport publiczny.  

Panie Burmistrzu, jednak jedną z  najważniejszych 
rzeczy, które doskwierają wszystkim Mieszkańcom jest 
bardzo wysoka cena za dostawę wody i odbiór ścieków. 
Już za Pana kadencji zmieniono sposób zaopatrzenia 
w wodę - nie mamy już wody z kopalni, ale wodę ze stud-
ni głębinowych. Miało być zdecydowanie taniej! Miesz-
kańcy nie odczuli tego wymiernie w  swoich portfelach. 
Chcę jasno podkreślić, że pogłębiona analiza dotycząca 
kosztów funkcjonowania będzie jednym z  moich prio-
rytetów. Mam już gotowy plan działania – nie stracą na 
tym pracownicy, a na pewno zyskają Mieszkańcy. 

Na koniec pragnę także zaznaczyć, że oszczędności 
zacznę od siebie. Jeśli zostanę wybrany burmistrzem 
znacznie ograniczę ilość artykułów promocyjnych. Nie 
będą one już nachalnie promować włodarza miasta, ale 
będą prezentować i informować o ciekawych projektach 
i działalności naszych szkół, organizacji i stowarzyszeń, 
które świetnie funkcjonują na terenie naszej gminy.  Bur-
mistrz ma służyć Mieszkańcom, a  nie promować się za 
pieniądze Mieszkańców. 

WAŻNE PYTANIA DO BURMISTRZA OLKUSZA
Szanowny Panie Romanie Piaśniku, Burmistrzu Olkusza!

Minął ponad tydzień odkąd w magistracie, na Pana ręce złożyłem w formie pisemnej zaproszenie do publicznej debaty. Po raz kolejny zlekce-
ważył Pan nie tylko mnie, ale i tysiące Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz, którzy oczekiwali publicznej rozmowy o przyszłości naszej „małej 
Ojczyzny”. Nie chcę jednak pozbawić Mieszkańców wiedzy o najważniejszych problemach Gminy, dlatego publikuję 8 pytań, na które opinia 
publiczna powinna poznać odpowiedź. 

1. Dlaczego nie zrealizował Pan swojej kluczowej obietnicy do-
tyczącej szczegółowego wyjaśnienia co stało się z  płytami 
z olkuskiego rynku w czasie rewitalizacji Starówki? 

5. Dlaczego gmina Olkusz jest nieskuteczna jeśli chodzi o wnio-
skowanie o środki zewnętrzne m.in. z programu przebudowy 
dróg lokalnych? 

6. Czy jeśli zostanie Pan Burmistrzem na kolejną kadencję 
to planuje dalszą likwidację szkół w  Zawadzie, Kosmolo-
wie,  Sienicznie i  na Pomorzanach – pierwsze próby podej-
mował Pan już w tej kadencji?

7. Środki w jakiej wysokości z budżetu nas wszystkich przezna-
czył Pan na tzw. artykuły sponsorowane, które promowały 
Pana, a nie Miasto i Gminę Olkusz?

8. Dlaczego nie przeprowadził Pan poważnego audytu  
w „wodociągach”, aby realnie obniżyć ceny wody i ścieków, 
które w naszym mieście i tak są bardzo wysokie?

3. Jakim sposobem budowa toalet publicznych kosztowała gminę 
gigantyczną kwotę pół miliona złotych - znacznie więcej niż war-
tość Pana domu zadeklarowana w oświadczeniu majątkowym?

2. Jaki był powód rozpoczęcia remontu budynku Urzędu 
Miasta oraz Starego Starostwa od frontowej elewacji?  
Czy chodziło, aby pokazać się „przed wyborami”?

4. Czy planuje Pan likwidację kursów autobusów komunikacji 
miejskiej do sołectw oraz po Olkuszu w związku z zaplano-
wanymi przez ZKG,,KM” znacznie większymi kwotami dota-
cji na rok 2019 (wzrost o niespełna 2 mln zł)? A może będzie 
Pan wolał sięgnąć do kieszeni Mieszkańców i będzie optował 
za podwyżką cen biletów komunikacji miejskiej?

Łukasz Kmita

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

OGŁOSZENIE WYBORCZE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
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Co dalej z rewitalizacją?
olkusz

Wiola�Woźniczko

W Olkuszu od kilku miesięcy re-
alizowane są inwestycje w ramach 
Gminnego Programu Rewitalizacji. 
Niektóre przedsięwzięcia, jak tar-
gowisko przy ul. Osieckiej, zostały 
wykonane. Część prac trwa. Miesz-
kańcy dopytują o kolejne inwesty-
cje, które opisywaliśmy na naszych 
łamach. Kiedy zostaną wykonane?

Zdecydowana większość rewi-
talizacyjnych przedsięwzięć współ-
finansowanych z unijnych środków 
powstanie w przyszłym roku. 

- Główną rolą zadań wpisanych do 
Gminnego Programu Rewitalizacji jest 
ożywienie przestrzeni publicznej po-
przez poprawę jej funkcjonalności oraz 
estetyki. Zanim zaproponowaliśmy 
konkretne działania z tego zakresu 
na obszarze Gminy Olkusz, przepro-
wadziliśmy szerokie konsultacje spo-
łeczne, podczas których mieszkańcy 
wskazali te obszary, które powinny jak 
najszybciej zmienić swoje oblicze. Ze 
względu na bardzo duży zakres prac, 
realizacja wszystkich zadań ma się za-
kończyć w 2020 roku. Nie chcieliśmy 
tracić cennego czasu, dlatego z robo-
tami ruszyliśmy zaraz po podpisaniu 
umów na dofinansowanie – komentu-
je olkuski burmistrz Roman Piaśnik.

Co zostanie zatem zrealizowane 
w przyszłym roku? Gmina rozstrzygnę-
ła już przetarg na wykonanie moderni-
zacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
Integracyjnego Nr 1 przy ulicy Kocha-
nowskiego w Olkuszu. Prace dotyczyć 
będą remontów sal lekcyjnych, toa-
let, szatni i świetlicy. W szczególności 
chodzi o wymianę okien i drzwi oraz 
wykonanie nowych posadzek. Przewi-

dziano też generalną modernizację sa-
li gimnastycznej. Wokół szkoły pojawi 
się nowe ogrodzenie oraz plac zabaw. 
Przedszkolaki i młodsi uczniowie będą 
bawić się m. in. na statku rybackim, 
huśtawkach, linowym zestawie spraw-
nościowym oraz w integracyjnej grze 
„Labirynt”. Zgodnie z planem inwesty-
cja powinna być gotowa we wrześniu 
przyszłego roku.

Projekt ten dotyczy także Dolinki 
na osiedlu Młodych. Obecnie trwa bu-
dowa 56 miejsc parkingowych przy ul. 
Baczyńskiego. Do połowy 2020 roku 
w Dolince wykonane zostaną: ścież-
ki rowerowe, wielofunkcyjne boiska 
do gry w koszykówkę, siatkówkę i te-
nisa, pętla dla rolkarzy, place wypo-
czynkowe z ławkami i stołami do gry 
w szachy oraz miejsce na ognisko, 
ogrodzony wybieg dla psów. Teren zo-
stanie wyposażony w nowe kosze na 
śmieci, stojaki na rowery, ławki i bę-
dzie obsadzony roślinami.

Na początku przyszłego roku ma-
gistrat planuje ogłoszenie przetargu na 
modernizację budynku Przedszkola Nr 
8 przy ul. Legionów Polskich w Olku-
szu wraz z zagospodarowaniem tere-
nu wokół przedszkola. Zakres prac 
obejmuje m. in. docieplenie budynku, 
modernizację studzienek piwnicznych, 
wykonanie dojść i chodników oraz 
montaż małej architektury. Niektóre 
z pomieszczeń zostaną wyremonto-
wane, wymianie ulegnie też częściowo 
stolarka okienna i drzwiowa. W pla-
nach jest także modernizacja węzła 
cieplnego i instalacji c.o., instalacji 
elektrycznej węzła cieplnego oraz in-
stalacji odgromowej.

Końca dobiegają prace dotyczące 
nowej nawierzchni i zagospodarowa-
nia terenów zielonych przed Miejskim 
Ośrodkiem Kultury. Latem przyszłe-
go roku obiekt zostanie dostosowany 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W tym celu przebudowie ulegnie gór-
ny hol oraz klatka schodowa tak, aby 
możliwe było zamontowanie windy. 
Z holu na I piętrze zostaną wydzielo-
ne pomieszczenia dla sali baletowej, 
sali fitness oraz pracowni artystycznej.

Również w następnym roku zo-
stanie kompleksowo zagospodarowa-
ny teren w rejonie Starego Cmentarza 
w Olkuszu, gdzie zostaną wyremon-
towane alejki, powstanie oświetlenie 
oraz nowe ogrodzenie, kosze na śmieci 
oraz ławki. Planowana jest także reno-
wacja zabytkowych nagrobków, płyt 
i krzyży. Oczyszczone zostaną brzegi 

stawu przy ul. Nullo oraz zostaną za-
montowane kosze i ławeczki.

Gmina rozstrzygnęła już przetarg 
na zagospodarowanie terenu wokół 
Przedszkola Nr 7 przy ul. Skalskiej 
w Olkuszu. Wiosną zostaną tam prze-
budowane chodniki, nawierzchnia 
tarasów przylegających do budynku 
ulegnie wymianie, podobnie jak scho-
dy zewnętrzne prowadzące do piw-
nicy. Budynek zostanie ogrodzony. 
Maluchy będą miały do dyspozycji no-
woczesny plac zabaw z odnowionymi 
urządzeniami. Poza tym na bezpiecz-
nej nawierzchni powstaną m. in. dwie 
zadaszone piaskownice.

Zmienia się teren wokół Szkoły 
Podstawowej nr 1 przy ul. Kantego. 
Powstanie tam boisko wielofunkcyjne, 
boisko do gier i zabaw oraz plenerowa 
siłownia. W tak zagospodarowanym 
miejscu będzie możliwa organiza-
cja nie tylko sportowych imprez, ale 
i rodzinnych pikników czy okoliczno-
ściowych świąt. W godzinach popo-
łudniowych o atrakcyjne spędzanie 
czasu przez dzieci i młodzież zadba 
animator. Siłownia zostanie zamon-
towana lada dzień, a nowego boiska 
można spodziewać się już w przyszłe 
wakacje. Także w przyszłym roku zo-
stanie zamontowana zewnętrzna win-
da dla osób niepełnosprawnych przy 

budynku Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej. Pozwoli ona na poszerzenie 
oferty rehabilitacyjnej dla większej 
grupy osób, a także realizację inte-
gracyjnych projektów przez Stowa-
rzyszenie Otwartych Serc Aktywnych 
Kobiet „SOS”. Ostatnia część projek-
tu, zaplanowana do realizacji na przy-
szły rok, to Srebrny Szlak Gwarków 
Olkuskich. Stanie 18 figur gwarków 
olkuskich z brązu (przedstawiających 
łącznie 19 postaci) posadowionych 
na chodnikach w miejscach ważnych 
z punktu widzenia historii górnictwa 
srebra w Olkuszu.

Wielu mieszkańców najbardziej 
jest zainteresowanych renowacją 
obiektu na Czarnej Górze. Przebu-
dowa i oświetlenie boiska głównego 
i boiska treningowego, modernizacja 
bieżni, montaż urządzeń lekkoatle-
tycznych, przebudowa ciągów pie-
szo-rowerowych w parku, budowa 
dwóch altan, placu zabaw, siłowni 
zewnętrznej, elementów małej archi-
tektury oraz wykonanie oświetlenia 
- tak w skrócie wygląda rewitaliza-
cyjny projekt.

Gmina Olkusz wybrała już in-
westora zastępczego, a jeszcze w li-
stopadzie można spodziewać się 
ogłoszenia przetargu na całość ro-
bót. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, prace ruszą już wiosną.

Łączna kwota dotacji na powyższe 
inicjatywy to 17,5 mln złotych. Całko-
wita wartość zadań wynosi ponad 26 
mln złotych. Wszystkie projekty otrzy-
mały dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 
Osi Priorytetowej Rewitalizacja prze-
strzeni regionalnej, Działanie 11.1 Re-
witalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. 
Rewitalizacja głównych ośrodków 
miejskich w regionie.
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50-lecie działalności 
artystycznej  

Zenona Krukowieckiego 
olkusz

MOK�Olkusz�

25 października w olkuskim MOK 
w ramach Olkuskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego wieku odbyła się 
uroczystość 50-lecia działalności 
artystycznej Zenona Krukowieckie-
go, solisty i konferansjera zespołów 
Słowianki i Prasłowianki.

Zespół Słowianki założył w 1959 
roku slawista Zdzisław Wagner, za-
fascynowany folklorem południowo-
słowiańskim. Początkowo śpiewało 
w nim kilkanaście studentek UJ, ale 
szybko zespół rozrósł się i od 1975 
roku funkcjonuje jako Zespół Pieśni 
i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego 
„Słowianki”.

Zespół „Prasłowianki” jest niejako 
logiczną konsekwencją „Słowianek” - 
to byli członkowie zespołu, działający 
przy Stowarzyszeniu Wychowanków 
i Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Łączy 
ich nieprzemijająca miłość do folkloru 
słowiańskiego i wieloletnia przyjaźń. 

Zenon Krukowiecki śpiewa z tymi 
wspaniałymi ludźmi od 50 lat. Ma na 
swoim koncie 800 koncertów w kraju 
i za granicą. Zwiedził z zespołem nie-
mal cały świat, ma mnóstwo niezwy-
kłych wspomnień, których cząstkę 
przekazał obecnym na uroczystości 
gościom.

A przybyło ich wielu, z Romanem 
Piaśnikiem – Burmistrzem Miasta 
i Gminy Olkusz na czele, serdecznie 
powitanych przez Dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Olkuszu Beatę 
Soboń. Rozmowę z Zenonem Kruko-
wieckim prowadził dr hab. prof. UP 
Marek Pieniążek. Potem obejrzeliśmy 
prezentację pokazującą drogę arty-
styczną laureata Olkuskiej Nagro-
dy Artystycznej (2012), którą przebył 
wraz z ukochanym przez siebie zespo-
łem. Wiele krajów, wiele miast, wielu 
znanych i niezwykłych ludzi…

Aż wreszcie nadszedł piękny 
moment – koncert zespołu „Prasło-
wianki”. Piękne głosy, piękna muzyka 
i chyba największy przebój – chor-
wacka „Lojtra”, działająca jak środek 
natychmiast poprawiający samopo-
czucie… Rzęsiste brawa nagradzały 
kolejne pieśni, a „sto lat” wszyscy 
odśpiewali na stojąco. 

Publiczność i Prasłowianki 
wzmocnione przez kwartet: burmi-
strza Romana Piaśnika, Dyrektor MOK 
Beatę Soboń, posłankę Lidię Gądek 
i Zdzisławę Gardełę – koordynatorkę 
OUTW – odśpiewały wspólnie pieśń 
Marijana.

Nastąpiły wzruszające podzięko-
wania, gratulacje, życzenia, wręczanie 
kwiatów i upominków – od Zenona 
Krukowieckiego dla burmistrza, Lidii 
Gądek, Beaty Soboń, Marcina Wier-
ciocha, Zdzisławy Gardeły i wzajemne.

Zenon Krukowiecki dziękował też 
olkuszanom – swoim przyjaciołom, 
dawnym członkom zespołu Słowianki, 
zmarłej Danucie Cockiewicz dedyku-
jąc pieśń „Ti sladko snivaj”.

Pozostaje nam czekać na rozśpie-
wane 60-lecie w równie znakomitym 
towarzystwie.

Sezon na „wnuczka” 
Powiat

Piotr�Kubiczek�

Fałszywi wnuczkowie są ciągle ak-
tywni i to pomimo wielu apeli oraz 
kampanii społecznych. Fantazja 
oszustów naciągających głównie 
osoby w podeszłym wieku nie zna 
granic. Tradycyjna metoda telefonu 
do zmyślonych członków rodziny 
ewoluowała, teraz złodzieje podają 
się za mundurowych, a do miesz-
kań pukają „żebracy” pod pretek-
stem dostania czegoś do jedzenia.

- Cel zazwyczaj jest jeden: po-
zbawienie swoich ofiar oszczędności. 
W ostatnim czasie na terenie powiatu 
olkuskiego metodą na wnuczka pró-
bowano oszukać dwie starsze kobiety. 
Na szczęście obie były na tyle czujne 
i rozsądne, że nie dały wiary fałszywym 
wnuczkom – informuje podkomisarz 
Katarzyna Matras.

Mowa tutaj o dwóch niemal iden-
tycznych wydarzeniach. 24 paździer-
nika oszust podający się za wnuczka 
próbował oszukać 80-letnią kobietę. 
Pod koniec ubiegłego tygodnia, tą sa-
mą metodą, próbowano oszukać inną 
seniorkę. Obie kobiety do samego koń-
ca zachowały zimną krew i uniknęły 
utraty sporych sum pieniędzy. Idą 
święta, a jak wiadomo, w tym okre-
sie aktywność różnego rodzaju oszu-
stów wzrasta.

- Metoda na wnuczka ciągle jest 
modyfikowana przez sprawców. Oszu-
ści dzwonią do starszych osób i pod 
różnymi, zmyślonymi historyjkami 
próbują wyłudzić pieniądze od swo-
ich ofiar. Dzisiaj możemy już mówić 
m.in.: o metodzie na policjanta, na 
prokuratora, pracownika CBŚ, na ha-
kera. Trudno jednak nadążyć za ciągle 
zmieniającymi się schematami działań 

oszustów. Nagłaśnianie przez media 
informacji o metodach działania prze-
stępców, ma na celu ograniczyć ten 
proceder – dodaje oficer prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

Najbardziej znana metoda oszu-
stwa to ta na wnuczka, czy innego 
członka rodziny. Mechanizm dzia-
łania złodziei w każdym przypadku 
jest bardzo podobny. Sprawca dzwo-
ni na numer domowy przedstawiając 
się jako wnuk lub siostrzeniec. Głos 
w telefonie jest zniekształcony i ofia-
ra myśli, że dzwoni do niej faktycznie 
ktoś z krewnych. Rozmówca tłumaczy 
„babci” lub „cioci”, iż ma okazję za-
kupu samochodu w atrakcyjnej cenie, 
albo uległ wypadkowi samochodowe-
mu i prosi o szybką pożyczkę pienięż-
ną. Oszust w pierwszej rozmowie lub 
dzwoniąc jeszcze raz twierdzi, że nie 
może przyjechać po pieniądze osobi-
ście, podając jakiś błahy powód. Infor-
muje za to, że po pieniądze zgłosi się 
kolega, podając jego dane personalne. 
Po jakimś czasie znajomy fałszywe-
go wnuczka zjawia się w mieszkaniu 
ofiary po ustaloną sumę pieniędzy. 

Inną metodą, na którą w całym 
kraju dało się nabrać sporo osób, 
jest metoda na „policjanta czy pro-
kuratora”. Przestępcy kontaktują się 
wówczas z potencjalną ofiarą i przed-
stawiają wymyśloną historię. Chwilę 
później oszuści ponownie dzwonią, 
a jeden z nich podaje się za „stró-
ża prawa” ścigającego szajkę takich 
przestępców i prosi o przekazanie pie-
niędzy, aby sprawców zatrzymać na 
gorącym uczynku. Informuje również, 
że po całej akcji pieniądze szybko wró-
cą do właściciela.

- Żadne tego typu działania po-
licji nie są organizowane przez tele-
fon. Jeśli już, to policjanci przychodzą 
do konkretnej osoby. Mają wówczas 
obowiązek wylegitymować się. Więcej, 

mają pokazać legitymację w sposób 
umożliwiający dokładne jej obejrze-
nie, a nawet spisanie danych. Jeśli 
nadal osoba będzie miała wątpliwo-
ści, to może zadzwonić pod numer 
alarmowy 997 i zażądać potwierdze-
nia danych. Policjanci nie korzystają 
również w takich sytuacjach ze środ-
ków pieniężnych obywateli – zaznacza 
podkomisarz Matras.

W każdym przypadku gdy odbie-
rzemy telefon z prośbą o udzielenie 
pożyczki należy niezwłocznie skon-
taktować się z policją, a swojego do-
mniemanego członka rodziny poprosić 
o kontakt osobisty. Warto także pa-
miętać o tym, aby nie działać w po-
śpiechu i nie ulegać presji wywieranej 
przez rozmówcę.

Coraz bardziej popularna staje się 
obecnie również metoda na zwykłą li-
tość. W niej dochodzi do osobistej kon-
frontacji. Do mieszkania, najczęściej 
starszej osoby puka nieznajomy pro-
sząc o coś do jedzenia, picia lub infor-
mując o śmierci bliskich sobie osób. 
Czasem pojawia się też prośba o po-
moc w opłaceniu kosztownej operacji.

- Wszystkie opowiadane przez 
oszustów historie są zmyślone i nie 
mają żadnego pokrycia z rzeczywisto-
ścią. Poszkodowane osoby w dobrej 
wierze przekazują pieniądze, przy-
gotowują posiłek, czy coś do picia. 
W tym czasie sprawcy okradają ich 
mieszkania – podkreśla przedstawi-
cielka olkuskiej komendy.

W kontakcie z takimi osobami 
powinniśmy zapamiętać jak najwię-
cej szczegółów dotyczących ubioru, 
zachowania oraz pojazdów jakimi się 
poruszają. We wszystkich podejrza-
nych sytuacjach należy niezwłocznie 
zadzwonić pod numer alarmowy 997 
lub 112 oraz przekazać swoje uwagi 
i spostrzeżenia dzielnicowemu.
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To był bardzo dobry czas....
klucze

Wiola�Woźniczko

Tymi słowami Małgorzata Węgrzyn 
podsumowała pod koniec 2010 ro-
ku w wywiadzie dla naszej redakcji 
swoją 28-letnią kadencję na stano-
wisku naczelnika, a później wójta 
gminy Klucze. Myślę, że teraz ty-
mi słowami można podsumować 
Jej życie, nie tylko na polu zawodo-
wym. Małgorzata Węgrzyn odeszła 
27 października.

Prawie całe swoje życie związa-
na była z samorządem. Nie tylko jako 
włodarz gminy (jedna z najdłuższych 
kadencji w skali kraju), ale także rad-
na powiatowa. Była również posłanką 
na Sejm X kadencji. I chociaż przestała 
kierować gminą 8 lat temu, nadal była 
zaangażowana w jej sprawy, do same-

go końca. W obecnej kadencji pełniła 
funkcję Przewodniczącej Rady Powia-
tu. W ostatnich wyborach ponownie 
ubiegała się o mandat w tym gremium. 
Choć zapewne z uwagi na stan zdrowia 
w ostatnim czasie nie uczestniczyła 
w sesjach, a jej start w wyborach nie-
których dziwił - na pewno wierzyła, że 
da radę, bo przecież praca w samorzą-
dzie to był Jej żywioł.

Każdy wójt czy burmistrz może po-
chwalić się inwestycjami czy realizacją 
różnego rodzaju inicjatyw, zwłaszcza 
jeśli pełni swoją funkcję przez kilka 
kadencji. Ale Ona przede wszystkim 
potrafiła rozmawiać z ludźmi i ich słu-
chać. A to już nie każdemu się udaje.

Jestem z Klucz i znałam Panią 
Małgosię „od zawsze”. I zawsze z satys-
fakcją słuchałam, kiedy moi znajomi 
z innych miejscowości za czasów Jej 
„wójtowania” mówili, ile rzeczy zmie-
niło się w Kluczach, ile się tu dzieje. 

Wiem, że dla wielu swoich pracowni-
ków była nie tylko szefem, ale też przy-
jaciółką. Kimś, do kogo można przyjść 
i zwyczajnie pogadać. Kimś, kto nie od-
mówi pomocy. Oczywiście jak pewnie 
każdego polityka nie wszyscy Ją lubili, 
nie wszyscy zgadzali się z Jej decyzja-
mi, ale nawet z tego grona wiele osób 
Ją szanowało. Tak zwyczajnie, za Jej 
pracę, której efekty było i jest widać 
na terenie całej gminy, za umiejętność 
współpracy z innymi. No i za Jej po-
dejście do ludzi.

Na zakończenie wspomnianego 
wywiadu z 2010 roku Pani Małgosia 
tak zwróciła się do Mieszkańców: „Ży-
czę wszystkim, aby zawsze byli dumni, 
że mieszkają w Gminie Klucze, naszej 
Małej Ojczyźnie. Do zobaczenia na in-
nych ścieżkach”.

Ciężko powiedzieć - żegnaj. Zatem 
do zobaczenia, Pani Małgosiu!

K O N D O L E N C J E
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Wystawa malarstwa  
Anny Płacheckiej-Śniadach 

olkusz
Agnieszka�Zub�

W piątek, 26 października, w Gale-
rii Sztuki Współczesnej BWA otwar-
to wystawę malarstwa doskonale 
znanej olkuszanom Anny Płachec-
kiej-Śniadach. Na wernisaż przy-
była liczna grupa miłośników prac 
artystki, jej rodzina i przyjaciele.

Anna Płachecka-Śniadach ukoń-
czyła Państwowe Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Dąbrowie Górniczej. 
W latach 1991-1996 studiowała na 
Akademii Sztuk Pięknych we Wro-
cławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła. 
Dyplom obroniła w 1996 roku z Ce-

ramiki Artystycznej oraz Unikatowej 
w pracowni profesor Ireny Lipskiej-
-Zworskiej. Aneks z Grafiki – pod kie-
runkiem profesora Andrzeja Basaja. 
Brała udział w kilkudziesięciu wysta-
wach zbiorowych w kraju i za grani-
cą, miała również kilkanaście wystaw 
indywidualnych z malarstwa i cera-
miki. Artystka zdobyła także szereg 
nagród, m.in. nagrodę główną w ogól-
nopolskim konkursie Tupperware czy 
nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie 
Instruktorów Ceramiki za poziom ar-
tystyczny prezentowanych prac; by-
ła też kilkukrotnie nominowana do 
Olkuskiej Nagrody Artystycznej. Jej 
prace znajdują się w wielu prywat-
nych zbiorach w Polsce, Niemczech, 

Włoszech, Słowenii, Francji, Anglii, 
Kanadzie i USA.

Piątkowy wernisaż w BWA zgro-
madził bardzo liczną grupę miłośników 
twórczości artystki. W sali wystawo-
wej galerii zawisło około czterdziestu 
obrazów, a ponadto można było zoba-
czyć także kilkanaście interesujących 
prac ceramicznych. Kolor, światło, 
pozytywna energia – tym właśnie 
emanuje wystawa Anny Płacheckiej-
-Śniadach. Zaprezentowane obrazy 
są owocem ponad dwóch lat pracy 
artystycznej, dlatego też ich tematy-
ka jest różnorodna.

– W mojej twórczości opowia-
dam historie, posługując się często 
językiem abstrakcji, znaków, koloru, 

światła i ciemności – mówi o swojej 
twórczości artystka. – Tworzę nastro-
jowe historie, opowieści o mnie samej, 
o wnętrzu mojego serca, z przestrzenią 
tajemnic i świata fantazji. Ostatnio 
skierowałam się w stronę mojej kobie-
cej natury, zwłaszcza postaci kobiet, 
które można odkrywać na nowo przy 
każdym podejściu.

Jak przyznała A. Płachecka-Śnia-
dach, dziękując jednocześnie organi-
zatorom wystawy, każdy wernisaż jest 
dla niej niezwykle ważnym etapem na 
drodze zdobywania świadomości twór-
czej. W założeniu wystawa miała być 
pozytywna w swoim klimacie i intere-
sująca dla odbiorcy. Udało się to, co 
również przyznała artystka, między in-
nymi dzięki jej mężowi, w którym ma 
bardzo silne oparcie i który również 
był obecny na uroczystym wernisażu.

Wśród przybyłych gości można 
było spotkać wiele osób z olkuskiego 
środowiska artystycznego, czy przy-
jaciół Anny Płacheckiej-Śniadach 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Klu-
czach, gdzie artystka pracuje jako in-
struktor ceramiki. Ciepłych słów pod 
adresem autorki wystawy nie szczę-
dziła także obecna na wernisażu wi-
ceburmistrz Olkusza Bożena Krok.

Część oficjalną spotkania za-
kończył krótki występ muzyczny, 
a w drugiej, nieoficjalnej części wie-
czoru był czas na to, by spotkać się 
z artystką, porozmawiać i spróbować 
przygotowanego przez organizatorów 
poczęstunku.

Wystawa będzie dostępna dla 
zwiedzających przez następne dwa 
tygodnie.

Okrągły jubileusz 
Glutaminianu Sodu
olkusz

Jakub�Fita

Olkuskie „Gluty”, czyli członko-
wie Grupy Teatralnej Glutaminian 
Sodu w miniony weekend hucznie 
obchodzili swoje święto. Wszystko 
za sprawą dziesięciolecia istnienia 
grupy, które zostało uczczone spe-
cjalnym pokazem teatralnym w sa-
li widowiskowej olkuskiego MOK.

28 października 2018 roku Gru-
pa Teatralna Glutaminian Sodu świę-
towała dziesięciolecie swojej pracy 
twórczej. Oprócz artystów aktualnie 
tworzących Glutaminian, na scenie 
pojawili się również byli członkowie tej 
inicjatywy. Oprócz popisowego spekta-
klu oraz etiudy rytmicznej wykonanej 
przez miejscowych aktorów, olkuskiej 
publiczności zaprezentowali się rów-
nież członkowie Teatru Tańca Actus 
Animi z Wolbromia.

P1150303- Wszystko zaczęło się 
dziesięć lat temu. Dwoje pasjonatów 
sztuki teatralnej, przy namowie ów-
czesnej dyrekcji MOK-u, postanowiło 
założyć amatorski teatr. Mowa tutaj 
o Agnieszce Wołoszyn i Macieju Nabiał-
ku. Ta przygoda trwa do dziś. Dzięki 
niej członkowie grupy mogą regular-
nie porzucać codzienne sprawy i pro-
blemy, aby na chwilę stać się kimś 
innym i żyć w innym świecie, ku rado-
ści naszej publiczności – podkreślała 
w swoim przemówieniu Beata Soboń, 
dyrektor olkuskiego MOK-u.

W artystycznym dorobku gru-
py znajduje się do tej pory: dziewięć 
spektakli teatralnych, dziewięć edycji 
Olkuskiej Nocy Teatru, siedem happe-
ningów na olkuskich ulicach i placach, 

dwie Noce Duchów na Rabsztynie oraz 
jedna instalacja teatralna.

- Cieszymy się, że gramy dla Was 
i ... z Wami! Wszak magią naszego 
teatru jest to, że już niejednokrotnie 
byli Państwo jego częścią... Razem 
zbieraliśmy jabłka w mitycznym Ava-
lonie, odwiedziliśmy Królową Ciem 
Zmierzchnicę Trupią Główkę, podró-
żowaliśmy za jeden uśmiech przez Ol-
kusz i robiliśmy teatralną przepierkę 
– komentowali w swoim stylu człon-
kowie grupy.

Podczas jubileuszowego wieczo-
ru Glutaminian przedstawił kome-
diodramat „Nondum” autorstwa Lidii 
Amejko. Na zakończenie całej uro-
czystości członkowie grupy zostali 
uhonorowaniu kwiatami, dyploma-
mi i podziękowaniami ze strony bur-
mistrza Srebrnego Grodu.

- To było wspaniałe podsumo-
wanie dziesięcioletniej działalności 
Grupy Glutaminian Sodu. Wszystkim 
osobom zaangażowanym w przedsię-
wzięcie gratuluję pełnego dobrych 
emocji spektaklu i życzę kolejnych ju-
bileuszy. Olkusz inspiruje was, a wy 
inspirujecie Olkusz - mówił burmistrz 
Roman Piaśnik.

K O N D O L E N C J E
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R E K L A M A

StaroSta olkuSki
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powia-
towym w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2 wywieszone 

zostało zawiadomienie o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie 
wieczyste w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości Skarbu 
Państwa położonej w Jaroszowcu. Zawiadomienie zamieszczone 
jest także na stronie internetowej Starostwa www.sp.olkusz.pl oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 
StaroSTY OLKUSKIEGO

o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości
StaroSta olkuSki

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej 
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 

nieruchomości Skarbu Państwa.
• Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Olewinie składająca 

się z działek nr 109/2 o pow. 0,0640 ha i nr 110/2 o pow. 0,0600 ha, ujawniona 
w księdze wieczystej Nr KR1O/00077333/7 jako własność Skarbu Państwa. 
Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej w związku z czym 
jej sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli  
/ użytkowników wieczystych  nieruchomości przyległych do niej i posiadają-
cych jednocześnie bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość 
wolna jest od obciążeń. 

• Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 95.000,00 PLN. Cena sprzedaży 
nieruchomości zwiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT w wy-
sokości 23%.

• Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 9.500,00 PLN. 
• Przetarg odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Olkuszu pok. 202  

w dniu 07.12.2018 roku o godz. 10.00 .
• Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospo- 

darki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Olkuszu, pok. 305 tel.  
32 647 67 11.

• Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w Starostwie 
Powiatowym w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2, ponadto opublikowane jest na 
stronie internetowej Starostwa www.sp.olkusz.pl oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Przez MŚ w Kielcach  
do Polsatu

olkusz
Piotr�Kubiczek

Zakończyły się taneczne Mistrzo-
stwa Świata IDO w Kielcach. Obcho-
dząca w tym roku jubileusz 20-lecia 
istnienia Szkoła Tańca Wena do 
prestiżowego turnieju wystawiła 
mocną reprezentację. Podopieczni 
trenerów Rafała i Justyny Lebie-
stów oraz Roberta Chodary niemal 
w komplecie awansowali do finałów 
swoich kategorii.

Dodatkowo brązowy medal świa-
towego czempionatu w najmłodszej 
grupie wiekowej zdobyła formacja 
Wena Kids. Tuż za podium sklasy-
fikowano małą ekipę Junior Wena 
Squad, piąte miejsce zajęła dziecięca 
formacja New Wena Snax, a siódme 
pozycje przypadły w udziale dużej 
formacji Junior Wena Squad - wśród 
stawki juniorów oraz Wena Gold w 
rywalizacji tancerzy powyżej 31. roku 
życia. W najlepszej finałowej ósemce 
zabrakło jedynie miejsca dla formacji 
New Wena X.

- Zawody stały na bardzo wyso-
kim poziomie, ale nie mogło być ina-
czej biorąc pod uwagę ich rangę. Do 
Polski zjechało czterdzieści reprezen-
tacji z całego świata, dlatego awans 
do finałów właściwie w każdej grupie 
traktujemy jako sukces. Oczywiście 
promocja do finału daje nadzieję na 
medale i choć skończyło się tylko na 
jednym, to razem z trenerami jesteśmy 
pod wrażeniem prezentacji naszych 
tancerzy. Dali z siebie wszystko, sta-

jąc na wysokości zadania – przyznaje 
Rafał Lebiest.

Dla społeczności Weny były to 
już kolejne zawody na najwyższym, 
światowym poziomie. Brak większej 
ilości medali młodzi tancerze mo-
gą sobie zrekompensować promocją 
do finałowego odcinka telewizyjnego 
show Polsatu „World of Dance”. Już 
w najbliższy piątek wieczorem forma-
cję Junior Wena Squad będzie moż-
na podziwiać w programie na żywo. 
Oprócz tancerzy Weny o dwa miej-
sca premiowane udziałem w wielkim 
finale powalczy jeszcze sześć innych 
podmiotów tanecznych - wśród nich 
soliści, duety oraz inne formacje. Gra 
toczy się tutaj o dużą stawkę, nie tyl-
ko premierowy tytuł w kraju, ale także 
100 tysięcy dolarów.

- Mamy za sobą już kilka startów 
w różnych programach, jednak udział 

w międzynarodowym show „World of 
Dance” to chyba największe z dotych-
czasowych wyzwań jakie podjęliśmy. 
Nasi juniorzy przebrnęli przez elimi-
nacje i początkowe etapy programu, za 
co w nagrodę zatańczą na żywo przed 
kilkumilionową publicznością – za-
znacza Rafał Lebiest, który jak mało 
kto pamięta rozwój Szkoły Tańca, któ-
rą dokładnie 20 lat temu zdecydował 
się otworzyć. Wtedy o obecnych wyda-
rzeniach mógł tylko marzyć.

- Zawsze powtarzam, że marze-
nia warto mieć, ale przede wszystkim 
trzeba umieć je spełniać. To właśnie 
wszyscy robimy – my jako szkoleniow-
cy, zawodnicy oraz ich najbliżsi. Pro-
simy o wsparcie i oglądanie Polsatu 
2 listopada o godz. 20:05. Jak zwykle 
damy z siebie wszystko – zapewnia 
Rafał Lebiest.

„My i Wy” na finiszu
olkusz

Wiola�Woźniczko

Dobiegła końca realizacja projektu 
„My i Wy to mi(My)” Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Olkuszu. Je-
go uczestnicy udowodnili, że mię-
dzypokoleniowa współpraca może 
przynieść interesujące, artystycz-
ne efekty.

W projekcie uczestniczyli nasto-
latkowie i seniorzy. Współpraca mię-
dzy pokoleniami przyniosła znakomite 
efekty. Podczas warsztatów muzycz-
nych, teatralnych czy fotograficznych 
uczestnicy wspólnie poznawali tajniki 
świata sztuki. Młodszych i starszych 
szybko połączyła wspólna artystycz-
na pasja. 

Głównym celem projektu by-
ła nauka nowych umiejętności, ale 
i uczenie się współpracy, wymiana 
międzypokoleniowych doświadczeń 
oraz łamanie stereotypów związanych 
z różnicą wieku i różnicą pokoleń.

Kilka miesięcy pracy zaowoco-
wało wystawieniem finałowego spek-

taklu. Publiczność mogła go obejrzeć 
w olkuskim MOK – u. Uczestnicy po-
chwalili się również plastycznymi pra-
cami, które wykonywali indywidualnie 
i grupowo. Wspólna praca nosi tytuł 
„Droga”. 

Widzowie mieli okazję nie tylko 
podziwiać efekty projektu w formie 
spektaklu pantomimy przygotowa-
nym pod okiem instruktorów z grupy 
teatralnej MOK – Glutaminian Sodu, 
ale i zagrać z orkiestrą towarzyszą-
ca przedstawieniu. Relacja z reali-
zacji projektu został przygotowana 
w formie multimedialnej prezentacji. 
Każdy otrzymał też „Pamiętnik Warsz-
tatowy”, czyli książeczkę z zapiskami 
i zdjęciami uczestników z warsztatów.

-Bardzo się cieszę, że po raz 
kolejny MOK w Olkuszu uzyskał 
dofinansowanie na działania arty-
styczno-edukacyjne, tym razem 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Jest to o tyle ważne, że 
stwarza to płaszczyznę do realizowa-
nia dodatkowych wspólnych projek-
tów międzypokoleniowych. 

Dziękuję osobom, które pracowa-
ły z grupami warsztatowymi: Michało-
wi Mączce, Joannie Szarras, Agnieszce 
Wołoszyn, Maciejowi Nabiałkowi, Do-
rocie Stachowicz - Mączce, Kai Szar-
ras-Kudzi, Adamowi Sowuli oraz 
pozostałym pracownikom MOK w Ol-
kuszu oraz partnerom, którzy za-
angażowali się w realizację naszego 
projektu. W szczególności dziękuję 
wszystkim uczestnikom warsztatów. 
Mam nadzieję, że dobrze się z nami ba-
wiliście, a efekty w postaci finałowego 
spektaklu były naprawdę niesamowi-
te. Bardzo serdecznie Wam gratulu-
ję i mam nadzieje, że to nie ostatnia 
przygoda z MOK w Olkuszu i, że spo-
tkamy się jeszcze nie raz - mówi dyrek-
tor olkuskiego MOK -u Beata Soboń.

Projekt „My i Wy to mi(My)” re-
alizowany przez olkuski MOK był do-
finansowany ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z Funduszu Promocji Kultury. Part-
nerami inicjatywy byli: Szkoła Pod-
stawowa Nr 1 w Olkuszu i Gminna 
Rada Seniorów.
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Druga edycja 
Przystanku Zdrowie 

olkusz
Piotr�Kubiczek�

W czwartkowe przedpołudnie w sie-
dzibie olkuskiego Centrum Kultury 
odbyła się inauguracja drugiej edy-
cji „Przystanku Zdrowie”. Projekt 
skierowany do seniorów powyżej 
50. roku życia jest ukierunkowa-
ny na profilaktykę prozdrowotną.

- Program przygotowaliśmy z my-
ślą o osobach w wieku senioralnym, 
w dwóch grupach 50+ i 60+. Jest to 
kontynuacja projektu z ubiegłego ro-
ku. Nasze główne zadania to: pogłę-
bianie wiedzy na temat profilaktyki 
prozdrowotnej, nauka pewnych na-
wyków żywieniowych, fizycznych oraz 
ruchowych. Realizacja drugiej edycji 
Przystanku Zdrowie potrwa do końca 
2019 roku – mówił na wstępie Wiesław 
Pietras, dyrektor Środowiskowego Do-
mu Samopomocy w Olkuszu.

To właśnie ŚDS prowadzony jest 
przez Olkuskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu 
Społecznemu, które jednocześnie 
wzięło na swoje barki realizację tak-
że tegorocznej edycji projektu. - W 
tym roku skupiliśmy się nie tylko na 
zatrudnieniu fachowców w swoich 
dziedzinach, ale także na organiza-
cji uroczystej inauguracji, na któ-
rej przedstawiliśmy kierunki działań 
naszego projektu. Jeszcze w tym ro-
ku zostaną zorganizowane spotkania 
ze specjalistami – lekarzem rodzin-
nym, psychologiem, pielęgniarką i 
dietetykiem, a także zajęcia rucho-
we. Ponadto dla trzydziestu seniorów 

przewidzieliśmy szczepienia przeciw-
ko grypie – dodał dyrektor Pietras.

Równie atrakcyjnie zapowiada się 
następny rok, bowiem od stycznia do 
dotychczasowych konsultacji ze spe-
cjalistami dojdą spotkania z kardiolo-
giem, rehabilitantem, kosmetologiem i 
stomatologiem. Przewidziano również 
wyjazd do miejscowości uzdrowisko-
wej, aby skorzystać ze ściśle określo-
nych w projekcie zabiegów.

Nowością będą spotkanie oraz 
prelekcja poświęcone systemowi te-
leopieki nad seniorami, popularnie 
nazwanym w Małopolsce „Tele-Anio-
łem”. Projekt podsumuje konferencja 
naukowa, na której powinno być już 
gotowe vademecum zdrowego seniora, 
a więc poradnik z dobrymi radami dla 
osób biorących udział w Przystanku 
Zdrowie i ich najbliższych.

Pierwsza edycja projektu, któ-
ra powstała z inicjatywy Olkuskiego 
Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciw-
działania Wykluczeniu Społecznemu, 
zyskała aprobatę Urzędu Marszałkow-
skiego i dofinansowanie z jego środ-

ków. Nasze działania i propozycje były 
bardzo podobne – spotkania ze specja-
listami, zajęcia ruchowe i kulinarne. 
Teraz zaczynamy drugą edycję, jeszcze 
bardziej atrakcyjną, dlatego serdecz-
nie zachęcamy do udziału w projekcie 
– mówi Ilona Muchajer-Nagawiecka, 
prezes Stowarzyszenia. Inauguracja 
drugiego Przystanku Zdrowie upłynę-
ła pod znakiem wykładów. Posłanka 
Lidia Gądek mówiła o skuteczności 
szczepień, natomiast przedstawicielki 
Sanepidu Ewelina Bączek i Katarzy-
na Kamionka przybliżyły wszystkim 
uczestnikom konferencji choroby cy-
wilizacyjne, które stwarzają najwięk-
sze zagrożenia dla zdrowia. Wśród nich 
od wielu lat znajdują się m.in.: otyłość, 
cukrzyca, nowotwory, czy depresja. 
Także i tym razem projekt realizowany 
jest przy wsparciu finansowym Woje-
wództwa Małopolskiego.

Zasady udziału, rodzaje działań 
oraz inne informacje dostępne po nr 
tel. (32) 622 91 83 lub w siedzibie Sto-
warzyszenia, przy ul. Piłsudskiego 21 
w Olkuszu.

olkusz
Olgerd�Dziechciarz

W Olkuszu raczej wszyscy już 
wiedzą, że z miastem tym przez 
wiele lat związana była świetna 
malarka, Maria Płonowska. Bar-
dziej zorientowani znają też drogę 
życiową jednego z najwybitniej-
szych polskich malarzy II poł. XX 
wieku, prof. Jana Tarasina, laureat 
prestiżowej nagrody im. Cybisa, 
więc wiedzą, że miał on w Olkuszu 
rodzinę i po wojnie u nas mieszkał, 
w tym czasie ucząc się w miejsco-
wym gimnazjum.

Jest jednak jeszcze jeden artysta 
wybitny, z Olkuszem związany, i do-
datkowo w tym roku mija 50 lat od 
jego śmierci, a którym jednak Olkusz 
nie pamięta; ale to nie jest czyjaś wina, 
czy zaniechanie, bo do października 
2004 r., kiedy to wystawę przekrojową 
malarstwa abstrakcyjnego Mieczysława 
Janikowskiego zorganizowało Muzeum 
Narodowe w Warszawie, nie był on też 
zanadto znany w Polsce; tłumaczono to 
faktem, że działał głównie w Paryżu i nie 
starał się o wystawy w ojczystym kraju. 

Mieczysław Janikowski (fot.1 
- zdjęcie artysty ze strony: http://
www.haninafinearts.com/artists/
mieczyslaw-tadeusz_janikowski) uro-
dził się w Zaleszczykach, czyli na 
kresach wschodnich, 13 lutego 1912 
r. Wczesną młodość spędził już jednak 
w Olkuszu. Tu też zdał egzamin doj-
rzałości w gimnazjum im. Króla Kazi-
mierza Wielkiego w 1932 r. Podobnie 
jak starszy brat Stanisław (również 
absolwent olkuskiego gimnazjum, 
matura w 1929 r.) rozpoczął w 1933 
r. studia na Wydziale Prawa Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, jednak już po 
roku zrezygnował z kariery prawniczej 
i wstąpił do Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Malarstwa uczył się pod 
kierunkiem prof. prof.: Władysława 
Jarockiego, Kazimierza Sichulskiego 
i Stefanem Filipkiewicza; absolutorium 
uzyskał w 1939, tuż przed wybuchem 
II wojny światowej.

W randze podporucznika wal-
czył w szeregach 22 Pułku Ułanów 
Podkarpackich. Broń złożył dopiero 1 
października 1939 r. Nie chciał iść do 
sowieckiej niewoli, dlatego przedostał 
się na Węgry. To najprawdopodobniej 
uratowało mu życie, bo większość 
oficerów z jego oddziału zginęła roz-
strzelana przez NKWD w lasach Sta-
robielsku i Kozielska.

Z Węgier zdołał dotrzeć Janikow-
ski w 1940 do Francji, gdzie wstąpił do 
tworzącego się tamże Wojska Polskie-
go. Kiedy Francja jakże szybko padała 
pod naporem niemieckich pancernych 
dywizji znalazł się w gronie żołnierzy 
ewakuowanych do Wielkiej Brytanii. 
Tm wstąpił do 10 Brygady Kawalerii 
Pancernej, od lutego 1942 przemia-
nowanej w 1 Dywizję Pancerną, którą 
dowodził gen. bryg. Stanisław Maczek. 
Cztery lata później, już jako dowód-
ca wozu pancernego w dywizji gen. 
Maczka, brał udział w wyzwalaniu 
Francji i Belgii. Wszelako w walkach 
na terenie Holandii i Niemiec już nie 
wziął udziału, bo został ciężko ranny 
w bitwie o Alphen k. Bredy (1 paź-
dziernika 1944 r.). Po wojnie przez 
dwa lata mieszkał w Szkocji. W tym 
czasie uczęszczał do College of Art 
w Edynburgu. Dzięki stypendium we 
wrześniu 1947 r. wyjechał do Paryża, 
gdzie przebywał na stałe od 1953 r. 
W tym czasie wpisał się w nurt ma-

larstwa abstrakcyjnego. W Paryżu 
zamieszkał na Montparnasse, w le-
gendarnym „La Ruche” („Ulu”), czyli 
u malarza awangardzisty Stanisława 
Grabowskiego, ucznia Ferdynanda 
Legera, co niewątpliwie miało wpływ 
na malarstwo Janikowskiego, choć 
bez wątpienia największy mieli jednak 
konstruktywiści Kazimierz Malewicz 
i Władysław Strzemiński.

W 1959 roku paryska „Kultura” 
przyznała mu doroczna nagrodę pla-
styczną. Pierwszy raz przyjechał do 
Polski dopiero w 1962 r. Takich wizyt 
w latach 60. było już kilka; odwiedzał 
wtedy Kraków (zorganizowano mu 
wtenczas wystawę indywidualną 
w krakowskich Krzysztoforach), więc 
być może zaglądał także do Olkusza. 
Zmarł nagle, w wieku 56 lat, właśnie 
w trakcie jednej z takich wizyt, 14 
grudnia 1968 r. 

Dopiero po śmierci Mieczysław 
Janikowski zaczął być częściej wy-
stawiany (m.in. w Paryżu, Londynie, 
Nowym Jorku, Hamburgu i Łodzi); 
jakoś nie dbał o swoją karierę, dlate-
go za życia miał ledwie trzy wystawy 
indywidulane.

Najważniejszą, jak dotąd, prze-
krojową wystawą dorobku Mieczy-
sława Tadeusza Janikowskiego była 
ta z końca 2004 roku, w Muzeum 
Narodowym w Warszawie, zatytuło-
wana „W stronę abstrakcji”, na której 
zaprezentowano 70 prac wypożyczo-
nych m.in. z Muzeum Narodowego 
w Krakowie, Gdańsku i Poznaniu, 
Muzeum Sztuki w Łodzi, oraz z kolekcji 
prywatnych – zaczynając od martwych 
natur, a na późnych abstrakcjach 
geometrycznych kończąc (w tym cykl 
„Droga Krzyżowa” (większość obrazów 

pochodziła z lat 1955-1968). Podczas 
warszawskiej prezentacji zapowiadano 
rychłe wydanie albumu malarstwa tego 
artysty, ale niestety na zapowiedziach 
się skończyło. Dodajmy, że jednym 
z admiratorów malarstwa Janikow-
skiego jest znany kolekcjoner twór-
czości artystów polskich działających 
w Paryżu, były znakomity tenisista, 
Wojciech Fibak. W maju 2018 roku 
w Polskiej Akademii Nauk, w Stacji 
w Paryżu, odbył się wykład historyka 
sztuki i malarza, prof. Bruno Kopera, 
poświęcony twórczości Mieczysława 
Janikowskiego. Nie znalazłem nigdzie 
informacji, by któraś z polskich gale-
rii – z okazji okrągłej rocznicy śmierci 
Artysty, przygotowywała poświęcona 
mu wystawę, ale do grudnia, kiedy 
minie 50 lat od tej chwili, dzieli nas 
jeszcze kilka miesięcy, więc nic nie jest 
jeszcze stracone. 

„Zainteresowanie malarstwem 
abstrakcyjnym, w tym kompozycja-
mi konstruktywistycznymi pojawiło 
się u Janikowskiego z końcem lat 
czterdziestych. Na pytanie o powód 
takiej ewolucji miał odpowiedzieć 
przyjacielowi, Józefowi Czapskiemu: 
„linia prosta przeciwstawiona linii 
krzywej to już jest dramat, więc po co 
malować więcej?”

Jednakże, obok abstrakcji geome-
trycznej, w której osiągnął znaczącą 
pozycję międzynarodową, Mieczysław 
Janikowski uprawiał równolegle ma-
larstwo figuratywne, tworząc z wielkim 
powodzeniem pejzaże, zwłaszcza pro-
wansalskie oraz dzieła typu informel, 
czego przykładem są małe formaty 
z cyklu „Stworzenie świata”, a także 
realizacje na papierze w technice 
frottage.

W Polsce, prace Mieczysława Ja-
nikowskiego wchodzą w skład zbiorów 
Muzeum Narodowego w Krakowie, 
Warszawie, Gdańsku i Poznaniu, 
Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeów 
Okręgowych: w Bydgoszczy, Byto-
miu i Radomiu, z Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku, Muzeum 
Architektury we Wrocławiu, Muzeum 
w Chełmie oraz Muzeum Historyczne-
go w Sanoku.”

„Twórczość Mieczysława T. Ja-
nikowskiego sytuuje się w kręgu 
malarstwa abstrakcyjnego, które 
wywodzi się z tradycji konstruktywi-
zmu Malewicza i Strzemińskiego. Jest 
ona porównywalna z największymi 
osiągnięciami sztuki światowej. Do 
tych rozwiązań formalnych doszedł 
Janikowski samodzielnie, pokonując 
bardzo konsekwentną i czytelną drogę 
artystyczną, sukcesywnie dążąc do 
eliminacji przedmiotu na rzecz wza-
jemnych relacji płaszczyzn i form.”

(Cytaty z katalogu do wystawy 
w Muzeum Narodowym w Warszawie, 
w 2004 r.).

„Malarstwa Janikowskiego nie 
można ani opisać, ani opowiedzieć, 
trzeba na nie patrzeć, tylko na nie, 
długo, aż się go samemu nie dostrze-
że”. Francuski krytyk – P. Cognasse.

(Cytat z katalogu do wystawy ma-
larstwa Janikowskiego w krakowskiej 
Galerii Kontur – 2005 r.)

Morderca z Olkusza?
Było o człowieku, o którym ciężko 

napisać, coś niepochlebnego: bohater 
wojenny, wybitny, światowej klasy 
artysta; ale przecież nie wszyscy 
stają się znani za przyczyną pozytyw-
nych działań, a spoglądając na półki 
księgarskie, gdzie rozpanoszyły się 
monografie wszelkiej maści tyranów 
i morderców, można nawet dojść do 
wniosku, że większą sławę zapewnia 
bycie złym, niż dobrym. Nie popadając 
wszelako w manicheizm, poświęćmy 
chwile uwagi innej postaci związanej 
(?) z Olkuszem – już wyjaśniam, dla-
czego przed „Olkuszem” dałem znak 
zapytania.

Niewiele wiadomo o tym człowie-
ku; ja w każdym razie nigdy wcześniej 
o nim nie słyszałem. A dowiedziałem 
się dzięki znajomemu poecie, który 
podesłał mi swego czasu książkę Jacka 
E. Wilczura, „Do nieba nie można od 

razu. Dramatyczne zapiski z okupowa-
nego Lwowa”, wydana przez Oficynę 
Wydawniczą ECHO w Warszawie 
w 2002 roku. Jest tam zdjęcie nie-
mieckiego oficera i notka następującej 
treści: „Georg Hans Strunz, pochodził 
z Olkusza. Jako oficer niemieckiej 
policji porządkowej w lipcu i sierp-
niu 1941, uczestniczył we Lwowie 
w obławach na polskich profesorów, 
nauczycieli, oficerów i działaczy samo-
rządowych. Brał udział w egzekucjach 
Polaków. W roku 1943 przeniesiony 
do warszawy. Uczestniczył w egze-
kucjach Polaków na terenie Dworca 
Zachodniego, na Kole i w Gęsiówce.” 
Te informacje znalazły się w ostatnim 
rozdziale pt. „Mordercy”. Wertowałem 
wszystkie znane mi pozycje o historii 
Olkusza podczas II wojny światowej, 
ale nie ma w nich nikogo o persona-
liach Georg Hans Strunz. 

Poszukiwania internetowe na 
razie też na niewiele się zdały, czy zgoła 
na nic; jedyny Georg Hans Strunz, 
jakiego znalazłem, to współczesny kon-
sultantem Feng Shui z Monachium. 
Ale moje poszukiwania wciąż trwają 
i o nie omieszkam czytelników „PO” 
powiadomić, jeśli przyniosą skutek.

Trzeba choć kilka słów napisać 
o autorze książki, bo to nie byle 
kto: Jacek E. Wilczur, ur. w 1925 r. 
we Lwowie, to historyk i politolog, 
ale także bohater wojenny. Podczas 
wojny i okupacji rodzinnego miasta 
„wraz z grupą dzieci rozbijał i okradał 
niemieckie wagony towarowe i ma-
gazyny wojskowe, otrzymując w ten 
sposób całą rodzinę.” Za te działal-
ność był dwukrotnie aresztowany. 
Skazany na śmierć, odbity z więzienia 
w przededniu egzekucji. Potem należał 
do najmłodszych żołnierzy w oddziale 
partyzanckim słynnego Jana Piwnika 
„Ponurego”. Mając 16 lat zgłosił się 
do grupy egzekucyjnej i wykonywał 
wydane przez podziemne sądy wyroki 
śmierci na Niemcach, kolaborantach 
i pospolitych przestępcach. Dwukrot-
nie ranny w walkach z Niemcami; dwa 
razy odznaczony Krzyżem Walecznych. 

Malarz 
z Olkusza 

Rusza „Era komputera”! 
olkusz

Wiola�Woźniczko�

267 mieszkańców miasta i gminy 
Olkusz może wkrótce wziąć udział 
w bezpłatnych szkoleniach kompu-
terowych. Warsztaty prowadzone 
będą w dziesięciu szkołach podsta-
wowych w Gminie Olkusz, która po-
zyskała finansowanie zewnętrzne, 
które całkowicie pokryje koszty 
projektu. Zgłoszenia przyjmowa-
ne są w sekretariatach zaangażo-
wanych szkół dokońca listopada.

- Żyjemy w czasach, które wy-
magają od nas nabywania coraz to 
nowych umiejętności. Jedną z kluczo-
wych kompetencji, potrzebnych zarów-
no w życiu prywatnym , jak również 
zawodowym, jest umiejętność odna-
lezienia się w świecie internetu. Cykl 
zaproponowanych przez nas szkoleń 
skierowany jest do różnych grup spo-
łecznych. Tematyka stanowi odpo-
wiedź na zdiagnozowane przez nas 
zapotrzebowanie. Ponieważ zajęcia 
są bezpłatne, skorzystać z nich mogą 
osoby, których nie stać na wykupie-
nie sobie kursu z tego zakresu – ko-
mentuje Roman Piaśnik, burmistrz 
Gminy Olkusz.

Harmonogram przewiduje prze-
prowadzenie 23 szkoleń w kilku te-
matach: Rodzic w Internecie, Internet 
dla seniora (działam w sieciach spo-
łecznościowych), Tworzę własną stro-
nę internetowa (blog), Rolnik w sieci, 
Mój biznes w sieci. Ponad połowa za-
jęć ma być zrealizowana w sołectwach 
gminy Olkusz.

Szkolenia będą prowadzone w na-
stępujących placówkach:

• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mi-
kołaja Kopernika w Olkuszu, ul. 
J. Kantego 5 (35 miejsc),

• Zespół Szkolno-Przedszkolny In-
tegracyjny Nr 1 w Olkuszu, ul. J. 
Kochanowskiego 2 (35 miejsc),

• Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mar-
cina Bylicy w Olkuszu, ul. Cegiel-
niana 24 (35 miejsc),

• Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Fry-
deryka Chopina w Olkuszu, ul. 
Długa 67 (24 miejsca),

• Szkoła Podstawowa im. Henry-
ka Sienkiewicza w Gorenicach, 
ul. Krakowska 51 (23 miejsca),

• Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Kosmolowie, Ko-
smolów 152 (23 miejsca),

• Szkoła Podstawowa im. Jana Ko-
chanowskiego w Osieku, Osiek 
79b (23 miejsca),

• Szkoła Podstawowa im. Marii Dą-
browskiej w Sienicznie, ul. Ma-
rii Dąbrowskiej 14 (23 miejsca),

• Szkoła Podstawowa im Wojska 
Polskiego w Zawadzie, Zawada 
110 (23 miejsca),

• Szkoła Podstawowa im. Obroń-
ców Warszawy w Zedermanie, 
Zederman 99 (23 miejsca).

Regulamin rekrutacji i formularz 
zgłoszeniowy dostępne są na stro-
nie urzędu www.umig.olkusz.pl oraz 
w sekretariatach wymienionych szkół. 
Szczegółowe informacje dotyczące pro-
jektu można uzyskać u koordynatora 
projektu (32 62 60 184) oraz w sekre-
tariatach szkół.

Rekrutacja trwa do 30 listopada. 
Stosowne dokumenty należy złożyć 
w sekretariacie jednej ze szkół uczest-
niczących w projekcie. W ten sposób 
uczestnik wskazuje też miejsce, gdzie 
chciałby odbyć szkolenie.

Szkolenia prowadzone będą w ra-
mach projektu grantowego „Poprawa 
umiejętności korzystania z Internetu 
i e-usług wśród mieszkańców Gminy 
Olkusz”. Działanie jest częścią Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020. Grant w wyso-
kości 149 520,00 złotych przyzna-
ny został przez Ośrodek Promowania 
i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 
w Sandomierzu, który w partnerstwie 
z Krajowym Stowarzyszeniem Wspie-
rania Przedsiębiorczości w Końskich 
i Babiogórskim Stowarzyszeniem Zie-
lona Linia w Stryszawie realizuje pro-
jekt „Nowa Era Komputera – poprawa 
umiejętności korzystania z Internetu, 
e-usług”. Otrzymany grant w całości 
pokrywa wszystkie kwalifikowane wy-
datki dotyczące olkuskiego projektu.
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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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ZDROWIE i URODA

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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.

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

02-11-2018	 Piątek	 ul.	K.	K.	Wielkiego	28

03-11-2018	 Sobota	 ul.	K.	K.	Wielkiego	64	B

04-11-2018	 Niedziela	 ul.	K.	K.	Wielkiego	28

05-11-2018	 Poniedziałek	 ul.	Sławkowska	13

06-11-2018	 Wtorek	 Al.	1000-lecia	17

07-11-2018	 Środa	 ul.	Skwer	6

08-11-2018	 Czwartek	 Aleja	1000	–	lecia	17
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03-06 listopad
 ǧ 16:00�Hotel�Transylwania�3�(2D�DUBBING)�
 ǧ 18:00�Hotel�Transylwania�3�(3D�DUBBING)�
 ǧ 20:00�Kler�(2D�PL)�

07 listopada
 ǧ 20:00�7�uczuć�(2D�PL)�

03-07 listopad
 ǧ 16:00�Bohemian�Rhapsody�(2D�NAPISY)�
 ǧ 16:15�Kopciuszek:�Historia�prawdziwa�(2D�DUBBING)�
 ǧ 18:00�Halloween�(2D�NAPISY)�
 ǧ 18:30�Bohemian�Rhapsody�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:00�Bohemian�Rhapsody�(2D�NAPISY)�
 ǧ 21:00�Halloween�(2D�NAPISY)�

08 listopada
 ǧ 16:15�Kopciuszek:�Historia�prawdziwa�(2D�DUBBING)�
 ǧ 18:00�Halloween�(2D�NAPISY)�
 ǧ 20:00�Bohemian�Rhapsody�(2D�NAPISY)�
 ǧ 21:15�Halloween�(2D�NAPISY)

03 listopada
 ǧ 17:00�I liga�kobiet:�SPR�Olkusz�-�AZS�AWF�Warszawa�

1 06 listopada
 ǧ 11:30�Prelekcja�„Muzeum�Afrykanistyczne�im.�dra�

Bogdana�Szczygła�i Bożeny�Szczygieł�Gruszyńskiej�
oraz�Kolekcja�Sztuki�i Malarstwa�Czarnej�Afryki�im.�
prof.�dra�bar.�Anny�i Leona�Kubarskich�w literaturze”�
w ramach�Narodowego�Programu�Rozwoju�
Czytelnictwa�-�Centrum�Kultury,�ul.�Szpitalna�32

08 listopada
 ǧ 17:00�Wykład�w ramach�Uniwersytetu�Trzeciego�
Wieku.�Prof.�Stanisław�Sławomir�Nicieja�-�„Drogi�
niepodległościowe”

09 listopada
 ǧ 17:00�Wernisaż�wystawy�fotograficznej�Adama�Sowuli�
pt.�„Miasteczka�w niezwykłej�tonacji”�-�Centrum�
Kultury,�ul.�Szpitalna�32

08 listopada
 ǧ 13:00�-�15:00�Kurs�komputerowy�dla�seniorów� 
–�wykład�w ramach�Uniwersytetu�Trzeciego�Wieku

 ǧ 16:00�-�17:00�Książkowe�Ekspresje
09 listopada

 ǧ 15:00�-�16:00�Piątki�z angielskim

05 listopada
 ǧ 15:15�-�17:00�Zabawy�językowe�-�zajęcia�w dwóch�
grupach�

06 listopada
 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�
09 listopada

 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�

 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.

09 listopada
 ǧ 18:00�XVIII�Olkuskie�Zaduszki�Jazzowe�

02 listopada
 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�

05 listopada
 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+�

06 listopada
 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�-�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�

07 listopada

 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�

08 listopada

 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�-�19:00�Język�angielski�dla�dzieci�(zajęcia�
w grupach)�

 ǧ 17:00�-�19:00�Gadżety�Elektroniczne�

 ǧ 17:00�-�19:00�Słowikowe�metamorfozy�

 ǧ 18:00�-�18:50�Trening�interwałowy�

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

termobindowanie, bigowanie, 
złocenie metodą termodruku.

 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.

BudoWlANe 

 ǧ  Firma Budowlano-Remontowa 
NOW-BUD wykonuje komplek-

sowe remonty domów i mieszkań 
z materiałów własnych i powier-
zonych. Prace dekarskie, docieplenia 
budynków, adaptacja pomieszczeń. 
Tel.(602)438844.

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 PROFESJONALNE NARZĘDZIA 
SAMOCHODOWE

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

 ǧ  AUTO-PLAST sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa

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

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

 ǧ Autoskup, osobowe, 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.

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.


