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Olkuska Nagroda 
Artystyczna osiągnęła 

pełnoletniość

olkusz
Piotr�Kubiczek

Wiesław Drygała, Dorota Stacho-
wicz-Mączka oraz Piotr Kalicki – to 
laureaci osiemnastej edycji Olkuskiej 
Nagrody Artystycznej. Ponadto w so-
botni wieczór tytuł Ambasadora Kul-
tury otrzymał Zenon Krukowiecki.

ONA jest prestiżowym wyróżnie-
niem, które w tym roku osiągnęło sym-
boliczną pełnoletniość. Od początku 
swojego istnienia nagroda trafia do 

www.przeglad.olkuski.pl
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osób zaangażowanych w krzewienie 
i popularyzację szeroko pojętej sztuki 
i kultury. Osiemnasta gala miejskiego 
plebiscytu stała pod znakiem muzyki.

- Olkuska Nagroda Artystyczna 
jest wyrazem naszego uznania dla 
twórczej pracy olkuszan. Jej laureaci 
stanowią prawdziwą elitę artystycz-
ną, z której jako mieszkańcy jeste-
śmy dumni. Dziękuję za to, że swoimi 
wybitnymi talentami chcecie nas za-
chwycać i czynić lepszymi – mówił na 
wstępie burmistrz Roman Piaśnik.

Pierwsza nagroda „Za całokształt 
twórczości” zgodnie ze swoim tytułem 
przyznawana jest postaciom, które ze 
sztuką lub sceną związane są od dłu-
gich lat. Tym razem wybór padł na 
Wiesława Drygałę, dyrygenta obcho-
dzącej przed rokiem stulecie istnienia 
Olkuskiej Reprezentacyjnej Orkiestry 
Dętej. Laureat nagrody swoją przygodę 
z muzykowaniem rozpoczął w wieku 
14 lat. Szybko dołączył do Orkiestry 
Dętej Olkuskiej Fabryki Naczyń Ema-
liowanych, będącej zalążkiem orkie-
stry - stulatki. Wiesław Drygała to 
muzyk wszechstronny, ale najmoc-
niej ukochał sobie trąbkę, która da-
ła początek również jego małżeńskiej 
miłości. Na scenie z instrumentami 
i batutą stoi nieprzerwanie od 63 lat.

Drugą kategorią, w której Kapitu-
ła Nagrody przyznaje wyróżnienie, jest 

„Animator Kultury”. W tym przypadku 
nagradzani są zwykle pasjonaci, któ-
rzy swój talent chcą i potrafią prze-
kazać młodszym pokoleniom. Tutaj 
wygrała Dorota Stachowicz-Mączka. 
Jak sama wyśpiewała za Ewą Bem, „...
moje serce to jest muzyk” i trudno się 
z tym nie zgodzić. Laureatka ONA to 
w języku roboczym „chodząca insty-
tucja”. Zdobyte wykształcenie i umie-
jętności przekłada na pracę w szkole 
i poza nią, prowadząc ognisko muzycz-
ne DodiArt. Z muzyką i swoją gitarą 
związana jest niemal od zawsze i pew-
nie na zawsze. Realizuje się w wie-
lu rolach: wokalistki, kompozytorki, 
dyrygentki, pedagoga, żony i mamy. 
Czasu na odpoczynek niby brakuje, 
ale to przy muzyce Dorota Stachowicz-
-Mączka odpoczywa najlepiej.

Trzecią z nagród zatytułowaną 
„Młody Twórca” przyznano Piotrowi 
Kalickiemu. Wszechstronny instru-
mentalista wychował się w Olkuszu, 
gdzie zbierał pierwsze muzyczne szli-
fy. Teraz talent do gry na klawiszach 
i trąbce łączy z pracą nauczyciela 
w Krakowskiej Szkole Jazzu. Kom-
ponuje, aranżuje i koncertuje. Pewnie 
nie wszyscy wiedzą, ale od dziesięciu 
lat Piotr Kalicki jest członkiem zespołu 
Golec uOrkiestra. Z braćmi Golcami 
przemierzył prawie cały świat, ale ni-
gdy nie zapomniał skąd się wywodzi. 
Na tegorocznego laureata ONA dyrek-
cja Miejskiego Ośrodka Kultury w Ol-
kuszu może liczyć jak na mało kogo. 

Kalicki stale zasiada w gronie jurorów 
konkursów wokalnych organizowa-
nych przez MOK, chętnie również an-
gażuje się w inne projekty muzyczne. 
- To jeden z radośniejszych momen-
tów w moim życiu – przyznał otwar-
cie odbierając pamiątkową statuetkę.

W tym roku Kapituła Nagrody 
przyznała dodatkowy tytuł Ambasa-
dora Kultury. Został nim Zenon Kru-
kowiecki, który w ubiegłym roku na 

scenie MDK-u obchodził jubileusz 
50-lecia działalności artystycznej. Ol-
kuszanin już teraz został okrzyknięty 
legendą. Ze Słowiankami koncertował 
na całym świecie, odwiedził nawet sa-
mego Fidela Castro. Łączą go piękne 
artystyczne wspomnienia m.in. z Ma-
rylą Rodowicz, a mimo to zawsze chęt-
nie wracał do Olkusza, o którym do 
dzisiaj mówi z dumą i radością. Ubie-
głoroczny benefis wcale nie zakończył 

scenicznej pracy Zenona Krukowiec-
kiego. Wręcz przeciwnie, solista wraz 
ze swoimi przyjaciółmi z Prasłowianek 
rozpoczął przygotowania do kolejnego 
jubileuszu. Tytuł Ambasadora Kultu-
ry to ukoronowanie dotychczasowych 
osiągnięć Zenona Krukowieckiego, 
który w żadnym momencie swojej 
kariery nie zapomniał o ukochanym 
przez siebie Srebrnym Mieście. W nim 
żyje i tworzy do dzisiaj.

Każdy z laureatów tegorocznej, 

osiemnastej edycji ONA miał możli-

wość wystąpienia podczas gali. Wie-

sław Drygała tym razem nie dyrygował, 

tylko zagrał na trąbce, Dorota Stacho-

wicz-Mączka grała i śpiewała o swoim 

muzycznym życiu, Zenon Kruko-

wiecki wystąpił z różnojęzycznym 

repertuarem, a Piotr Kalicki zabrał 

publiczność do świata uwielbionego 

przez siebie jazzu. Niezwykły wieczór 

pokazem tanecznym wraz ze swoim 

partnerem Damianem Gęgotkiem 

uświetniła Natalia Jajkiewicz - lau-

reatka ONA za rok 2016 oraz spon-

tanicznie powstały, ale jakże zgrany 

zespół w osobach wyróżnionego Piotra 

Kalickiego, Piotra Południaka, Marci-

na Wierciocha, Michała Mączki oraz 

Bartłomieja Szczepańskiego.

Tradycją gali ONA stała się także 

wizyta uznanego w świecie rysowni-

ka i grafika Jacka Majcherkiewicza. 

Co roku spod jego ręki powstają ka-

rykatury nagrodzonych artystów, cie-

sząc oko i serca. Nie inaczej było i tym 

razem. Na zakończenie moc gratu-

lacji, tort oraz bankiet na cześć olku-

skich artystów za ich ubiegłoroczną 

działalność.

O G Ł O S Z E N I E  U M i G  O L K U S Z

Ruszył nabór kandydatów do kolejnej 
edycji Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy 
Olkusz „Trojak Olkuski”. Celem Nagrody 
jest promowanie najlepszych przedsiębior-
ców działających na terenie gminy Olkusz 
oraz inspirowanie ich rozwoju i promowanie 
postaw proinwestycyjnych. Kandydatów do 
Nagrody można zgłaszać do 10 maja. Sta-
tuetki najlepszym przedsiębiorcom zostaną 
wręczone w czerwcu w czasie uroczystej gali.

- W Gminie Olkusz  prężnie  działa  kilka 
tysięcy podmiotów gospodarczych. To dzięki 
przedsiębiorcom,  ich  pomysłowości,  otwar-
tości  na  innowacje,  podejmowanym  inicja-
tywom oraz dbałości o pracowników lokalna 
gospodarka ma szansę się rozwijać. Podmio-
ty z  sektora prywatnego są ważnym partne-
rem każdego samorządu, dlatego staramy się 
wspierać rodzimy biznes i ułatwiać przedsię-
biorcom  działalność w  zakresie współpracy 
na każdym polu. Dzięki nagrodzie Trojak Ol-
kuski w sposób szczególny wyróżniamy tych 
przedsiębiorców,  którzy  stanowią  wzór  do 
naśladowania – uważa Roman Piaśnik, bur-
mistrz Miasta i Gminy Olkusz.

W pierwszej edycji nagrody Kapituła 
postanowiła odznaczyć dwa przedsiębior-
stwa: Intermag sp. z o.o. z Olkusza oraz IMI 
Hydronic Engineering sp. z o.o. z Olewina. 

W drugiej edycji nagrodzone zostały: firma 
MTD Mariusz i Łukasz Dziura Spółka Jaw-
na, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
i Transportowych mgr Zbigniew Kwinta oraz 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DUHEN 
Henryk Duraj. W trzeciej zwycięzcami oka-
zali się „SPOŁEM” Powszechna Spółdziel-
nia Spożywców w Olkuszu oraz Noble Gro-
up Wojciechowski sp. j. – właściciel marki 
Noble Lashes.

Statuetki Nagrody „Trojak Olkuski” zo-
stały zaprojektowane przez olkuską artystkę 
Wiolettę Sarotę-Stach. Jej symbolika nawią-
zuje do historii miasta oraz przedsiębiorczości.

O nagrodzie
Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy 

Olkusz „Trojak Olkuski” i „Srebrny Trojak 
Olkuski” (nagroda specjalna, którą może 
przyznać indywidualnie burmistrz) mają 
charakter honorowy. Nagrody przyznawane 
będą w dwóch kategoriach: Przedsiębiorca 
Roku oraz Mikroprzedsiębiorca Roku.

Zgodnie z założeniami regulaminu, kan-
dydaci do tej nagrody powinni między inny-
mi: produkować wyroby lub oferować usługi 
cieszące się uznaniem konsumentów, stoso-
wać nowoczesne technologie produkcji oraz 
metody zarządzania i marketingu zapewnia-

jące sukces rynkowy, posiadać dobrą sytuację 
finansową i osiągać rentowność działalności 
gospodarczej, inwestować w rozwój firmy, 
miasta i regionu, stwarzać dobre warunki 
pracy i płacy pracownikom, podejmować 
działania promujące i kreujące pozytywny 
wizerunek Miasta i Gminy Olkusz.

Kto może zgłosić kandydata?
Kandydatów do Nagrody „TROJAK 

OLKUSKI” mających działalność zareje-
strowaną na terenie Gminy Olkusz zgłaszać 
mogą organizacje, stowarzyszenia, instytucje 
(w tym publiczne) właściciele i pracownicy 
firm do 10 maja 2019 roku. Karty zgłosze-
niowe o przyznanie Nagrody należy składać 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Na-
groda Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 
„TROJAK OLKUSKI” na biuro podawcze 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1.

Wzór karty zgłoszeniowej oraz regu-
lamin można pobrać ze stron interneto-
wych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu  
(www.umig.olkusz.pl oraz inwestuj-olkusz.
eu) oraz w formie papierowej w olkuskim 
magistracie.

Termin składania zgłoszeń upływa 10 maja 
2019 roku.

 UMIG Olkusz

„Trojak Olkuski” dla przedsiębiorców 
– trwa przyjmowanie zgłoszeń

  Dorota Stachowicz-Mączka  Zenon Krukowiecki  Wiesław Drygała  Piotr Kalicki
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Gazyfikacja gminy Trzyciąż 
przyspiesza

Trzyciąż
Ewa�Barczyk

Wieloletnie zabiegi władz samorzą-
dowych o rozbudowę sieci gazow-
niczej na terenie gminy Trzyciąż 
wkrótce zostaną zwieńczone suk-
cesem. Mieszkańcy Trzyciąża 
i Jangrota będą mieli możliwość 
skorzystać z niepowtarzalnej oka-
zji podłączenia swoich posesji do 
sieci gazowniczej już w najbliższym 
czasie.

Mieszkańcy kolejnych miejscowo-
ści: Glanowa, Imbramowic, Ściborzyc, 
Małyszyc, Zagórowej i  Michałówki – 
gdyby liczba chętnych pozwoliła na od-
powiednią kalkulację kosztów budowy 
sieci – nawet w ciągu 3 lat. Wszystko 
zależy od determinacji lokalnej spo-
łeczności i stworzenia potencjału do 
podjęcia inwestycji. W UG w Trzyciążu 
o rozbudowie sieci gazowniczej rozma-
wiali samorządowcy i przedstawiciele 
Polskiej Spółki Gazownictwa.

Tereny wiejskie są dużo trudniej-
sze do gazyfikacji niż zwarta zabudowa 
miast. Przedsiębiorstwa gazownicze 
kierują się rachunkiem ekonomicz-
nym, zakładając, że budowa gazocią-
gu musi się zbilansować z przyszłymi 
dochodami ze sprzedaży paliwa gazo-
wego, stąd też luźno rozrzucone domy 
na terenach wiejskich nie zawsze są 
łakomym kąskiem do inwestowania 
w infrastrukturę. Dlatego właśnie go-
towa już koncepcja na rozbudowę sie-
ci gazowej w Trzyciążu jest uznawana 
za duży sukces samorządu, jako owoc 
wielu starań i zabiegów. W Urzędzie 
Gminy w Trzyciążu z inicjatywy wójta 
Romana Żelaznego odbyło się ostatnio 

spotkanie, na którym reprezentanci 
poszczególnych sołectw, radni i soł-
tysi mogli się zapoznać z ich efektem 
- najbliższymi i nieco dalszymi plana-
mi inwestycyjnymi Polskiej Spółki Ga-
zownictwa  na terenie swojej gminy.

Z wyjaśnień pracowników pionu 
inwestycyjnego PSG wynika, że naj-
szybciej podłączenie do gazu uzyskają 
mieszkańcy Trzyciąża i Jagrota, a im 

szybciej podpiszą umowę na przyłącze, 
tym szybciej zakończy się etap projek-
towania i rozpoczęcia prac w terenie. 
Koncepcja budowy tej części sieci jest 
już gotowa, projektant wybrany, a in-
westor zapowiada, że budowa gazo-
ciągu powinna zamknąć się w okresie 
jednego miesiąca. W Trzyciążu w naj-
bliższym czasie będzie budowana nit-
ka gazociągu, która zasili w paliwo 
gazowe budynek powstającego wła-
śnie przedszkola samorządowego oraz 

okolicznych mieszkańców, mających 
już podpisane umowy.

Osoby, które wystąpiły z wnio-
skiem do Polskiej Spółki Gazownictwa 
i otrzymały już z warunki przyłącza, 
jak najszybciej powinny dopełnić for-
malności, aby podpisać umowę na 
przyłącze gazowe. Wnioski można 
pobrać ze strony internetowej PSG, 
a także w Urzędzie Gminy w Trzycią-

żu lub u sołtysów. Wszyscy, którzy 
zdążą zrobić to na etapie projekto-
wania, mającym rozpocząć się lada 
dzień, zostaną podłączeni do sieci 
w ciągu najbliższych tygodni. Miesz-
kańcy Trzyciąża i Jangrota zaintere-
sowani przyłączem gazowym, którzy 
nie wnioskowali jeszcze o ustalenie 
warunków powinni zrobić to od ra-
zu. Jeżeli chcą, aby umowa na przy-
łącze została przez PSG przygotowana 
w krótkim czasie, powinny zaznaczyć 
„niezwłocznie” w odpowiednim miej-

scu w formularzu wniosku o warunki. 
Odwlekanie decyzji może spowodować 
znaczne opóźnienie w realizacji planów 
podłączenia do gazociągu.

Do grona użytkowników gazu 
ziemnego mają również szansę dołą-
czyć mieszkańcy kolejnych miejscowo-
ści: Glanowa, Imbramowic, Ściborzyc, 
Małyszyc, Zagórowej i  Michałówki. 
Aby doszło do budowy konieczna jest 
jednak ich mobilizacja i przekonanie 
do inwestycji jak największej liczby od-
biorców. Jeżeli uda się zebrać ich od-
powiednio wielu i PSG uzna kalkulację 
kosztów budowy sieci za opłacalną, 
przygotowanie koncepcji i wykona-
nie gazociągu mogłyby, w obecnym 
dobrym klimacie dla działań proeko-
logicznych, według zapewnień przed-
stawicieli przedsiębiorstwa gazowego 
udać się nawet w ciągu trzech naj-
bliższych lat.

Do zalet gazu mało kogo trzeba 
już chyba przekonywać. Ogrzewanie 
gazowe jest bardziej ekologiczne i przy-
czynia się do zmniejszenia niskiej emi-
sji, czyli tak bardzo dręczącego nas 
w sezonie grzewczym smogu. Jest 
wygodne, można nim sterować zdal-
nie, albo zaprogramować na stałe. Nie 
wymaga nakładów pracy domowni-
ków, jak w przypadku konieczności 
zrzucania węgla, dorzucania go do 
pieca, rozpalania w kotle, sprzątania 
i wywożenia popiołu, itd. Ogrzewanie 
gazowe, wbrew pozorom obecnie wcale 
nie jest dużo kosztowniejsze niż wę-
glowe, a jego zalet nie trzeba zachwa-
lać zwłaszcza tym, którzy zdecydowali 
się z niego korzystać. Istnieje również 
możliwość pozyskania dofinansowania 
na wymianę źródeł ciepła, pod warun-
kiem uzyskania efektu ekologicznego.

Walczysz ze 
smogiem? Zgłoś 
ekointerwencję!

Powiat
Wiola�Woźniczko

Województwo Małopolskie rozpo-
częło niedawno realizację projektu 
ochrony środowiska EKO Małopol-
ska, który ma mobilizować sa-
morządy i mieszkańców do walki 
o czyste powietrze. Teraz urucho-
miono elektroniczny formularz do 
zgłaszania interwencji.

EKO Małopolska w dużej mierze 
polega na wsparciu gmin eksperc-
ką wiedzą ekodoradców, którzy będą 
pomagać mieszkańcom i urzędnikom 
w pozyskiwaniu środków na realiza-
cję zadań związanych z ochroną śro-
dowiska. „(…) Eksperci wesprą także 
firmy, które nie radzą sobie z dosto-
sowaniem do norm środowiskowych. 
W ramach programu zostanie wpro-
wadzony również system punktowy, za 
pomocą którego będzie można zbadać 
skuteczność danej gminy w zakresie 
ochrony środowiskowej. Połączy on 
trzy obszary: dobre praktyki, współ-
pracę oraz porozumienie. Na jego pod-
stawie powstanie ranking, którego 
wyniki mogą mieć wpływ na wybór 
wniosków do dofinansowania” - czy-
tamy na stronie Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego.

W ramach projektu uruchomiono 
właśnie elektroniczny formularz, za 

pośrednictwem którego można zgła-
szać m. in. przypadki spalania odpa-
dów, eksploatacji kotłów i kominków 
niespełniających wymagań uchwały 
antysmogowej czy sprzedaży węgla 
złej jakości.

Ekointerwencja, czyli wspomnia-
ny formularz dostępny jest pod adre-
sem https://powietrze.malopolska.
pl/ekointerwencja

Jak informuje Urząd Marszałkow-
ski, zgłoszeń można dokonać anoni-
mowo. Każde z nich zostanie przesłane 
do właściwego organu, a następnie 
zweryfikowane.

- Poprawa stanu środowiska, 
a w szczególności jakości powietrza 
jest jednym z naszych priorytetów. 
Udostępniamy mieszkańcom Małopol-
ski formularz Ekointerwencji, ponie-
waż chcemy, by włączyli się do walki 
ze smogiem. Wierzymy, że dzięki temu 
rozwiązaniu informowanie o zagro-
żeniach dla środowiska będzie dużo 
łatwiejsze. Uruchomienie formularza 
ułatwi także pracę organów kontrol-
nych, których działania będą bardziej 
skuteczne - mówi wicemarszałek wo-
jewództwa Tomasz Urynowicz.

Kolejnym krokiem będzie uru-
chomienie mobilnej aplikacji i syste-
mu monitorowania zgłoszeń na mapie 
województwa. Mieszkańcy będą mogli 
z tego korzystać jeszcze w tym roku.

Ponowny przetarg 
na modernizację 

„krajówki”
olkusz

Wiola�Woźniczko,�fot.�GDDKiA�o/Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad ponownie ogłosiła 
przetarg na rozbudowę olkuskiego 
odcinka drogi krajowej 94. Otwar-
cie ofert przewidziano 25 kwietnia.

Poprzedni przetarg został unie-
ważniony. Trzy złożone oferty opiewały 
na kwoty od 157 068 624,60 złotych 
do 174 537 000,00 złotych (najniższa 
proponowana cena była o prawie 50 
mln złotych wyższa od kwoty, jaką 
GDDKiA zamierzała przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia).

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi 
krajowej nr 94 na odcinku w Olkuszu” 
podzielono na dwa etapy. Pierwszy z 
nich obejmuje wykonanie dokumen-
tacji projektowej w zakresie zgodnym 
z wymaganiami określonymi w progra-
mie funkcjonalno – użytkowym wraz 
ze wszystkimi opracowaniami projek-
towymi i uzgodnieniami konieczny-
mi do wykonania tej dokumentacji, 

a także uzyskanie wymaganych pra-
wem decyzji oraz zezwoleń na budowę 
niezbędnych do wykonania robót bu-
dowlanych. Drugi etap to wykonanie 
robót budowlanych i uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie.

- W zakresie przebudowy tego 4,4 
km odcinka oprócz podniesienia no-
śności jezdni do 11,5 t/oś będzie m. in. 
przebudowa 6 skrzyżowań (z ul. Gwar-
ków i ul. Wspólną; z ul. Kruszcową, ul. 
Długą i ul. Spółdzielczą; z ul. Mickie-
wicza i ul. 20 Straconych; z ul. Rabsz-
tyńską i ul. Kościuszki; z ul. Wiejską 
i ul. Słowackiego; z ul. Wyszyńskie-
go i ul. Rataja) oraz 5 przepustów, 
dróg zbiorczych, budowa sygnalizacji 
świetlnych, ciągów pieszo – rowero-
wych, zatok autobusowych i ekranów 
akustycznych. Wszystkie prace wyko-
nać trzeba w terminie nie dłuższym niż 
35 miesięcy od daty zawarcia umowy 
– informuje główny specjalista ds. ko-
munikacji społecznej krakowskiego 
oddziału GDDKiA Iwona Mikrut

Do czasu realizacji robót budow-
lanych nie wlicza się okresów zimo-
wych (od 15 grudnia do 15 marca).



4 | 29 marca 2019 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.plO G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

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

Roman Piaśnik

O G Ł O S Z E N I E 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 23 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 11 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. 
zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 
z późn. zm), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr XLV/686/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz 
- zmiana nr 23 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
−	 dla  obszaru  położonego w granicach  przedstawionych na  załącznikach  graficznych nr  1  -  9  stanowiących  integralną  część  

ww. Uchwały,
−	 w zakresie ustalenia zasad dotyczących interpretacji zgodności planów miejscowych ze studium w odniesieniu do obszaru całej 

Gminy Olkusz.
Granice zmiany studium, określone na załącznikach nr 1-9 do Uchwały, obejmują:

1) obszar całego obrębu geodezyjnego Pazurek,
2) obszar położony po obu stronach drogi w Czarnym Lesie oraz teren położony po wschodniej stronie drogi nr 1092K w Bogucinie Małym, 

pomiędzy skrzyżowaniem drogi nr 1092K z drogą do Czarnego Lasu, granicą gminy Olkusz oraz działką drogową nr ew. gr. 178,
3) obszar położony w miejscowości Rabsztyn (na początku wsi od strony Olkusza) – po południowo - wschodniej stronie drogi przez Rabsztyn,
4) obszar położony u podnóża wzgórza zamkowego w rejonie Chaty Kocjana,
5) obszar w Podlesiu, położony po północnej stronie drogi nr 1110K do Troksa, pomiędzy istniejącymi zabudowaniami,
6) obszar w Podgrabiu, położony u zbiegu drogi 1092K i działki drogowej nr ew. gr. 413,
7) obszar w Pomorzanach, położony pomiędzy ul. Kołłątaja, ul. Ponikowską i ul. Długą,
8) obszar w rejonie Góry Pomorskiej, położony pomiędzy ul. Długą a ul. 20-stu Straconych,
9) obszar w rejonie dawnego wapiennika, położony po północnej stronie drogi krajowej nr 94,
10) obszar położony po południowej stronie ul. Jasnej, przy jej końcowym odcinku,
11) obszar obejmujący projektowaną obwodnicę północną Olkusza na wschód od Olewina i Sieniczna,
12) obszar obejmujący tereny położone po południowej stronie ul. Krucza Góra, wschodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 791 do Trzebini 

wraz z terenem położonym po południowej stronie ul. Kochanowskiego w rejonie os. Młodych,
13) obszar w Witeradowie, położony przy drodze nr 1079K do Osieka,
14) obszar w Niesułowicach, położony po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 791 do Trzebini,
15) obszar boiska przy OSP w Zedermanie,
16) obszar położony przy granicy z Przeginią, po południowej stronie drogi DK nr 94. 

Wyżej wymieniona uchwała wraz załącznikami graficznymi została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu w zakładce: Rada/Uchwały/2018. Załączniki graficzne wraz z granicami obszaru objętego uchwałą dołączone są również 
do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl oraz udostępnione są do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony 
Zabytków, pok. 219.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko 
w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r. włącznie.
Wnioski do zmiany studium w wyżej wymienionym zakresie należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz,  
32-300 Olkusz, Rynek 1 (Punkt Obsługi Klienta) lub w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@umig.olkusz.pl
Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:
−	 w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
−	 ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
−	 za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres 

e-mail: poczta@umig.olkusz.pl
Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. 
Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.
Dla ww. projektu zmiany studium nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

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

ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej  
działki nr 1570 o pow. 5,5420 ha, położonej w Niesułowicach gm. Olkusz, objętej 

księgą wieczystą KR1O/00052422/7, stanowiącej własność Gminy Olkusz. 

Nieruchomość niezagospodarowana, o kształcie nieregularnego wielokąta, o zróżnicowanej konfiguracji terenu. Dostęp do drogi publicznej 
(drogi wojewódzkiej relacji Olkusz –Trzebinia) za pośrednictwem wydzielonego ciągu komunikacyjnego oznaczonego jako „KD1D1/2” 
składającego się z działek nr: 554/13, 556/5, 554/15, 561/1, 560/1,559/1 i 1568 stanowiących własność Gminy Olkusz. Otoczenie nieruchomości 
stanowią tereny zielone, tereny zalesione, a w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice i zmianą tegoż planu, działka nr 1570 
znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „2U” – opisanym jako: „Tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej”.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 2.771.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych ). Sprzedaż 
opodatkowana podatkiem VAT (23%). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej . Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść 
wadium w wysokości 554.200,00 zł do dnia 23.05.2019r. włącznie, na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 
0000 4868 9878. 
Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2019r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, pok. 101.
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Olkuszu obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości, portalu internetowym: 
www.olkusz.otodom.pl oraz www.bipmalopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 
pok. 204, telefon (32) 6260204.

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

 
ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki 
nr 1577 o pow. 1,1175 ha, położonej w Niesułowicach gm. Olkusz, objętej księgą 

wieczystą KR1O/00052422/7, stanowiącej własność Gminy Olkusz.
Nieruchomość niezagospodarowana, o kształcie nieregularnego wielokąta, o zróżnicowanej konfiguracji terenu. Dostęp do drogi publicznej 
(drogi wojewódzkiej relacji Olkusz –Trzebinia) za pośrednictwem wydzielonego ciągu komunikacyjnego oznaczonego jako „KD1D1/2” 
składającego się z działek nr: 554/13, 556/5, 554/15, 561/1, 560/1,559/1 i 1568 a następnie poprzez mającą być ustanawianą służebność 
drogową szer. 4,5 m po działce nr 1570 łączącą w/w ciąg komunikacyjny z działką nr 1572 wydzieloną jako teren drogi oznaczonej symbolem 
„KDD1/2” , stanowiących własność Gminy Olkusz.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice i zmianą tegoż planu, działka nr 1577 
znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „3U” – opisanym jako: „Tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej”.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 590.000,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Sprzedaż opodatkowana podatkiem 
VAT (23%). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 
118.000,00 zł do dnia 23.05.2019r. włącznie, na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878. 
Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2019r. o godz. 11.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu , pok. 101.
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Olkuszu obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości, portalu internetowym: 
www.olkusz.otodom.pl oraz www.bipmalopolska.pl/umigolkusz w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 
pok. 204, telefon (32) 626 02 04. 

O G Ł O S Z E N I E 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurada 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 
z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr XLV/687/2018 z dnia 2 października 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurada wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, obejmującej obszar, którego granice określone zostały na załączniku graficznym do ww. Uchwały.

Wyżej wymieniona Uchwała wraz załącznikiem graficznym została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu w zakładce: Rada/uchwały/2018. Załącznik graficzny wraz z granicami obszaru objętego uchwałą dołączony jest również do 
ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl oraz udostępniony jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony 
Zabytków, pok. 219.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu zmiany planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do sporządzanej dla tej zmiany planu 
prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r. włącznie.
Wnioski do zmiany miejscowego planu w wyżej wymienionym zakresie należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: poczta@umig.olkusz.pl
Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

•	 pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
•	 ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, 
•	 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: poczta@umig.olkusz.pl

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

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

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

Roman Piaśnik

I N F O R M A C J A
Wójt Gminy Klucze informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Kluczach ul. Partyzantów 
1 na tablicy ogłoszeń III piętra, w dniach od 29.03.2019 r. do 19.04.2019  r. wywieszony 
będzie wykaz nieruchomości 
• nieruchomość nr dz. 1894/3 w Chechle, przeznaczona  do oddania w użyczenie 
na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach i Gminnego Ludowego Klubu 
Sportowego „Centuria” w Chechle.

Bliższych  informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki i Rozwoju pok. nr 307  
w godz.7:30 – 15:30, tel. 32 642 85 08 wew. 56.
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Planowana Spalarnia Zwłok w Olkuszu przy ul. Przemysłowej 5. 
Inwestor z Zawiercia chciałby zafundować Olkuszowi Spalarnie Zwłok?

Czy zgadzamy się na budowę Spalarni Zwłok w Olkuszu? 
Rodzi się kolejne pytanie dlaczego nie robi tego u siebie w Zawierciu? 

W kolejnym już artykule informujemy Państwa o kolejnych krokach tej niespodziewanej i zarazem nieprzemyślanej 
chęci zarabiania olbrzymich pieniędzy kosztem mieszańców Olkusza.  

Powstało konkretne pytanie, czy władze Olkusza zaryzykują i narażą na codzienną uciążliwość mieszkańców w postaci dodatkowego smogu, fetoru, 
słodkiego nieprzyjemnego zapachu wpływającego na zdrowie nasze, i naszych dzieci, uciążliwości życia codziennego?  

Czy będziemy budzić się ze swądem palonego ciała w nosach?

NIE!!!... Dla tego typu inwestycji!
Szanowni Olkuszanie, po poinformowaniu Władz Naszego Miasta Olkusza o tej bulwersującej sprawie jaka zaistniała zagrażając Naszemu Miastu  
jest zdecydowana reakcja na nasz protest, a mianowicie:

•	 Burmistrz Olkusza Pan Roman Piaśnik stanowczo odniósł się, do naszej prośby i poinformował pisemnie między innymi też Nas Wszystkich 
Protestujących, że jest absolutnie przeciwny budowie Krematorium przy ulicy Przemysłowej.   
Stanowisko Pana Burmistrza działającego w imieniu Gminy Olkusz dlatego jest jednoznaczne ponieważ gdyby inwestycja doszła do skutku,  
byłaby niezgodna z Planem zagospodarowania przestrzennego Naszego Miasta, a to oznaczałoby, że jest niezgodna z obowiązującym prawem.

•	 Nasze Starostwo poszło o krok dalej i poprosiło inwestora z Zawiercia aby ten między innymi w zwrotnym piśmie wyjaśnił pisemnie co oznacza 
zapis „infrastruktura techniczna”. Poproszono tym samym o uszczegółowienie tego zakresu. Dodatkowo Starostwo wskazało, aby inwestor 
z Zawiercia, który we wniosku wskazał stary Olkuski (już nie obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego) odniósł się do aktualnych 
przepisów (a nie starych), które obecnie obowiązują na terenie Naszej  Gminy Olkusz. Starostwo poprosiło też między innymi inwestora z Zawiercia 
aby wyjaśnił pisemnie cytuję „czy przewidziano sposób postępowania w przypadku awarii pieca”? Co za tym idzie?

Szanowni Państwo, inwestor z Zawiercia gdy nie uzyska pozwolenia w Olkuszu na krematorium może odwołać się do Krakowa, do wyższych władz.

Czy pozwolimy na to aby ktoś z Krakowa decydował o naszym losie, gdzie to u nas w Olkuszu odór będzie wciskał się do mieszkań?

Jak taka Spalarnia - mówiąc delikatnie wygląda w rzeczywistości? A więc przytaczamy fakty z publikacji internetowych:

z Wrocławia, gdzie protest był nieliczny, a teraz mają problem, pod poniższymi linkami są pokazane filmy nakręcone przez jednego z pracowników: 
www.wroclaw.tvp.pl/21320430/smrod-i-kleby-czarnego-dymu-niepokoja-sasiadow-krematorium 
www.kontakt24.tvn24.pl/krematorium-zatruwa-zycie,3025904,ugc\

„Kłęby czarnego dymu często przysłaniające widok z okna, a przede wszystkim fetor – to niemal codzienność …”

„Witam, sąsiadujące z naszym obiektem krematorium Gloria z ul. E.Kwiatkowskiego we Wrocławiu, podczas kremacji zwłok niemiłosiernie kopci z komina, 
dym jest czarny i gęsty, obrzydliwie śmierdzi i jest gryzący. Musimy za każdym razem zamykać okna bo nie da się funkcjonować. Właściciele nie widzą 
problemu i nie zamierzają go rozwiązywać. Taka sytuacja wciąż się powtarza, regularnie dym leci z komina, dysponuję większą ilością filmów z różnych dni”.

1. Na czym polega biznes: 
na zarabianiu kwoty średnio 2.400 zł za spopielenie 1 zwłok 
przewidziane piece 2 szt. spalanie trwa do ok. 1,5 godziny 
projekt inwestora z Zawiercia przewiduje  
12 spopieleń na dobę x 2.100 zł = 25.200 zł dziennie x 24 dni w miesiącu = 604.800zł – na miesiąc? 
Więcej informacji: www.bluneral.com/kremacja-zwlok/

2. Jakie jest ryzyko z tym związane: 
Inwestor z Zawiercia zapewnia, że nie ma ryzyka, firma projektująca a zarazem budująca krematorium jest ubezpieczona na 7.000.000 zł. 
Ryzyko Olkuszan? Może też musimy się ubezpieczyć? Tylko czy dla Nas istnieje takie ubezpieczenie?

Szanowni Państwo jeszcze tak informacyjnie, inwestor jest z Zawiercia, nie dostał tam w Zawierciu pomimo składania deklaracji, że będzie wszystko 
w porządku, zezwolenia na budowę „Spalarni Zwłok”. Przyszedł do Nas. 
Dziękujemy wszystkim za poparcie i podpisy na listach protestacyjnych, podpisów mamy już ponad 1200, które wciąż zbieramy w Mrówce, w Sovranie 
w hotelu Kigo, na os. Słowiki w klubie Kubuś, na os. Pakuska. 
Olkuszanie!!! nie bądźmy królikami doświadczalnymi, takimi jak stali się bezwiednie mieszkańcy Klucz, gdzie zafundowano Mieszkańcom Klucz 
wysypisko śmieci, gdzie smród, muchy, stada szczurów są i będą w Kluczach wyrządzały jeszcze przez wiele lat uciążliwości życia i uszczerbki na 
zdrowiu naszych bliskich, naszych rodzin. 

W kolejnych wydaniach będziemy na bieżąco Państwu relacjonować o tej bulwersującej sytuacji. 

W imieniu Komitetu Protestacyjnego oraz wszystkich, którzy popierają ten protest  
Z wyrazami szacunku Krzysztof Różanowski
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Wolbromskie Koło PSONI  
zbiera środki na ośrodek

wolbrom
Ewa�Barczyk

PSONI Koło w Wolbromiu pod ko-
niec tego roku planuje otworzyć 
Centrum Wsparcia i Terapii Osób 
Niepełnosprawnych i ich Rodzin 
w Kluczach. Placówka powsta-
je w budynku po byłym Zespole 
Szkół, który trzeba dostosować 
do nowych potrzeb. W związku ze 
wzrostem kosztów realizowanej już 
inwestycji, konieczne jest znalezie-
nie dodatkowych środków finan-
sowych, dlatego organizowane są 
zbiórki datków na wsparcie projek-
tu. W Wolbromiu w niedzielę odbył 
się z tej okazji wspaniały koncert.

Wolbromskie koło PSONI znane 
jest z organizacji pełnych nadzwyczaj-
nej, dobrej energii imprez, dlatego wia-
domo było, że koncert zorganizowany 
w celu zbiórki funduszy na budowę 
nowego ośrodka wsparcia dla pod-
opiecznych stowarzyszenia będzie pe-
łen atrakcji. Na scenie wolbromskiego 
Domu Kultury zaprezentowali się pod-
opieczni OREW, ich rodzice oraz wy-
chowawcy i rehabilitanci. Jak zawsze 
w takich okolicznościach było koloro-
wo, wesoło, wzruszająco. Zgromadzo-
na publiczność oklaskiwała gromko 
występujących wokalistów i tancerzy 
oraz aktorów, którzy zaprezentowali 
własne interpretacje bajki o Królewnie 
Śnieżce i Rzepce. Przed salą widowi-
skową natomiast odbywał się kiermasz 
rękodzieła i ciast - dzieł podopiecznych 
OREW, WTZ i ich opiekunów.

- W ramach rozpoczętej w grud-
niu ubiegłego roku realizacji projektu 

„Centrum Wsparcia i Terapii Osób Nie-
pełnosprawnych i Ich Rodzin w Klu-
czach” konieczne jest dostosowanie 
obiektu po byłej szkole, który został 
użyczony stowarzyszeniu przez Gmi-
nę Klucze na okres 20 lat, do potrzeb 
i możliwości osób niepełnosprawnych. 
W procedurach konkursowych uzy-
skaliśmy na ten cel dofinansowanie 
w wysokości 75 % planowanej inwe-
stycji tj. 4 660 759,50 zł z RPO Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014 
- 2020 oraz w wysokości 20 % tj. 1 240 
869, 21 zł z PFRON w ramach „Pro-
gramu wyrównywania różnic między 
regionami III” - wyjaśniała na scenie 
Urszula Marcinowska, prezes PSO-

NI Koło Wolbrom. - Stowarzyszenie 
prowadzi obecnie działania na rzecz 
pozyskania środków finansowych na 
wkład własny w inwestycję, której 
koszty wzrosły ze względu na obec-
ną sytuację na rynku budowlanym. 
Dzięki zbiórce publicznej udało się 
zebrać już ok. 60 tys. zł, potrzeba 
jeszcze 140 tys.

Utworzenie Centrum jest inwe-
stycją o wielkiej wadze społecznej - 
przekonują członkowie stowarzyszenia 
i kadra OREW. Pozwoli poszerzyć w re-
gionie system wsparcia dla osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie oraz 
ich rodzin. Kiedy przed laty powsta-
wało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną Koło w Wolbromiu, stosunkowo 
niewielka grupa zdeterminowanych, 
bardzo zaangażowanych rodziców za-
biegała o wsparcie w organizacji god-
nej edukacji i rehabilitacji dla swoich 
36 niepełnosprawnych dzieci. W 2002 
r. powołali do życia OREW, który dziś 
ma już pod specjalistyczną opieką 140 
dzieci w wieku od 3 do 25 lat. Funkcjo-
nujący w strukturach stowarzyszenia 
zakład leczniczy obejmuje opieką już 
ok. 700 podopiecznych. Dorosłe oso-
by z niepełnosprawnością intelektual-
ną również od 2002r. mogą korzystać 
z zajęć w WTZ w Lgocie Wolbromskiej, 
ale placówka ma zbyt mało miejsca 

wobec istniejących potrzeb. Powsta-
jące w Kluczach Centrum Wsparcia 
i Terapii Osób Niepełnosprawnych 
i Ich Rodzin pozwoli uzupełnić ofer-
tę PSONI i będzie kolejnym wysoko-
specjalistycznym miejscem opieki dla 
osób niepełnosprawnych umysłowo, 
w tym wychowanków OREW powyżej 
25 roku życia, którzy nadal potrzebu-
ją wsparcia i troski.

Realizowane tam będą m.in. pro-
fesjonalne i nowoczesne świadczenia 
dla osób z niepełnosprawnością in-
telektualną w ramach dwóch pro-
jektów tj. „Droga do samodzielności” 
oraz „Placówka Wsparcia Dziennego 
Dzieci i Młodzieży – Otwarte Drzwi”. 
Na realizację tych zadań PSONI Ko-
ło w Wolbromiu uzyskało dofinan-
sowanie ponad 4,5 mln złotych na 
okres 3 lat.

Projekt „Droga do samodzielno-
ści” będzie miał na celu wzrost in-
tegracji oraz aktywności zawodowej 
i społecznej osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną oraz kompleksowe 
wsparcie ich najbliższego otoczenia. 
Projekt przewiduje szeroki katalog 
form pomocy dobieranych indywi-
dualnie w zależności od potrzeb pod-
opiecznych, którymi będą pełnoletnie 
osoby niepełnosprawne intelektu-
alnie z terenu powiatów: olkuskie-
go, miechowskiego, chrzanowskiego 
i krakowskiego.

Projekt Placówka Wsparcia Dzien-
nego Dzieci i Młodzieży „Otwarte 
Drzwi” umożliwi dzieciom i młodzie-
ży niepełnosprawnej intelektualnie 
niezależne życie w środowisku lokal-
nym, zapewni usługi zapobiegające 
odizolowaniu tych osób od społecz-

ności lokalnej, zagwarantuje stymu-
lację ich wszechstronnego rozwoju, 
a także wdrażanie do prawidłowego 
pełnienia ról społecznych. Pozwoli 
też na stworzenie rodzicom możliwo-
ści zwiększenia swoich umiejętności 
wychowawczych. Z pomocy w ramach 
projektu będą mogły skorzystać będą 
osoby z niepełnosprawnością intelek-
tualną dzieci i młodzież w wieku od 2,5 
do 18 r. życia zamieszkałe na terenie 
powiatu olkuskiego. Placówka będzie 
funkcjonowała w sposób adekwatny 
do potrzeb dzieci i ich rodzin (od po-
niedziałku do piątku w godz. 14.00-
20.00 oraz soboty w godz. 9.00-15.00), 
również w okresie wakacji i ferii.

Wszyscy, chcący pomóc w realiza-
cji ambitnych zamierzeń wolbromskie-
go koła PSONI mogą wesprzeć remont 
budynku w Kluczach poprzez udział 
w zbiórce publicznej. Pieniądze można 
wrzucić do skarbony na terenie OREW 
w Wolbromiu, podarować stowarzy-
szeniu, jako organizacji pożytku pu-
blicznego 1% swojego podatku, wziąć 
udział w faceboocowych aukcjach 
przedmiotów zrobionych w WTZ na, 
a także dokonać wpłaty na konto:

Polskie stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością inte-

lektualną Koło w Wolbromiu,  
ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom

iNG Bank Śląski S.A. 29 1050 1445 
1000 0023 3976 0288

z dopiskiem: centrum Wsparcia 
i Terapii Osób Niepełnosprawnych 

i ich rodzin

Rusza nabór 
do nowego 

przedszkola
Trzyciąż

Ewa�Barczyk

Radni Gminy Trzyciąż podczas mar-
cowej sesji powołali do życia nową 
placówkę oświatową, dla której or-
ganem prowadzącym będzie Gmina 
Trzyciąż. Jest nią Przedszkole Sa-
morządowe z Oddziałem Integracyj-
nym w Trzyciążu, którego budowa 
dobiega właśnie końca. Aby spro-
stać wymogom prawa i umożliwić 
działalność placówki od 1 września 
rozpoczęto już proces naboru.

Organizacja pracy nowo powsta-
łej placówki jest dość skomplikowana, 
ponieważ konieczne jest prowadzenie 
wielu działań równocześnie. Trzeba 
zakończyć budowę i związane z tym 
formalności, przeprowadzić konkurs 
na dyrektora placówki, zatrudnić 
personel i jednocześnie dotrzymać 
terminów związanych z naborem 
dzieci do przedszkola na rok szkol-
ny 2019/2020, czyli od 1 września 
2019 r.  Ten, najbardziej interesujący 
rodziców problem, związany z wypeł-
nieniem wszystkich obowiązujących 
przepisów, rozwiązano w następują-
cy sposób: zapisy do Samorządowego 
Przedszkola w Trzyciążu będzie pro-
wadził urzędujący aktualnie dyrektor 
innej publicznej placówki oświatowej 
z terenu gminy, a konkretnie dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Jangrocie. 

Tym samym wszyscy rodzice zainte-
resowani posłaniem dzieci do nowego 
przedszkola w Trzyciążu będą składali 
wnioski u dyrektora Zdzisława Kiecy 
w SP w Jangrocie.

Zgodnie z zasadami przyjętymi na 
podstawie obowiązujących przepisów 
przez Radę Gminy Trzyciąż, składa-
nie wniosków wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków i kryteriów bra-
nych pod uwagę w postępowaniu re-
krutacyjnym o przyjęcie do oddziału 
przedszkolnego w pierwszym terminie 
potrwają od 1 do 12 kwietnia  2019 ro-
ku. 15 kwietnia 2019 roku będzie już 
znana lista dzieci zakwalifikowanych, 
a przez kolejne dwa dni rodzice powin-
ni potwierdzić, że ostatecznie decydu-
ją się na korzystanie z usług placówki 
w formie pisemnego oświadczenia.

O przyjęcie do przedszkola mogą 
ubiegać się dzieci w wieku od 3 do 4 
lat zamieszkałe na terenie gminy Trzy-
ciąż. Dzieci zamieszkałe poza obsza-
rem gminy Trzyciąż mogą być przyjęte 
do przedszkola, jeżeli po przeprowa-
dzeniu postępowania rekrutacyjnego 
przedszkole nadal będzie dysponowało 
wolnymi miejscami. Wniosek o przyję-
cie dziecka do przedszkola w Trzyciążu 
można pobrać ze strony internetowej 
gminy: https://gminatrzyciaz.pl

Na razie nie będzie prowadzony 
nabór dzieci do żłobka, który zostanie 
uruchomiony w terminie późniejszym, 
prawdopodobnie w styczniu 2020 r.

700 tysięcy złotych  
na rozwój sportu

olkusz
Piotr�Kubiczek

Klubom sportowym z terenu Mia-
sta i Gminy Olkusz nieco dłużej niż 
zwykle przyszło czekać na dotacje 
celowe w ramach zadania „Wspie-
ranie rozwoju sportu w 2019 roku”. 
Stosowne zarządzenie 13 marca zo-
stało w końcu podpisane i już nie-
bawem pieniądze z puli 700 tysięcy 
złotych zasilą konta 16 podmio-
tów reprezentujących 10 dyscyplin.

Szczypiorniak liderem nie 
od dzisiaj

Wzorem ubiegłych lat, najwięk-
sze uznanie w oczach radnych i bur-
mistrza zyskało Stowarzyszenie Piłki 
Ręcznej Olkusz. Na rozwój szczypior-
niaka w Srebrnym Mieście przekazano 
dotację w wysokości ćwierć miliona 
złotych. Jak uczy historia, 250 tysię-
cy to absolutne minimum, aby pro-
wadzić seniorską drużynę kobiet na 
szczeblu I ligi oraz we względnym spo-
koju uczyć piłki ręcznej młodsze po-
kolenia. Dotacja na tym poziomie dla 
SPR-u utrzymuje się już od kilku lat. 
- Systematycznie powołujemy do życia 
nowe drużyny, a to wiąże się z kosz-
tami. Obecna dotacja nie jest dla nas 
zaskoczeniem, bowiem miasto uczci-
wie wywiązało się ze swoich obietnic, 
jakie złożono w trakcie prowadzonych 
rozmów. Uważam jednak, że aby klub 
mógł się rozwijać, powinien zmienić 
swoją formę prawną. Stowarzysze-
nie jest bowiem formą mało stabil-
ną. Opiera się na ludziach, a gdy oni 

odejdą, to może stać się to samo, co 
wydarzyło się z olkuską siatkówką – 
komentuje wysokość wparcia Marcin 
Kubiczek, prezes SPR-u. Działacz już 
nie po raz pierwszy sygnalizuje, że SPR 
powinien stać się klubem miejskim, 
ale jak sam przyznaje, droga do tego 
jest jeszcze bardzo długa.

Piłka nożna nadal najpopu-
larniejsza

Drugą pod względem wysokości 
dotację otrzymała sekcja piłkarska 
Klubu Sportowego Olkusz. Gracze KS-
-u na co dzień występują w IV lidze, 
a na tym poziomie środki potrzebne do 
utrzymania drużyny są już spore. Fut-
boliści od władz na swoją działalność 
otrzymali 90 tysięcy złotych, a więc 
o 10 tysięcy mniej niż przed rokiem. 
Podobną tendencję można zauważyć 
przy kwocie, jaką przyznano grającej 
ligę niżej Spójni Osiek-Zimnodół-Za-
wada. Klub występujący w krakow-
skiej okręgówce oraz szkolący coraz 
większe grono młodzieży z budżetu 
gminy otrzymał 70 tysięcy złotych (10 
tys. mniej niż w roku 2018). Olkuski 
Klub Sportowy Słowik, od dziewięciu 
lat specjalizujący się w wychowywa-
niu młodego pokolenia piłkarzy, w tym 
roku będzie mógł liczyć na wsparcie 
finansowe rzędu 55 tysięcy złotych 
(+7 tys. w porównaniu do ubiegłego 
roku). Na dalszych pozycjach zna-
lazły się kluby z terenów wiejskich: 
Błysk Zederman oraz Leśnik Gorenice. 
W obu przypadkach pierwsze zespoły 
wspomnianych klubów grają o punkty 
w Klasie A, zachęcając do rywalizacji 
na zielonych boiskach również dzieci. 

Błysk otrzymał 38 tys. zł (+5 tys. z ro-
kiem 2018), a Leśnik 26 tys. (+2 tys.). 
Symboliczne 2 tys. zł trafią ponadto 
na konta Grafitu Bogucin Mały (na 
utrzymanie obiektu sportowego przy 
filii MOK) oraz AP Champions, będą-
cą olkuskim oddziałem ogólnopolskiej 
Akademii Piłkarskiej.

Sportowe alternatywy dla 
młodzieży

Nie samą piłką i dyscyplinami 
drużynowymi młody człowiek żyje. 
Sport indywidualny w Olkuszu rów-
nież ma wiele pięknych tradycji. Li-
derem pod względem mistrzowskich 
tytułów bez wątpienia jest UKS Czar-
ny Koń. Tym razem olkuscy szachiści 
od władz samorządowych otrzymali 
40 tys. zł (- 7 tys. z rokiem ubiegłym). 
Kiedyś o sile akrobatyki w Srebrnym 
Mieście stanowiła UKS Nadzieja. Cza-
sy się jednak zmieniły, trendy wśród 
zawodników i ich trenerów również, 
stąd pałeczkę pierwszeństwa w szko-
leniu młodzieży na ścieżce i trampoli-
nie przejęła UKS Korona. Łącznie na 
akrobatykę z budżetu gminy prze-
znaczono 40 tys. zł, z czego zdecy-
dowana większość – 33 tys. zł (+3 
tys. z rokiem ubiegłym) trafi do du-
żo młodszej, ale i znacznie bogatszej 
w uczestników zajęć Korony. Dotacja 
dla Nadziei wyniesie natomiast 7 tys. 
zł (przed rokiem Zdzisław Gregorski 
na swoją działalność nie otrzymał na-
wet złotówki). W Olkuszu coraz lepiej 
ma się również pływanie. Dotyczy to 
nie tylko liczby młodych pływaków 
i medali przywożonych z różnorakich 
mitingów, ale także pieniędzy przeka-

zywanych do klubowych struktur UKS 
Omegi. W 2019 roku wsparcie jakie 
klub otrzyma z magistratu kształto-
wać się będzie na poziomie 31 tys. zł 
i będzie o 6 tys. większe niż przed ro-
kiem. Wśród beneficjentów zadania 
„Wspieranie rozwoju sportu w 2019 
roku” znaleźli się też modelarze z ol-
kuskiego Kłosa (10 tys. zł) oraz ka-
ratecy z Jurajskiego Klubu Oyama, 
którzy otrzymali 6 tys. zł. Listę dotacji 
w alternatywnych dyscyplinach zamy-
kają kluby z sekcjami siatkarskimi. 
LKS Kłos po wycofaniu seniorskiego 
zespołu z rozgrywek III ligi, na budo-
wę drużyny od podstaw dostał 7 tys. 
zł, a UKS Trójka na międzyszkolną ry-
walizację 5 tys. zł. Symboliczne 2 tys. 
zł otrzymali także zawodnicy wu-shu 
trenujący pod szyldem Kłosa.

Lekkoatletyczne trio
„Królowa sportu” w ostatnich la-

tach dużo straciła w oczach władz 
samorządowych. Pojawił się pomysł, 
aby połączyć funkcjonujące w mieście 
kluby lekkoatletyczne w jeden prężny, 
oparty na solidnym budżecie i kadrze 
trenerskiej. Jednak zamiast fuzji coraz 
głośniej mówi się o konflikcie pomiędzy 
głównymi zainteresowanymi. Żaden 
z klubów nie chce ustąpić powołując 
się na swoje tradycje i historie wycho-
wanków. Tym sposobem o sukcesach 
sprzed lat obecnie w Olkuszu można 
jedynie pomarzyć, a na klubowe konta 
biegaczy trafią stosunkowo niewielkie 
do wskazywanych potrzeb pieniądze. 
LKS Kłos w 2019 roku doczeka się 
łącznie 20 tys. zł, KS Olkusz 4 tys. 
zł, a MUKS Ilkus 2 tys. zł.
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SILNA EREKCJA W KAŻDYM WIEKU!

Silna erekcja, dłuższy wzwód – pokaż siłę swojej męskości w każdym wieku. Nowatorska formuła 
brytyjskich urologów podnosi poziom testosteronu nawet o 84% już po 1. zastosowaniu. Jej 
skuteczność potwierdza ponad 5700 mężczyzn, którzy w kilka dni wzmocnili potencję i pozbyli 
się dolegliwości związanych z przerostem prostaty.

ODZYSKASZ POWÓD DO DUMY
Popularność preparatu Neumanna wciąż 

rośnie. Nic dziwnego – jego stosowanie po-
zwala zlikwidować przerost prostaty i  trwale 
wzmocnić potencję bez wizyt u  urologa. Co 
więcej – środek nie powoduje żadnych skut-
ków ubocznych i jest bezpieczny nawet w po-
łączeniu z alkoholem.

W  Polsce kapsułki dostępne są wyłącznie 
w sprzedaży telefonicznej.

SPRAWNA PROSTATA JUŻ  
PO 1. ZASTOSOWANIU

Dzięki precyzyjnie dobranym składnikom, 
preparat przywraca prawidłową masę tkan-
ki prostaty, wzmacnia erekcję i podnosi po-
ziom testosteronu.

3X WlĘKSZY POTENCJAŁ  
W SYPIALNI

Pełna kuracja pozwala zmniejszyć gru-
czoł prostaty, a  także zwiększyć chłon-

Już 10 tys. mężczyzn odzyskało doskonałą potencję dzieki temu preparatowi

LIMITOWANA 
ILOŚĆ ZESTAWÓW 
PROMOCYJNYCH 

Męski sposób na
MĘSKIsposób na  PROSTATĘ!Dariusz B.  Wrocław

Schorzenia prostaty
ODZYSKAJ SEKSUALNY POTENCJAŁ SPRZED LAT

Prof. Carl Neumann, urolog

Twórca nowatorskiej formuły 
eliminującej problemy 
z męskością wyjaśnia:

„Prostata może szwankować z różnych po-
wodów, w każdym wieku. Dzięki nowator-
skiej metodzie możliwe jest błyskawicznie 
i  trwale wzmocnienie potencji w  48 go-
dzin. Kuracja jest przełomowa, z  powo-
dzeniem zastępuje bowiem biostymula-
cję laserową prostaty. Zmniejsza przerost 
gruczołu krokowego bez bólu, zabiegów 
i żadnych krępujących wizyt u urologa”.

TURBODOŁADOWANIE 
TWOJEJ MĘSKOŚCI

Przerywany strumień moczu, budząca 
w nocy potrzeba skorzystania z toalety i słab-
szy wzwód na początku nie wyglądają groźnie. 
Tymczasem lekceważony rozrost prostaty do-
prowadza do uciążliwych dolegliwości, które 
negatywnie wpływają na pewność siebie każ-
dego mężczyzny.

W GRUPIE RYZYKA JEST  
KAŻDY MĘŻCZYZNA – TY TEŻ
W GRUPIE RYZYKA JEST  
KAŻDY MĘŻCZYZNA – TY TEŻ

Stosując nowe kapsułki, można:
Zmniejszyć przerost prostaty
Wzmocnić potencję i przedłużyć 
erekcję o 50–60 minut
Odzyskać stałą gotowość  
do stosunku

ü
ü
ü

,,Mężczyźni często wstydzą się przyznać, 
że mają problem z prostatą. Gdy mój mąż 
pierwszy raz zażył ten preparat, nasz seks 
był nieziemski. Teraz namiętne noce są już 
naszą codziennością, a  ja nie zamieniła-
bym go na żadnego innego kochanka. Ko-
rzyści z kuracji odczujecie oboje – i to bar-
dzo intensywnie!”
Marta, 31 lat, Poznań

Zadbaj o swojego mężczyznę!

ność ciał jamistych penisa aż o  połowę. 
Większość mężczyzn stosujących nową 
formułę już po kilku dniach odzyskuje 
pełny wzwód, silne erekcje oraz komfort 
korzystania z toalety.

Problemy z  osiągnięciem pełnej 
erekcji, a  do tego trudności z  od-

dawaniem moczu... Wstyd i  przerażenie – 
mam dopiero 43 lata, a penis już nie działa, 
jak należy? Na szczęście po kuracji wszyst-
ko wróciło do normy, a  w  łóżku znów jest 
ogień! Polecam.

Dariusz B., Wrocław

„Po kuracji mogę  
nawet 4x z rzędu!”

GWARANCJA 100%
SATYSFAKCJI100%

« «

««

«

SATYSFAKCJI

GWARANCJA

100% DYSKRECJI
Przesyłka zostanie dostarczona do rąk 
własnych, w opakowaniu, które  
w żaden sposób nie  
zdradza jego zawartości.  
Twoje dane osobowe  
zostaną usunięte  
z systemu tuż po  
dostarczeniu przesyłki.

Pierwszym 150 osobom, które zadzwonią do 5 KWIETNIA 2019 r., przysługuje specjalna zniżka!
Otrzymasz wówczas preparat prof. Neumanna za 317zł 97zł (przesyłka GRATIS)!  

Zamawianie jest bezpieczne, ponieważ płatność następuje dopiero po otrzymaniu przesyłki.

70% TANIEJ DLA PIERWSZYCH 150 OSÓB

81 300 33 25(
Liczba promocyjnych opakowań jest ograniczona!

Oferta ważna do 5 kwietnia 2019
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00,  Zwykłe połączenia lokalne bez dodatkowych opłat.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Piaseczyńska Fundacja Ekologicz-
na organizuje Ogólnopolskie Turnieje 
Maszyn Wodnych i Wiatrowych od 2012 
roku. Konkursy są kierowane do uczniów 
szkół podstawowych oraz średnich 
i odbywają się dwa razy w roku: wodny 
wiosną, wiatrowy jesienią. Zadaniem 
uczestników jest zbudowanie turbiny 
przetwarzającej energię wiatru lub 
wody na energię mechaniczną. Dzięki 
swojemu praktycznemu charakterowi, 
konkurs pozwala uczestnikom posze-
rzyć wiedzę z zakresu fizyki, mechaniki 
oraz odnawialnych źródeł energii.

Z Olkusza wystartowały cztery drużyny (skład 
drużyn od jednej do trzech osób) wszystkie pod 
opieką nauczycielki fizyki mgr Moniki Bzdyry. 
Radosław Wiśniewski uczeń klasy VII b Szkoły 
Podstawowej nr 5 (wychowawca Marta Rdest) 
zajął pierwsze miejsce w etapie rejonowym z wyni-
kiem 8,422 s w konkurencji MOC (który odbył się 
w Katowicach 15.03.2019 r.). Wynik, który uzyskał 
Radosław w swojej kategorii wiekowej był lepszy od 
wyniku uzyskanego przez drużynę, która wygrała 
zeszłoroczny turniej w Piasecznie.

W Turnieju Maszyn Wodnych turbiny wykonane 
przez zawodników konkurują w dwóch niezależnych 
kategoriach „MOC” i  „WYDAJNOŚĆ”. Zadaniem 
turbiny wykonanej przez uczniów jest podniesienie 
5 kilogramowego ciężarka na wysokość 2 metrów. 
W konkurencji „MOC” wygrywa zespół, który wykona 
zadanie w najkrótszym czasie. W konkurencji „WY-
DAJNOŚĆ” zwycięża drużyna, która zużyje najmniej 
wody.

W  dwóch ostatnich Turniejach wzięło udział 
łącznie blisko 2000 uczniów i  nauczycieli z  całej 
Polski, którzy zbudowali 330 turbin wiatrowych 
i wodnych. Liczby te przedstawiają jedynie osoby 

przyjeżdżające na eliminacje. Jednak w  przygo-
towania do konkursu zaangażowane jest szersze 
grono uczniów i pracowników szkolnych, nauczycieli, 
dyrektorów, a także rodziców.

Uczestnictwo w  turnieju ma poprzez naukę 
i zabawę zachęci uczniów do:
•	 poszerzania wiedzy z  zakresu energetyki, 

w  szczególności tematyki OZE (odnawialne 
źródła energii)

•	 zainteresowania zagadnieniami technicznymi 
(fizyka, technika, mechanika)

•	 współzawodnictwa i doskonalenia umiejętności 
majsterkowania

•	 dzielenia się własnymi spostrzeżeniami i innowa-
cyjnymi rozwiązaniami z rówieśnikami.

Wielki Finał odbędzie się 6 kwietnia w Piasecznie.

Monika Bzdyra

VIII Ogólnopolski  
Turniej Maszyn Wodnych

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N ET E K S T  S P O N S O R O W A N Y

Trwa głosowanie w BO Bukowna!
BuKOWNO

Wiola�Woźniczko

21 zadań mają do wyboru mieszkań-
cy Bukowna w tegorocznej edycji 
Budżetu Obywatelskiego. Głosowa-
nie potrwa do 7 kwietnia.

W tym roku mieszkańcy zgłosili 
22 propozycje. Zgłoszone zadania pod 
względem formalnym i merytorycznym 
oceniła powołana przez burmistrza 
komisja. W rezultacie do głosowania 
trafiło 21 wniosków.

Każdy mieszkaniec Bukowna, 
który ma skończone lub skończy 
w tym roku 16 lat, może zagłosować 
na jedno zadanie okręgowe (w okręgu, 
w którym mieszka) i na jedno zadanie 
ogólnomiejskie.

Głosować można pisemnie (na 
karcie do głosowania dostępnej w bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Bukownie, 
Biuro Podawcze (parter) w godzinach 
pracy urzędu) lub elektronicznie na 
formularzu interaktywnym za pośred-
nictwem portalu www.bukowno.bu-
dzet-obywatelski.org 

Do wyboru są cztery 
zadania ogólnomiejskie: 

„W bajkowym Bukownie” - pro-
jekt wsparcia skierowany do rodzin 
z dzieckiem z niepełnosprawnością 
z miasta Bukowno przy współpracy 
Miejskiej Biblioteki.

Cykl spotkań terapeutyczno - ak-
tywizujących. Dodatkowo planuje się 
utworzenie kina plenerowego oraz zor-
ganizowanie dla miszkańców kon-
ferencji szkoleniowej „Poznaj mnie 
i moje zachowania”. Projekt ma na 
celu integrację dzieci niepełnospraw-
nych z rówieśnikami w formie wspól-
nych spotkań i zabaw. 

„Wakacyjne kino plenerowe 
w Bukownie”

Projekt obejmuje realizację 10. 
darmowych pokazów filmowych na 
placu przed urzędem miasta oraz na 
stadionie miejskim w Bukownie. Ce-
lem projektu jest integracja mieszkań-
ców oraz zapewnienie interesującej, 
cyklicznej atrakcji w miesiącach wa-
kacyjnych dla rodzin, bukowian oraz 
turystów.

Dalszy rozwój infrastruktury 
turystycznej miasta 

Przedłużenie spływu kajakowe-
go do mostu na drodze pożarowej nr 
74 zwanej dawniej ponoć „Cesarskim 
gościńcem”. Zadanie obejmuje zakup 
sześciu kajaków i umożliwienie chęt-
nym przepłynięcia kajakiem dodatko-
wego, dłuższego o około 4 kilometry 
i niewątpliwie trudniejszego odcinka 
rzeki Sztoły.

Doposażenie jednostek OSP Bu-
kowno Miasto, OSP Stare Bukowno, 
OSP Bukowno Bór w sprzęt pożar-
niczy, mundury oraz remont sali 
szkoleniowej i MDP

Doposażenie jednostki OSP Bu-
kowno Miasto w sprzęt typu: zestaw 
kominiarski, pilarki STHIL, sprzęt do 
działań ratowniczych. Jednostka za-
kupi również mundury specjalne, buty 
oraz rękawice; planuje też przeprowa-
dzić remont sali szkoleniowej oraz sa-
li Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 

Mieszkańcy mogą 
głosować na następujące 

zadania okręgowe:
Okręg Nr 1 (Podlesie)

Integracja cyfrowo-kulinarna 
Projekt polega na wymianie przesta-
rzałego sprzętu i uzupełnienie bra-
kujących szafek do przechowywania 
akcesoriów używanych do organizacji 
i obsługi integracyjnych spotkań oko-
licznościowych mieszkańców (Dzień 
Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, 
Mikołajki, itp.).

Okręg Nr 2 (Bór z Przeniem)
Budowa altany rekreacyjnej 
Budowa dwóch altan o wymiarach 
wraz z dwoma kompletami stołów i ła-
wek na placu w okolicy boisk spor-
towych przy dawnej szkole przy ul. 
Wiejskiej. Dzięki temu powstanie miej-
sce spędzania czasu mieszkańców 
podczas imprez plenerowych czy ro-
dziców przebywających na placu ze 
swoimi pociechami.

Okręg Nr 3 (Centrum Południe)
Parking przy ul. Kościuszki w re-
jonie skrzyżowania z ul. Słoneczną 
Ułożenie kostki brukowej na parkin-
gu w celu poprawy bezpieczeństwa 
ruchu, co dotyczy mieszkańców Bu-
kowna oraz turystów przyjeżdżających 
w celach rekreacyjnych.

Budowa tężni solankowej 
Budowa tężni na terenie MOSiR – 
u przy Domu Turysty „Tramp”, jako 
uzupełnienie terenu rekreacyjnego 
południowej części miasta. Projekt 
obejmuje również położenie płytek 
chodnikowych wokół tężni oraz mon-
taż 4 ławek.

Okręg Nr 4 (Centrum Północ)
Magiczny dywan dla wychowan-
ków Świetlicy Środowiskowej 
w Bukownie 
Doposażenie Świetlicy Środowiskowej 
w Bukownie w urządzenie interak-
tywne projekcyjne pełniące funkcje 
podłogi multimedialnej. Projektor za-
instalowany pod sufitem tworzy wirtu-
alny „magiczny dywan” łączący wiele 
różnorodnych środków przekazu: ob-
razy, teksty, animacje, muzykę, co 
zdecydowanie wspomaga rozwój psy-
chofizyczny dziecka.

Ze sztuką przez 24 godziny - gablo-
ty wystawiennicze na placu Cen-
trum Kultury 
Zakup gablot wystawowych, zewnętrz-
nych na konstrukcji wolnostojącej 

w celu zwiększenia zasięgu usług ofe-
rowanych przez Centrum Kultury im. 
Jana Pawła II w Bukownie (zapowie-
dzi koncertów, wystaw czy spotkań 
autorskich w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej). Ponadto umożliwią tworzenie 
mini wystaw plenerowych.

Zakup szafek dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Bukownie 
Podniesie to komfort pobytu ucznia 
w szkole i zapobiegnie zjawisku nad-
miernego przeciążenia tornistrów. Re-
alizacja zadania wpisze się w program 
profilaktyki zdrowotnej, zapobiegając 
schorzeniom i chorobom kręgosłupa. 
Poza tym solidne, kolorowe i estetycz-
ne szafki staną się ozdobą szkolnych 
korytarzy.

Modernizacja placu zabaw „Cen-
trum” - między ulicami Nową 
i Wyzwolenia 
Montaż nowych urządzeń: huśtaw-
ki podwójnej, piaskownicy, karuzeli, 
bujaka, huśtawki ważki, ławki, ko-
sza. Miejsce to ma być bardziej przy-
jazne dla dzieci i bardziej estetyczne 
dla miasta.

Wyposażenie placu zabaw w Bukow-
nie przy ul. Sienkiewicza 
Montaż nowoczesnych atestowanych 
urządzeń. Na realizacji projektu zy-
ska najbardziej najmłodsze pokolenie 
mieszkańców Bukowna, w szczególno-
ści z osiedla Działek. Ponadto z placu 
jako miejsca wypoczynku będą mogli 
skorzystać opiekunowie.

Odnowienie i modernizacja istnie-
jącego placu zabaw przy ul. Szkol-
nej w Bukownie 
Prace polegające m. in. na: wymianie 
drewnianego ogrodzenia na panelowe 
metalowe, zniszczonych ławek oraz 
łańcuchów przy huśtawkach, kory-
towaniu terenu placu zabaw, wyłoże-
niu „bezpiecznej nawierzchni” płytami 
SBR. Realizacja projektu zdecydowa-

nie poprawi wizerunek obiektu, także 
całego osiedla mieszkaniowego oraz 
zapewni bezpieczeństwo dzieciom ko-
rzystającym z placu.

„Bukowno na kółkach” - Letnie 
warsztaty z nauki jazdy na hulaj-
nodze/rolkach/bmx /longboard/ 
deskorolce 
Organizacja wakacyjnych warszta-
tów (18 dni) na placu przy Urzędzie 
Miejskim. Projekt obejmuje wynajęcie 
mobilnych przeszkód i zakup sprzętu 
(kaski, ochraniacze, rolki, deskorol-
ki, hulajnogi) który mógłby być wy-
korzystany przy kolejnych edycjach 
projektu. 

Doposażenie placu zabaw przy Miej-
skim Przedszkolu w Bukownie w ze-
staw zabawowy „Darek” wraz ze 
strefą bezpieczeństwa z nawierzch-
ni piaskowej
Zamontowanie urządzenia do zabaw 
ruchowych na powietrzu pn. Zestaw 
,,Darek” wraz z bezpiecznym podło-
żem piaskowym w jego strefie funk-
cjonalnej. To urządzenie zabawowe 
spełnia kilka funkcji na stosunko-
wo małej powierzchni, a składa się 
z pięciu elementów: narożnej ścianki 
wspinaczkowej, schodków wejścio-
wych, podestu z małym sklepikiem, 
zadaszonej wieży i zjeżdżalni.

Profesjonalny monitoring i alarm 
jako skuteczne zabezpieczenie bu-
dynku użyteczności publicznej - re-
mizy OSP Bukowno Miasto
Zakup alarmu i profesjonalnego ze-
stawu do monitoringu w skład któ-
rego wchodzi: rejestrator, kamery, 
dysk twardy oraz akcesoria; montaż 
całego zestawu na budynku jednost-
ki OSP Bukowno Miasto. Wynikiem 
realizacji tego zadania będzie sku-
teczne zabezpieczenie budynku uży-
teczności publicznej - remizy OSP 
Bukowno Miasto.

Budowa zjazdu linowego (tyrolki) 
przy ul. Leśnej
Budowa tyrolki wraz ze strefa bez-
pieczeństwa na działce obok placu 
zabaw „Leśne Marzenia” oraz siłow-
ni zewnętrznej „Aktywni na co dzień”. 
Będzie to uzupełnienie terenu rekre-
acyjnego zapewniające aktywny wypo-
czynek na świeżym powietrzu dzieci 
i dorosłych.

Okręg nr 5 (Wodąca)
Dobry plac
Odwodnienie i wymiana nawierzch-
ni placu za budynkiem filii MOK – u, 
ustawienie doniczek z roślinnością.

Okręg nr 6 (Stare Bukowno 
z Przymiarkami) 

Modernizacja placu zabaw w Miej-
skim Przedszkolu w Bukownie przy 
u. Sławkowskiej w zestaw do zabaw 
psychoruchowych
Montaż zestawu „Hipcio 5” ze zjeżdżal-
nią, w celu polepszenia warunków do 
rozwoju psychoruchowego dzieci pod-
czas ich pobytu na świeżym powietrzu 
oraz stworzenia atrakcyjnych warun-
ków do zabawy i rozrywki, w bezpiecz-
nym, przyjaznym i estetycznym dla 
dziecka otoczeniu.

Impuls życia
Zakup oraz montaż specjalnej kap-
suły wraz z automatycznym defibry-
latorem AED na elewacji budynku 
remizy OSP Stare Bukowno. Podłącze-
nie kapsuły do istniejącego systemu 
alarmowania strażaków-ratowników 
OSP tj. wiadomość SMS oraz syrenę 
elektroniczną. Zakup szkoleniowego 
defibrylatora AED.

Magistrat przypomina, że do re-
alizacji przeznaczone będą te zadania, 
które w głosowaniu mieszkańców uzy-
skają największą bezwzględną ważną 
ilość głosów. Suma ich zweryfikowa-
nej wartości musi mieścić się w środ-
kach przyznanych dla danego okręgu 
lub dla puli środków ogólnomiejskich.
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Oddaj potrzebującym – nie fiskusowi!
W POWIECIE OLKUSKIM DZIAŁAJĄ ORGANIZACJE, KTÓRE NA CO DZIEŃ POMAGAJĄ WIELU OSOBOM. JEŚLI 

CHCECIE JE WSPOMÓC, WYSTARCZY W ODPOWIEDNIEJ RUBRYCE ZEZNANIA PODATKOWEGO WPISAĆ 
NAZWĘ I NUMER KRS. W TYM ROKU 1 PROCENT MOŻNA PRZEKAZAĆ NASTĘPUJĄCYM ORGANIZACJOM:

g STOWARZYSZENIE OTWARTYCH SERC 
AKTYWNYCH KOBIET (S.O.S.) W OLKUSZU 
Stowarzyszenie pomaga osobom 
niepełnosprawnym aktywnie uczestniczyć w życiu 
społeczności, promuje ich osiągnięcia, wspiera 
je w znalezieniu pracy. Prowadzi także Warsztaty 
Terapii Zajęciowej. 
Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet 
(S.O.S.) w Olkuszu 
KRS 0000016137

g OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OLKUSZU 
Olkuska OSP należy do Krajowego Systemu 
Ratownictwa Technicznego i Drogowego. 
Strażacy zajmują się również zabezpieczaniem 
szlaków komunikacyjnych. Uczestniczą w akcjach 
poszukiwawczych i porządkowych, organizują 
konkursy dla uczniów. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Olkuszu 
KRS 0000037823

g STOWARZYSZENIE „ZIEMIA KLUCZEWSKA” 
W KLUCZACH 
Organizacja wspiera działania edukacyjne, 
rozwijające pasje  i zainteresowania 
dzieci i młodzieży wszystkich szkół gminy 
Klucze, pomaga również dzieciom chorym 
i niepełnosprawnym. 
Stowarzyszenie „Ziemia Kluczewska” w Kluczach 
KRS 0000056335

g POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY 
SPORTOWE W OLKUSZU 
Organizacja zrzesza kluby sportowe z powiatu 
olkuskiego. Środki pozyskane z odpisów 
podatkowych przeznaczane są na działalność 
ludowych zespołów sportowych, m. in. na 
organizację zawodów. 
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 
w Olkuszu 
KRS 0000075550

g CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE 
DOBROCZYNNE 
W głównej siedzibie Stowarzyszenia w Kluczach 
działa schronisko dla osób bezdomnych 
oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób 
niepełnosprawnych. Organizacja angażuje się 
w akcje charytatywne, wspiera bezrobotnych.  
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne 
KRS 0000087073

g STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI 
WITERADÓW „RAZEM” 
Głównym celem Stowarzyszenia jest m. in. 
wspieranie wszechstronnego rozwoju Witeradowa 
i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 
Organizacja zabiega o środki na rzecz pomocy 
osobom niepełnosprawnym. Promuje też aktywny 
wypoczynek. 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Witeradów „Razem” 
KRS 0000216240

g KLUB SPORTOWY „FLIKA” 
Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Klub 
prowadzi zajęcia taneczne w przedszkolach 
i szkołach, organizuje imprezy sportowe, wspiera 
talenty sportowe. Współpracuje z klubem „Kubuś” 
na osiedlu Słowiki. 
Klub Sportowy „Flika” 
KRS 0000445561

g POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ  
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ  
KOŁO W WOLBROMIU 
Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim 
integracją osób niepełnosprawnych z lokalną 
społecznością. Przy wsparciu miejscowego 
samorządu prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno 
- Edukacyjno - Wychowawczy oraz Warsztaty 
Terapii Zajęciowej. 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolbromiu 
KRS 0000323834

g STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY, 
KULTURY I POMOCY SPOŁECZNEJ  
„WSZYSCY DLA WSZYSTKICH” 
Wspieranie rozwoju nauki, wychowania, 
upowszechnianie kultury, integracja osób 
niepełnosprawnych z młodzieżą z różnych 
środowisk – tym przede wszystkim zajmuje się 
Stowarzyszenie. Prowadzi również Osiedlowy Klub 
„Przyjaźń”. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty, Kultury 
i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” 
KRS 0000219768

g STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA 
W OLKUSZU 
Głównym celem Stowarzyszenia jest szeroko 
rozumiana opieka nad olkuskimi organami. 
Organizacja angażuje się w ich promocję 
organizując koncerty organowe, konferencje oraz 
wyjazdy studyjne. Pozyskuje również fundusze na 
renowację organów. 
Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów 
Hansa Hummla w Olkuszu 
KRS 0000240900

g STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO - 
GOSPODARCZEGO „KLUCZ” 
Stowarzyszenie działa głównie w sferze pomocy 
społecznej, przeciwdziała ubóstwu, patologiom 
i wykluczeniu społecznemu. Zajmuje się szeroko 
rozumianą profilaktykę środowiskową, działa 
na rzecz zwalczania bezrobocia, promuje ideę 
wolontariatu. Prowadzi Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Kolbarku.
Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju Społeczno - Gospodarczego „Klucz” 
KRS 0000160271

g STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE  
„RES SACRA MISER” W OLKUSZU 
Stowarzyszenie prowadzi Centrum Wolontariatu 
oraz Centrum Rehabilitacji. Pomaga rodzinom 
z niepełnosprawnymi dziećmi. Organizuje akcje 
charytatywne, zajmuje się również wydawaniem 
żywności potrzebującym. Od września będzie 
prowadzić dla dzieci niepełnosprawnych 
Przedszkole Terapeutyczne „sMYkałka” 
w Bukownie. 
Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” 
w Olkuszu 
KRS 0000171499

g FUNDACJA WSPIERANIA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
IM. STANISŁAWA SZCZEPANOWSKIEGO
KRS 0000550718

g STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 
IMBRAMOWIC „DŁUBNIA U ŹRÓDEŁ” 
Organizacja działa na rzecz wszechstronnego 
i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 
Zajmuje się m. in. aktywizacją mieszkańców wsi, 
ochroną przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz 
promocją zdrowego stylu życia.  
Stowarzyszenie Przyjaciół Imbramowic „Dłubnia 
u źródeł” 
KRS 0000265998

g POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB 
Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  
KOŁO W OLKUSZU 
Stowarzyszenie działa na rzecz i w imieniu 
osób z upośledzeniem umysłowym, ich rodzin 
oraz opiekunów prawnych, prowadzi Ośrodek 
Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy. 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olkuszu 
KRS 0000371992

g ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO  
HUFIEC OLKUSZ 
W rubryce cel szczegółowy należy wpisać ZHP 
Hufiec Olkusz (Urząd Skarbowy przekazuje 
kwotę 1 proc. na konto Chorągwi Krakowskiej 
ZHP, a Chorągiew przesyła ją dalej do Hufca 
Olkusz i jego jednostek. Można również wskazać 
konkretną drużynę).  
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Olkusz 
KRS 0000273492

g POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO 
POWIATOWE OLKUSZ 
Organizacja działa na rzecz osób całkowicie 
niewidomych, niewidomych z dodatkową 
niepełnosprawnością oraz słabowidzących. 
Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe 
Olkusz 
KRS 0000088851

g FUNDACJA „SKRZYDLATY PIES”
Fundacja opiekuje się bezdomnymi zwierzętami, 
pośredniczy w adopcjach zwierząt różnych 
gatunków, propaguje kastrację zwierząt nie 
hodowlanych. Zajmuje się również doradztwem 
- skupia specjalistów i i ludzi z wieloletnim 
doświadczeniem w opiece nad zwierzętami. 
KRS 0000406555

g STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W SIENICZNIE”KRZESIWO” 
Stowarzyszenie realizuje różne działania na 
rzecz szkoły oraz integracji i rozwoju lokalnego 
środowiska. Zajmuje się m. in. wspomaganiem 
rozwoju działalności dydaktycznej i wychowawczej 
Szkoły Podstawowej w Sienicznie oraz poprawą 
stanu jej infrastruktury. 
KRS 0000471556 

O G Ł O S Z E N I E
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„Woda dla wszystkich”
olkusz

Wiola�Woźniczko

To hasło tegorocznych obchodów 
Światowego Dnia Wody. Z tej oka-
zji w olkuskim MOK – u odbyła się 
konferencja i drugi etap konkur-
su krasomówczego „ekoTEATR”, 
którego głównym organizatorem 
było Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu. 
Najlepsze szkoły otrzymały zdro-
je wodne.

Zanim zaproszeni goście obejrze-
li szkolne występy, o idei Dnia Wody 
opowiedziała Agata Kanpik, Powiatowy 
inspektor Sanitarny. - Stały dostęp do 
wody pitnej jest podstawową potrze-
bą i prawem każdego człowieka – ta-
kie przesłanie powinno towarzyszyć 
wszystkim rządom, ludziom, którzy 
decydują o tym, co dzieje się w każ-
dym kraju. Tylko 1 proc. słodkich wód 
nadaje się do spożycia. Zasobów wody 
mamy więc naprawdę niewiele. 200 
mln ludzi na świecie cierpi z pragnie-
nia – mówiła Agata Knapik.

Po części oficjalnej ubliczności 
zaprezentowały się szkoły z czterech 
gmin, na terenie których działa PWiK 
Sp z o. o. to zwycięzcy eliminacji, któ-
re w każdej z gmin odbyły się jeszcze 
w ubiegłym roku. 

Decyzją jury pierwsze miejsce 
zdobyły uczennice Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. J. Słowackiego w Wi-
teradowie: Emilia Latecka, Zuzanna 
Kubańska, Barbara Bąchór, Wiktoria 
Filarska i Maja Wróblewska. Przy-
znano również trzy wyróżnienia dla: 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bukow-
nie, Szkoły Podstawowej w Chechle 

i Zespołu Przedszkolno - Szkolnego 
w Krzykawie.

Każda z placówek otrzyma zdrój 
wodny podłączony bezpośrednio do 
sieci wodociągowej nowego systemu 
zaopatrzenia w wodę.

Wyróżnienia w postaci nagrania 
filmu ekologicznego i wycieczki do 
Warszawy otrzymały Zofia Mittmann 
i Oliwia Rogóż ze Szkoły Podstawo-
wej w Osieku.

Prezes Wodociągów Alfred Szylko 
zapowiedział, że konkurs będzie odby-
wał się cyklicznie. -To nowatorski, kre-
atywny konkurs krasomówczy, który 
zawdzięczamy bardzo pomysłowemu 
Panu Przemkowi Kani – dr hab., pro-
fesorowi nadzwyczajnemu na Wydzia-
le Teatru Tańca i Wydziale Aktorskim 
Akademii Sztuk Teatralnych im. S. 
Wyspiańskiego w Krakowie, Prezesowi 

Zarządu STL w Olkuszu. Dzięki swo-
jej bardzo obszernej wiedzy z zakresu 
teatrologii oraz ogromnemu doświad-
czeniu aktorskiemu stworzył wraz ze 
swoim Stowarzyszeniem oraz pozo-
stałymi współorganizatorami, inicja-
tywę która łączy ekologię z teatrem, 
sztuką i literaturą - mówi prezes Al-
fred Szylko.

Organizatorem konkursu było 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w Olkuszu Sp. z o. o., przy 
współudziale Stowarzyszenia Lite-
racko – Teatralnego w Olkuszu oraz 
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epide-
miologicznej w Olkuszu. Organizato-
rzy kierują szczególne podziękowania 
do dyrektor Beaty Soboń oraz całego 
zespołu Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Olkuszu za udostępnienie sali kino-
wej oraz fachowe wsparcie techniczne 
i merytoryczne, a także dyrektor Mari-
dzie Zoń oraz całemu zespołowi gastro-
nomicznemu olkuskiej „Budowlanki” 
za przygotowany catering.

Konkurs odbywał się pod hono-
rowym patronatem: prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie Kazimierza Koprowskie-
go, Małopolskiego Państwowego Wo-
jewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
Jarosława Foremnego, olkuskiego 
burmistrza Romana Piaśnika, bur-
mistrza Bukowna Mirosława Gaj-
dziszewskiego, wójta gminy Klucze 
Norberta Bienia oraz wójta gminy Bo-
lesław Krzysztofa Dudzińskiego.

To nie koniec obchodów Świato-
wego Dnia Wody. Druga część konfe-
rencji zaplanowano na 12 kwietnia. 
Wówczas poznamy laureatów kon-
kursu literacko – plastyczno - eko-
logicznego „Chrońmy źródła wody”.

Małżeńskie Złote Gody
olkusz

Piotr�Kubiczek

66 par z rąk burmistrza Romana 
Piaśnika odebrało „Medale Srebr-
nej Róży” przyznawane przez 
Prezydenta RP za 50 lat pożycia 
małżeńskiego. Jubileuszowa gala 
w Miejskim Domu Kultury po raz 
kolejny pokazała, że prawdziwa mi-
łość nigdy nie gaśnie – pomimo 
upływu lat i trudnej codzienności.

- Iść przez życie w pojedynkę bar-
dzo trudno, ale przeżyć pół wieku ra-
zem w miłości, szczęściu i smutkach 
to wielka sztuka. Dlatego pragnę Pań-
stwu bardzo pogratulować tej nieco-
dziennej umiejętności bycia razem. 
Życzę wszystkim, aby dalsze Wasze 

wspólne życie upływało w zdrowiu, 
radości i przy wdzięczności najbliż-
szych. Życzę także abyście doczekali 
Państwo kolejnych jubileuszy – mówił 
na wstępie do ponad setki małżonków 
szef olkuskiego magistratu. Do życzeń 
dołączył się Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Władysław Kamiński.

Medale przyznano wszystkim pa-
rom z terenu gminy Olkusz obchodzą-
cym 50-lecie pożycia małżeńskiego 
w ubiegłym roku. Odznaczenia trafi-
ły do par decyzją Prezydenta Andrzeja 
Dudy z 20 grudnia 2018 roku. Wręcze-
nie odznaczeń jak zawsze miało pod-
niosły charakter. Na małżonków czekał 
czerwony dywan, a oprócz „Srebrnych 
Róż” pary otrzymały dyplomy gratula-
cyjne, kwiaty oraz komplety zdrowot-
nych pościeli. Nie zabrakło również 
toastu za zdrowie oraz gromkiego „sto 

lat!”. O część muzyczną Złotych Go-
dów zadbał Chór Miejskiego Ośrodka 
Kultury działający przy Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku pod kierownictwem 
Mirosławy Nadymus.

Według małżonków z półwiecz-
nym stażem życia pod jednym dachem, 
nie ma konkretnej recepty na uda-
ny związek i szczęśliwą rodzinę. Jed-
nak jak zgodnie podkreślają seniorzy, 
w miłości chodzi o kompromisy i zro-
zumienie drugiej strony, tym bardziej 
w okresie starości, kiedy często ktoś 
staje się zależnym od drugiej połówki. 
- Młodzi, żyjcie po swojemu, chociaż 
biednie, ale zawsze godnie. Dbajcie 
o swoich bliskich i nie zapominajcie 
o tym co w życiu najważniejsze, czyli 
o ludziach – szepnął na ucho świętu-
jący z żoną pan Marian. Niech to bę-
dzie dobra lekcja dla początkujących.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odebrali:
Zofia i Józef Babiuchowie, Alicja i Jan Bargiełowie, Helena i Andrzej Bigajowie, Janina i Henryk Bigajowie, Janina 
i Stanisław Bieniowie, Irena i Kazimierz Bilczyńscy, Lidia i Henryk Cęckowie, Władysława i Bogdan Chrostowie, 
Zofia i Wacław Cieślikowie, Irena i Marian Cieślikowie, Danuta i Sylwester Ćwikowie, Cecylia i Jan Czartowie, 
Krystyna i Andrzej Dębcowie, Marianna i Jerzy Domoniowie, Danuta i Jan Drygałowie, Lucyna i Stanisław Dybi-
chowie, Barbara i Jerzy Głowaccy, Alina i Zdzisław Godyniowie, Zofia i Jerzy Golińscy, Ewa i Michał Gorajowie, 
Teresa i Marian Gorgoniowie, Barbara i Czesław Kajdowie, Maria i Zdzisław Kameczurowie, Ryszarda i Włady-
sław Kamionkowie, Maria i Tadeusz Kapusta, Irena i Ryszard Kluczewscy, Maria i Zdzisław Kołodziejczykowie, 
Stanisława i Zbigniew Koper, Danuta i Bolesław Kordaszewscy, Alicja i Czesław Kordaszewscy, Krystyna i Ignacy 
Królowie, Lucyna i Ryszard Kulawikowie, Teresa i Jan Kuligowie, Krystyna i Stanisław Luboniowie, Mieczysława 
i Edward Mączkowie, Anna i Władysław Miska, Teresa i Henryk Mosurowie, Teresa i Zbigniew Myszorowie, Janina 
i Leszek Pacholec, Maria i Władysław Pawełczykowie, Alicja i Zbigniew Pawlikowie, Alicja i Witold Piątkowie, Anna 
i Piotr Piątkowie, Zofia i Jan Petlicowie, Wiesława i Wincenty Pomierni, Adela i Marian Raglewscy, Anna i Wiesław 
Różanowscy, Bogusława i Marian Ruskowie, Zofia i Stefan Rzepkowie, Stanisława i Antoni Sewerynowie, Józefa 
i Stanisław Siołowie, Wiesława i Marian Skipiałowie, Józefa i Leszek Stochelowie, Barbara i Stanisław Stojakowie, 
Danuta i Jan Strzałkowie, Teresa i Władysław Stypułowie, Danuta i Tadeusz Sygułowie, Krystyna i Bolesław 
Szatanowie, Janina i Zenon Szymańscy, Jadwiga i Tadeusz Ślęzakowie, Zofia i Kazimierz Tarcholikowie, Halina 
i Damazy Tomaszewscy, Genowefa i Edward Trzcionkowscy, Krystyna i Franciszek Wojaczkowie, Halina i Jan 
Zadenccy, Anna i Bronisław Żurkowie.
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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.

Komisja 
Europejska  

w „Mechaniku”
olkusz

Wiola�Woźniczko

Przedstawiciele Komisji Europej-
skiej odwiedzili olkuski Zespół 
Szkól Nr 1. Goście z Brukseli przyje-
chali obejrzeć efekty wsparcia szkół 
zawodowych ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Po-
za Olkuszem byli również w dwóch 
szkołach w Krakowie.

 -Zaproponowałem, by przedsta-
wiciele KE zaczęli swoją wizytę od 
obejrzenia świetnych rezultatów tego 
wsparcia w ZS nr 1 w Olkuszu. Dzię-
kuję pani dyrektor Aldonie Nowickiej 
za ciekawą prezentację, szereg bardzo 
praktycznych uwag dotyczących syste-
mu edukacji i współpracy z przedsię-
biorcami oraz oprowadzenie gości po 
dobrze wyposażonych pracowniach. 
Wizyta będzie miała duży wpływ na 
to, ile środków na wsparcie szkolnic-
twa zawodowego Małopolska może do-

stać w latach 2020-2027. Na pewno 
preferencje będą dla szkół w których 
istnieją już Centra Kompetencji Za-
wodowych, w tym dla Olkusza - mówi 
Rafał Solecki, dyrektor Małopolskiego 
Centrum Przedsiębiorczości.

W „Mechaniku” reprezentanci Ko-
misji Europejskiej zwiedzili Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Kształ-
cenia Zawodowego. - Z nowocześnie 
wyposażonych pracowni korzystają 
nasi uczniowie, uczestnicy kwalifi-
kacyjnych kursów zawodowych dla 
dorosłych, a także najmłodsi miesz-
kańcy w ramach Akademii Młodego 
Technika. Na potrzeby lokalnego ryn-
ku pracy od kilku lat tworzymy klasy 
patronackie o określonych kierun-
kach, np. technik logistyk czy technik 
automatyk – opowiadała dyrektor ZS 
Nr 1 Aldona Nowicka.

Podczas wizyty goście mieli okazję 
dowiedzieć się również, jak wygląda 
współpraca szkoły z przedsiębiorcami 
oraz porozmawiać o unijnych projek-
tach realizowanych w „Mechaniku”.

W oczekiwaniu na remont stadionu
olkusz

Piotr�Kubiczek

Gminny Program Rewitalizacji Ol-
kusza w jednym ze swoich punktów 
ma ambitny plan renowacji obiek-
tów sportowych na Czarnej Górze. 
O początku prac mówiło się już 
kilka miesięcy temu, jednak jak 
do tej pory przy ul. 29-listopada 
zmieniło się tyle co nic. Do naszej 
Redakcji zaczęły docierać pierwsze 
głosy zniecierpliwienia i obaw, że 
tak długo wyczekiwana inwestycja 
jest zagrożona.

- Co z tym remontem stadionu? 
Prace miały ruszyć jeszcze jesienią, 
jest marzec, a na obiekcie nic się nie 
dzieje. Piłkarze muszą grać w okolicz-
nych wioskach, a boisko stoi odłogiem. 
Znany jest już konkretny plan i ter-
minarz robót? - pyta jeden z naszych 
Czytelników.

- Wkrótce ruszamy – uspokaja 
Michał Latos, rzecznik prasowy Urzę-
du Miasta i Gminy w Olkuszu. - Prace 
związane z rewitalizacją Czarnej Góry 
są na ostatnim etapie przygotowywa-
nia dokumentacji niezbędnej do ogło-
szenia przetargu. Prawdopodobnie 
początkiem kwietnia zostanie ogło-
szony przetarg na roboty budowlane. 
Samo postępowanie przetargowe może 
potrwać około miesiąca, a do tego na-
leży jeszcze dodać czas potrzebny na 
rozstrzygnięcie ewentualnych wątpli-
wości oferentów i podpisanie umowy. 
Realnie zatem na wbicie przysłowio-
wej „pierwszej łopaty” trzeba będzie 
poczekać do końca maja lub począt-
ku czerwca – dodaje przedstawiciel 
magistratu.

Według projektu, odnowiony 
stadion zyska dodatkowe boisko ze 
sztuczną nawierzchnią, a wokół pił-

karskiego pola gry pojawi się profesjo-
nalna bieżnia dla lekkoatletów. Na to 
wszystko potrzeba jednak sporo czasu, 
a gruntowna modernizacja obiektów 
wymusi na sportowcach rywalizację 
na innych stadionach. Domem w zma-
ganiach o punkty dla piłkarzy KS-
-u oraz Słowika będzie w najbliższym 
czasie Osiek. Nie jest to komfortowa 
sytuacja dla obu klubów, które tak na-
prawdę teraz wszystkie swoje mecze 
ligowe rozgrywać będą na wyjeździe.

- Wiedzieliśmy dobrze, że w tym 
roku rewitalizacja zostanie rozpoczęta, 
dlatego nie łudziliśmy klubów sporto-
wych perspektywą rozegrania sezonu 
na stadionie na Czarnej Górze i z wy-
przedzeniem ostrzegaliśmy o tym, że 
będzie to niemożliwe. Nieekonomiczne 
byłoby również przygotowywanie ca-
łej infrastruktury do sezonu z pełną 
świadomością, że przygotowania te 
zostaną zniweczone rozpoczynający-
mi się niedługo później pracami bu-
dowlanymi – zaznacza Michał Latos.

Cały projekt rewitalizacji Parku 
Czarna Góra opiewa na kwotę prze-

kraczającą 14 milionów złotych. W ra-
mach przebudowy głównego boiska do 
piłki nożnej o nawierzchni trawiastej 
zostaną zmodernizowane istniejące 
bramki, usunięta zostanie warstwa 
humusu z drenażem z przebudowy-
wanego boiska i nawierzchnia żużlo-
wa, zlikwidowane zostaną częściowo 
sieci uzbrojenia terenu, a moderniza-

cji doczekają się też mocno wysłużone 
trybuny. Dodatkowo w planach jest 
wykonanie podbudowy oraz utworze-
nie nawierzchni z ziemi organicznej, 
instalacja odwodnienia boiska i insta-
lacja wodociągowa. Przy boisku staną 
ponadto maszty oświetleniowe i nowo-
czesne ławki rezerwowych. Gruntow-
nie zmodernizowany obiekt piłkarski 
będzie miał wymiary 110x70 m.

W ramach projektu powstanie 
400-metrowa bieżnia okrężna z syn-
tetyczną nawierzchnią, a wokół niej 
staną skocznie do skoku wzwyż, sko-
ku o tyczce, skoku w dal i trójskoku, 

powstanie rzutnia do pchnięcia ku-
lą, a także rzutów dyskiem i oszcze-
pem. Nie zabraknie rowu z wodą do 
biegów z przeszkodami oraz strefy 
do rozgrzewki. Wszystko po to, aby 
w przyszłości Olkusz mógł być or-
ganizatorem związkowych zawodów 
lekkoatletycznych.

Nowe oblicze zyska ponadto bo-
isko treningowe vis a vis kortów te-
nisowych, które tak naprawdę od 
jakiegoś czasu trudno w ogóle było 
nazwać boiskiem. Bardziej pasują-
cym twierdzeniem był po prostu teren 
zielony. W tym miejscu przewidziane 
jest boisko piłkarskie ze sztuczną 
nawierzchnią (o wymiarach 100x60 
m), które zostanie wyposażone w pił-

kochwyty, ławki rezerwowych oraz 
maszty oświetleniowe. Dzięki temu 
obiektowi piłkarzom niestraszna bę-
dzie nawet kiepska pogoda. W znaczny 
sposób zostanie też odciążona główna 
płyta z naturalną trawą.

Na gruntownym remoncie Czar-
nej Góry zyskają nie tylko sportowcy, 
ale również mieszkańcy szukający 
aktywnego odpoczynku. Uporządko-
wana zostanie roślinność, powstaną 
ścieżki pieszo-rowerowe oraz alejki do 
jazdy na rolkach, będą place zabaw, 
siłownia pod chmurką, altanki i in-
ne elementy małej architektury – tak 
przynajmniej można wyczytać z obo-
wiązującego planu.

Prace związane z rewitalizacją 
Czarnej Góry, według zapewnień pły-
nących z ratusza, ruszą jeszcze w tym 
roku, choć pierwotnie ich początek 
planowano na rok ubiegły. Wartość 
projektu szacuje się na 14 394 602,66 
zł, z czego kwota dofinansowania ze 
środków unijnych wynosi aż 9 188 
421,30 zł. Pozostała kwota została 
wygospodarowana z budżetu Gmi-
ny Olkusz.

KUPIĘ - SPRZEDAM

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

ręki, płacę najlepiej. Tel.(512)898278.

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

USŁUGI
 ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA 

"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewicza 
19 (naprzeciwko “Victorii”). Tel.
(32)6413433, (643)0987, (606)306841, 
oferuje: oprawy tradycyjne - twarde 
(duża ilość kolorów), bindowanie, ter-
mobindowanie, bigowanie, złocenie 
metodą termodruku.

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

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

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

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

BUDOWLANE

 ǧ Malowanie pomieszczeń 
i domów. Malarz fachowiec.  

Tel.(799)914521.

ELEKTROTECHNICZNE

 ǧ Naprawa telewizorów.  
Tel.(791)849525.

FINANSOWO - PRAWNE

 ǧ Lombard Tomasz Kiełtyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne: pon.- sob. 

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 Napis LOVE wynajem na wesela. 
Tel.(501)205103.

 ǧ WESELA - obsługa muzyczna - DJ, 
prezenter - imprezy okolicznościowe 
- zawodowo. www.pbmuzyka.pl  
Tel.(501)384356.

 ǧ FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 
30. Najszybsze i najtańsze zdjęcia 

do dokumentów w 3 minuty + 
retusz gratis (możliwość dojazdu 

do klienta). Tel.(600)057911, 
(692)736760.

MOTORYZACJA
 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA I PRO-

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

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

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

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

 ǧ Skup katalizatorów samochodo-
wych i monolitu z katalizatorów,  
Tel.(503)305572.

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

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

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

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

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

NIERUCHOMOŚCI
 ǧ Lokal do wynajęcia przy  

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

 ǧ Do wynajęcia obiekt w bardzo 
dobrej lokalizacji, Olkusz, ul. Rabsz-
tyńska (pod przedszkole, gabinety 
lekarskie, biura, sklep, mieszkania 
pracownicze). Tel.(509)020901.

PRACA
 ǧ Przyjmę do biura spedytora na 

transport międzynarodowy, znajo-
mość 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 40 lat, wykszałcenie wyższe 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.

 ǧ Przyjmę krawcową w pełnym  
lub niepełnym wymiarze godzin, 
emerytka lub rencistka.  
Tel.(32)6411640, (501)077392.

RÓŻNE
 ǧ Stoisko nr 3 zaprasza na zakupy! 

W sprzedaży: nowa wiosenna kolek-
cja spodni dżinsowych, eleganckich, 
bawełnianych, kurtki przejściowe. 
Polscy producenci, konkurencyjne 
ceny. Targowisko ul. Sławkowska:  
wt, pt. i sob. do godz. 13.00.
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KALENDARIUM

29 marca
 ǧ 16:00�Robaczki�z zaginionej�dżungli�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Kurier�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Przemytnik�(2D�NAPISY)

30 marca
 ǧ 16:00�Robaczki�z zaginionej�dżungli�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Kurier�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Przemytnik�(2D�NAPISY)01�kwietnia
 ǧ 16:00�Robaczki�z zaginionej�dżungli�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Kurier�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Przemytnik�(2D�NAPISY)

02 kwietnia
 ǧ 16:00�Robaczki�z zaginionej�dżungli�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Kurier�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Przemytnik�(2D�NAPISY)

03 kwietnia
 ǧ 16:00�Robaczki�z zaginionej�dżungli�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Kurier�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Przemytnik�(2D�NAPISY)

29 marca
 ǧ 16:00�Robaczki�z zaginionej�dżungli�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:45�Witajcie�w Marwen�(2D�NAPISY)
 ǧ 18:00�Miłość�i Miłosierdzie�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Kino�na�Bis:�Bohemian�Rhapsody�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:15�Ciemno,�prawie�noc�(2D�PL)

30 marca
 ǧ 16:00�Robaczki�z zaginionej�dżungli�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:45�Witajcie�w Marwen�(2D�NAPISY)
 ǧ 18:00�Miłość�i Miłosierdzie�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Kino�na�Bis:�Zimna�wojna�(2D�PL)
 ǧ 20:15�Ciemno,�prawie�noc�(2D�PL)

31 marca
 ǧ 16:00�Robaczki�z zaginionej�dżungli�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:45�Witajcie�w Marwen�(2D�NAPISY)
 ǧ 18:00�Miłość�i Miłosierdzie�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Kino�na�Bis:�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3 
(2D�PL)

 ǧ 20:15�Ciemno,�prawie�noc�(2D�PL)
02 kwietnia

 ǧ 16:00�Robaczki�z zaginionej�dżungli�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:30�Miłość�i Miłosierdzie�(2D�PL)
 ǧ 17:45�Witajcie�w Marwen�(2D�NAPISY)
 ǧ 19:45�Kino�na�Bis:�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�
(2D�PL)

 ǧ 20:00�Ciemno,�prawie�noc�(2D�PL)
03 kwietnia

 ǧ 16:00�Robaczki�z zaginionej�dżungli�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:45�Witajcie�w Marwen�(2D�NAPISY)
 ǧ 18:00�Miłość�i Miłosierdzie�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Ciemno,�prawie�noc�(2D�PL)
 ǧ 20:15�Kino�na�Bis:�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�
(2D�PL)

04 kwietnia
 ǧ 16:00�Robaczki�z zaginionej�dżungli�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:45�Witajcie�w Marwen�(2D�NAPISY)
 ǧ 18:00�Miłość�i Miłosierdzie�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Ciemno,�prawie�noc�(2D�PL)
 ǧ 20:15�Kino�na�Bis:�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�
(2D�PL)

29 marca
 ǧ 09:30�-�14:30�Igrzyska�Powiatowe�Młodzieży:�Piłka�
Ręczna�Dziewcząt�i Chłopców

30 marca
 ǧ 08:00�-�15:00�Turniej�Ministrantów�w Halowej�Piłce�
Nożnej

31 marca
 ǧ 10:00�-�15:00�Charytatywny�Turniej�Halowej�Piłki�
Nożnej�na�rzecz�Maksa�z Olkusza

31 marca
 ǧ 18:00�X�Jubileuszowa�“Olkuska�Noc�Teatru”

02 kwietnia
 ǧ 11:00�Otwarcie�wystawy�“W OLKUSKIEJ�CHAŁUPIE”�
-�Centrum�Kultury,�ul.�Szpitalna�32

04 kwietnia
 ǧ 17:00�Wykład�w ramach�Olkuskiego�Uniwersytetu�
Trzeciego�Wieku

04 kwietnia
 ǧ 16:00�Książkowe�Ekspresje

01 kwietnia
 ǧ 13:00�-�15:00�Warsztaty�komputerowe�50+�(zajęcia�
w dwóch�grupach)�,�Filia�nr�3�ul.�Olkuska�8

02 kwietnia
 ǧ 11:00�-�13:00�Warsztaty�komputerowe�50+�(zajęcia�
w dwóch�grupach)�

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

03 kwietnia
 ǧ 09:00�-�15:00�Regionalne�Spotkania�Kół�Gospodyń�
Wiejskich

01 kwietnia
 ǧ 09:00�I GMINNY�KONKURS�„PIOSENKI�–�Z UŚMIE-
CHEM�”�pod�Honorowym�Patronatem�Wójta�Gminy�
Klucze�

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

29 marca
 ǧ 18:00�Wernisaż�wystawy�Krzysztofa�Rzeźniczka�

29 marca
 ǧ 15:00�-�16:00�Zajęcia�wokalne�z emisją�głosu�
 ǧ 16:00�-�17:00�Zdrowy�kręgosłup�
 ǧ 17:00�-�20:00�Klub�Wiarusy�01�kwietnia
 ǧ 18:00�-�18:50�Fitness�50+�

02 kwietnia
 ǧ 16:00�-�16:45�Zajęcia�taneczno-rytmiczne�dla�dzieci�
(grupa�do�6�lat)�

 ǧ 17:00�-�17:45�Zajęcia�taneczno-rytmiczne�dla�dzieci�
(grupa�powyżej�7�lat)�

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

 ǧ 18:00�-�18:50�BPU�-�zajęcia�fitness�
 ǧ 18:00�-�19:00�Plastyka�gr.�1�

03 kwietnia
 ǧ 16:00�-�18:00�Klub�Razem�
 ǧ 18:00�-�19:00�Plastyka�gr.�2�

04 kwietnia
 ǧ 16:00�-�17:00�Flika�Kids�-�Zajęcia�taneczne�(płatne)�
 ǧ 16:30�-�17:00�Język�angielski�(dzieci�6-7�lat)�
 ǧ 17:00�-�18:00�Flika�VIP�-�zajęcia�taneczne�(płatne)�
 ǧ 17:00�-�17:30�Język�angielski�(dzieci�8-9�lat)�
 ǧ 17:00�-�19:00�Słowikowe�metamorfozy�(Kosmetycz-
ka/Gotowanie)�

 ǧ 17:30�-�18:15�Język�angielski�(dzieci�10-12)�
 ǧ 18:00�-�18:50�Trening�interwałowy�

29 marca
 ǧ 16:00�-�16:45�Język�angielski�(dzieci�6-8�lat)
 ǧ 17:00�-�18:30�Siłownia01�kwietnia
 ǧ 17:00�-�18:00�Joga
 ǧ 18:00�-�19:00�Siłownia

02 kwietnia
 ǧ 16:15�-�17:00�Zajęcia�taneczne�dla�dzieci�z Agencja�
Eventową�La�Cultura�(zajęcia�płatne)�-�grupa�4-6�lat

 ǧ 17:00� -� 18:00� Klub� dyskusyjny� “Polska,� Europa,�
Świat”

 ǧ 17:00�-�18:00�Zajęcia�taneczne�dla�dzieci�z Agencją�
Eventową�La�Cultura�(zajęcia�płatne)�-�grupa�7-11�lat

 ǧ 18:00�-�19:30�Zajęcia�taneczne�dla�dzieci�z Agencją�
Eventową�La�Cultura�(zajęcia�płatne)�-�grupa�12-16�
lat

 ǧ 18:30� -� 19:30� Język� polski� dla� obcokrajowców� /�
Польська�мова�для�іноземців

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

03 kwietnia
 ǧ 16:00�-�17:30�Siłownia
 ǧ 16:30�-�17:30�Zajęcia�plastyczne�“Zrób�to�sam”
 ǧ 17:00�-�17:50�Język�angielski�(dzieci�9-13)
 ǧ 18:00�-�19:00�Język�angielski�dla�dorosłych
 ǧ 18:00�-�19:00�Zajęcia�ruchowe�z elementami�tańca�
(dawniej�Zumba)

04 kwietnia
 ǧ 17:00�-�17:50�Gimnastyka�dla�seniorów�-�gr.�1
 ǧ 17:00�-�17:50�Język�rosyjski�dla�dorosłych�(poziom�
podstawowy)

 ǧ 17:00�-�18:00�Malowanie�na�szkle�-�Malowanie�na�
szkle

 ǧ 18:00�-�18:50�Gimnastyka�dla�seniorów�-�gr.�2

 ǧ Zajęcia w Klubie Przyjaźń odbywają się zgodnie 

z harmonogramem zamieszczonym na stronie 

www.swdw.pl

31 marca
 ǧ 10:00�Koncert�chóru�“Enigma”�-�Kościół�w Klu-
czach



13Przegląd Olkuski | 29 marca 2019 |www.przeglad.olkuski.pl

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

Przewlekła obturacyjna choroba płuc 
(POCHP) to choroba powodująca zmniejszenie 
przepływu powietrza przez płuca, wywołana 
głównie przez dym tytoniowy, zanieczyszczenie 
powietrza, pył i chemikalia zawodowe. Pierwszy-
mi objawami jest duszność oraz nasilony kaszel 
z produkcją śluzu.  Według Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) w 2015 r. choroba spowodowała 
5% wszystkich zgonów na świecie a  obecnie 
znajduję się na trzecim miejscu wśród chorób 
będących przyczyną śmierci. POCHP jest cho-
robą nieuleczalną jednak odpowiednie leczenie 
i  rehabilitacja ma ogromny wpływ na poprawę 
jakości życia oraz jego wydłużenie.

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji 
im. Edmunda Wojtyły w  Jaroszowcu prowadzi 
kompleksową terapię dla osób chorych na prze-
wlekłe choroby płuc w tym na POCHP a skutecz-
ność prowadzonych procedur może potwierdzić 
własnymi badaniami. W  roku 2016 w  szpitalu 
przeprowadzono analizę wpływu rehabilitacji na 
wydolność fizyczną pacjentów chorujących na 
POCHP. Badaniu poddano 72 pacjentów, którzy 
w  pierwszej lub drugiej dobie pobytu zostali 
poddani 6-minutowemu testowi marszowemu 
(6-WTM). Pacjenci przebywali w  szpitalu przez 

okres trzech tygodni, podczas których korzy-
stali z  programu rehabilitacyjnego. Program 
obejmował: codzienną gimnastykę oddechową, 
edukację prawidłowego oddechu i  efektywnego 
kaszlu, zajęcia wzmacniające mięśnie oddechowe 
i  ćwiczenia ogólnokondycyjne, masaż wibracyj-
ny, oklepywanie klatki piersiowej oraz drenaż 
ułożeniowy ale również zabiegi z  fizykoterapii 
oraz z  inhalacji lekami rozszerzającymi oskrzela. 
Pod koniec pobytu w szpitalu ponownie poddano 
pacjentów 6-WTM a uzyskane wyniki porównano 
z wynikami z pierwszego testu. Uzyskane wyniki 
to: u 82 % pacjentów (59 osób) zaobserwowano 
poprawę, u 8,3%  (6osób)wynik nie uległ zmianie 
a  u  9,7 %  (7 osób)zaobserwowano pogorszenie 
jednak z tej grupy 4 osoby ze względu na przecho-
dzącą podczas pobytu infekcje nie uczestniczyła 
we wszystkich zajęciach.

Jednak największym dowodem skuteczności 
działań szpitala są zadowoleni i często powraca-
jący pacjenci.

Dyrektor�Małopolskiego�Szpitala�Chorób�Płuc�i Rehabilitacji�
im.�Edmunda�Wojtyły�-�Krzysztof Grzesik

Fizjoterapeuta�Małopolskiego�Szpitala�Chorób�Płuc�i Rehabi-
litacji�im.�Edmunda�Wojtyły�-�mgr Anna Olbrych

CHOROBA PŁUC

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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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
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo Medica w Olku-
szu. Poradnia chirurgii dziecięcej lek. med. 
Maksymilian Nicpoń. Konsultacje, zabiegi chirur-
giczne, stulejka, leczenie ran, usuwanie znamion 
skórnych, kwalifikacje do zabiegów. Rejestracja 
32-62-61-731.
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, 606 327 510.

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.

Beata Gimlewicz-Pięta lek. Centrum Medyczne 
S5, ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 
238, 32 754 62 22, www.cms5.pl

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.

Sonia Zastawnik. Centrum Medyczne S5, ul. K. 
K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 32 754 
62 22, www.cms5.pl

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. Rejestracja telefoniczna od pon. do pt. 
od 9.00 do 19.00 - tel. 514 288 668.

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.). 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 estetycz2nej. Pełny zakres zabiegów medy-
cyny estetycznej. Laser. Rejestracja tel. 530 88 16 
13. www.chirurgiaolkusz.pl

Studio Venus Expert, Joanna Sułowicz dr n. 
med.,  dermatolog ,  wenerolog ,  lekarz  
medycyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów 
medycyny estetycznej. Olkusz, ul. Szkolna 3,  
Tel. 501 310 050.

mEDYCYna naTURalna
Pijawki, świecowanie uszu, refleksologia tera-
peutyczna stóp, masaż, bańka próżniowa, 
ogniowa, antycelulitowa. Gabinet „Twoja Aura”. 
Olkusz, Sławkowska 5. Tel. 604 135 486.

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

neUroCHIrUrg
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica 
w Olkuszu. Gabinet neurochirurgiczny. Rejestracja: 
Tel. (32) 62‒61‒731.
Łukasz Janeczko specjalista neurochirurg. Kon-
sultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów, 
leczenie bólu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. Co druga SOBOTA 
9:00‒13:00.

neUrolog
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica 
w Olkuszu. Specjaliści neurologii. Rejestracja: Tel. 
(32) 62‒61‒731.
Elżbieta Kulka, specjalista 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 hab. 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.
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo Medica w Olkuszu. 
Poradnia pediatryczna. Rejestracja 32 62 61 731.
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
Adam Gżyl psycholog, mediator, seksuolog  
w trakcie certyfikacji. Tel. 733 649 349.
Agata Majda, terapia krótkoterminowa.  
Tel. 512 331 430. www.pracowniaterapeutyczna.eu
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica w Olku-
szu. Katarzyna Szostok - psycholog, psychotera-
peuta. Urszula Gawłowska - psycholog, psycho-
terapeuta. Rejestracja: (32) 62 61 731
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
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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, dr n. med. Rehabilitacja dzieci  
i dorosłych. Ortopedyczna. Neurologiczna. 
Sportowa. Pooperacyjna. Leczenie bólu. 
McKenzie. Terapia Manualna. Kinesiotaping. 
Neuromobilizacja. Olkusz, K. K. Wielkiego 54A.  
Tel. 885 628 627. 

www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan

Magdalena Małecka, rehabilitacja w domu 
pacjenta. Rehabilitacja ortopedyczna, neurolo-
giczna, masaż leczniczy. Tel. 512 266 497.

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.

Elżbieta Semik-Grabarczyk. Centrum Medyczne 
S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 
32 7546222, www.cms5.pl

stomatologIa
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, 606 327 510. 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.
Butterfly Effect, kosmetyka i fryzjerstwo, oczysz-
czanie wodorowe, depilacja IPL, zamykanie 
naczynek fotoodmładzanie, mezorerapia, bipo-
larne fale radiowe, zabiegi antycellulitowe/
wyszczuplające, zabiegi przeciw wypadaniu 
włosów, meso BB glam, ul. Sławkowska 13, 
535544028.
Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa laser LightSheer, 
fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezo-
terapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi 
dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 
60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.  
570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.pl
Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrnia-
jące twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielę-
gnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10.  
Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.pl
Salon KIGO-FIT Olkusz, ul. Przemysłowa 15, tel. 
517 224 780. Stylizacja paznokci i rzęs, kosme-
tyka, zabiegi na ciało, masaże i szeroki wachlarz 
innych usług.
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. 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.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

DYŻURY
apTEK

o l K U s Z

W porze nocnej,  
w niedziele, święta  

i inne dni wolne  
od pracy w godz.  
od 20.00 do 8.00

29.03.2019 Piątek ul. Skwer 6

30.03.2019 Sobota ul. K.K. Wielkiego 60

31.03.2019 Niedziela ul. K.K. Wielkiego 64B

1.04.2019 Poniedziałek ul. Sławkowska 13

2.04.2019 Wtorek ul. Konopnickiej 4

3.04.2019 Środa ul. Piłsudskiego 22

4.04.2019 Czwartek ul. Buchowieckiego 15A
Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  

Starostwa Powiatowego w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl


