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W miniony weekend w całej 
Polsce odbywały się uroczystości 
związane z Narodowym Świętem Nie-
podległości. W Olkuszu zostały one 
połączone ze 120 urodzinami Zespo-
łu Szkół nr 1. Z tej okazji dla miesz-
kańców miasta przygotowano szereg 
atrakcji. Największe zainteresowanie 
wzbudziła inscenizacja patriotyczna 
przygotowana przez uczniów „Me-
chanika” i konną grupę rekonstruk-
cyjną.
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Ciąg�dalszy�ze�strony 1

Dzień 11 listopada 1918 r. to 
jedna z najważniejszych dat w pol-
skiej historii. Została ona bowiem 
uznana za symboliczny moment 
odzyskania przez nasz kraj niepod-
ległości po 123 latach zaborów. To 
właśnie w tym dniu państwa Enten-
ty i Cesarstwo Niemieckie zawarły 
rozejm w Compiègne, kończąc tym 
samym I Wojnę Światową. Przy-
pieczętował on ostateczną klęskę 
wszystkich trzech zaborców, na 
gruzach których mogło odrodzić się 
Państwo Polskie. Dzień wcześniej do 
Warszawy przybył Józef Piłsudski, 
zwolniony uprzednio z niemieckiego 
aresztu.

Żywa lekcja historii 
i patriotyzmu

Najważniejsza część uroczysto-
ści związanych z Dniem Niepodległo-
ści w Olkuszu zorganizowana została 
na rynku. Wcześniej miała miejsce 
uroczysta msza święta za ojczyznę 
w Bazylice pw. Świętego Andrze-

ja Apostoła. Następnie uroczystym 
marszem wraz z pocztami sztanda-
rowymi i orkiestrą dętą mieszkańcy 
oraz władze miasta przeszli na rynek 
pod pomnik Józefa Piłsudskiego. 
Tam miało miejsce składanie kwia-
tów oraz wspólne odśpiewanie hym-
nu narodowego.

- Dobrze jest widzieć was 
wszystkich. Uśmiechniętych, 
szczęśliwych, razem z rodzinami. 
Zebraliśmy się tutaj, aby uczcić nie-
podległość - moją, twoją, naszą. Dziś 
świętujemy wolność. A wolność to 
nie tylko: radość, duma, honor i za-
szczyt. Wolność to także szacunek. 
Mój do ciebie i twój do mnie. Może-
my się różnić i się różnimy, ale łączy 
nas Polska. Niezależnie od poglą-
dów, funkcji i stanowisk – podkre-
ślał w swoim przemówieniu Bogumił 
Sobczyk, olkuski Starosta.

Kolejnym punktem programu 
była inscenizacja patriotyczna „Hi-
storia w nas”, przygotowana przez 
szkolną młodzież. Wspomagani 
przez konną grupę rekonstrukcyj-
ną, podopieczni „Mechanika” zabrali 
zgromadzonych Olkuszan w podróż 
w czasie do lat 1918-1920. Pokaza-

ny został moment ogłoszenia niepod-
ległości na terenach ziemi olkuskiej 
i towarzyszący temu entuzjazm 
tłumów. Ten szybko musiał jednak 
ustąpić obawom związanym z nad-
chodzącym najazdem Bolszewików.

Uczniowie przybliżyli publiczno-
ści nastroje związane z mobilizacją 
i przygotowaniami do kolejnej woj-
ny. Inscenizacji towarzyszył prze-
jazd przez olkuski rynek prawdziwej 
kawalerii, oraz salwy honorowe wy-
konywane podczas ślubowania mło-
dych żołnierzy idących na front. – To 
była zapierająca dech w piersiach 
lekcja historii i patriotyzmu. Do tej 

pory takie widowiska można było 
oglądać jedynie w telewizji albo na 
ulicach wielkich miast. Jestem pod 
wrażeniem skali i rozmachu tego 
przedsięwzięcia – mówi pan Marek, 
który obserwował inscenizację na 
olkuskim rynku wraz ze swoją ro-
dziną.

- Józef Piłsudski powiedział, że 
naród który nie szanuje i nie ceni 
swej przeszłości, nie jest godzien 

szacunku teraźniejszości ani prawa 
do przyszłości. Pamięć historyczną 
należy pielęgnować. Społeczność 
Zespołu Szkół nr 1, która obchodzi 
120-lecie powstania swojej szkoły, 
robi na tym polu bardzo dużo. Jako 
olkuski Starosta bardzo serdecz-
nie wam za to dziękuję – mówił po 
zakończeniu inscenizacji Bogumił 
Sobczyk. Po występie nastąpił prze-
marsz do budynku „Mechanika” na 
ul. Górniczej, gdzie odbył się koncert 
pieśni patriotycznych.

120 lat historii
Dzień wcześniej, 10 listopa-

da 2019 r., odbyły się uroczystości 
związane z jubileuszem Zespołu 
Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica. 
Jest to najstarsza szkoła w naszym 
powiecie, której historia sięga prze-
łomu XIX i XX wieku. Na terenie 
ówczesnego Królestwa Polskiego, 
będącego pod rosyjskim zaborem, 
stworzono wtedy trzy rządowe szko-
ły rzemieślnicze. Jedną z nich był 
właśnie „Mechanik”. - W roku 1900, 
w wynajętym prywatnym budyn-

ku przy ulicy Górniczej, rozpoczę-
ło naukę pierwszych 29 chłopców, 
z których 14, po czteroletnim kursie 
nauczania, ukończyło szkołę, zdo-
bywając tytuł czeladnika – możemy 
przeczytać w szkolnej kronice.

W pierwszych latach swojego 
istnienia szkoła przechodziła róż-
ne koleje losu. W 1905 roku miał 
miejsce strajk młodzieży, w którym 
domagano się między innymi wpro-
wadzenia nauczania w języku pol-
skim. W 1914 r., po wkroczeniu do 
miasta armii austriackiej, budynek 
na ul. Górniczej zamieniony został 
w sztab wojskowy, koszary i więzie-
nie. Naukę wznowiono tam dwa lata 
później. W 1916 r. szkołę odwiedził 
Józef Piłsudski - wódz Legionów Pol-
skich.

W trakcie II Wojny Światowej 
placówka została zamknięta. Ponow-
ne jej otwarcie nastąpiło w 1945 r. 
Od tego czasu nieprzerwanie kształ-
ci fachowców w wielu zawodach. 
– Jesteśmy liderem w nauczaniu 
zawodowym w naszym powiecie. 
Na przestrzeni minionych lat na-
sze mury opuściły setki techników 
mechaników, elektryków, geodetów 

czy też logistyków. Współpracujemy 
z przedsiębiorcami. Bacznie obser-
wujemy rynek pracy, dostosowuje-
my się do niego i odpowiadamy na 
jego potrzeby – mówiła w trakcie 
uroczystości Aldona Nowicka, dyrek-
torka ZS Nr 1.

W ramach szkolnych uroczy-
stości zorganizowany został kon-
cert Marty Bizoń, aktorki teatralnej 
i filmowej. Na scenie wystąpili tak-
że członkowie grupy „Małe Zeder-
manki” oraz zespół „Te Deum”. Na 
terenie placówki odbył się również 
jarmark rękodzieła oraz degustacja 
lokalnych produktów spożywczych. 
Przed budynkiem szkoły poświęco-
ny został krzyż, ufundowany przez 
jej nauczycieli. Kulminacyjnym mo-
mentem jubileuszu był uroczysty 
przemarsz pod Kopiec Kościuszki 
przy ul. Sławkowskiej, gdzie miało 
miejsce ślubowanie uczniów klas 
pierwszych oraz spektakl teatru 
ognia.

OLKUSZ
Jakub�Fita

Stare kanapy i meble zalegają 
od tygodni porzucone pod śmiet-
nikami. To typowy widok na ol-
kuskich osiedlach. Nie pomagają 
ani akcje edukacyjne, ani kon-
trole, pouczenia, fotopułapki czy 
mandaty. Ile jeszcze czasu minie, 
zanim mieszkańcy pojmą, że nie 
śmiecą „komuś”, tylko samym 
sobie?

Od kilku lat w Olkuszu prowa-
dzona jest akcja zabudowy śmiet-
ników. Zarządcy osiedli odgradzają 
obiekty tego typu w celu zachowania 
większego porządku. Nadal jednak 
na mapie naszego miasta można 
znaleźć miejsca, które nie zostały 
objęte taką inwestycją. Problem leży 
także w mentalności mieszkańców, 
częstokroć wyrzucających śmieci 
obok specjalnie przygotowanych do 
tego celu wiat.

Obecnie największy problem 
stanowią odpady wielkogabaryto-
we, czyli takie, które ze względu na 
duże rozmiary nie mieszczą się do 
pojemnika na pozostałe śmieci. Są 
to np. stare stoły, dywany, wersalki, 
szafy. Problem z tymi przedmiotami 
pojawia się w momencie robienia 
remontu, porządków czy zmiany 
wyposażenia lokalu. - Niby jesteśmy 
w Europie, a jak człowiek przejdzie 
obok śmietnika to widzi Koreę Pół-
nocną albo Bangladesz. To nie jest 
bałagan, tylko jeden wielki syf – bul-
wersuje się pan Stefan, mieszkaniec 
osiedla Młodych.

Nie ma miesiąca, aby do naszej 
redakcji nie trafiły informacje o dzi-
kich wysypiskach lub odpadach 
zgromadzonych wokół osiedlowych 
kontenerów. Niedawno otrzyma-

liśmy zdjęcia ilustrujące sytuację 
nieopodal wiaty z kontenerami przy 
ul. Polnej. - Tak od ponad tygodnia 
wyglądają okolice „śmietników”. 
Radni chwalą się, iż na osiedlu Pa-
kuska udało się ogrodzić kosze. To 
dlaczego miasto i spółdzielnia nie za-
grodzą wszystkich? Kiedy podrożeje 
wywóz śmieci to dopiero zacznie się 
podrzucanie odpadów! Każdego dnia 
wieczorem podjeżdżają tutaj auta 
i wyrzucają duże paczki śmieci! Może 
wszyscy płaćmy za to, co faktycznie 
wyrzucimy? – pisze nasz czytelnik.

Jak widać na zdjęciach, wie-
lu mieszkańców nie wie jak należy 
podstępować z tego typu odpadami. 
Takich śmieci nie można bowiem 
wyrzucać ot tak. Można się ich po-
zbyć w czasie zbiórki, albo same-
mu zawieźć do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Zgodnie z regulaminem, do Punktu 
przyjmowane są: tworzywa sztuczne, 
papier i tektura, opakowania wielo-
materiałowe, szkło, metale, odpady 
zielone i biodegradowalne, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
odpady wielkogabarytowe, odpady 
budowlano – remontowe (np. drzwi, 

okna, armatura łazienkowa, gruz), 
zużyte baterie i akumulatory, opony, 
tekstylia, przeterminowane leki. Je-
śli zaś chodzi o sprzęt AGD i RTV, to 
sklepy sprzedające elektronikę mają 
obowiązek odebrać go bezpłatnie, gdy 
kupujemy w nich nowe urządzenia.

Kara, jaka grozi za pozostawia-
nie takich rzeczy pod śmietnikami, to 
mandat w wysokości do 500 zł. Gdy-
by sprawa trafiła do sądu, nałożona 
grzywna może wynieść nawet 5 tys. 
złotych. Za każdym razem sprawca 
jest także zobowiązany do uprzątnię-
cia terenu. Wpierw musiałby jednak 
zostać złapany na gorącym uczynku 
przez strażników miejskich albo być 
obciążony niezbitymi dowodami. Ta-
kimi jak np. zdjęcia czy film i zezna-
nia świadków.

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników na ten temat? – 
Czy zbiórki „gabarytów” po-
winny być częstsze? A może 
pomogłyby częstsze kontrole 
Straży Miejskiej? Czy w naszym 
społeczeństwie funkcjonuje ciche 
przyzwolenie na tego typu zacho-
wania? - zapraszamy do dyskusji 
na www.przeglad.olkuski.pl

Nierówna walka  
ze śmieciami
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POWIAT
Piotr�Kubiczek,�Agnieszka�Zub,��Rafał�
Jaworski,�Ewa�Barczyk

W poniedziałek, 11 listopada 
obchodziliśmy 101. rocznicę Od-
zyskania Niepodległości. W tym 
dniu podniosła atmosfera miesza-
ła się z radością życia w wolnej 
Polsce. Niepodległość świętowano 
na różne sposoby.

BOLESŁAW
Święto Niepodległości w Bole-

sławiu obchodzono tradycyjnie na 
terenie gminnego Centrum Kultury. 
Pod Pomnikiem Wolności delegacje 
różnych środowisk i profesji złożyły 
kwiaty, odśpiewano również Ma-
zurek Dąbrowskiego. - Piękna, do-
stojna, zawsze odświętna, a przede 
wszystkim wolna i niepodległa jest 
nasza Ojczyzna. Niestety nie za-
wsze tak było. Święto po 1918 roku 
przeżywało różne momenty, do łask 
wróciło po 1989 roku. Od tamte-
go czasu co roku w ważnych dla 
Polaków miejscach spotykamy się 
aby uczcić to co wypracowali przez 
wieki nasi poprzednicy, aby uczcić 
Niepodległą. Zróbmy wszystko aby 
nasza Ojczyzna przez wieki była wol-
na. Miejmy świadomość, że raz dana 
niepodległość może nie trwać wiecz-
nie – mówił do mieszkańców i gości 
wójt gminy Bolesław, Krzysztof Du-
dziński.

Po części oficjalnej wszyscy 
uczestnicy wydarzenia, w zwartym 
szeregu prowadzonym przez Orkie-
strę Dętą Zakładów Górniczo-Hut-
niczych „Bolesław” w Bukownie 
przeszli do zabytkowego Dworu, 
gdzie młodzież szkolna zaprezen-
towała okolicznościowy program 
artystyczny. Częstowano również 
żołnierską grochówką.

BUKOWNO
W Bukownie uroczystości z oka-

zji Święta Niepodległości rozpoczęły 
się o 9.00 mszą świętą w intencji 
Ojczyzny w Kościele Parafialnym 
pw. św. Andrzeja Boboli. Po Eucha-
rystii przemaszerowano pod Pomnik 
ku czci Żołnierza Polskiego przy ul. 
1 Maja. Po odegraniu przez Orkie-
strę Dętą ZGH „Bolesław” hymnu 
państwowego uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 przedstawili pa-
triotyczny program artystyczny, 
po którym przedstawiciele władz 
miasta, lokalnych instytucji, szkół, 
przedszkoli i stowarzyszeń złożyli 
pod pomnikiem wiązanki kwiatów. 
Z krótkim występem zaprezentowały 
się także przedszkolaki z Miejskie-
go Przedszkola i Przedszkola Sióstr 
Prezentek, a okolicznościowe prze-
mówienie wygłosił burmistrz Miro-
sław Gajdziszewski. Zwieńczeniem 
obchodów Święta Niepodległości 
w Bukownie był krótki koncert pie-
śni patriotycznych w wykonaniu 
Orkiestry Dętej ZGH „Bolesław”. 
W uroczystościach wzięli również 
udział uczniowie klasy mundurowej 
LO z Olkusza.

GMINA KLUCZE
Biegami i wspólnym odśpiewa-

niem hymnu uczcili 101. rocznicę 
odzyskania niepodległości uczestni-
cy, organizatorzy i goście 25. Mię-
dzynarodowego Biegu Ulicznego 
Szlakiem Walk Legionistów. Biegowi 
towarzyszyły zorganizowane po raz 
szósty Zawody Nordic Walking. Tra-
sa biegu głównego rozpoczęła się 
pod Szkołą Podstawową w Bydlinie, 
a meta przewidziana jest jak co ro-
ku na boisku klubu Legion Bydlin. 
Mężczyźni biegli dłuższą, dwunasto-
kilometrową trasą, natomiast panie 
pokonywały dystans ośmiokilome-

trowy. Po zakończeniu biegu głów-
nego na bieżni na boisku odbyły się 
zawody dla dzieci i młodzieży – bieg 
na dystansach od 60 do 800 metrów 
(im starsza kategoria wiekowa tym 
dłuższy dystans).

Przedstawiciele samorządu 
Gminy Klucze - Przewodniczący Ra-
dy Gminy Bogusław Paś, Sekretarz 
Gminy Daniel Hickiewicz i sołtys 
Bydlina Dawid Wolny - złożyli kwiaty 
pod mogiłą legionistów na cmenta-
rzu w Bydlinie, w 101. rocznicę odzy-
skania przez Polskę Niepodległości. 
Przypominamy, że w tym miejscu 16 
listopada odbędą się oficjalne uro-
czystości 105. rocznicy bitwy pod 
Krzywopłotami, na które serdecznie 
zapraszamy.

KONCERT „OLKUSZANIE 
DLA NIEPODLEGŁEJ” 
W OLKUSZU

Na chwilę wracamy jeszcze do 
Olkusza, gdzie w Miejskim Domu 
Kultury odbył się koncert „Olku-
szanie dla Niepodległej”, w którym 
oprócz Olkuskiej Reprezentacyjnej 
Orkiestry Dętej pod batutą Wiesława 
Drygały, solistów MOK oraz Zespo-
łu Pieński i Tańca Ziemi Olkuskiej 

wystąpili laureaci III Konkursu Pio-
senek i Pieśni Patriotycznych pod tą 
samą nazwą co tytuł koncertu. Kom-
plet publiczności nie tylko słuchał, 
ale także i śpiewał, głośno świętując 
dzień wolności. 

GMINA TRZYCIĄŻ
Pamięć o 101. rocznicy odzyska-

nia niepodległości kultywowali także 
mieszkańcy gminy Trzyciąż. W lo-
kalnych placówkach oświatowych 
odbyły się okolicznościowe apele, 
pogadanki, specjalne lekcje historii. 
W akcję popularyzacji specjalnego 
celebrowania radosnego Święta Nie-
podległości włączył się wójt Roman 
Żelazny, który odwiedził maluchy 
w niedawno otwartym Przedszkolu 
Samorządowym i podarował im bia-
ło-czerwone flagi.

- Proszę, przekażcie te fla-
gi rodzicom, niech oprawią je na 
drzewcach i wywieszą na znak pa-
triotycznej łączności we wspólnym 
świętowaniu – apelował do dzieci 
wójt, zapraszając wszystkich miesz-
kańców do wywieszenia flag, a także 
do zachowania szczególnej pamięci 
o naszych przodkach, którzy wywal-
czyli wolność dla naszej Ojczyzny.

W lokalnych miejscach pamięci 
zostały też złożone kwiaty i zapalone 
znicze. Tradycyjnie obchodzono też 
Święto Odzyskania Niepodległości 
w Imbramowicach, gdzie w koście-
le parafialnym odprawiona została 
msza św. w intencji Ojczyzny, a po 
niej przybyli na uroczystości udali 
się na stary cmentarz, gdzie zosta-
ły złożone kwiaty i zapalone znicze 
na mogile powstańców z 1863 r. 
Następnie zgromadzeni udali się do 
wnętrza remizy strażackiej w Imbra-
mowicach, gdzie odśpiewano wspól-
nie hymn narodowy, a potem odbyła 
się biesiada, podczas której swoje 
patriotyczne wiersze czytała poetka 
Danuta Mucharska i śpiewano legio-
nowe pieśni. Krótki koncert pieśni 
patriotycznych dała też orkiestra 
OSP w Zagórowej.

GMINA WOLBROM
Do wspólnego świętowania 

w różny sposób włączyli się miesz-
kańcy gminy Wolbrom. Barwy na-
rodowe w postaci flag pojawiły się 
na domach i instytucjach, na biało-
-czerwono został oświetlony budynek 
Urzędu Miasta i Gminy oraz kaplicz-
ka w centrum Chrząstowic - miejsce 
kultu religijnego i częsty świadek 
wydarzeń patriotycznych. Mimo 
dość niesprzyjającej aury odbył się, 
zorganizowany przez Klub Sportowy 
Wolbrom Team, IV Bieg Niepodle-
głości, w którym pobiegło i przeszło 
z kijkami 139 uczestników z narodo-
wymi symbolami, a w gościnnej hali 
przy SP w Dłużcu rozegrano Turniej 
Siatkarski z okazji Święta Niepod-
ległości. Poprzez wspólny przejazd 
na motocyklach przez okolicę w pa-
triotycznych barwach w obchody 
Święta Niepodległości włączyli się 
członkowie Stowarzyszenia Moto-
cykliści Wolbromscy. W intencji 
Ojczyzny odprawiono msze święte 
w kilku kościołach parafialnych, 
m. in. w Gołaczewach i Wolbromiu, 

gdzie wierni słuchali słów o najważ-
niejszych dla Polaków wartościach, 
historii i celach, które powinni sobie 
stawiać budując przyszłość.

WOLBROM
Centralne uroczystości naro-

dowego święta tradycyjnie odbyły 
się Wolbromiu, gdzie spod budyn-
ku urzędu wyruszył, jak co roku, 
pochód złożony z reprezentujących 
różne instytucje, placówki oświato-
we i strażackie pocztów sztandaro-
wych, a także przedstawicieli władz 
i pracowników samorządowych oraz 
mieszkańców, który skierował się 
do kościoła parafialnego pw. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej. Tam 
zgromadzeni wzięli udział we wspól-
nej modlitwie za Ojczyznę. Mszę św. 
odprawił i wygłosił okolicznościowe 
kazanie proboszcz najstarszej wol-
bromskiej parafii ks. Zbigniew Luty, 
który, cytując słowa wielkich pol-
skich twórców, przypominał o war-
tościach, które konsolidowały naród 
polski w chwilach trudnych i powin-
ny być trwałą podstawą do budowa-
nia przyszłości wolnej i niepodległej 
Polski w przyszłości. Apelując, aby 
Polacy nie zapominali o swo-
ich chrześcijańskich korzeniach 
i nie dali się omamić przez napły-
wające zewsząd propozycje fałszywej 
wolności, ksiądz Luty podkreślał, że 
tylko sprawdzone trwałe wartości 
pozwolą zachować narodową tożsa-
mość obywateli naszej Ojczyzny, za 
wolność której przelewali krew nasi 
przodkowie.

Po zakończonej Eucharystii 
uczestnicy uroczystości przeszli pod 
tablicę poświęconą pamięci Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego, gdzie delega-
cje złożyły kwiaty, a na zakończenie 
kilka słów wygłosili burmistrz Adam 
Zielnik oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Bartłomiej Żurek.

Uroczystość uświetnił krótki 
koncert pieśni patriotycznych w wy-
konaniu orkiestry dętej pod batutą 
Tadeusza Mąki.

Święto Niepodległości w powiecie olkuskim

POWIAT
Ewa�Barczyk

Od września br. obowiązują 
nowe, ostrzejsze zasady w za-
kresie gospodarki odpadami 
komunalnymi. Jednym z najważ-
niejszych celów znowelizowanej 
ustawy śmieciowej jest zmoty-
wowanie mieszkańców do segre-
gowania odpadów oraz większa 
kontrola nad firmami odbierają-
cymi śmieci wytwarza osoby nie 
segregujące śmieci lub robiące to 
nieprawidłowo będą obligatoryjnie 
płacić zdecydowanie więcej niż 
segregujący – będzie to kwota nie 
mniejsza niż dwukrotność, ale nie 
więcej niż czterokrotność opłaty 
śmieciowej. O konkretnych staw-
kach zdecydują poszczególne Ra-
dy Miast i Gmin.

Nowela przewiduje też, że opła-
ty śmieciowe będą niższe dla tych 
mieszkańców, którzy mają przy-
domowe kompostowniki, czyli za-
gospodarują we własnym zakresie 
produkowane przez siebie bioodpa-
dy. Samorządy będą mogły jednak 
ich skontrolować. Jeżeli okaże się, 
że mimo deklaracji nie kompostują 
odpadów, stracą upust w opłacie 
śmieciowej.

Zgodnie z ustawą, jeżeli właści-
ciele nieruchomości, pomimo takiej 
deklaracji, nie będą selektywnie 
zbierać śmieci, to firmy odbierające 
odpady przyjmą je jako zmieszane 
i powiadomią o tym fakcie władze 
gminy, które powinny wyegzekwo-
wać „karę”, czyli wyższą opłatę. 
Większość gmin nie maksymalizuje 
stawek podwyższonych do cztero-
krotności stawki podstawowej, jest 
też wiele wątpliwości w jaki spo-
sób kontrolować segregację, co jest 
szczególnie trudne w przypadku 

mieszkańców domów wielorodzin-
nych i osiedli.

Mieszkańcy gmin, którym skoń-
czyły się lub w najbliższym czasie 
skończą się dotychczasowe umowy 
na wywóz odpadów komunalnych 
wiedzą już, że czekają ich podwyżki. 
Firmy odbierające od nas domowe 
odpady argumentują te dość znacz-
ne wzrosty cen dużym wzrostem 
kosztów, m. in. podniesieniem opłat 
marszałkowskich za składowanie 
odpadów, a także wzrostem cen 
energii i kosztów pracy. Duże zna-
czenie dla wysokości stawek ma też 
zapewne widoczne zmonopolizowa-
nie rynku odbioru odpadów i swoista 
„zmowa” przedsiębiorców, którzy nie 
konkurują między sobą w przetar-
gach, dzieląc się rynkiem. Zgodnie 
z nowelą ustawy to na Gminach 
spocznie teraz ciężar ryzyka ustale-
nia cen w taki sposób, aby system 
się bilansował. Faktury miesięczne 
będą przez nie płacone za konkretną 
ilość ton odpadów w poszczególnych 
frakcjach, a nie jak to było dotych-
czas - ryczałtowo.Do nowych prze-
targów, a co za tym idzie – ustalenia 

nowych, zapewne znacznie wyższych 
niż dotąd opłat za śmieci szykują 
się gminy Wolbrom, którym niskie 
stawki przez ostatnie 3 lata gwaran-
towała długoterminowa umowa mię-
dzy Gminą a ZGK Bolesław, a także 
Trzyciąż, który podwyższał już cenny 
w roku ubiegłym, więc podwyżka nie 
będzie tak drastyczna.

Z badań przeprowadzonych 
przez ARC Rynek i Opinia oraz Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu wynika, 
że tylko 66 proc. Polaków deklaruje 
segregację odpadów, przy czym sens 
w tym działaniu widzi zaledwie 58 
proc. badanych. Jednocześnie jedy-
nie 15 proc. badanych odpowiedzia-
ło poprawnie na wszystkie pytania 
odnoszące się do selekcji śmieci (do 
którego pojemnika wyrzucić zużytą 
chusteczkę higieniczną, karton po 
soku i tłusty papierek po maśle). 
Większość gmin prowadzi w tym 
zakresie systematyczną edukację, 
ale rygory kontroli dokonywanych 
przez pracowników przedsiębiorstw 
komunalnych odbierających śmieci 
mogą stać się bardziej konkretnym 
powodem przyłożenia się do rzetelnej 
segregacji. I pomimo wielu opinii, że 
wysiłek segregowania odpadów przez 
poszczególnych wytwórców śmieci 
w realiach systemu gospodarki od-
padami w naszym kraju nie ma więk-
szego sensu, to z pewnością dwu-, 
a nawet czterokrotność podstawowej 
ceny za odbiór śmieci może być real-
ną mobilizacją do rozdzielania frak-
cji odpadów przez mieszkańców... 
Póki co jednak, wciąż nie udało się 
zwalczyć zupełnie nieracjonalnego 
procederu pozbywania się śmieci na 
nielegalnych wysypiskach na polach 
i w lesie, co miało być jednym z waż-
niejszych celów wprowadzonej przed 
kilku laty rewolucji w systemie go-
spodarki odpadami komunalnymi.

Zmiany w gospodarce 
odpadami
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INFORMACJA
Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniach 
19.11.2019 r. – 09.12.2019 r. na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16,  

oraz na stronie internetowej www.umbukowno.pl zamieszczony 
będzie wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do 
oddania w najem, stanowiącej część działki nr 737/2, obręb 
ewidencyjny Starczynów.

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

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego „Gorenice - Zawada” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałą Nr XXXII/448/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gorenice – Zawada”, zmienionej Uchwałą 
Nr XXXIX/573/2018 z dnia 6 marca 2018 r.

zawiadamiam  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu:
części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gorenice - Zawada”  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zakres części projektu miejscowego planu wykładanego do publicznego wglądu dotyczy wyłącznie zmian wprowadzonych w związku 
z  rozpatrzeniem  uwag,  autokorektą  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Olkusz  oraz    koniecznością  wprowadzenia  zmian  wynikających 
z  decyzji  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju Wsi  i  obejmuje  zmiany,  które  w  załącznikach  tekstowych  oraz  rysunkowych wyróżniono 
kolorem czerwonym.
Projekt ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ponownie udostępniony zostanie do publicznego wglądu w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, pok. 103 w dniach od 25 listopada 
2019 r. do 23 grudnia 2019 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu  25 listopada 2019r.  w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Olkusz, Rynek 1, w sali narad (parter, pok. 112) o godz. 16.00
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ponownie udostępniony zostaną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza 
Miasta i Gminy Olkusz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
7 stycznia 2020 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie, 
udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko, projekt planu podlega strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego ponownego wyłożenia do publicznego wglądu 
wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją. 
Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy, mogą być wnoszone w formie pisemnej 
do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: poczta@umig.olkusz.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2020 r. Organem 
właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Informuję, że:
  1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
  2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz z siedzibą ul. Rynek 1, 

32-300 Olkusz i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych.
  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” 

(oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
  5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych 
danych osobowych.

10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl

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

Roman Piaśnik
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RABSZTYN
Ewa�Barczyk

Włączając się w obchody 101 
rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości po 123 latach 
zaborów członkowie Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Koło w Olkuszu wraz z kolegami 
z zaprzyjaźnionych grup rekon-
strukcyjnych przygotowali nie la-
da gratkę dla miłośników historii. 
W sobotę, 9 listopada przy Chacie 
Kocjana w Rabsztynie pokazali 
inscenizację historyczną „Olku-
szanie w walce o niepodległość 
i granice Rzeczypospolitej”.

Swoją pasją i miłością do historii 
dzielą się z widoczną przyjemnością 
oraz ogromnym zaangażowaniem, 
stąd przygotowane przez nich wido-
wisko pozwala przybyłym widzom 
w bardzo realny sposób poczuć at-
mosferę wojennych wydarzeń. Nie 
zrażeni jesiennym, popołudniowym 
chłodem obserwatorzy, prowadzeni 
przez narratora, którym był (jak zwy-
kle podczas podobnych wydarzeń) 
Konrad Kulig, znajdują się szybko 
w centrum akcji kilku wydarzeń ze 
szlaku V Batalionu Strzelców Olku-
skich z lat 1918-1920.

Odgrywane przez rekonstrukto-
rów scenki: rozbrojenie patrolu ck 
w listopadzie 1918 r. przez człon-
ków POW, werbunek do batalionu 
i musztra żołnierzy oraz pełne dra-
matyzmu walki z bolszewikami na 
froncie północnym w zimie 1919/20, 
pokazane jako wypad polskiego 
patrolu z 9. pułku piechoty legio-
nów, którego częścią od maja 1919 
r. był olkuski batalion, za Dźwinę 
w okolicy Dryssy, w lutym 1920 
r., z udziałem strzelców, piechoty 
i zwiadu konnego w bardzo realny 
sposób oddają dramatyzm wojennej 
zawieruchy. Opowiadana w tle po-
kazywanych scenek historia przy-
bliża słuchaczom dzieje oddziałów 
i konkretnych osób, pochodzących 
z Ziemi Olkuskiej bohaterów, którzy 
walczyli w kolejnych bataliach Wiel-
kiej Wojny.

- Ostatnie dni października 1918 
roku nie były spokojne. Po czterech 
latach wyniszczających zmagań 
zbrojnych wszyscy z utęsknieniem 
wyczekiwali końca wojny, zwanej 
wówczas nie pierwszą światową, 
lecz „Wielką”, bo któż mógł prze-
widzieć, że w dwie dekady później 
przyjdzie jeszcze straszniejsza, dru-
ga. Dla Polaków sytuacja, w której 
zaborcy stanęli do walki przeciw 
sobie, była długo wyczekaną szansą 
na zrzucenie niewoli. Szansą, z któ-
rej trzeba było skorzystać, nie cze-
kając aż niepodległość sama do nich 
przyjdzie.

W będącym pod okupacją au-
striacką regionie wrzało. Już 31 
października 1918 r. wyzwolono 
Kraków. Za tym przykładem poszły 
kolejne miejscowości. W Olkuszu 
sprawy w swoje ręce wzięli człon-
kowie Polskiej Organizacji Wojsko-
wej - konspiracyjnego zrzeszenia, 
walczącego od 1914 r. o wyzwolenie 
kraju. Komendant olkuskiego Okrę-

gu POW – Józef Bohdan Ferenco-
wicz – żołnierz słynnej 1. Kompanii 
Kadrowej, zarządził mobilizację. 1 
listopada 1918 r. po zmroku grupa 
konspiratorów ruszyła opanować 
okupacyjną komendę obwodową 
w Rynku, mieszczącą się w budyn-
ku obecnie znanym jako stare sta-
rostwo.

Akcja zakończyła się sukce-
sem. Polacy rozbroili warty, przejęli 
kontrolę nad kamienicą, opanowali 
m. in. łączność telefoniczną, a za-
miast cesarsko-królewskiego godła, 
zaczęła powiewać biało-czerwona 
chorągiew. W teren ruszyli posłańcy, 
aby ściągnąć większe siły. Olkusz 
przechodził w polskie ręce - opowia-
da narrator o wyzwoleniu Olkusza, 
przypominając ważne dla tej historii 
nazwiska i zdarzenia.

Z każdą kolejną chwilą insceni-
zacja nabiera barw i emocji, nie tylko 
dzięki starannie skompletowanym 
strojom rekonstruktorów i sceno-
grafii, broni, strzałom, koniom i na-
strojowi gasnącego dnia przy pięknej 
Chacie Kocjana, ale także efektom 
specjalnym, m. in. autentycznemu 
głosowi uczestnika wydarzeń sprzed 
ponad stu lat Franciszka Gasińskie-
go, odtworzonemu z archiwalnego 
nagrania.

Akcja przyspiesza. Kiedy zasłu-
chani w brzmiącą w statycznym oto-
czeniu opowieść widzowie poznają 
ciekawe wątki poszczególnych wy-
darzeń, nagle w gęstniejącym mroku 
na podwórzu obok Chaty Kocjana 
pojawia się konny zwiad polski. Jego 
dowódca podjeżdża do chaty, szuka-
jąc mieszkańców. Kolejny żołnierz 
na białym koniu obserwuje teren. 
W końcu w drzwiach ukazuje się 
przestraszony chłop, którego zwia-
dowca, „plutonowy Łydka” zaczyna 
wypytywać o wojska bolszewickie. 
Po kilku minutach patrol, widząc 
nadchodzących wrogów, oddala się.

Chwilę później do wsi wchodzą 
bolszewicy. Żołnierze rozkładają się 
obok chaty, odpoczywają, jedzą. 
Dwóch staje „na czujce”. Po prze-
szukaniu domostwa, bolszewicy wy-
pychają z wnętrza chłopa i próbują 
przekonywać go do dobrodziejstw 
władzy radzieckiej. Wypytują też 
o zgromadzone zapasy żywności, 
które zamierzają zarekwirować. Wy-
ciągają z szopy worki. Chłop stawia 
opór, wywiązuje się szarpanina. 
Bolszewicy wyciągają go za róg do-
mu, skąd słychać strzał... Wtedy od 
strony lasu pojawia się polski patrol. 

Nie udaje mu się zaskoczyć bolsze-
wickiej czujki, wywiązuje się ostra 
wymiana ognia. Po polskiej stronie 
pada ranny, do akcji wkraczają sa-
nitariusze. Polacy próbują frontalne-
go natarcia na bolszewickie pozycje, 
jednak odzywający się ogniem ckm 
zmusza ich do odwrotu. Trwa strze-
lanina. Dowódca bolszewików zosta-
je ranny w dłoń.

Kiedy obu stronom powoli wy-
czerpuje się amunicja, jedna sekcja 
WP zostaje wysłana do oskrzydlenia 
pozycji nieprzyjaciela. Wtedy pada 
drugi ranny Polak. Sekcja dociera 
do zabudowań od strony niezaję-
tej przez bolszewików i przy ścianie 
przygotowuje się do walki wręcz. Po 
stronie bolszewickiej zacina się ckm 
i żołnierze ulegają panice. Polacy wy-
korzystują okazję i sekcja spod ścia-
ny domu atakuje gniazdo ckm. Dla 
pozostałych sekcji jest to sygnał do 
frontalnego natarcia. Pozostali przy 
życiu bolszewicy poddają się...

Scena jest tak realistyczna, że 
widzowie pod wielkim wrażeniem na 
głos komentują wydarzenia. To już 
prawie koniec udanego przedsta-
wienia. Czas na pamiątkowe zdję-
cie i defiladę, którą prowadzi patrol 
konny. Za nim maszerują żołnierze 
WP, następnie bolszewicy. Można 
podejść, zadać pytania o szczegóły, 
wyposażenie, stroje...

W przedstawieniu przy Chacie 
Kocjana w Rabsztynie wzięły dział 
grupy rekonstrukcyjne: GRH KuK 
Sturmtruppen, SRH Wrzesień ’39, 
Projekt Rosja w Ogniu, GRH Bellum, 
Projekt Historyczny „15. Pułk Pie-
choty”, GRH V Batalion Strzelców 
Olkuskich, a widowisko zorganizo-
wano przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego. Patro-
nat nad wydarzeniem sprawowali: 
starosta olkuski Bogumił Sobczyk 
oraz burmistrz Miasta i Gminy Ol-
kusz Roman Piaśnik, zaś partne-
rami organizatorów inscenizacji: 
Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej w Olkuszu, wspieranego 
przez olkuski oddział Polskiego To-
warzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego byli: Miejski Ośrodek Kultury 
w Olkuszu, firma cateringowa Artur 
Sokół oraz stadnina koni w Udorzu 
i Mariusz i Teresa Wąsielowie.

Rekonstruktorzy 
w Rabsztynie 

OLKUSZ
Agnieszka�Zub

Prawdziwe tłumy wzięły 
udział w XIX Olkuskich Zadusz-
kach Jazzowych w Galerii Sztuki 
Współczesnej BWA. Tegoroczne 
święto jazzu trwało trzy dni – od 
7 do 9 listopada.

Olkuskie Zaduszki Jazzowe to 
jedna z najważniejszych imprez or-
ganizowanych przez olkuską Galerię 
Sztuki Współczesnej BWA. Od 19 już 
lat wydarzenie to gromadzi liczną 
publikę – śmiało można powiedzieć, 
że z roku na rok coraz większą. 
W ramach tegorocznych Zaduszkek 
Jazzowych odbyły się trzy koncerty, 
każdy przy pełnej widowni.

7 listopada przed olkuską pu-
blicznością wystąpił zespół KALI-
-FONIA (muzyka Piotr Kalicki). 
W repertuarze grupy znajdują się 
utwory jazzowe utrzymane w kla-
sycznej formie tego gatunku oraz 
kompozycje jazzowe z elementami 
muzyki latynoskiej, popu i muzyki 
klasycznej. Trio tworzą Piotr Kalicki 
– akordeon i fortepian, Paweł Wszo-
łek – kontrabas i Szymon Madej – 
perkusja.

Piotr Kalicki to pianista, akor-
deonista, kompozytor, aranżer, ab-
solwent Wydziału Jazzu i Muzyki 
Rozrywkowej Akademii Muzycznej 
w Katowicach i Studium Jazzowego 
„Bednarska” w Warszawie, wykła-
dowca międzynarodowych warsz-
tatów Jazzowych oraz fortepianu 
i akordeonu w Krakowskiej Szkole 
Jazzu. W 2019 roku otrzymał Olku-
ską Nagrodę Artystyczną w kategorii 
„dla młodego twórcy”. Od 2005 roku 
jest członkiem zespołu Golec uOr-
kiestra.

Paweł Wszołek jest kontrabasi-
stą i kompozytorem, absolwentem 
Akademii Muzycznej w Krakowie 
w klasie Macieja Adamczaka. Mu-
zyk jest także laureatem Bielskiej 
Zadymki Jazzowej z zespołem Fran-
ciszek Raczkowski Trio, IV edycji 
Jazzowego Debiutu Fonograficznego 
z zespołem Apprentice, zdobywcą 
Grand Prix na Festiwalu Jazz Ju-
niors z zespołem Darek Dobroszczyk 
Trio oraz laureatem festiwalu Azoty 
Jazz Contest z zespołem Apprentice.

Szymon Madej to perkusista, 
absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki 
Rozrywkowej w Katowicach, człon-
kiem zespołów: Aga Derlak Trio, 
Bartosz Dworak Quartet, Joachim 
Mencel Artisena Band, Soundmeck, 
Play&Pray. Występował na jednej 
scenie z takimi artystami, jak: Le-
szek Możdżer, Andy Middleton, Vic-
tor Mendoza, Rafael Alcala, Peter 
Francis, Piotr Wojtasik, Grzegorz 
Nagórski i innymi. W swoim dorobku 
ma m.in. Grand Prix na Lotos Jazz 
Festival – Bielska Zadymka Jazzowa 
(2013, 2014), nagrodę indywidual-
ną na Krokus Jazz Festival (2013), 
Grand Prix na Jazz Juniors (2013), 

Grand Prix na festiwalu Jazz nad 
Odrą (2015).

Podczas czwartkowego koncertu 
zespół wykonał kilkanaście utworów 
zróżnicowanych pod względem cha-
rakteru, nastroju i ekspresji.

W sali wystawowej BWA za-
brzmiały m.in. „Laurity” Richarda 
Galiano, autorskie „Multitango”, 
„Piosenka dla ciebie”, czy „Nardis” 
Milesa Davisa.

Drugiego dnia Olkuskich Zadu-
szek Jazzowych, 8 listopada, wystąpił 
zespół A HANDFUL OF ACCEPDAN-
CE, w składzie: Martin Wesely (AUT) 
– gitara klasyczna, mandolina, Piotr 
Domagała (PL) – gitara elektrycz-
na, akustyczna, Andreas Schiffer 
(AUT) – perkusja, krotale, Oleg Dy-
yak (UKR/PL) – akordeon, duduk, 
Florian Hupfauf (AUT) – kontrabas. 
Formacja powstała z inicjatywy au-
striackiego gitarzysty klasycznego 
Martina Wesely`ego i polskiego gi-
tarzysty jazzowego Piotra Domaga-
ły. Muzycy zaprosili do współpracy 
swoich przyjaciół – Olega Dyyaka, 

Andreasa Schiffera i Floriana Hup-
fafa, i tak powstała grupa A HAND-
FUL OF ACCEPDANCE swobodnie 
mieszająca konwencje jazzu, world 
music, muzyki współczesnej i folku. 
Artyści tworzący zespół występowali 
na całym świecie, brali udział w pro-
jektach z Johnem Zornem, Patem 
Metheny, Tomaszem Stańko, Fran-
kiem Londonem, Guitar4Mation, Si-
lesian String Quartet.

Warto dodać, że Piotr Domagała 
nie po raz pierwszy wystąpił przed 
olkuską publicznością – wcześniej 
wziął udział w XIV i XVIII Zadusz-
kach Jazzowych – kolejno solo z gi-
tarą i… sequencerem oraz na czele 
tercetu Electronix Guitar.

W czasie piątkowego koncertu 
zespół wykonał m.in. „Eastern Dan-
ce”, „Kiss of the Sphinx”, „Brainspa-
ce” i „Feeling Free”.

Ostatniego dnia Zaduszek, 9 
listopada, przed publicznością wy-
stąpiła kubańska piosenkarka i tan-
cerka MILI MORENA z zespołem. 
Morena to artystka znana i ceniona 
zarówno na Kubie, jak i w Europie 
(na Kubie założyła słynną formację 

Rueda de Casino; śpiewała z Omarą 
Portuondo – znaną w Polsce z pro-
jektu Buena Vista Social Club). 
Koncertowała m.in. w Niemczech, 
na Jamajce, w Meksyku, Kanadzie, 
Francji, Hiszpanii i na Ukrainie. Ar-
tystka wykonuje zarówno muzykę 
latynoską, jak i standardy jazzo-
we, o czym można było się przeko-
nać podczas sobotniego koncertu 
w BWA.

Wraz z Mili Moreną wystąpi-
li: Jarosław Kaganiec (absolwent 
Akademii Muzycznej w Katowicach; 
współpracuje z Andrzejem Sikorow-
skim (Pod Budą), Piwnicą pod Ba-
ranami i Teatrem Starym; pochodzi 
z Olkusza i jest doskonale znany 
bywalcom Olkuskich Zaduszek Jaz-
zowych), Michał Heller (absolwent 
Akademii Muzycznej na Wydziale 
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Kato-
wicach, laureat wyróżnień i nagród 
zespołowych, występujący m.in. 
w Piwnicy pod Baranami, na Jazz 
Jamboree, Piest’any Jazz Festiwal 

(Słowacja), czy Bautzen Jazz Festi-
wal (Niemcy); Heller współpraco-
wał m.in. z Januszem Muniakiem, 
Wojciechem Groborzem, Piotrem 
Baronem, Izą Zając, Pawłem Kacz-
marczykiem i Lorą Szafran) oraz 
Wojciech Szwugier (kontrabasista 
i gitarzysta basowy, absolwent Ka-
tedry Muzyki Współczesnej, Jaz-
zu i Perkusji Akademii Muzycznej 
w Krakowie. Występował m.in. 
z Edem Cherry, Januszem Munia-
kiem, Janem „Ptaszynem” Wróblew-
skim. Od kilku lat jest członkiem 
zespołów krakowskiego pianisty, 
aranżera i kompozytora Wojciecha 
Groborza. Współpracuje z krakow-
skimi teatrami Łaźnia Nowa i Vari-
été ).

XIX Olkuskie Zaduszki Jazzowe 
przeszły do historii. Organizatorzy 
zapewnili ich uczestnikom wspa-
niałą muzyczną ucztę; na kolejną 
musimy poczekać rok – BWA już 
dziś zaprasza na jubileuszowe XX 
Olkuskie Zaduszki Jazzowe, Olkusz 
2020.

XIX Olkuskie Zaduszki 
Jazzowe

OLKUSZ
Piotr�Kubiczek

Za nami pierwszy w historii 
Olkuski Dzień Sportowych Talen-
tów. Z inicjatywy trzech klubów 
reprezentujących trzy dyscypli-
ny, uczniowie najmłodszych klas 
szkół podstawowych z terenu Mia-
sta i Gminy Olkusz mogli wziąć 
udział w testach sprawnościo-
wych, które w swoim założeniu 
miały być także natchnieniem dla 
młodych ludzi i zachęceniem ich 
do częstszej niż tylko w szkole 
aktywności fizycznej.

Olkuski Klub Sportowy Słowik, 
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Olkusz 
oraz Ludowy Klub Sportowy Kłos Ol-

kusz połączyły siły i przy aprobacie 
Dyrektor Samorządowego Zespołu 
Edukacji Pauliny Polak, w minio-
ną środę w hali MOSiR w Olkuszu 
przeprowadziły premierową edycję 
Dnia Sportowych Talentów. Impreza 
nowa i godna naśladowania, bowiem 
w jednym miejscu w przeciągu kilku 
godzin na trzy boiska wyszło prawie 
trzysta dzieci z trzynastu szkół.

Uczestnicy mieli niepowtarzalną 
okazję, aby pod czujnym okiem tre-
nerów spróbować swoich sił w trzech 
różnych dyscyplinach – piłce nożnej, 
ręcznej oraz tenisie stołowym. Była 
to innowatorska lekcja wychowania 
fizycznego, która przyniosła ze sobą 
dodatkowo mini testy sprawnościo-
we w skoku w dal, torze przeszkód, 
slalomie z piłką i biegu na krótkich 

dystansach. Takie testy wykonywa-
ne systematycznie dają wiedzę na 
temat sprawności dzieci oraz ich 
prawidłowego rozwoju fizycznego. 
Dlatego też środowe spotkanie, choć 
pierwsze, to na pewno nie ostatnie. 
Kolejne zaproszenie na Wiejską 
uczniowie otrzymają za około pół ro-
ku, wiosną.

- Wierzę, że ten dzień na stałe 
wpisze się w kalendarz szkolnych 
imprez – mówił prezes OKS Słowik 
Rafał Pięta. - Bardzo się cieszę, że 
możemy się z Wami spotkać. Mocno 
popieramy takie inicjatywy – dodał 
z ramienia Kłosa Sławomir Tomsia. 
- Takie lekcje w-fu to naprawdę coś 
świetnego – przyznała Agata Nowak 
reprezentująca SPR.

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
słodki poczęstunek oraz klubowe 
gadżety. Do wyróżniających się osób 
powędrowały również zaproszenia 
na bezpłatne miesięczne zajęcia. 
Być może ten dzień stanie się dla 
co poniektórych początkiem nowej 
sportowej drogi. Po cichu wszyscy 
z organizatorów na to liczą.

- Serdeczne podziękowania kie-
rujemy pod adresem dyrekcji Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Olkuszu, jak zawsze otwartej na 
takie inicjatywy – zaznacza Rafał 
Pięta. - To dla nas wielka radość, że 
możemy być częścią takich wyda-
rzeń, które nie tylko uczą ale i gdzie 
króluje dziecięcy uśmiech – kwituje 
dyrektor MOSiR-u Dariusz Muraw-
ski.

Dzień Sportowych Talentów
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ZAPRASZAMY DO NOWOOTWARTYCH GABINETÓW 

NA SPECJALISTYCZNE ZABIEGI PODOLOGICZNE

I PROFESJONALNE ZABIEGI KOSMETYCZNE

ul.Dworska 19A, KLUCZE WYNAJEM POMIESZCZEŃ 
NA GABINETY SPECJALISTYCZNE

Do wynajęcia nowoczesne pomieszczenia 
przystosowane do działalności z zakresu:

- gabinety lekarskie
- fizjoterapeutyczne
- rehabilitacyjne
- psychologiczne
- działalność protetyczna
- działalność dietetyczna

Więcej informacji pod nr. telefonów: 

607 070 351
604 859 484

P R O F E S J O N A L N I D L A C I E B I E

A T R I U M K A C Z M A R C Z Y K

Szukasz miejsca 
dla swojej działalności?

KLUCZE ul.Dworska 19A

R E K L A M A

OLKUSZ
Piotr�Kubiczek

W ramach 101. rocznicy Od-
zyskania Niepodległości, Sto-
warzyszenie Realne Marzenia 
i Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Zedermanie przygotowały pa-
triotyczną wieczornicę. Wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych 
przez uczniów, zespół Małe Zeder-
mianki i miejscowe Koło Gospodyń 
Wiejskich uzupełniło rozstrzy-
gnięcie konkursów plastycznych 
i recytatorskich w ramach projek-
tu „Niepodległa – trudne słowo”.

Zederman w tym roku ubiegł 
wszystkich i już w piątek poprze-
dzający poniedziałkowe święto dużo 
i głośno mówił o danej nam równo 
101 lat temu wolności. Jak wia-
domo, od 1918 roku przez kolejne 
lata z kalendarzowym Świętem Nie-
podległości bywało różnie, tak samo 
jak z sytuacją polityczną w naszym 
kraju. II wojna światowa, czasy PRL-
-u były przeszkodą do świętowania 
pełną piersią, choć duch patrioty-
zmu zazwyczaj zwyciężał i nadal 
zwycięża.

Obecnie świętować wolność nie 
tylko można, ale właściwie trzeba. 
Sposoby na to są różne, a każdy 
z nich jest dobry. Społeczność mniej-
szych miejscowości często jednoczy 
siły, by wspólnie zrobić coś wyjątko-
wego. Najlepszym na to przykładem 
jest właśnie ostatnie wydarzenie 
z Zedermana. Wieczornica pn. „Śpie-
wamy dla Niepodległej” była okazją 
do spotkania lokalnej społeczności, 
jej integracji i pokazania przywiąza-
nia do miejsca zamieszkania.

Wszystkich zebranych powitała 
dyrektor ZSP w Zedermanie Boże-
na Polakiewicz. Po niej głos zabrali 

pozostali organizatorzy wieczornicy, 
a więc członkowie Stowarzyszenia 
Realne Marzenia: Małgorzata Stach 
i Barbara Kordaszewska. Nie zabra-
kło podziękowań za pracę włożoną 
w przygotowanie wydarzenia ze stro-
ny sołtys Sabiny Gęgotek, a także 
radnych Małgorzaty Postołek i Józe-
fa Stacha. Na zaproszenie odpowie-
dział Andrzej Wójcik, przedstawiciel 
Sejmiku Wojewódzkiego, radny miej-
ski Zbigniew Stach oraz prezes OSP 
Zederman Mieczysław Mosurek.

Po okolicznościowych przemó-
wieniach zaprezentowano program 
słowno-muzyczny w wykonaniu 
niezastąpionej w takich chwilach 
młodzieży szkolnej. Skoro projekt 
„Niepodległa – trudne słowo” oraz 
jej finał pn. „Śpiewamy dla Nie-
podległej”, to nie mogło zabraknąć 
wspólnego wykonania pieśni patrio-
tycznych. Wystąpili barwni i wciąż 
poszerzający swoją działalność 
członkowie zespołu „Małe Zeder-
mianki” działającego przy Stowa-

rzyszeniu Zederman, publiczności 
zaprezentowało się również Koło Go-
spodyń Wiejskich, oczywiście to z Ze-
dermana.

Projekt połączył nie tylko Zeder-
man, ale i dwie inne miejscowości 
– Kosmolów oraz Zawadę. W każdej 
z tych szkół odbyły się konkursy re-
cytatorskie i plastyczne, z których 
wyłoniono poszczególnych laure-
atów. W Zedermanie odbyły się też 
warsztaty artystyczne i historyczne, 
które pozwoliły w lepszym stopniu 
przygotować się do finału całego pro-
jektu, którym była niepodległościo-
wa wieczornica.

- Nasz projekt w swoim założe-
niu miał kilka celów. Chodziło nam 
o podniesienie poziomu dbałości o ję-
zyk ojczysty oraz szacunku do sym-
boli narodowych dzieci i młodzieży 
z Zedermana, Zawady i Kosmolowa, 
poprzez udział w zajęciach, konkur-
sach, warsztatach i specjalnie przy-
gotowanej wieczornicy. Wszystkie te 
punkty nawiązywały do obchodów 

101. rocznicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Bardzo się 
cieszymy, że wspólnym wysiłkiem 
byliśmy w stanie podołać zadaniu – 
mówi z ramienia organizatorów, pre-
zes Stowarzyszenia Realne Marzenia 
Małgorzata Stach.

Patronat Honorowy nad projek-
tem „Niepodległa – trudne słowo” 
objął Sekretarz Stanu w rządzie 
poprzedniej kadencji Jacek Osuch, 
natomiast całe wydarzenie zosta-
ło wsparte finansowo ze środków 
województwa małopolskiego. Jak 
zwykle nieocenioną pomoc w orga-
nizację finałowej wieczornicy wnieśli 
nauczyciele Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Zedermanie oraz ro-
dzice uczniów. Sponsorzy: Zbigniew 
Stach, Mariusz Kordaszewski, Pie-
karnia Złoty Róg, Piekarnia EMK, 
Piekarnia „Ze Smakiem”, PSS Spo-
łem, Cukiernia Capri.

Z piątkowego wydarzenia przy-
gotowaliśmy galerię zdjęć. Zaprasza-
my do oglądania!

„Niepodległa – trudne słowo”

Wygląda na to, że tak. Zszo-
kowani mieszkańcy osiedla Czarna 
Góra odkryli, że pod właśnie otrzy-
manym zawiadomieniem w  sprawie 
udzielenia pozwolenia na budowę 
budynku handlowo-usługowego 
z  garażem podziemnym kryje się 
potężna inwestycja - GALERIA HAN-
DLOWA!

„Budynek handlowo-usługowy” 
ma składać się z  dwóch kondygnacji 
naziemnych połączonych windami 
i  schodami ruchomymi o  łącznej 
kubaturze 28 326,26 m3 i  dwóch 
podziemnych z  miejscami postojo-
wymi dla klientów i  strefę dostaw 
o  kubaturze 12 568,33 m3 co daje 
w sumie 40 894,59 m3 objętości bu-
dynku. Wszystko to zlokalizowane 
na niebezpiecznym rozjeździe ulic 
29-Listopada i Al. Tysiąclecia, w miej-
scu znanym olkuszanom z  częstych 
korków, kolizji i  uroczej historycznej 
kapliczki. W  oddaleniu zaledwie 4 
m od zabudowań jednorodzinnych. 
W  końcu w  dzisiejszych czasach 
można wszystko: budować na terenie 
górzystym z  zastosowaniem murów 
oporowych, można obniżyć hałas po-
przez postawienie wysokich ekranów 

akustycznych, można dostosować 
układ drogowy pod dużego inwesto-
ra... zastanawia tylko jedno, co na to 
architekt miejski? Czy taką chce wi-
zytówkę miasta na wjeździe od strony 
Trzebini? W  końcu wielcy architekci 
twierdzą, że „centrum handlowe 
powinno nawiązywać skalą i  archi-
tekturą do sąsiadującej zabudowy 
- zarówno tej zabytkowej jak i współ-
czesnej. Obiekty nowo powstające 
powinny respektować sąsiedztwo.” 
Czy tak się dzieje w  Olkuszu? A  co 
mieszkańcy Olkusza sądzicie o takiej 
inwestycji?
 Mieszkańcy osiedla Czarna Góra

Czy w Olkuszu 
powstaje nowa 

galeria handlowa? 
Czy czeka nas paraliż 

komunikacyjny?

LIST DO REDAKCJI
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OLKUSZ
Piotr�Kubiczek

Artyści to ludzie wielu talen-
tów. Dowodem na to może być 
sylwetka Piotra Południaka - nie 
tylko świetnego kontrabasisty, 
ale i uzdolnionego malarza, który 
umiejętności, pasję oraz pracę łą-
czy w jedną, barwną całość. Malo-
wanie muzyki to jego specjalność.

W Centrum Kultury działają-
cym przy olkuskim MOK-u zawisły 
już dziesiątki, jak nie setki różnych 
wystaw. Każda inna, ale wszystkie 
charakterystyczne dla swojego au-
tora. Teraz nadszedł czas na kolejną 
niezwykłą twórczość, która oddaje 
miłość do muzyki jazzowej na płótnie 
malarskim. W jednym wielkim skró-
cie – Piotr Południak oprócz tworze-
nia i wykonywania muzyki, potrafi 
ją namalować. Zdolność niebanalna 
i szalenie trudna, ale jak widać na 
zdjęciach i na ścianach sali Centrum 
Kultury dostępna do podziwiania dla 
każdego do końca listopada.

Wernisaż wystawy „Jazzy Hues” 
organizowanej przez MOK i agen-
cję eventową SafeArt był krótki, ale 
treściwy. Niesamowity efekt dało 
użycie przez Piotra monochroma-

tycznego, pochłaniającego kolory 
światła, które - po zmianie na tra-
dycyjne - odkryło prawdziwe, barw-
ne oblicze obrazów. Autor wystawy 
nie krył małej tremy. Do tej pory 
malował w domowym zaciszu, tylko 
u siebie wieszając to, co wyszło spod 
jego ręki. Przyszedł wreszcie czas na 
wystawienniczy debiut, który swoim 
występem uświetnił światowej klasy 
skrzypek jazzowy Bartosz Dworak. 
Skoro jego przyjaciel malował muzy-
kę, to on... zagrał obrazy. Pewne jest 
jedno – ta wystawa to całkiem nowe 
spojrzenie na muzykę jazzową, im-
prowizacja na płótnie, którą trzeba 
zobaczyć.

Wizytówka Piotra 
Południaka

Urodzony w 1986 roku w Tarno-
wie. Od najmłodszych lat interesował 
się sztuką, głównie muzyką i malar-
stwem. W wieku 12 lat rozpoczął 
naukę w Szkole Muzycznej w Tarno-
wie w klasie kontrabasu Krzysztofa 
Krawczyka. Po ukończeniu liceum 
rozpoczął studia na Akademii Mu-
zycznej w Krakowie w klasie kontra-
basu jazzowego Macieja Adamczaka, 
którą ukończył w 2013 roku. Na sta-

łe związany z Krakowem oraz kra-
kowskim środowiskiem jazzowym. 
Często koncertuje w tamtejszych 
klubach. Od kilku lat spełnia się rów-
nież jako pedagog. Okres zgłębiania 
tajników wiedzy muzycznej i dosko-
nalenie warsztatu gry na kontraba-
sie nie spowodowało, że zapomniał 
o malarstwie. Dziecięca fascynacja 
malarstwem nigdy nie opuściła Pio-
tra i dojrzewała wraz z nim. Na płót-
nie stara się odtworzyć wrażenie 
dźwięku i przedstawić je w sposób 
wizualny za pomocą odcienia kolo-
ru, jego nasycenia i wyrazistych li-
nii. Olśniewa szerokim wachlarzem 
barwnych gam wybranych kolorów 
– zdecydowanych i intensywnie 
nasyconych. Kreski w jego obra-
zach stanowią samoistne elementy 
kompozycyjne, tworzą granice mię-
dzy barwami. Technika ta sprawia, 
że obrazy wydają się niezwykle 
linearne, sugerując ruch. Swobod-
nie łączy malarstwo abstrakcyjne 
z tradycyjną perspektywą barwną, 
linearną i interpozycją. Obrazy, któ-
re można podziwiać na wystawie 
„Jazzy Hues” w większości są ujęte 
w kompozycje składające się z róż-
nej wielkości kół, trójkątów w roz-
maitych ułożeniach, linii falistych 
i prostych oraz motywów przypomi-
nających szachownicę i klawiaturę 
fortepianu. Podstawową zasadą 
konstrukcyjną obrazów wydaje się 
kontrast pomiędzy kształtami geome-
trycznymi i bezpostaciowymi liniami, 
kątami ostrymi i falistością, barwa-
mi ciepłymi i zimnymi. Działa Połu-
dniaka cechuje wyraźna dynamika, 
wprowadzająca pewien poznawczy 
niepokój. Dzięki tym środkom nie 
przekazuje treści konkretnej, ale po-
budza emocje odbiorcy, odwołuje się 
do jego estetycznej, ale też duchowej 
wrażliwości.

Muzyka jazzowa na płótnie

ZAWADA
Konrad�Kulig

Niedziela 10 listopada była 
dla podolkuskiej Zawady szczegól-
ną datą. W przeddzień Święta Nie-
podległości został tam odsłonięty 
pomnik poświęcony poległemu 
żołnierzowi kampanii wrześnio-
wej, którego grobem od 1939 r. 
opiekuje się lokalna społeczność.

Deszczowa pogoda nie odstra-
szyła mieszkańców, którzy licznie 
przybyli na mszę świętą rozpoczy-
nającą uroczystość. W kazaniu ks. 
Wiesław Gibas, proboszcz parafii 
Gorenice, przypomniał, że choć wier-
ni modlą się za poległego żołnierza, 
to należy pamiętać, że Bóg stworzył 
każdego człowieka do życia w wiecz-
ności.

Po zakończonej eucharystii ze-
brani wysłuchali montażu słowno-
-muzycznego w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej w Zawadzie. 
W uroczystości wzięli również udział 
uczniowie klas mundurowych 
z Zespołu Szkół w Olkuszu – ZDZ 
w Katowicach. Wraz ze strażakami-
-ochotnikami z Zawady i Kołem Go-
spodyń Wiejskich poprowadzili oni 
przemarsz nad żołnierską mogiłę, 
znajdującą się przy leśnej ścieżce, 
kilkaset metrów od miejscowej re-
mizy.

Na początku było „NN”
-W miejscu, gdzie obecnie sto-

imy – przypomniał sołtys Zawady 
i inicjator wydarzenia Dariusz Dzi-
wak – 5 września 1939 r. zmarł, 
w wyniku doznanych w walce pod 

Niesułowicami ran, polski żołnierz. 
Został on pochowany w pośpiechu 
przy drodze, płytko i bez żadnej 
trumny. Mieszkańcy Zawady zrobili 
trumnę z desek i pochowali zwłoki 
głębiej, a także postawili drewniany 
krzyż.

Od tego czasu miejsce po-
chówku zostało otoczone opieką 
Zawadzian. Mogiłę ogrodzono, wy-
mieniono także zniszczony biegiem 
lat krzyż. W 1971 r. odbyła się uro-
czystość odsłonięcia płyty, na któ-
rej umieszczona została ustalona 
tożsamość żołnierza – był to kapral 
Konrad Winkler z 11. pułku piechoty 
z Tarnowskich Gór. Udało się nawią-
zać kontakt z żyjącymi jeszcze wtedy 
rodzicami poległego, którzy postano-
wili pozostawić szczątki syna w Za-
wadzie.

Plany na przyszłość
-Nie jest to pomnik czczący 

wojnę, jest to pomnik wdzięczno-
ści wszystkim żołnierzom polskim, 
walczącym o wolność dla naszego 
pokolenia – zaznaczyła Maria Witek, 
wykonawczyni monumentu. W pra-
ce zaangażowani byli także Piotr 
Gałąź oraz strażacy lokalnej OSP, 
a sfinansowano je ze środków kon-
kursu Województwa Małopolskiego 
„Małopolska Pamięta”, którego be-
neficjentem jest Gmina Olkusz.

-Po uzyskaniu kolejnych fundu-
szy planujemy nad grobem montaż 
oświetlenia, ławki oraz zasadzenie 
krzewów. Natomiast przy głównej 
drodze będzie umieszczona tablica 
informacyjna – zapowiedział sołtys 
Zawady.

Już osiemdziesiąt lat dbają 
o żołnierską mogiłę 

R E K L A M A
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KALENDARIUM

16-19 listopada
 ǧ 17:00�Obywatel�Jones�(2D�NAPISY)
 ǧ 19:30�Midway�(2D�NAPISY)

15 listopada
 ǧ 14:00�Baranek�Shaun�Film.�Farmageddon�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Baranek�Shaun�Film.�Farmageddon�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:00�1800�gramów�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Doktor�Sen�(2D�NAPISY)

16 listopada
 ǧ 14:00�Baranek�Shaun�Film.�Farmageddon�(2D�DUBBING)
 ǧ 16:00�Baranek�Shaun�Film.�Farmageddon�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:30�Doktor�Sen�(2D�NAPISY)
 ǧ 18:30�1800�gramów�(2D�PL)
 ǧ 20:15�1800�gramów�(2D�PL)
 ǧ 20:30�Doktor�Sen�(2D�NAPISY)

17 listopada
 ǧ 16:00�Baranek�Shaun�Film.�Farmageddon�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:30�Doktor�Sen�(2D�NAPISY)
 ǧ 18:00�1800�gramów�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Doktor�Sen�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:15�1800�gramów�(2D�PL)

19 listopada
 ǧ 16:00�Baranek�Shaun�Film.�Farmageddon�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:30�Doktor�Sen�(2D�NAPISY)
 ǧ 17:45�1800�gramów�(2D�PL)
 ǧ 19:45�Doktor�Sen�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:15�1800�gramów�(2D�PL)

20 listopada
 ǧ 16:00�Baranek�Shaun�Film.�Farmageddon�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:30�Doktor�Sen�(2D�NAPISY)
 ǧ 18:00�1800�gramów�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Doktor�Sen�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:15�1800�gramów�(2D�PL)

21 listopada
 ǧ 16:00�Baranek�Shaun�Film.�Farmageddon�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:30�Doktor�Sen�(2D�NAPISY)
 ǧ 18:00�1800�gramów�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Doktor�Sen�(2D�NAPISY)
 ǧ 20:15�1800�gramów�(2D�PL)

16 listopada
 ǧ 09:00�-�16:00�Turniej�Tenisa�Stołowego�o Puchar�Biskupa�Sosno-
wieckiego

17 listopada
 ǧ 09:00�-�17:00�Wojewódzki�Turniej�Klasyfikacyjny�w Tenisie�
Stołowym

 ǧ 18:00�-�20:00�Mecz�Piłki�Ręcznej.�Juniorki�SPR�Olkusz�–�Korona�
Handball�Kielce

20 listopada
 ǧ 20:00�Abelard�Giza�-�Stand-up�Comedy

21 listopada
 ǧ 17:00�Wykład�w ramach�Olkuskiego�UTW

17 listopada
 ǧ 16:00�Bajkowa�Niedziela�w kinie�MOK�Bukowno

21 listopada
 ǧ 17:30�Pinokio�-�teatrzyk�dla�dzieci

15 listopada
 ǧ 19:00�Spektakl�„Między�łóżkami”

16 listopada
 ǧ 10:00�-�11:00�Uniwersytet�Juniora

18 listopada
 ǧ 08:00�Nakręć�się�na�film�–�warsztaty�dla�Seniorów
 ǧ 08:00�Trening�Pamięci�dla�Seniorów

19 listopada
 ǧ 08:00�Nakręć�się�na�film�–�warsztaty�dla�Seniorów
 ǧ 08:00�Trening�Pamięci�dla�Seniorów

20 listopada
 ǧ 08:00�Nakręć�się�na�film�–�warsztaty�dla�Seniorów
 ǧ 08:00�Trening�Pamięci�dla�Seniorów

21 listopada
 ǧ 08:00�Nakręć�się�na�film�–�warsztaty�dla�Seniorów
 ǧ 08:00�Trening�Pamięci�dla�Seniorów
 ǧ 16:00�-�17:00�Książkowe�Ekspresje

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

 ǧ 15:15�-�16:45�Zabawy�językowe�-�zajęcia�w dwóch�grupach
 ǧ 16:30�Lokalny�Klub�Kodowania,�Filia�nr�3�ul.�Olkuska�8

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

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

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

 ǧ Wernisaż�wystawy�pokonkursowej�IV�Ogólnopolskiego�Konkursu�
Plastycznego�“Kolaż-Asamblaż”�2019�-�Galeria�BWA,�15.11.2019�
18:00

18 listopada
 ǧ 16:00�-�18:00�Pomoc�w nauce�(zajęcia�ustalane�indywidualnie)
 ǧ 16:00�-�17:00�Zdrowy�kręgosłup
 ǧ 17:00�-�17:45�Zajęcia�taneczno-rytmiczne�dla�dzieci�(grupa�do�6�lat)
 ǧ 18:00�-�20:00�Gadżety�Elektroniczne�(zajęcia�ustalane�indywidualnie)
 ǧ 18:00�-�18:45�Zajęcia�taneczno-rytmiczne�dla�dzieci�(grupa�od�7�lat)
 ǧ 18:50�-�19:40�Fitness�50+

19 listopada
 ǧ 16:00�-�17:00�Flika�Kids�-�Zajęcia�taneczne�(płatne)
 ǧ 16:00�-�18:00�Pomoc�w nauce�(zajęcia�ustalane�indywidualnie)
 ǧ 17:00�-�18:00�Flika�VIP�-�zajęcia�taneczne�(płatne)
 ǧ 17:30�-�18:15�Zajęcia�na�basenie�-�SP�Bukowno�-�Basen�kryty�Bukowno
 ǧ 18:00�-�18:55�BPU�-�zajęcia�fitness
 ǧ 18:00�-�20:00�Gadżety�Elektroniczne�(zajęcia�ustalane�indywidualnie)
 ǧ 18:00�-�19:00�Plastyka�gr.�1

20 listopada
 ǧ 16:00�-�18:00�Klub�„Razem”
 ǧ 16:00�-�18:00�Pomoc�w nauce�(zajęcia�ustalane�indywidualnie)
 ǧ 16:00�-�17:00�Zdrowy�kręgosłup
 ǧ 17:00�-�17:45�Zumba�Senior
 ǧ 18:00�-�20:00�Gadżety�Elektroniczne�(zajęcia�ustalane�indywidualnie)
 ǧ 18:00�-�20:00�SztukAdemia
 ǧ 18:00�-�18:50�Zumba�Power

21 listopada
 ǧ 15:00�-�16:00�Zajęcia�wokalne�z emisją�głosu
 ǧ 16:00�-�17:00�Flika�Kids�-�Zajęcia�taneczne�(płatne)
 ǧ 16:00�-�18:00�Pomoc�w nauce�(zajęcia�ustalane�indywidualnie)

 ǧ 17:00�-�19:00�„Słowikowe�metamorfozy”�(gotowanie/kosmetyczka)
 ǧ 17:00�-�18:00�Flika�VIP�-�zajęcia�taneczne�(płatne)
 ǧ 18:00�-�20:00�Gadżety�Elektroniczne�(zajęcia�ustalane�indywidualnie)
 ǧ 18:00�-�19:00�Plastyka�gr.�2
 ǧ 18:00�-�18:50�Trening�obwodowy

15 listopada
 ǧ 15:30�-�16:30�Siłownia
 ǧ 16:00�-�16:45�Język�angielski�(dzieci�6-8�lat)
 ǧ 17:00�-�18:00�Akademia�Wróbelka�Elemelka�–�zajęcia�taneczne�dla�
dzieci�(4-6�lat)

 ǧ 18:00�-�19:00�Hip-hop�dla�dzieci�(8-12lat)
18 listopada

 ǧ 17:00�-�18:00�Joga
 ǧ 17:30�-�18:30�Zajęcia�plastyczne�dla�dzieci
 ǧ 18:00�-�19:00�Siłownia

19 listopada
 ǧ 17:00�-�18:00�Klub�dyskusyjny�„Polska,�Europa,�Świat”
 ǧ 17:00�-�18:00�Zajęcia�taneczne�dla�dzieci�z Agencja�Eventową�La�
Cultura�(zajęcia�płatne)�-�Balet�dla�dzieci�4-6�lat

 ǧ 18:00�-�19:00�Zajęcia�taneczne�dla�dzieci�z Agencją�Eventową�La�
Cultura�(zajęcia�płatne)�-�Balet/Jazz�dla�dzieci�7-10�lat

 ǧ 19:00�-�20:00�Zajęcia�taneczne�dla�dzieci�z Agencją�Eventową�La�
Cultura�(zajęcia�płatne)�-�Taniec�towarzyski�dla�par

20 listopada
 ǧ 16:00�-�17:30�Siłownia
 ǧ 17:00�-�17:50�Język�angielski�(dzieci�9-13)
 ǧ 18:00�-�19:00�Fitness
 ǧ 18:00�-�19:00�Język�angielski�dla�dorosłych

21 listopada
 ǧ 17:00�-�17:50�Gimnastyka�dla�seniorów�-�gr.�1
 ǧ 17:00�-�18:00�Malowanie�na�szkle
 ǧ 17:15�-�18:00�Język�rosyjski�(poziom�podstawowy)
 ǧ 18:00�-�18:50�Gimnastyka�dla�seniorów�-�gr.�2
 ǧ 18:00�-�18:45�Język�rosyjski�(grupa�zaawansowana)

15 listopada
 ǧ 18:30�Prelekcja�„Wpływ�zanieczyszczeń�powietrza�na�zdrowie”�-�
OSP�w Bolesławiu,�ul.�Główna�30

16 listopada
 ǧ 10:15�Obchody�105�rocznicy�bitwy�pod�Krzywopłotami�-�SP�w Bydli-
nie,�cmentarz�w Bydlinie,�ruiny�zamku

22 listopada
 ǧ 17:00�Katarzynki�-�to�my!�Wspominamy�historie�zapomnianych�
tradycji�-�DK�„Papiernik”�w Kluczach

R E K L A M A

OGŁOSZENIA DROBNE

TYGODNIK REGIONALNY 
„PRZEGLĄD OLKUSKI”

W przypadku publikacji materiałów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega się prawo do adiustacji i opatrzenia nadesłanych 
materiałów tytułem. Nie publikujemy listów niepodpisanych nazwiskiem i adresem – można zastrzec nazwisko i adres do wiadomości 
redakcji. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Poglądy redakcji wyrażają jedynie teksty podpisane „Redakcja”.  
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ. 

Kolportaż: Przegląd Olkuski kolportowany jest do wszystkich mieszkań i firm w Olkuszu (także na Pomorzanach) oraz do: Klucz, Bogucina 
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Nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna 

| 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.

Ogłoszenia  
drobne  
już od  

2,76 zł*
*cena�netto,�do�40�znaków.

KUPIĘ - SPRZEDAM

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

najlepiej. Tel.(512)898278.

 ǧ Komis wielobranżowy, narciarski, 
rtv-agd, skup-sprzedaż, skup telefo-
nów, serwis rtv, lombard. Za Lidlem. 
Tel.(502)261113.

 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 trady-
cyjne - twarde (duża ilość kolorów), 
bindowanie, termobindowanie, bigo-
wanie, złocenie metodą termodruku.

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

 ǧ Zwyżka 16, 25 m, wycinka drzew, 
wynajem i usługi rębakiem do gałęzi, 
elektryczne itp. Tel.(512)373245.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

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 FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 

30. Najszybsze i najtańsze zdjęcia 

do dokumentów w 3 minuty + retusz 

gratis (możliwość dojazdu do klienta). 

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

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

MOTORYZACJA

 ǧ OLEJE, FILTRY, AKCESORIA  
I PROFESJONALNE NARZĘDZIA 
SAMOCHODOWE

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

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

 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 POMOC DROGOWA.  
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 trasy 
międzynarodowe, C+E, stałe kursy, 
trasy powtarzalne, praca na chłodni. 
System tygodniowy -wyjazd i zjazd. 
Tel.(728)529145. 

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

 ǧ Mężczyzna, prawo jazdy kat. C 
szuka pracy. Tel.(730)169517.

 ǧ Zatrudnię mechanika samocho-
dowego. Tel.(604)503205.

 ǧ Umyję okna, posprzątam.  
Tel.(518)769973.

RÓŻNE

 ǧ Stoisko nr 3 zaprasza na jesienne 
zakupy! W ofercie: nowe wzory 
dżinsów, sztruksy, spodnie ocieplane, 
rozmiary do 140 cm w pasie, kurtki 
przejściowe od m do 8 xl, ceny niższe 
niż w internecie. Targowisko ul. 
Sławkowska, wt. pt. i sob. do 14.00.

A. M. Kostulski
Olkusz, ul. Szpitalna 22  

% 32 643 01 59, 32 643 17 65, 
     604 249 478, 608 559 224

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem. Chłodnia gratis.  

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

mgr Zbigniew Kwinta 
Olkusz, ul. Szpitalna 14

% 32 643 06 07, 32 643 48 33, 
502 35 43 32

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy 
przed pogrzebem

WŁASNA CHŁODNIA

Olkusz, ul. Sikorka 21

% 32 645 06 60, 601 525 210

HURTOWNIA 

MOTORYZACYJNA

„SWEMOT”
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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. Kom-
presjoterapia (leczenie niewydolności żylnej), 
konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. Centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 64. Przyj-
muje w środę, piątek od 16.00. Rejestracja tele-
foniczna 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. Reje-
stracja 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 
Krzysztof Buczkowski, Poradnia Chirurgiczna / 
Proktologiczna. Dodatkowo: USG jamy brzusznej, 
tarczycy, USG dopplerowskie naczyń krwiono-
śnych szyi, jamy brzusznej, kończyn dolnych i 
górnych. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00.
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgii ogólnej. Wt. 17.00 – 19.00. Tel. 604 410 
240. 
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medycyny 
estetycznej. Laser – usuwanie zmian skórnych, 
leczenie wrastających paznokci, zamykanie 
naczyń. Olkusz, ul. Krakowskie Przedmieście 
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, proktolog, 
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. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. PIĄTEK 16:00‒19:30. 

CHIRURG DZIECIĘCY 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Poradnia chirurgii dziecięcej lek. med. 
Maksymilian Nicpoń. Konsultacje, zabiegi 
chirurgiczne. Tel. 32 62 61 731. 
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, lecze-
nie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: 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 żyla-
ków. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER- 
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. CZWARTEK 15:30‒19:30. 
Łukasz Szkółka. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 7546222, 
www.cms5.pl 

CHIRURG ORTOPEDA 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Specjaliści ortopedii. USG. Tel. 32 62 61 731. 
Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek Piotr 
Osuch, specjalista chirurg ortopeda traumatolog. 
Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek naprzeciw 
szpitala – obok piekarni). Rejestracja tel. 666 329 
480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 (zamien-
nie wtorki). 
Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Konsul-
tacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze boga-
topłytkowe, 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. Rejestracja 
pon. – pt. Tel. 32 645 12 21. 

Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja 
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. 
Szumera Edyta dr ortopeda dziecięcy oraz dla 
dorosłych. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER 
MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00.
Waldemar Pasich, specjalista chirurgi urazowej 
i ortopedycznej, specjalista medycyny sportowej. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad Ban-
kiem, 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.Rejestracja Tel. 
32 645 44 70 pon. – pt. 10.00 – 19.00, sob. 9.00 
– 13.00. 

DERMATOLOG 
Anna Dudek lek. med. specjalista dermatolog, 
wenerolog, specjalista medycyny estetycznej – 
dermatologia lecznicza, dziecięca, kriochirurgia, 
badanie i usuwanie znamion barwnikowych, pełny 
zakres dermatologii estetycznej – botox, kwas 
hialuronowy, peelingi, laser frakcyjny i CO2 - 
odmładzanie, leczenie blizn, usuwanie guzków 
skórnych. rejestracja tel 32 6454470, 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 
Dermatolog Zofia Latała-Otrębska, specjalista. 
(lecznie dorosłych i dzieci) Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 
11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75. Gabinet 
PONOWNIE CZYNNY od 2 września. 
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. 

DIABETOLOG 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Marta Pasich lek. med. specjalista 
diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych. Tel. 
32 626 17  31, środa 16.00-19.00. 

DIETETYK 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Gabinet Dietetyczny – diety: 
odchudzające, w alergiach, bezglutenowa, 
w chorobach i inne. Tel. 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

DOM OPIEKI – DZIENNY
Prowadzimy stały nabór pacjentów na bezpłatne 
pobyty w celu poprawy stanu zdrowia 
i samodzielności. Dzienny Dom Opieki Medycznej 
„Zacisze”, Olkusz, ul. K.K. Wielkiego nr 86. Więcej 
informacji można uzyskać pod tel. 32 70 65 657, 
606 114 901, 600 342 549.

ENDOKRYNOLOG 
Agnieszka Żak-Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 754 
62 22, www.cms5.pl.

GIMNATYKA 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.
Juszczyk Łukasz dr ginekolog. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.

Krzysztof Pandel, Poradnia Ginekologiczna. 
Kwalifikacje do zabiegów ginekologicznych, kom-
pleksowe prowadzenie ciąży, USG ginekologiczne, 
profilaktyka nowotworowa, leczenie zachowaw-
cze nietrzymania moczu. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED” Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, leczenie 
infekcji, antykoncepcja, menopauza, endome-
trioza, 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. 
Marek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog 
– położnik. Olkusz, Piłsudskiego 5, tel. 32 643 11 
39, dom 32 643 38 46, 606 647 961. Pon., wt., pt. 
15.30‒17.30. 
Wodecka Katarzyna dr ginekolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.
Zuzanna Gierzyńska specjalista ginekolog i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, leczenie 
infekcji, antykoncepcja, menopauza, endome-
trioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
ŚRODA 9:00‒12:00. 

KARDIOLOG 
Agnieszka Sikora-Puz. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 
32 754 62 22, www.cms5.pl 
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specjalista 
chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. Przed-
mieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, USG, 
DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnieniowy. Przyjmuje 
wt., pt. od 16.00. Rejestracja tel. po 17.00. Tel. 
796 797 112. 
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Gabinet kardiologiczno-internistyczny. 
Tel. 32 62 61 731. 
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 kardio-
log. Specjalista chorób wewnętrznych. www.
lekarzolkusz. 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 kardio-
log, spec. chorób wewnętrznych. EKG, echo serca, 
Holter ciśnieniowy, Holter EKG. Konsultacje. 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 okresowe. 
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 dzie-
cięcy. 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 laryngolog. 
Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”). Tel. 506 
312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Wt. i pt. 17‒19. 
Wioletta Kot. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 7546222, 
www.cms5.pl 

LOGOPEDA
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Neurologopeda. Leczenie dyzartrii, afazji, 
jąkania, dysfagii (zaburzeń przełykania). Tel. 
32 62 61 731. 

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 medycyny 
estetycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny 
estetycznej. Laser. Rejestracja tel. 530 88 16 13. 
www.chirurgiaolkusz.pl 
Studio Venus Expert, Joanna Sułowicz dr n. med., 
dermatolog, wenerolog, lekarz medycyny este-
tycznej. Pełny zakres zabiegów medycyny este-
tycznej. Olkusz, ul. Szkolna 3, Tel. 501 310 050. 

MEDYCYNA NATURALNA 
Pijawki, świecowanie uszu, akupunktura ucha, 
refleksologia terapeutyczna stóp, masaż, bańka 
próżniowa, ogniowa, antycelulitowa. Gabinet 
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 Olku-
szu. Gabinet neurochirurgiczny. Tel. 32 62 61 731.
Granicki Aleksander dr neurochirurg. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
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.
Wojciech Kukier. Centrum Medyczne S5, ul. K. K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 32 754 62 
22, www.cms5.pl 

NEUROLOG 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Specjaliści neurologii. 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 
Gręda Jolanta specjalista neurolog. Poniedziałek 
15.30 – 17.00, rejestracja tel. 32 645 44 70. Olkusz, 
ul. K. K. Wielkiego 64.
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.
Szmal Przybyła Ewa dr neurolog. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

OKULISTA
Aby usunąć zaćmę na NFZ „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
ANGIO OCT - diagnostyka okulistyczna, leczenie 
chirurgiczne oczu; BANYŚ Okulistyka®, rejestracja 
tel. 789 032 277 oraz www.okulistabanys.pl 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 110, SALUD, Wojciech 
Banyś Specjalista Chorób Oczu 
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 
Katarzyna Rataj – Pająk specjalista chorób oczu, 
badania niemowląt, dzieci i dorosłych: diagno-
styka okulistyczna, OCT, wady wzroku, zez, niedo-

widzenie, okulary, soczewki kontaktowe, badania 
profilaktyczne. VIS-OPTICA, Olkusz al. 1000-lecia 
20. Gabinet czynny codziennie od 14.00, w 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 badanie 
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 badanie 
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, 
tomografia oka - OCT. 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 Olku-
szu. Poradnia pediatryczna. Rejestracja 32 62 61 
731. 
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjali-
sta medycyny rodzinnej. Tel. 698 941 921, 505 
988 780. 
Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, specjalista 
chorób noworodków. Profilaktyka dzieci 
zdrowych, leczenie dzieci chorych. USG: stawów 
biodrowych, 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 leczenie 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 
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety kosme-
tyczne i podologiczne. Specjalistyczne zabiegi stóp 
dla dorosłych i dzieci. Klucze, ul. Dworska 19A tel. 
690-960-150 www.podologiakosmetyka.pl
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, pedi-
cure leczniczy. Sun & Onyx Olkusz, ul. Sławkowska 
5. Tel. 698 919 343. Facebook: gabinet zdrowych 
stóp. 

PSYCHIATRIA /PSYCHOTERAPIA 
Agata Majda, terapia krótkoterminowa. Tel. 512 
331 430. www.pracowniaterapeutyczna.eu 
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta Gestalt, superwizor psychotera-
pii. Badania psychologiczne, psychoterapia, kon-
sultacje. Tel. 791 918 888. 
Aleksandra Krysztoforska - psycholog dziecięcy, 
tyflopedagog. Diagnoza i terapia psychologiczna 
dzieci, konsultacje. Tel. 668 123 956.
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Katarzyna Szostok – psycholog, psychotera-
peuta. Urszula Gawłowska – psycholog, psycho-
terapeuta. Tel. 32 62 61 731. 
Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. Dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wol-
brom, Rynek 19 (I piętro). Rejestracja tel. 510 120 
408. 

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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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

15.11.2019 Piątek ul. Mickiewicza 7

16.11.2019 Sobota ul. Buchowieckiego 15A

17.11.2019 Niedziela al. 1000-lecia 2B

18.11.2019 Poniedziałek ul. K. K. Wielkiego 64 B

19.11.2019 Wtorek al. 1000-lecia 17

20.11.2019 Środa ul. Legionów Polskich 14

21.11.2019 Czwartek ul. Orzeszkowej 22
Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  

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

Gabinet Psychologiczny Katarzyna Kaska-Biś. 
Wczesna interwencja psychologiczna. Diagnoza 
i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych. Olkusz, ul. 
Gęsia 2, tel. 608 462 479. 
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, psy-
choterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 28. Czw. 
14-20. Rej.: 603 852 092, 12 419 13 89. Kraków, 
ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, czw. 8-13, pt. 
15-20. www.opoczynska-morasiewicz.pl 

PULMONOLOG 
Szymon Skoczyński. Polisomnografia. Centrum 
Medyczne S5, ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 
668 127 238, 32 754 62 22, www.cms5.pl 

REHABILITACJA 
CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE Mar-
libo- Medica w Olkuszu. Specjalistyczna i kom-
pleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci i niemow-
ląt. Tel. 32 62 61 731.
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. Gabinet: Dworska 
19a.
Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. Tera-
peuta 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. Spor-
towa. Pooperacyjna. Leczenie bólu. McKenzie. 
Terapia Manualna. Kinesiotaping. 
Olkusz, K. K. Wielkiego 54A. Tel. 885 628 627.
Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjoterapia 
neurologiczna: udary mózgu, Parkinson, SM. 
Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty domowe. 
Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.olkusz.pl 

REUMATOLOG 
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo-Medica w Olku-
szu. Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00 – 
18.00. Tel. 32 62 61 731. 
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. Specja-
lista protetyki stomatologicznej. Olkusz, ul. 
Rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12‒19. Tel. 606 654 777. 
CenterDent Gabinety Stomatologiczne, dr n. 
med. lek. stom. Dorota Supernak-Bobko, lek. 
stom. Paulina Kłapcińska, lek. dent. Anna Rudziń-
ska. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 14, tel. 326432530. 
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- -Wój-
cicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18. Tel. 32 645 
00 45. Pon.-pt. 10‒13 i 15‒18. 
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. 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 tel. 606 64 44 54. www.kucha-
rzewscy.pl Wt, śr., pt. 15‒19 przyjmuje 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 9-11. 

TRYCHOLOG 
Studio Venus Expert Dominika Kłębek, tel. 501 
310 050, Olkusz, ul. Szkolna 3.
Tracisz włosy? Nie trać czasu! Podejmij skuteczną 
terapię skóry głowy. Zaprasza pierwszy w Olkuszu 
gabinet trychologiczny NOVY, K. K. Wielkiego 65, 
tel 32 645 14-54.

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. Mikrodermabrazja, pilingi 
lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuronowy, 
mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.
Anna Kaczmarczyk Twoje piękno gabinety 
kosmetyczne i podologiczne. Profesjonalne 
zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało, bezbolesne 
laserowe usuwanie owłosienia. Klucze, ul. Dwor-
ska 19A tel. 690-960-150 www.podologiakosme-
tyka.pl
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, ujędrniające 
twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy Jane Iredale, kosmetyka pielę-
gnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. Bylicy 1 p. 10. Tel. 
663166872 www.gabinet-uroda.pl 
Studio Venus Expert, fryzjerstwo, medycyna 
estetyczna, kosmetologia: depilacja laserowa, 

carboxyterapia, endermologia, zamykanie naczy-

nek, makijaż permanentny, manicure hybrydowy, 

tytanowy, żelowy, wizaż, zabiegi pielęgnacyjne i 

złuszczające. Olkusz, ul. Szkolna 3. Tel. 501 310 050. 

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

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

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

Ryszard Satalecki – specjalista urolog. Przyjmuje 
w poniedziałki 16.00‒18.00, ul. Jana Pawła II 30, 
Olkusz. Choroby nerek, prostaty, kamica moczowa, 
diagnostyka USG i leczenie. Rej. 9.00‒15.00. Tel. 
32 643 30 19. 

USG 
Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn. 14.30‒17 
„Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia „Esculap”, ul. 
kr. K. Wielkiego 28 (obok „Skarbka”). Godz. 
15.30‒18, tel. dom. 32 643 38 46, 600 249 359. 

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. specjalista 
radiodiagnostyki. Centrum Medyczne, Olkusz, ul. 
kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro (winda). Reje-
stracja 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 brzusz-
nej, USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłon-
nych, leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifi-
kacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja 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

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE

NZOZ PRO-FAMILIA
TTeell..  3322  775544  3355  2222,,  779933  334466  003333
OOllkkuusszz,,  uull..  JJ..  KKaanntteeggoo  2288
OOttwwaarrttee  oodd  77::0000  ddoo  2200::0000

Położnictwa i ginekologii
Laryngologii
Chirurgii ogólnej i naczyniowej 
Kardiologii (badanie Holterem 
Ciśnieniowym i EKG)
Urologii

Endokrynologii
Neurologii 
Dermatologii
Medycyny pracy
Ortopedii
Chorób wewnętrznych

                  Badania laboratoryjne, biopsje, 
bioptron, EKG wysiłkowe, audiometria, spirometria, 
dermatoskopia, pole magnetyczne.

Ponadto

Olkusz, al. 1000-lecia 20, tel. 784 820 130

SALON OPTYCZNY
GABINET OKULISTYCZNY 

na okulary powyżej 159 zł dla dorosłych przy realizacji
recepty okularowej z gabinetu okulistycznego VIS-OPTICARabat 40 zł

lek. med. Witold Serafin

dr n. med. Miros³awa Buczynowska

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie
Olkusz, ul. Krakowskie Przedmieście 11/18

Konsultacje chirurgiczne
Chirurgiczne leczenie schorzeń przewodu 

pokarmowego, jelita grubego i odbytnicy (proktologia). 
Operacje laparoskopowe kamicy pęcherzyka 

żółciowego, przepuklin. Leczenie żylaków 
kończyn dolnych, pajączków (operacje, skleroterapia). 

Diagnostyka przewodu pokarmowego.

00Przyjmuje: poniedziałek, piątek od 17

Po wcześniejszej rejestracji
tel.: 32 643 32 12, 606 327 510

Rejestracja tel.: 604 410 240

Specjalista chirurgii ogólnej

Konsultacje ortopedyczne i urazowe narządu ruchu.
Leczenie schorzeń kręgosłupa (farmakoterapia 

i rehabilitacja - metoda McKenzie, leczenie operacyjne), 
leczenie schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego 

zachowawcze i operacyjne (artroskopia).
USG NARZĄDU RUCHU.

00 00Przyjmuje: wtorek 17 -19

SPECJALISTA ORTOPEDA TRAUMATOLOG

NEUROORTOPEDA

mgr REHABILITACJI


