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Olkuskie lodowisko oficjalnie 
otwarte! Przez najbliższe trzy mie-
siące Silver Ice będzie miejscem 
spotkań miłośników jazdy na łyż-
wach. Niedzielnej imprezie na sta-
rówce towarzyszyło wiele atrakcji. 
Na lodzie wystąpili członkowie 
grupy Walley Ice Story, a na tafli 
pojawił się też św. Mikołaj.
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O G Ł O S Z E N I E  U M i G  O L K U S Z

- W pięknym czasie świąt Bożego Narodze-
nia nikomu nie powinno zabraknąć bliskości 
drugiej osoby, życzliwości i radości ze wspól-
nie spędzonych chwil. Zapraszam wszystkich – 
niezależnie od wieku – by świąteczną radością 
dzielili się na olkuskim rynku. Przy-
gotowaliśmy wiele fantastycz-
nych atrakcji, które sprawią, że 
wigilijne spotkanie upłynie 
w niezapomnianej atmosfe-
rze – mówi Roman Piaśnik, 
burmistrz Olkusza.

Wigilia Mieszkańców 
rozpocznie się w niedzie-
lę 17 grudnia o godzinie 
13:00, choć pierwsi wokaliści 
wystąpią na scenie w centrum 
Olkusza już o godzinie 12:00. 
W programie zaplanowano między in-
nymi: bezpłatną degustację potraw świątecznych 
przygotowanych przez olkuskich restauratorów, 
kiermasz ozdób świątecznych wykonanych 
przez miejscowe stowarzyszenia i instytucje 
publiczne, manufakturę bombek choinkowych, 

losowanie upominków, występ Olkuskiej Re-
prezentacyjnej Orkiestry Dętej oraz prezentacje 
artystyczne lokalnych wokalistów. 

Niezwykle ciekawe atrakcje czekać będą 
na najmłodszych: do Olkusza ponownie zawita 
saniami zaprzęgniętymi w renifery św. Mikołaj 

ze swoimi elfami. Między godz. 10:00 a 18:00 
dzieciaki będą miały możliwość odwiedzić jego 
zagrodę na olkuskim rynku. Ponadto, amatorzy 
szaleństwa na lodzie na pewno ucieszą się z bez-
płatnego wstępu na lodowisko w godzinach od 
12:00 do 15:00.

Podczas Wigilii będzie 
można zdobyć żywe cho-

inki oraz prezenty przy-
gotowane przez Urząd 
Miasta i Gminy w Ol-
kuszu. Z kolei Komen-
da Hufca ZHP zadba 
o to, by wszyscy mogli 

zebrać się wokół ogni-
ska przyjaźni.

Na najbardziej potrze-
bujących mieszkańców będą 

czekać paczki świąteczne, które 
udało się przygotować dzięki ogromnej ofiarno-
ści lokalnych firm.

Organizatorami Wigilii Mieszkańców na 
olkuskim Rynku są: Burmistrz Miasta i Gminy 
w Olkuszu Roman Piaśnik, Miejski Ośrodek 
Kultury w Olkuszu oraz Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Olkuszu, przy współpracy z olku-
skimi parafiami, firmami, stowarzyszeniami i in-
stytucjami.

 
 UMIG Olkusz

Zapraszamy na świąteczne spotkanie  
na olkuskim rynku

17 grudnia olkuszanie kolejny raz spotkają się w czasie Wigilii Mieszkańców 
organizowanej na olkuskim rynku przez burmistrza Romana Piaśnika.  

Podobnie jak w ubiegłych latach, będzie to okazja do złożenia sobie życzeń, skosztowania 
świątecznych potraw, spotkania ze św. Mikołajem i jego reniferami oraz zrobienia 

świątecznych zakupów na kiermaszu bożonarodzeniowym. Osoby potrzebujące będą 
mogły odebrać paczki z najpotrzebniejszymi w tym okresie produktami żywnościowymi. 

Świątecznej atmosfery dopełnią kolędy wykonywane na żywo.

Termomodernizacja 
w trzech szkołach

powiat
Wiola�Woźniczko

Powiat olkuski podpisał umowę 
z Zarządem Województwa Mało-
polskiego na dofinansowanie prac 
termomodernizacyjnych w trzech 
szkołach: I LO, ZS nr 3 i ZS nr 4. 
Przetarg na inwestycję został wła-
śnie ogłoszony.

Jak  już  in fo rmowa l i śmy , 
w ramach projektu zaplanowano 
nie tylko termomodernizację trzech 
obiektów. Zakres robót obejmuje rów-
nież w części wymianę stolarki okien-
nej, odwodnienie, wymianę centralne-
go ogrzewania, instalację oświetlenia 
LED, montaż paneli fotowoltaicznych 
na dachach tych szkół.

- Infrastruktura szkolna jest 
jednym z naszych priorytetów. Po-
trzeby w tym zakresie są ogromne, 
ale systematycznie poprawiamy stan 
szkolnych obiektów. Cieszę się, że 
podpisaliśmy już umowę na unijne 
dofinansowanie. Dziękuję wszystkim 
pracownikom starostwa zaangażowa-
nym w ten projekt. Pozostałe szkoły 
nie pozostaną bez naszego wsparcia. 
W najbliższej przyszłości będziemy 
inwestować w kolejne placówki - mówi 
starosta Paweł Piasny.

Dotacja Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014 - 2020 została 
przyznana w maksymalnej kwocie 3 
983 931,39 złotych. Całkowity koszt 
inwestycji to 6 mln 800 tys. złotych.

Prace będą wykonywane w przy-
szłym roku i częściowo w 2019.

Lista „adamczykówek”  
na ostatniej prostej

powiat
Wiola�Woźniczko

Wojewoda Małopolski Piotr 
Ćwik podpisał ostateczną listę 
rankingową samorządowych wnio-
sków o dofinansowanie w ramach 
Programu Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016 – 2019. O dotacje na 
tzw. „adamczykówki” wystąpił 
powiat olkuski oraz Bukowno, 
Olkusz i Wolbrom.

Samorządy łącznie ubiegają 
się o 114 146 048,00 złotych dofi-
nansowania. Wśród 46 wniosków 
dotyczących gminnych traktów na 
9. miejscu widnieje Bukowno, gdzie 
zaplanowano kompleksową przebu-
dowę ul. Wiejskiej, z wykonaniem 
azylowych przejść dla pieszych. Koszt 
inwestycji to 3 644 163,97 złotych, 
a kwota wnioskowanej dotacji 1 822 
000 złotych. -Jeśli do końca grudnia 
nic się nie zmieni, gdy minister za-
twierdzi ostateczne listy rankingowe 
i ogłoszone zostaną listy wniosków 
zakwalifikowanych do dofinansowa-
nia, to wtedy wszyscy, a szczególnie 
mieszkańcy Boru Biskupiego, będzie-
my mogli się cieszyć z uzyskanej do-
tacji w kwocie pond 1,8 mln złotych. 
Dzięki temu zrealizowany będzie 
mógł być znacznie szerszy zakres 
prac remontowych, niż gdybyśmy 
wykonywali to zadanie wyłącznie ze 
środków budżetu miasta - komen-
tuje burmistrz Bukowna Mirosław 
Gajdziszewski. 

Na 20. miejscu znalazł się Wol-
brom. W tym przypadku chodzi 

o remont prawie 6 -kilometrowego 
traktu w Jeżówce i Łobzowie, za sza-
cunkową kwotę 5 034 517,61 złotych. 
Gmina ubiega się o 2 517 259,61 
złotych dofinansowania.

Wniosek gminy Olkusz, doty-
czący zrealizowanej już przebudowy 
części ul. Nullo (od ul. Bylicy do ul. 
Króla Kazimierza Wielkiego) oraz ul. 
Mieczysława Karwińskiego jest na 
38. miejscu. Koszt przedsięwzięcia 
to 1 162 620,50 złotych, z czego 
wnioskowana kwota dotacji to 581 
002 zł. - Dofinansowania w ramach 
tzw. adamczykówek przyznawane 
są w oparciu o punktację, w której 
Gmina Olkusz z góry jest na mocno 

straconej pozycji. Już składając wnio-
sek wiedzieliśmy, że gminne drogi 
słabo wpisują się w ministerialne 
wytyczne. Dodatkowo, Olkusz dużo 
punktów traci w ocenie dochodów 
własnych, gdyż wysoki stosunek 
dochodów gminy w porównaniu do 
innych samorządów naszego woje-
wództwa sprawia, że podczas oceny 
wniosku nie otrzymujemy w tym kon-
kretnym kryterium żadnego punktu 
z możliwych ośmiu. Podsumowu-
jąc, jeżeli kryteria ocen wniosków 
w ramach tzw. adamczykówek nie 
zmienią się, gmina Olkusz zawsze 
będzie miała trudności z uzyskaniem 
dofinansowania w ramach tego pro-

gramu. Tegoroczny remont ul. Nullo 
został już odebrany - mówi rzecznik 
prasowy olkuskiego magistratu 
Michał Latos.

W części dotyczącej 26 remontów 
dróg powiatowych są dwa wnioski 
złożone przez powiat olkuski. Jeden 
z nich (17. miejsce) dotyczy przebu-
dowy drogi Rodaki – Kwaśniów Górny 
(od granicy województwa). Inwesty-
cja ma kosztować 7 203 346,26 zł, 
a wnioskowana dotacja to 3 000 000 
zł. W tym przypadku wkład własny 
w całości zostanie pokryty przez 
gminę Klucze. Jak już informowali-
śmy, to efekt wcześniejszej deklaracji 
dotyczących wsparcia powiatu w dro-
gowych remontach na terenie gminy, 
w związku z brakiem możliwości 
prawnych współfinansowania przez 
kluczewski samorząd wywozu śmieci 
z Osady, za który zapłaci powiat.

Drugi powiatowy wniosek na 
etapie oceny formalnej został odrzu-
cony. Powiat skutecznie odwołał się 
od tej decyzji. W rezultacie wniosek 
na dotację na przebudowę ciągu dróg 
na terenie gminy Bolesław, od skrzy-
żowania z drogą krajową 94 przez ul. 
Główną (do remizy), ul. Laskowską 
i ul. Bolesławską do skrzyżowania 
z „krajówką”, znalazł się na 15. 
miejscu. Wartość zmodyfikowanego 
projektu wynosi 8 350 596,81 zł zł, 
a wnioskowana kwota dotacji 3 000 
000 zł.

Lista wniosków została przeka-
zana do zatwierdzenia przez Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa. Gdy 
minister ogłosi ostateczną listę, 
będzie wiadomo, ile dróg gminnych 
i powiatowych otrzyma dotacje.
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Na ten dzień czekali wszyscy 
amatorzy zimowego szaleństwa. 
O dodatkowych niespodziankach 
związanych ze świąteczną atmosferą 
na rynku, jeszcze przed otwarciem 
lodowiska mówił burmistrz Roman 
Piaśnik. I rzeczywiście, iluminacja 
świetlna w centrum miasta robi 
wrażenie. - Pewnie zaraz ktoś powie, 
że wydano na to fortunę, ale prawda 
jest taka, że ten klimat stworzony jest 
dla wszystkich mieszkańców, a nie 
dla wybranej grupy, jak przy innych 
inwestycjach. Stąd chwalę sobie 
ten pomysł, który jeszcze mocniej 
wprowadza świąteczną atmosferę 
– mówi Joanna Sroka, mieszkanka 
Olkusza.

Wysoka choinka, przyozdobiony 
budynek Urzędu Miasta i Gminy, 
a także oświetlone drzewa i latar-
nie w sercu miasta, szczególnie po 
zmroku prezentują się efektownie. 
W podobnym stylu wypadło niedziel-
ne otwarcie sezonu zimowego. Na 
Silver Ice jako pierwsza pojawiła się 
wiceburmistrz Bożena Krok w towa-

rzystwie dyrektora MOSiR-u Dariusza 
Murawskiego oraz św. Mikołaja. 
W zastępstwie szefa miasta życzyła 
wszystkim mieszkańcom udanej 
zabawy – nie tylko w dniu otwarcia, 
ale także w kolejnych tygodniach 
funkcjonowania ślizgawki.

Zanim na lód weszli mieszkańcy, 
próbkę swoich łyżwiarskich umiejęt-
ności podczas występu rewiowego 
dali zawodowcy: Joanna Zając i Jan 
Mościcki – Reprezentanci Polski 
Juniorów w łyżwiarstwie figurowym 
na turniejach o randze Mistrzostw 
Świata i Europy, natomiast Maciej 
Litwin zaprezentował widzom najbar-
dziej widowiskowe elementy technicz-
ne jazdy na łyżwach.

Młodzi sportowcy poprowadzili 
też konkursy dla najmłodszych. 
Chętnych do wspólnej zabawy nie 
brakowało, a miejsca na tafli z każdą 
minutą było coraz mniej. Wstęp na 
Silver Ice w dniu jego otwarcia był 
bezpłatny, podobnie będzie w naj-
bliższą środę od godz. 16:00, kiedy 
to na Srebrnej Tafli odbędą się 
„Mikołajki na lodzie”. Olkusz znowu 
odwiedzi św. Mikołaj, a do wieczora 
potrwa dyskoteka. W następnych 
tygodniach okazji do wejścia na lód za 

darmo również nie zabraknie, bowiem 
w planach wzorem ubiegłego roku jest 
organizacja Sylwestra, ponadto na 
lodzie szykuje się bal karnawałowy. 
- Za każdym razem postaramy się 
mocno rozgrzać nie tylko łyżwiarzy, 
ale również publiczność. Chcemy, 
aby rynek zimową porą tętnił życiem 
każdego dnia. Już teraz serdecznie 
zapraszamy na kolejne wydarzenia – 
mówi Emilia Kotnis-Górka, Kierownik 
Biura Promocji i Informacji Publicznej 
w UMiG Olkusz.

Otwarcie lodowiska przycią-
gnęło wiele osób. - Przyjechaliśmy 
z Sosnowca. Byliśmy u Was już 
w zeszłym roku i bardzo nam się tu 
spodobało. Wybraliśmy się tylko na 
łyżwy, a zostaliśmy trochę dłużej, bo 
lodowisko jest w świetnym miejscu: 
z bazą gastronomiczną i w najbliż-
szym sąsiedztwie sklepów. Trochę 
Wam zazdrościmy… - przyznaje Beata 
Skalska z Zagłębia Dąbrowskiego.

Oczywiście obok aprobaty dla 
umiejscowienia ślizgawki, pojawiają 
się też głosy sprzeciwu: „Rynek to nie 
miejsce na ślizgawkę”. Ile głów, tyle 
opinii. Jedno jest pewne. Tej zimy 
na starówce znowu będzie głośno 
i kolorowo.
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Wójt Gminy Bolesław
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, 
ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony 
jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy. 

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

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

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii 

kolejowej w Olkuszu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) a także art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Olkuszu Uchwały Nr XXXIV/471/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych 
po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
obejmującej obszar, którego granice określone zostały w załączniku graficznym do ww. Uchwały.

Wyżej wymieniona uchwała wraz załącznikiem graficznym została zamieszczona w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce: Rada/uchwały/2017 oraz zakładce: Urbanistyka 
i Ochrona Zabytków/publicznie dostępne wykazy danych, informacje o środowisku/projekty planów 
miejscowych wraz z prognozą oddziaływani na środowisko/przystąpienie do sporządzenia, wnioski. Załącznik 
graficzny wraz z granicami obszarów objętych uchwałą dołączony jest również do ogłoszenia zamieszczonego 
na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl oraz udostępniony jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony 
Zabytków, pok. 219.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do sporządzanej dla 
tego planu prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2018 r. 

Wnioski do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email:  
poczta@umig.olkusz.pl

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:
pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,•	
ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, •	
Rynek 1, 32-300 Olkusz, 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: poczta@umig.olkusz.pl•	

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

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

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz
Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 66/7 położoną  
w Olkuszu Obr. Pomorzany.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej 1. 
stanowiącej własność Gminy Olkusz o powierzchni 14010 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów i  budynków jako 
działka nr 66/7 położona w Olkuszu Obr. Pomorzany - na okres do 3 lat. 

 Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą  
nr KR1O/00080717/7.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 2. 21.12.2017r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu ul. Rynek nr 1, w pokoju nr 101 na parterze.
W/w nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi urządzonej i obecnie jest zadrzewiona. Na w/w działce 3. 
zabrania się wycinki rosnących drzew. Wycięcie drzew może nastąpić jedynie za zgodą Wydzierżawiającego 
oraz po uzyskaniu określonych przepisami prawa zezwoleń (po wykonaniu inwentaryzacji drzewostanu). 

 W sytuacji gdy przedmiot dzierżawy będzie Wydzierżawiającemu niezbędny do wykonywania jego zadań umowa 
dzierżawy zostanie wypowiedziana Dzierżawcy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).4. 
Postąpienie wysokości stawki rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: nie mniej niż 20,00 zł (słownie: 5. 
dwadzieścia złotych).

6. Warunkiem przystąpienia do I przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 50,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt złotych) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 
prowadzony przez Bank Pekao S.A. O/Olkusz w terminie do dnia 19.12.2017 r. (w tym dniu kwota wadium 
winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz) z podaniem tytułu wpłaty: przetarg ustny na 
dzierżawę nieruchomości w Pomorzanach.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu 
dzierżawnego. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty zamknięcia 
przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.

8. Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej 
gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego, a w szczególności wznosić 
budynków i budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem. 

9. Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno 
– prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami 
właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatki lokalne oraz innych obciążeń związanych z jego 
posiadaniem.

10. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy należy zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu 
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem, (w godz. 7.00 – 15.00) pok. 210.

11. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator przetargu 
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

12. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.
13. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,  

pok. 210, tel. 32 626 02 10.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
Rynek 1

 
ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej 
działki nr 105/4 o pow. 652 m2, położonej w Osieku gm. Olkusz, 
stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgą wieczystą 
KR1O/00032080/1. Działka niezabudowana, o kształcie wydłużonego 
prostokąta, o szerokości 8 m. Dostęp do drogi publicznej, powiatowej 
nr 1086K za pośrednictwem drogi gruntowej zlokalizowanej na działce 
nr 105/2 oraz drogi częściowo gruntowej i z nawierzchnią asfaltową na 
działce nr 547. 

Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci : wodociągowej 
i energetycznej.

Na działce nr 105/4 w jej południowo-zachodniej części, znajduje się 
fragment sieci wodociągowej. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
dla północnej części Osieka i Sieniczna - działka nr 105/4 znajduje się 
w terenie oznaczonym symbolem „A.2MN” – opisanym jako: „tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” oraz częściowo w „strefie 
ochrony krajobrazu otwartego”.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 45.000,00 zł

(słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych). Postąpienie nie mniej 
niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT 
(23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium 
w wysokości 9.000,00 zł do dnia 04.01.2018r. włącznie, na konto 
Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 
4868 9878. 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018r. o godz. 11.00 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok.101.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu 
www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości, portalu internetowym: 
www.olkusz.otodom.pl oraz www.bipmalopolska.pl/umigolkusz 
w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji 
i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1,  
pok. 204, telefon 32 626 02 04.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
Rynek 1

ogłasza V przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej 
działki nr 2020/2 o pow. 677 m2, położonej w Olkuszu przy ul. Wiejskiej, 
stanowiącej własność Gminy Olkusz, objętej księgą wieczystą 
KR1O/00007943/5. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza, działka nr 2020/2 
znajduje się w terenie „13MJU” – opisanym jako: „tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi” oraz w terenie 
„1RO” – opisanym jako: „tereny ogrodów”, ponadto w granicach terenu 
górniczego ZGH „Bolesław”.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 71.100,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych). Postąpienie nie 
mniej niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż opodatkowana podatkiem 
VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść 
wadium w wysokości 14.220,00 zł do dnia 04.01.2018 r. włącznie, na 
konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 
0000 4868 9878. 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018r. o godz. 11.30 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok.101.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu 
www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości, portalu internetowym: 
www.olkusz.otodom.pl oraz www.bipmalopolska.pl/umigolkusz 
w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji 
i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1,  
pok. 204, telefon 32 626 02 04.

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

24 godziny na dobę

Starosta Olkuski
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie 
Powiatowym w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2 
wywieszone zostało zawiadomienie o przeznaczeniu 

do sprzedaży na rzecz Gminy Bukowno nieruchomości Skarbu 
Państwa położonej w Bukownie obręb ewidencyjny Wodąca. 
Zawiadomienie zamieszczone jest także na stronie internetowej 
Starostwa www.sp.olkusz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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Konar na chodniku.  
Kto go usunie?

olkusz
Wiola�Woźniczko

Od tygodnia w lasku naprze-
ciwko bloku nr 7 przy ul. Strzelców 
Olkuskich leży na chodniku bardzo 
duży konar, który oderwał się od 
drzewa i nikogo to nie interesuje 
– napisał w środę (6.XII) do naszej 
redakcji mieszkaniec osiedla Paku-
ska. Kto powinien się tym zająć?

Jak poinformował nas olku-
szanin, problem został zgłoszony 
do administracji osiedla, od której 
dowiedział się, że tego typu sprawami 
zajmuje się urząd miasta i gminy.

Niezwłocznie sprawdziliśmy 
zatem, kto powinien zająć się pro-
blemem. - Administracja osiedla 
przekazała nam zgłoszenie o tym 
konarze wczoraj. Dziś konar zostanie 
usunięty. Ostatni przegląd osie-
dlowych terenów zieleni na terenie 
osiedla Pakuska odbył się 1 grudnia 
tego roku. W tym dniu tego konara nie 
było – taką odpowiedź otrzymaliśmy 

w czwartek rano (7.XII)od rzecznika 
prasowego urzędu Michała Latosa.

Magistrat informuje, że interwen-
cje o połamanych gałęziach czy powa-
lonych drzewach można zgłaszać do 
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu 
w Wydziale Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Odpadami Komunalnymi 
(tel. 32 626 01 73), w Straży Miejskiej 

(tel. 32 647 89 00) lub do administra-
cji osiedli, które przekazują wszystkie 
zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu.

W przypadkach wystąpienia bez-
pośredniego zagrożenia bezpieczeń-
stwa osób i mienia można dzwonić 
do Państwowej Straży Pożarnej tel. 
112 lub 998.

Ile kosztują świąteczne 
dekoracje?

olkusz
Piotr Kubiczek

Świąteczna iluminacja w cen-
trum Olkusza robi wrażenie. Świa-
tełek i ozdób jest jeszcze więcej niż 
przed rokiem. Są tacy, którzy z za-
chwytem odwiedzają po zmroku 
starówkę, jednak nie brakuje 
również osób żywo zainteresowa-
nych kosztami zakupów, jakich 
drugi rok z rzędu dokonał olkuski 
magistrat.

Dwanaście miesięcy temu in-
formowaliśmy o 128 138,68 zł. To 
kwota, jaką Urząd Miasta i Gminy 
Olkusz wydał na zakup iluminacji. 
Te liczby zawierały również wydatki 
związane z montażem i bieżącą kon-
serwacją sprzętu. Najdroższa była 
choinka. Świąteczne drzewko kosz-
towało ponad 35,5 tys. zł.Nie sposób 
nie zauważyć również tegorocznych 
wydatków. Nowe ozdoby świetlne 
pojawiły się przy latarniach na uli-
cach: Kościuszki, Augustiańskiej 
i Szpitalnej. Ponadto ledowe kurtyny 
zawisły nad wiaduktem oraz nad 

drogami dojazdowymi do rynku. Jak 
twierdzą przedstawiciele magistratu, 
zakup części świątecznych ozdób był 
niezbędny, bowiem dotychczasowe 
światełka często się psuły w związku 
z długoletnią eksploatacja. Doraźna 
naprawa stała się już nieopłacalna.

- W zaokrągleniu koszt zakupu 
dekoracji świątecznych w tym roku 
wyniósł 55 tys. zł. Są to dekoracje 
nowe, objęte gwarancją i wykonane 
na zamówienie przez firmę, która się 
w tym temacie specjalizuje. Posłużą 
one wszystkim mieszkańcom przez 
następne lata – zaznacza Michał 
Latos, rzecznik prasowy UMiG Olkusz.

Zakupy zostały zrobione w okre-
sie letnim, a więc poza sezonem, kiedy 
ceny bożonarodzeniowych ozdób są 
znacznie niższe niż zimową porą. - 
Już teraz docierają do nas liczne sy-
gnały, że mieszkańcom oraz przyjeż-
dżającym do nas gościom świąteczny 
klimat w centrum miasta bardzo się 
podoba. Taki był cel naszych dzia-
łań, aby czas spędzony na starówce 
w tych wyjątkowych dniach był pełen 
radości i magii – dodaje Michał Latos.
Świąteczny akcent pojawił się także 
nieopodal rynku, tuż przy budynku 
starostwa powiatowego. Choinka 
kosztowała powiat 25 830 zł.

A Wam jak podoba się centrum 
Olkusza w świątecznej odsłonie? 
Piszcie na www.przeglad.olkuski.pl

Złote Gody w Trzyciążu
Trzyciąż

Ewa�Barczyk

Pobierali się w roku 1967. 50 
lat później  - 7 grudnia 2017 r., ci, 
którzy wciąż trwają w zawartym 
wtedy związku małżeńskim świę-
towali jubileusz Złotych Godów. 
Z tej okazji w Urzędzie Gminy 
w Trzyciążu odbyła się uroczy-
stość, podczas której wójt Roman 
Żelazny uhonorował pary Medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 
przyznane przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę oraz wręczyli Ju-
bilatom ufundowane przez Gminę 
prezenty.

Wieloletni związek to suma 
bardzo wielu wspólnie przeżytych 
dni, niezapomniane chwile radości 
i szczęścia, ale także codzienne 

kłopoty - rozwiązywanie mniejszych 
i większych problemów, przeżywanie 
smutków i kryzysów... Jubileuszu 
Złotych Godów, czyli 50-rocznicy 
pożycia małżeńskiego, udaje się 
dożyć wspólnie stosunkowo niewielu 
parom – dlatego właśnie Jubilaci 
cieszą się wielką estymą nie tylko 
wśród swoich bliskich, ale także są 
honorowani przez władze państwowe 
i samorządowe. Oficjalne życzenia 
i gratulacje z tej okazji w tym roku 
przyjmowało 13 par zamieszkałych na 
terenie gminy Trzyciąż, które pobrały 
się w 1967 roku. W imieniu własnym 
oraz mieszkańców całej gminy ciepłe 
słowa i gratulacje skierowali do 
przybyłych na uroczystość par wójt 
Żelazny, jako przedstawiciel władz sa-
morządowych oraz urzędniczki USC, 
życząc jeszcze wielu lat w zdrowiu 
i miłości bliskich.

W gronie par małżeńskich ob-
chodzących swój Złoty Jubileusz 

znaleźli się Państwo:
Julianna i Julian Bałazowie 

z Imbramowic, Henryka i Edward 

Bugajowie z Suchej, Helena 

i Józef Cygankowie z Zadroża, 

Anna i Kazimierz Domagałowie ze 

Ściborzyc, Janina i Piotr Gamratowie 

z Suchej, Alicja i Mirosław Kluzowie 

z Jangrota, Barbara i Piotr Laterowie 

z Zagórowej, Danuta i Michał 

Marchwiarzowie z Milonek, Helena 

i Stanisław Piętowie z Glanowa, 

Władysława i Jan Rutkowscy 

z Glanowa, Irena i Jan Szostkowie 

z Zadroża, Krystyna i Jan Żabowie 

z Jangrota, Janina i Marian Żelaźni 

z Porąbki
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„Jesień w lesie 
grzyby niesie”

olkusz
Powiatowa�Stacja�Sanitarno�-�Epidemio-
logiczna�w�Olkuszu

W dniu 5 grudnia 2017 roku 
w Powiatowej Stacji Sanitarno 
- Epidemiologicznej w Olkuszu 
odbyła się konferencja pod hasłem 
„Dbam o środowisko” poświęco-
na ekologii, ochronie środowiska 
naturalnego oraz umiejętności ko-
rzystania z dobrodziejstw natury. 
W konferencji udział wzięli ucznio-
wie klas I-III szkół podstawowych 
z terenu powiatu olkuskiego, 
którzy jednocześnie byli uczest-
nikami VII edycji powiatowego 
konkursu plastycznego „Jesień 
w lesie grzyby niesie”.

Prezentacja multimedialna „Las 
i jego goście” wzbudziła duże za-
interesowanie wśród odbiorców. 
Uczniowie wykazali się bardzo dużą 
wiedzą w zakresie ekologii i ochrony 
środowiska. Elementem kończącym 
konferencję było uroczyste podsumo-
wanie konkursu plastycznego „Jesień 
w lesie grzyby niesie” pod Honorowym 
Patronatem Wójta Gminy Bolesław 
i Wójta Gminy Klucze. Na tegorocz-
ny konkurs wpłynęło 111 prac z 21 

placówek nauczania i wychowania 
z terenu powiatu olkuskiego. Komisja 
konkursowa przyznała 14 wyróżnień, 
33 nagrody w 4 kategoriach tematycz-
nych oraz 2 nagrody specjalne: Grand 
Prix Wójta Gminy Bolesław otrzymała 
Julia Dąbek ze Szkoły Podstawowej 
w Bolesławiu oraz Grand Prix Wójta 
Gminy Klucze otrzymał Aleksander 
Barakomski ze Szkoły Podstawowej 
w Kluczach. 

Gratulujemy wszystkim młodym 
artystom!

Inspektor Sanitarny w Olkuszu 
Agata Knapik serdecznie dziękuje za 
udział w konferencji zaproszonym 
gościom: Wicestaroście Powiatu 
Olkuskiego Janowi Orkiszowi, Za-
stępcy Małopolskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sani-
tarnego Maciejowi Klimie, Wójtowi 
Gminy Bolesław Krzysztofowi Du-
dzińskiemu, Wójtowi Gminy Klucze 
Norbertowi Bieniowi, Nadleśniczemu 
Nadleśnictwa Olkusz Marcinowi Pola-
kowi, Dyrektorowi Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Janowi Książkowi, Dyrektorowi Wy-
działu Polityki Społecznej i Promocji 
Magdalenie Sołtysik oraz Magdalenie 
Droździk z Działu Zdrowia Publicz-
nego i Promocji Zdrowia WSSE 
w Krakowie.

Ciemno w „dolince”
olkusz

Piotr Kubiczek

W sezonie zimowym, kiedy 
szybciej zapada zmrok, wraca 
temat nieświecących się latarni. 
Problem dotyczy właściwie każ-
dego osiedla. Szczególną uwagę 
na awarie zwrócił radny Wojciech 
Ozdoba.

Dziesięć - tyle ciemnych punktów 
na mapie osiedla Młodych zauważył 
radny, który swoje obserwacje prze-
lał na papier i zwrócił się z oficjalną 
prośbą do urzędników o sprawdzenie 
stanu oświetlenia. Zdaniem Woj-
ciecha Ozdoby, najgorsza sytuacja 
jest obecnie w dolince, gdzie przy 

głównym deptaku nie świecą się aż 
trzy latarnie. Wcale nie lepiej jest 
na ul. Nałkowskiej przy bloku nr 3 
oraz pomiędzy ul. Konopnicką i ul. 
Tuwima, na wysokości bloków 3 i 11. 
Tam również występują duże braki 
w oświetleniu. Interpelację radnego 
w magistracie potraktowano z należy-
tą uwagą. - Niezwłocznie po otrzyma-
niu zgłoszenia zostało ono przekazane 
telefonicznie oraz drogą mailową do 
Firmy Tauron Dystrybucja, zajmu-
jącej się bieżącym utrzymaniem 
i konserwacją oświetlenia ulicznego 
na terenie osiedla Młodych – mówi 
wiceburmistrz Bożena Krok.

Pracownicy Tauronu sprawdzili 
wskazane miejsca i rzeczywiście oka-
zało się, że w dolince na wskazanym 
odcinku lampy nie świecą. Podczas 

prac w czasie dnia uruchomiono 
całe oświetlenie uliczne ujawniając 
przy tym, że kabel zasilający obwód 
w dolince jest uszkodzony.

- Pragnę zaznaczyć, iż naprawa 
uszkodzonych linii kablowych jest 
pracochłonna, uciążliwa i wymaga 
specjalistycznego sprzętu do lokaliza-
cji uszkodzeń. Wpływ na opóźnienie 
prac związanych z usunięciem awarii 
kabla miały również złe warunki po-
godowe oraz duża liczba podobnych 
zgłoszeń – dodaje wiceburmistrz Krok.

Zdaniem przedstawicielki ma-
gistratu jak również pracowników 
Tauronu zgłaszane awarie są usu-
wane sukcesywnie, choć nie zawsze 
od ręki. Dlatego też mieszkańcy os. 
Młodych będą musieli uzbroić się 
w cierpliwość.
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R E K L A M A

Jak wygląda sytuacja 
mieszkaniowa w Olkuszu?

powiat
Jakub�Fita

Pod koniec listopada Główny 
Urząd Statystyczny opublikował 
dane o liczbie i powierzchni miesz-
kań w Polsce. Badaniu poddano 
miasta liczące powyżej 20 tys. 
mieszkańców. Na podstawie tych 
danych portal „Rynek Pierwotny” 
przygotował ranking warunków 
mieszkaniowych. Postanowiliśmy 
przyjrzeć się, jak wygląda sytuacja 
mieszkaniowa i rynek nieruchomo-
ści w Srebrnym Grodzie.

Analizę rozpoczęliśmy od spraw-
dzenia wspomnianego już rankingu 
warunków mieszkaniowych, przy-
gotowanego przez portal „Rynek 
Pierwotny”. Ranking opiera się na 
danych GUS-u z końca 2016 r. Dla 
wszystkich analizowanych w nim 
miast obliczono liczbę lokali i domów 
na 1000 osób oraz powierzchnię 
użytkową mieszkania w przeliczeniu 
na jedną osobę. Następnie zostały 
wyznaczone mediany tych wartości. 
Końcowa pozycja poszczególnych 
miejscowości zależy od różnicy ich wy-
ników w stosunku do tejże mediany.

W pierwszej dziesiątce…  
od końca!

Zwycięzcą rankingu został Sopot. 
Na 1000 osób przypada tam aż 519 
mieszkań, a powierzchnia użytkowa 
w przeliczeniu na jedną osobę to 
średnio 32,9 m2. W pierwszej dzie-
siątce znalazły się jeszcze: Zakopane, 
Warszawa, Wrocław, Kołobrzeg, Świ-
noujście, Józefów, Piaseczno Marki 
i Poznań.

Olkusz znalazł się w tym zesta-
wienie na 209 miejscu spośród 218 
miast z liczbą ludności ponad 20 
tys. osób. Według wyliczeń na 1000 
mieszkańców Srebrnego Grodu przy-
pada 351 mieszkań. Jednej osobie 
przysługuje zaś 22,6 m2 powierzchni 
użytkowej. 

Dla porównania sąsiednia Trze-
binia znalazła się w tym zestawianiu 
na 153, Jaworzno na 127, Chrzanów 
na 112, Dąbrowa Górnicza na 93 
a Zawiercie na 30 miejscu. 

Czy rzeczywiście jest tak źle?
Dane zawarte w rankingu posta-

nowiliśmy skonfrontować z innymi 
źródłami. Sprawdziliśmy, jak przed-
stawiają się informacje dotyczące 
olkuskiego rynku nieruchomości 
zamieszczone na portalu „Polska 
w Liczbach”. Określenie „mieszka-
nie” w tym kontekście rozumiane 
jest zarówno jako lokal mieszkalny 
jak i dom. Jak informują autorzy 
publikacji, zastosowana terminologia 
jest zgodna z tą, którą posługuje się 
Główny Urząd Statystyczny.

Z danych zawartych na portalu 
wynika, że w 2016 roku w naszym 
mieście oddano do użytku 58 miesz-
kań. Na każdych 1000 olkuszan 
oddano więc do użytku zaledwie 1,61 
nowych lokali. Jest to ilość znacznie 
mniejsza zarówno od wartości dla 
województwa małopolskiego (5,14 
lokali), jak i od średniej dla całej 
Polski (4,25 lokali). Na sprzedaż lub 
wynajem zostało przeznaczonych 
51,7% mieszkań. Reszta została wy-
korzystana na cele indywidualne. 

Sytuacja na lokalnym rynku
Jak wynika z komunikatu GUS 

średnia cena 1 m2 powierzchni użyt-
kowej budynku mieszkalnego w III 
kwartale 2017 r. wynosiła w Polsce 
4 097 zł. Postanowiliśmy sprawdzić, 
jak kształtują się ceny w Olkuszu. Za-
pytaliśmy o to przedstawiciela jednej 
z lokalnych agencji nieruchomości.

Na rynku dostępnych jest od 
kilku do kilkunastu lokali. Ceny 
wahają się od 2 000 do 4 500zł za 
1 m2. Kwoty te uzależnione są od: 
rodzaju własności, lokalizacji, stanu 
technicznego, standardu wykoń-
czenia, czynszu, piętra oraz przede 
wszystkim od tego, czy mieszkanie 
pochodzi z rynku wtórnego czy 
z pierwotnego.

Dla przykładu: nowe, bezczyn-
szowe lokum w budynku aparta-
mentowo-handlowym, z podziemnym 
parkingiem, prywatną ochroną i ogro-
dzonym terenem kosztuje – w zależ-
ności od metrażu – od 180 tys. zł do 
350 tys. zł. Za własnościowe mieszka-
nie z rynku wtórnego o powierzchni 
60 m2 zapłacić trzeba około 170 
tys. zł. Zakup lokalu mieszkalnego 
o powierzchni 50 m2 w kamienicy 
ogrzewanej piecem węglowym to zaś 
koszt 95 tys. zł.

Zdaniem naszego rozmówcy ceny 
te są porównywalne do tych, z który-
mi możemy spotkać się w miejscowo-
ściach o podobnej wielkości i ilości 
mieszańców co Olkusz. 

A jakie jest zdanie naszych 
Czytelników? – Zapraszamy do 
dyskusji na www.przeglad.olku-
ski.pl

Inauguracja Klubu 
Obywatelskiego w Olkuszu
olkusz

Jakub�Fita

W miniony poniedziałek odbyło 
się pierwsze spotkanie Klubu Oby-
watelskiego w naszym mieście. Na 
zaproszenie posłanki Lidii Gądek 
do Srebrnego Grodu przyjechali 
obecny przewodniczący Platformy 
Obywatelskiej Grzegorz Schetyna 
oraz były minister sprawiedliwości 
Borys Budka.

Kluby Obywatelskie to koła 
dyskusyjne, które w całym kraju 
organizuje Platforma Obywatelska. 
W poniedziałek, 4 grudnia 2017 roku 
w restauracji „Vicotria” odbyło się 
pierwsze tego typu spotkanie naszym 
mieście. Poprzedziła je konferencja 
prasowa zorganizowana w biurze 
poselskim Lidii Gądek.

- Rzeczywistość, którą kreują 
nam obecnie rządzący nie jest zgodna 
z tym, czego oczekują nasi wyborcy. 
Dlatego spotykamy się z mieszkań-
cami, aby dyskutować o tym, jakiej 
Polski chcemy. Merytorycznie i bez 
znieczulenia. Chcemy posłuchać 
tego, co mają nam do powiedzenia. 
Tak, aby Polska zmieniała się tylko na 
lepsze – mówiła w trakcie konferencji 
posłanka z Ziemi Olkuskiej.

Jak twierdzą pomysłodawcy 
akcji, w ramach Klubów Obywatel-
skich prowadzone są merytoryczne 
dyskusje dotyczące zagrożeń i per-
spektyw, przed którymi staje nasz 
kraj. Spotkania mają charakter 
otwarty. W ich trakcie mieszkańcy 
mają okazję zadawać pytania za-
proszonym gościom, określanych  
przez organizatorów mianem eks-
pertów.

W trakcie ponad dwugodzinnego 
spotkania poruszono szereg tema-
tów. Dyskusja przypominała jednak 

swoją narracją to, co dobrze znamy 
z przemówień głoszonych w Sejmie 
i programach telewizyjnych. Olkusza-
nie mogli więc usłyszeć o: zagrożonej 
demokracji, destrukcji ustroju Pań-
stwa, likwidacji trójpodziału władzy, 
ograniczaniu wolności słowa, widmie 
dyktatury i lawinowym wzroście pu-
blicznego długu.

- Do tej pory zmieniały się rządy, 
ale zasady, którymi rządzono Polską 
pozostawały takie same. Teraz ten 
dorobek pokoleń jest niszczony. Od 
dwóch lat obserwujemy łamanie kon-
stytucji i zawłaszczanie kolejnych in-
stytucji państwowych. Pamiętajmy, że 
siła demokracji zależy od nas wszyst-
kich. Dlatego musimy zatrzymać ten 
proces. Ale żeby tego dokonać, jak 
najwięcej ludzi musi pójść na wybory 
- mówił Borys Budka.

Dużo czasu poświęcono przyszło-
rocznym wyborom samorządowym. 
Zdaniem uczestników spotkania, 
planowane zmiany w ordynacji wy-
borczej mają służyć upartyjnieniu 
tego szczebla władzy. Proponowane 

rozwiązania nazwane zostały przez 
nich manipulacją. Według liderów 
PO jedynym sposobem na przeciw-
stawienie się rzekomym zapędom 
obecnej ekipy rządzącej jest budowa 
szerokiego obozu opozycyjnego.

- Reforma samorządowa to jedno 
z naszych największych osiągnięć. 
Udało nam się zbudować taką kon-
strukcję, w której mieszkańcy mają 
wpływ na otaczającą ich rzeczy-
wistość. Ten fundament jest teraz 
zagrożony. Dlatego musimy otwierać 
się na nowe środowiska i szukać 
rzeczy, które nas łączą. Bo tylko na 
tej podstawie można tworzyć coś 
nowego i dobrego. Jesteśmy otwarci 
i gotowi do rozmowy. Czas na nową 
jakość w życiu publicznym - ogłosił 
na inauguracji działalności Klubu 
Obywatelskiego przewodniczący PO, 
Grzegorz Schetyna.

W poniedziałkowy wieczór sala 
w restauracji „Victoria” była zapeł-
niona po brzegi. Jak szacują organi-
zatorzy, na spotkanie przybyło grubo 
ponad 200 osób.
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Ranking gmin przyjaznych przedsiębiorcom
powiat

Jakub�Fita

Koniec roku to dobry czas na 
podsumowania. Na przestrzeni 
ostatnich tygodni światło dzienne 
ujrzało wiele rankingów i opraco-
wań statystycznych dotyczących 
samorządów. Poniżej prezentuje-
my wyniki kolejnego z nich. Tym 
razem gminy zostały porównane 
pod względem liczby podmiotów 
gospodarczych w przeliczeniu 
na tysiąc mieszkańców. Jak na 
tym tle wypadły okoliczne samo-
rządy?

Niedawno pisaliśmy o rankingu 
zrównoważonego rozwoju JST, który 
publikowany jest co roku przez 
Wydział Administracji Politechniki 
Warszawskiej. Opracowywany jest 
on na podstawie 15 współczynni-
ków. Jednym z nich jest wskaźnik 
przedsiębiorczości, określający liczbę 
zarejestrowanych podmiotów gospo-
darczych przypadających na tysiąc 
mieszkańców. 

Zdaniem twórców zestawienia 
wskaźnik ten opisuje kreatywność 
mieszkańców i ich skłonność do 
podejmowania działalności gospo-
darczej. Opisuje on także rozwój go-
spodarczy gmin i mówi nam, w jakim 
stopniu poszczególne samorządy 
wspierają biznes na swoim terenie. 
Ranking tradycyjnie podzielono ze 
względu na rodzaj badanych gmin. 
Dane prezentują się następująco:

Gminy wiejskie
Spośród tego typu samorządów 

największą dynamiką przedsiębior-
czości w 2016 r. odznaczał się zachod-

niopomorski Rewal. Tutaj na tysiąc 
mieszkańców przypadało 360,63 pod-
miotów gospodarczych. Spośród gmin 
wiejskich w naszym województwie 
najlepiej wypadły Zielonki (147,38 
firm). Gmina Klucze z wynikiem 97,42 
uplasowała się na 154 miejscu w skali 
kraju i 13 w Małopolsce. Gmina Bo-
lesław, gdzie współczynnik przedsię-
biorczości wyniósł 83,87, zajęła 297 
miejsce w ogólnopolskim rankingu 
i 29 w regionie. Trzyciąż zajął 679 
miejsce w krajowym zestawieniu. Ze 
współczynnikiem przedsiębiorczości 
na poziomie 67,55 samorząd ten 
zajął też 68 miejsce w województwie 
małopolskim. Najgorzej w regionie 
(z wynikiem 36,58) wypadła Gmina 
Bolesław leżąca w powiecie dąbrow-
skim. W skali kraju ostatnie miejsce 
zajął zaś Nowy Dwór w województwie 
podlaskim. Na tysiąc mieszkańców 
przypada tam zaledwie 27,15 firm.

Gminy miejsko-wiejskie
W tej kategorii najbardziej przy-

jazne dla biznesu okazały się Mię-
dzyzdroje leżące w województwie 
zachodniopomorskim. Współczynnik 
przedsiębiorczości wyniósł w tej 
gminie 271,21. Na przeciwległym 
biegunie znalazł się Pruchnik na 
Podkarpaciu. Statystycznie na tysiąc 
mieszkańców przypada tam zaledwie 
34,47 przedsiębiorstw. W Małopol-
sce zwycięzcą okazała się Kalwaria 
Zebrzydowska. Wartość badanego 
współczynnika wyniosła w tej gminie 
136,44. Na tle całego kraju Olkusz 
zajął 57 miejsce. Wynik 115,8 firm na 
tysiąc mieszańców dał mu 9 pozycję w 
skali regionu. Wysoko uplasował się 
także Wolbrom. Samorząd ten znalazł 
się na 123 pozycji w Polsce i 13 w Ma-
łopolsce. Według danych zawartych 

w rankingu na 1000 mieszkańców 
przypada tutaj 103,37 firm. Najsłabiej 
pod tym względem w województwie 
małopolskim wypadło Miasto i Gmina 
Bobowa z wynikiem 51,26.

Gminy miejskie
Zdecydowanym liderem przed-

siębiorczości w kraju został Karpacz, 
w którym w 2016 roku na tysiąc 
mieszkańców przypadło aż 811,32 
podmiotów gospodarczych. Najgorzej 
wypadł Rejowiec Fabryczny w woje-
wództwie lubelskim. W miejscowości 
tej współczynnik przedsiębiorczości 
wynosi zaledwie 54,63. Najlepiej 
w tej kategorii w naszym regionie 
prezentuje się Zakopane z wynikiem 
213,07. Najniżej w gronie 11 tego typu 
samorządów w Małopolsce plasuje się 
Grybów (współczynnik na poziomie 
75,24). Bukowno w tym zestawieniu 
znalazło się na 140 miejscu w skali 
kraju i na 9 w województwie. Na tysiąc 
mieszkańców znaleźć tutaj można 
99,81 firm.

W przypadku miast na prawach 
powiatu, pierwsze miejsce zajął 
Sopot. W mieście tym współczynnik 
przedsiębiorczości wyniósł 242,96. 

Jak pokazuje zestawienie, naj-
więcej firm zarejestrowanych jest 
w miejscowościach oddalonych od 
wielkich aglomeracji i ośrodków 
przemysłowych. Ze względu na brak 
dużych zakładów pracy, mieszkańcy 
takich gmin częściej skupiają się na 
prowadzeniu własnej działalności 
gospodarczej. Według rankingu naj-
bardziej przedsiębiorczych mieszkań-
ców mają samorządy położone nad 
morzem albo w górach. Dzieje się tak 
dlatego, że ludzie zamieszkujący te 
rejony mogą utrzymywać się z obsługi 
ruchu turystycznego.

olkusz
Olgerd�Dziechciar

O przydatności telefonów ko-
mórkowych nie trzeba nikogo 
przekonywać. Trudno już wyobra-
zić sobie bez nich życie, zwłasz-
cza towarzyskie, a już zupełnie 
nie można sobie wyobrazić akcji 
w jakimkolwiek filmie, bo przecież 
teraz aktorzy zajmują się głównie 
rozmowami przez komórkowce. 
Z telefonami bezprzewodowymi 
wiąże się duża kasa, dobrze więc, 
że czasem coś z tej kasy skapnie 
dla kultury.

Ta bowiem – jak zawsze – cienko 
przędzie, oj cienko. W grudniu 2001 
roku w świat poszła informacja, że 
firma Plus GSM (Polkomtel) zaku-
piła dla Biblioteki Jagiellońskiej 
cenne dzieło z przełomu XV i XVI w. 
Istniało zagrożenie, że zabytek trafi 
do Niemiec. Biblioteki nie stać było 
na wyłożenie 40 tys. zł, znalazł się 
jednak cudowny mecenas, właśnie 
wspomniany operator, który – nie 
namyślając się długo i bez targów – 
zapłacił żądaną kwotę. Księga ta to 
tzw. klocek, inaczej zwany zszywką, 
na którą składają się różne prace. 
Dzieło jest dla Krakowa o tyle cenne, 
że zawiera glosy czyli odręczne notki 
dawnych czytelników, w tym profe-
sorów Akademii Krakowskiej. Dobrze 
więc, że tak wartościowa publikacja 
została pod Wawelem. Dla nas ważne 
jest, że wśród tych notek znajdują 
się zapiski ks. Wawrzyńca Strzeżow-
skiego, doktora filozofii krakowskiej 
Alma Mater, ale także olkuskiego 
prepozyta z XVII w. Słów więc kilka 
o tym zacnym człowieku, o którym 
sposobność napisania powstała 
dzięki pretekstowi z telefonami ko-
mórkowymi.

Gość z portretu
Z tablicy epitafijnej (Fot. 1 Epita-

fium ks. Wawrzyńca Strzeżowskiego 
w olkuskiej bazylice; fot. autor) w ol-
kuskiej gotyckiej bazylice pod wezwa-

niem św. Andrzeja Apostoła patrzy 
na nas twarz człowieka o szczerym 
obliczu, lico księdza może ledwie 40-
letniego. Jeden rzut oka wystarczy, by 
nie mieć wątpliwości, że to szlachcic, 
a nie żaden – jak to wówczas mówiono 
– cham czy inny mieszczanin. I jako 
szlachcic posługiwał się herbem Rola. 
Co my tu jeszcze mamy na interesu-
jącym nas malunku... Modne na ony 
czas wąsy pozbawione są jakichś fan-
tazyjnych zawijasów, jedyne co można 
o nich napisać, to że łączą się z brodą. 
Pod dolną wargą widzimy jeszcze małą 
kępkę włosków, taką jaką nosili np. 
trzej muszkieterowie. Bujne czarne 
pukle włosów okalają twarz czcigod-
nego Wawrzyńca niczym aureola, 
której dopełnieniem jest biały kołnie-
rzyk surduta. Długi nos znamionuje 
człowieka dociekliwego, lubujące-
go się w dogłębnej lekturze, a kto 
wie, czy nie wścibiającego go także 
w życie prywatne swoich owieczek. 
Pod wyraźnymi, łukowatymi brwia-
mi spozierają lekko spłoszone oczy, 
które uciekają gdzieś na bok, jakby 
Strzeżowski krygował się, a może 
wstydził, że anonimowy artysta 
uwiecznia jego oblicze na wieki, skoro 
„wszystko jest marność”. Dodajmy, 
że nie omieszkał imć Wawrzyniec 
zasugerować artyście, by odjął mu 
nieco lat, tak circa ze 30, zapewne nie 
chcąc pomarszczoną twarzą 72-latka 
tworzyć dysharmonii ze wspaniałym 
wystrojem świątyni. Temu zawsty-
dzeniu lica nie przeczy sam tekst na 
marmurowym epitafium, w którym 
nie brak przecie niepewności co do 
skuteczności działania i słuszności 
obranej drogi.

Oto pełny tekst, który z łaciny 
przełożył ks. Jan Wiśniewski: „Ks. 
Wawrzyniec Strzeżowski Dr Filozofi 
profesor uniw. krok. i dyrektor ko-
legjum w Białej w Brzeskiem, kantor 
kolegjaty św. Florjana w Krakowie, 
prób. olkuski, fundator Penitencjarza 
i m. Bibljoteki, której ofiarował 270 
tomów i wciąż ją pomnaża. Z duszy 

pragnąłem nauką, kazaniami, przy-
kładem w szkole, kościele i życiu spo-
łecznym być pożytecznym. Czy byłem 
pożytecznym – niewiem. Wiem jednak 
że byłem na świecie gościem (prze-
chodzim). Jeśliś miłował żyjącego, nie 
zapominajże w modlitwach umarłego. 
Pamiętaj i o tern, że przeszedłem sąd 
boży, który i ciebie czeka. Pomny na 
własną śmierć za życia pomnik sobie 
wmurował. Odszedł do wieczności 
w r. 1677 mając lat 72”. (Pisownia 
zgodna z oryginałem).

Olkusz, litografia autorstwa Na-
poleona Ordy, jedna z 260 litografii 
stworzonych przez niego w latach 
1873-1883 (ich komplet tworzy 
„Album widoków historycznych 
Polski”)

Nie żałował własnej kasy
Właśnie ufundowanie – jeśli 

można tak uwspółcześnić – „etatu” 
dla penitencjarza czyli spowiednika 
gwarków i górników stanowiło dla 
Strzeżowskiego bodaj największy 
powód do dumy. Nie była to tania 
sprawa, skoro sam ks. Wawrzyniec 
wyłożył 3 tys. zł, a od 1676 r. po 
300 zł dawał na ten sam cel król 
Jan III Sobieski, odejmując tę kwotę 
z należnej mu z kopalń olbory (dofi-
nansowanie uprosili sami górnicy). 
Zadania spowiednika wypełniał zrazu 

ks. Krzysztof Tyliszowski. Po śmierci 
Strzeżowskiego do obowiązków peni-
tencjarza opłacanego pensją 600 zł 
rocznie należała także msza za duszę 
zmarłego wieloletniego proboszcza, 
jego rodzinę oraz wszystkich fundato-
rów, w każdy zaś wtorek na mszy św. 
musiał spowiadać górników. Także 
utworzenie liczącej ok. 270 wolumi-
nów biblioteki parafialnej to jedna 
z większych zasług ks. Strzeżowskie-
go. Znajdowała się w pomieszczeniu 
nad zakrystią, gdzie księgi stały na 

drewnianych regałach. Ponoć były 
w niej nawet księgi z XV w., w tym 
Biblia późniejszego świętego Jana 
Kantego, notabene krótkotrwałego 
olkuskiego proboszcza: „są tam księgi 
teologiczne, filozoficzne, prawne, ka-
znodziejskie, są ciekawe panegiryki 
i sporo dziekańskich rękopisów” – 
pisał w latach 30. ks. Jan Wiśniew-
ski, autor monografii „Historyczny 
opis kościołów, miast, zabytków 
i pamiątek w Olkuskiem” (Marjówka 
Opoczyńska 1933). Niestety, zbiory 
nie zostały skatalogowane. Po wojnie 
biblioteka – jak się przypuszcza 
– została splądrowana. W 1980 r. 
pozostałe z niej księgi przeniesione 
zostały na plebanię. Z tego, co wiem, 
obecnie najcenniejszych z ksiąg 
już w Olkuszu od dawna nie ma, 

w części zaginęły lub trafiły do Kurii 
Diecezjalnej w Sosnowcu. Słyszałem 
nawet kiedyś opowieść pracownika 
firmy, która remontowała na począt-
ku lat 90. XX w. dach w kościele; 
mężczyzna opowiadał, że na strychu 
bazyliki walały się kartki ze starych 
książek, niektóre ręcznie zdobione. 
Raczej trudno mi było uwierzyć w te 
słowa, znając dbałość ówczesnego 
proboszcza o podległy mu majątek 
parafii. Dodajmy, że przy parafii od 
1992 r. działa współczesna biblioteka 
parafialna licząca (dysponuje kilkoma 
tysiącami książek).

Pisał, tłumaczył i zwalczał
Dla wszystkich pasjonatów zaj-

mujących się dziejami Olkusza ks. 
Strzeżowski znany jest też jako kro-
nikarz oraz z faktu, że to on właśnie 
przepisał i przetłumaczył relację 
starosty rabsztyńskiego Seweryna 
Bonera z 1534 r., będącą pierwszym 
znanym opisem terenów w okolicach 
Olkusza, a konkretnie wsi Pomorza-
ny („Opis włości Pomorzańskich”). 
Oparta na licznych dokumentach 
z epoki kronika Strzeżowskiego była 
swego czasu w bibliotece kościelnej, 
jednak ostatni widział ją bodaj ks. 
Wiśniewski. Czy wciąż istnieje, czy 
też zaginęła w zawieruchach historii 
ostatnich kilkudziesięciu lat, nie 
wiadomo.

Dziś, w czasach politycznej po-
prawności, walka z heretykami (może 
powinniśmy mówić wierzącymi ina-
czej, choć przecie samo słowo pocho-
dzi z greckiego heretikos i nazywano 
nim „umiejącego wybierać”) nie jest to 
już powód do chwały, ale w czasach 
ks. Strzeżowskiego – a i owszem! 
Tak właśnie nasz bohater, zapewne 
po traumie szwedzkiego potopu, 
sprzeciwiał się protestantom, można 
iść o zakład, iż zwalczał ich w mowie, 
piśmie, a zapewne i w życiu codzien-
nym, ale w tym ostatnim już niezbyt 
mocno, bo w onym czasie prawdzi-
wych heretyków w Olkuszu zostało 
tylu co na lekarstwo.

Wśród niepośledniejszych zasług 
tego kapłana wymienić można ufun-
dowanie kilku ołtarzy dla olkuskiej 
fary. Przypisywano mu fundację 
późnobarokowego ołtarza p.w. św. 
Jana Kantego (ponoć miał być zbudo-
wanym w 1660 r.), który stoi w nawie 
północnej, mimo iż w niektórych 
opracowaniach jako jego „spon-
sor” występuje bliżej nieznany ks. 
Jan Kanty Steczkowski (tak podaje 
choćby ks. J. Wiśniewski, może to 
takie „przejęzyczenie” wspaniałego 
monografisty, wszak Jan Kanty 
Steczkowski wiosną... 1918 r., jeszcze 
za czasów Rady Regencyjnej, tworzył 
jeden z rządów, gdzież mu więc do 
księdza?). Ostatnimi czasy ołtarz ten 
jednak datuje się na wiek XVIII i fun-
dację ks. Andrzeja Kantego Sieczkow-
skiego, który piastował funkcje nie 
tylko olkuskiego proboszcza, ale także 
doktora filozofii i profesora wymowy 
na Akademii Krakowskiej.

Nie brak w dziejach Olkusza 
zacnych i światłych ludzi, do grona 
bodaj najbardziej znaczących du-
chownych bezspornie należy właśnie 
ksiądz profesor Wawrzyniec Strzeżow-
ski. W zbiorach Biblioteki Narodowej 
w Warszawie i w Bibliotece Jagielloń-
skiej znajdują się egzemplarze staro-
druku autorstwa Wawrzyńca Strze-
żowskiego „Qvaestio physica de vi 
motrice elementorvm / a M. Lavrentio 
Strzeżowski [...] die 4 Decem. [...] M. 
DC. XLIX [...] proposita.” Książka 
została wydana w Krakowie, w 1649 
r., w Oficynie Wydawniczej Walerego 
Piątkowskiego (Cracoviae: in Officina 
Typographica Valerini Piątkowski). 
Na odwrocie karty tytułowej zachował 
się – jak czytamy w opisie egzempla-
rza z Jagiellonki: „Lichy drzeworyt” 
przedstawiający herb Akademii Kra-
kowskiej (skrzyżowane berła). Księga 
jest się w „Bibliografii Staropolskiej” 
Estreichera.

Bibliografia:

F. Kiryk, R. Kołodziejczyk – „Dzieje Olkusza 
i regionu olkuskiego”, Warszawa – Kraków 1978,

„Kolegiata św. Andrzeja Apostoła w Olku-
szu”, wyd. Rzymsko-Kat. Parafia pw. św. 
Andrzeja Ap. w Olkuszu, b.d.

Ks. Jan Wiśniewski – „Historyczny opis 
kościołów, miast, zabytków i pamiątek 
w Olkuskiem”, Marjówka Opoczyńska 1933.

Przechodzień – ks. Wawrzyniec 
Strzeżowski
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WIEŚCI Z URZĘDÓW
W rUbrycE PUbLIKUjEMy WybrANE ArTyKUŁy POchOdZącE ZE STrON UrZędOWych POWIATU 
O L KU S K I EG O. r E dA Kc jA P r Z EG L ą d U O L KU S K I EG O N I E  P O b I E r A O P Ł AT Z A I c h P U b L I K A c j ę.

Złote Gody
klucze

UG Klucze

51 par małżeńskich zostało 
zaproszonych przez Wójta Gminy 
Klucze Norberta Bienia na uroczy-
stość jubileuszową Złotych i Dia-
mentowych Godów. Podczas spo-
tkania wręczono Jubilatom Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 
upominki i listy gratulacyjne.

Składając życzenia Jubilatom 
Wójt podkreślił, iż takie rocznice to 
symbol wierności i miłości rodzinnej, 
to dowód na wzajemne zrozumienie, 
to lata zaufania , dzielenia zarówno 
sukcesów jak i smutków, czas troski 
o rozwój i wychowanie dzieci. Taki 
Jubileusz to przykład dla przyszłych 
pokoleń.

Życzenia pomyślności na dalsze 
wspólne lata składali także Przewod-
niczący Rady Gminy Klucze Bogusław 
Paś i Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Barbara Kocjan.

Uroczystość jubileuszowa odbyła 
się w Domu Przyjęć „Patrycja” w Kwa-
śniowie Górnym. Dom przyjęć re-

prezentowali gospodarze w osobach 
Państwa Zofii i Kazimierza Rydzyków, 
jednocześnie Jubilatów Złotych 
Godów

Bardzo miłym akcentem, sto-
sownym do uroczystości był występ 
artystyczny zespołu „Trio z Duszą” 
prowadzony przez Zdzisława Duszę.

Jubilaci Złotych Godów:
Maria i Henryk Bąchór, Wanda 
i Stanisław Bąchór, Alina i Czesław 
Brewińscy, Jadwiga i Leszek Brom-
blik, Janina i Marian Chabrzyk, Kry-
styna i Stanisław Ciupa, Zofia i Adolf 
Czarnota, Zofia i Janusz Dresler, 
Bogusława i Marian Dziopa, Barbara 
i Marian Gawron, Teresa i Stanisław 
Gomułka, Lucja i Henryk Grzanka, 
Maria i Tadeusz Janda, Alina i Antoni 
Karolczyk, Wanda i Jerzy Kmiecik, 
Danuta i Benito Konieczniak (nie-
obecni), Teresa i Stanisław Kozieł, 
Danuta i Henryk Kumurkiewicz, Mie-
czysława i Ferdynand Łowas, Nelli 
i Andrzej Madajewscy (nieobecni), 
Aniela i Roman Mędrek (nieobecni), 
Kazimiera i Jan Mogiła, Elżbieta 
i Józef Oruba, Zdzisława i Czesław 
Paś, Anna i Kazimierz Piłka, Małgo-

rzata i Henryk Plich, Halina i Lucjan 
Płaszewscy, Barbara i Borys Różyccy, 
Anna i Tadeusz Rudowie, Zofia i Kazi-
mierz Rydzyk, Wanda i Jan Serwatka, 
Janina i Roman Sperka, Stanisława 
i Paweł Szczepańscy (nieobecni), 
Halina i Szczepan Szczurkowscy, 
Józefa i Stanisław Szota, Zofia i Bo-
gumił Wdowik, Kazimiera i Stanisław 
Winniccy, Zdzisława i Stanisław 
Wojtuń, Alina i Władysław Wójcik, 
Halina i Henryk Żak.

Jubilaci Diamentowych Godów:
Bogumiła i Stefan Podsiadło (66 
rocznica ślubu, Pan Stefan zmarł 
22.11.2017), Janina i Juliusz Sierka 
(62 rocznica ślubu, nieobecni), Maria 
i Mieczysław Kulawik (61 rocznica 
ślubu), Irena i Stanisław Leśniak (61 
rocznica ślubu).

Pary małżeńskie 60-lecia pożycia 
małżeńskiego:

Agata i Stefan Baran, Irena i Daniel 
Curyło, Adela i Stanisław Gawron, 
Genowefa i Jerzy Pawlak, Marianna 
i Stefan Rychlińscy (nieobecni), Zofia 
i Aleksander Zawada, Teresa i Robert 
Ziaja.

Punkt Obsługi Klienta 
PGNiG w Olkuszu na stałe

olkusz
UMiG�Olkusz

Dobra wiadomość dla wszyst-
kich zainteresowanych usługami 
Punktu Obsługi Klienta (POK) 
w Olkuszu. Sprawdził 
się pilotażowy program 
współpracy między bur-
mistrzem Romanem 
Piaśnikiem a zarządem 
firmy Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo 
SA. Przez ostatnie trzy 
miesiące mieszkańcy 
Olkusza i całego rejonu 
mogli stacjonarnie sko-
rzystać z usług POK w ol-
kuskim magistracie.

Ponieważ udało się 
wykazać, że zaintereso-
wanie tego typu usługami 
jest bardzo duże, firma po-
stanowiła utworzyć Punkt 
Obsługi Klienta na stałe 
w budynku przy ulicy Szpi-
talnej 16. Do dyspozycji 
mieszkańców pracownicy 
PGNiG będą w każdy po-
niedziałek i wtorek między 
8:00 a 16:00.

- Zabiegałem o stałą 
obsługę klientów w Ol-
kuszu, ponieważ w wielu 
przypadkach dla miesz-
kańców niezwykle kło-
potliwe było jeżdżenie 

z dokumentami do innych miast 
lub korzystanie z usług infolinii. 
Zainteresowanie programem pilota-
żowym przerosło nasze najśmielsze 
oczekiwania. W każdy poniedziałek 
do tymczasowego Punktu Obsługi 
Klienta przychodziły dziesiątki klien-

tów – mówi Roman Piaśnik, burmistrz 
Olkusza. – Bardzo dziękuję zarządowi 
firmy za otwartość na nasze argumen-
ty i współpracę. Jestem przekonany, 
że utworzenie punktu w Olkuszu na 
stałe będzie z obopólną korzyścią – 
dodaje.

Od kilku lat miesz-
kańcy Olkusza nie mieli 
możliwości osobistego za-
łatwienia spraw związa-
nych z odbiorem gazu na 
terenie swojego miasta. 
Olkusz był pierwszym 
w Rejonie Górnośląskim 
i jednym z pierwszych 
w Polsce miast, w któ-
rych czasowy punkt po-
wstał dzięki współpracy 
lokalnego samorządu 
z dostawcą gazu.

W POK przy ulicy 
Szpitalnej 16 PGNiG 
obecnym i przyszłym od-
biorcom gazu gwarantuje 
pełną obsługę klienta. Na 
miejscu można otrzymać 
informacje dotyczące 
usług i oferty handlo-
wej, skorzystać z doradz-
twa, zawrzeć i rozwiązać 
umowę na gaz i usługi 
energetyczne, a także 
złożyć reklamację, czy 
też podać stan licznika. 
Do dyspozycji klientów 
są niezbędne formularze, 
które pracownicy gazow-
ni pomagają wypełnić.
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10 grudnia z okazji Święta Kina bilety na wszystkie 
seanse w tym dniu 12 zł.

=08-13 grudzień
15:30 Coco (2D DUBBING) 
18:00 Coco (3D DUBBING) 
20:15 Cicha Noc (2D Pl) 
=14 grudnia
19:30 Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi (3D NAPISY) 

=08 grudnia
16:00 Kumple z dżungli (3D DUBBING) 
17:50 Najlepszy (2D Pl) 
18:00 Cicha Noc (2D Pl) 
20:00 Morderstwo w Orient Expressie (2D NAPISY) 
20:10 Na karuzeli życia (2D NAPISY) 
=09 grudnia
14:00 Kumple z dżungli (2D DUBBING) 
16:00 Kumple z dżungli (2D DUBBING) 
18:00 Cicha Noc (2D Pl) 
20:00 Na karuzeli życia (2D NAPISY) 
=10 grudnia
14:00 Kumple z dżungli (2D DUBBING) 
16:00 Kumple z dżungli (2D DUBBING) 
18:00 Na karuzeli życia (2D NAPISY) 
19:00 Cicha Noc (2D Pl) 
20:00 Morderstwo w Orient Expressie (2D NAPISY) 
=12 grudnia
16:00 Kumple z dżungli (2D DUBBING) 
17:50 Najlepszy (2D Pl) 
18:00 Cicha Noc (2D Pl) 
20:00 Morderstwo w Orient Expressie (2D NAPISY) 
20:10 Na karuzeli życia (2D NAPISY) 
=13 grudnia
16:00 Kumple z dżungli (2D DUBBING) 
17:50 Najlepszy (2D Pl) 
18:30 Cicha Noc (2D Pl) 
20:10 Na karuzeli życia (2D NAPISY) 
20:15 Morderstwo w Orient Expressie (2D NAPISY) 
=14 grudnia
16:00 Kumple z dżungli (2D DUBBING) 
17:00 Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi (3D DUBBING) 
18:00 Cicha Noc (2D Pl) 
20:00 Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi (2D NAPISY) 
20:00 Morderstwo w Orient Expressie (2D NAPISY) 

=09 grudnia
08:00 - 14:30 Turniej z okazji jubileuszu 10-lecia 
Olkuskiej Ligi Oldbojów Futsal 
16:00 - 18:00 I liga piłki ręcznej: SPR Olkusz - AZS 
AWF Warszawa 
19:00 III liga siatkówki: Kłos Olkusz - GSKS Laskowa 
=10 grudnia
10:00 Piłka ręczna Młodziczki: SPR II Olkusz - 
Gościbia Sułkowice 
17:30 Olkuska Liga Oldbojów Futsal 2017/2018 

=08 grudnia
19:00 Oficjalne rozpoczęcie projektu „Emalia to tylko 
szkło”
=09 grudnia
19:00 Koncert zespołu Poparzeni Kawą Trzy
=12 grudnia
Spektakle teatralne w wykonaniu Teatru Moich 
Marzeń z Chorzowa
=14 grudnia
17:00 Wykład w ramach UTW

=08 grudnia
15:00 - 20:00 Art Tea - zajęcia z malarstwa dla 
młodzieży 
16:00 „Co mogę dać Ci Święty Mikołaju” - 
przedstawienie mikołajkowe - Świetlica w Hutkach
16:00 Spotkanie z Mikołajem - Dom Wiejski 
w Małobądzu
17:30 - 19:00 9 Aleja Stylu (zajęcia taneczne dla 
młodzieży) 
18:00 „Co mogę dać Ci Święty Mikołaju” - 
przedstawienie mikołajkowe - Dworek w Krzykawce
=09 grudnia
09:00 Nauka gry na perkusji
=11 grudnia
15:45 - 16:30 Rytmika 
16:30 - 19:30 Kurs kroju i szycia 
17:00 - 18:30 Akademia Aktywnego Seniora 
17:00 - 20:00 Szkoła malarstwa dla dorosłych 
=12 grudnia
15:00 - 16:00 Pastelki (zajęcia plastyczne dla dzieci 
w wieku 6-10 lat) 
15:45 - 16:30 Akademia Wróbelka Elemelka (zajęcia 
taneczne dla dzieci w wieku 4-6 lat) 
16:00 - 17:00 Piórkiem i Węglem (zajęcia dla dzieci 
w wieku 11-13 lat) 

16:30 - 17:30 Dance MIX (zajęcia taneczne dla dzieci 
w wieku 7-10 lat) 
16:30 - 18:30 Fabryka Księżniczek (zajęcia edu-
kacyjno-literacko-plastyczne dla dzieci 7-10 lat) 
17:30 - 19:00 9 Aleja Stylu (zajęcia taneczne dla 
młodzieży) 
19:00 - 20:00 Salsa Fitness (open) 
=13 grudnia
14:30 - 16:00 Zajęcia wokalne - Kropka.pl 
15:00 - 20:00 Kreatywny Stół (zajęcia plastyczne dla 
dorosłych) 
15:30 - 16:15 Rytmika 
16:00 - 18:00 Zajęcia teatralne „Bez Kurtyny” 
=14 grudnia
15:00 - 20:00 Linoryt - zajęcia plastyczne 
16:00 - 17:00 Psotki I - zajęcia wokalne dla dzieci 
16:30 - 18:00 Fabryka Księżniczek (zajęcia edu-
kacyjno-literacko-plastyczne dla dzieci 7-10 lat) 
17:00 - 18:00 Psotki II - zajęcia wokalne dla dzieci 
17:30 - 19:00 Chór Kantare - zajęcia wokalne 
18:00 - 19:00 Akademia Malucha 
(zajęcia dzieci do lat 4 z rodzicami) 

=10 grudnia
08:00 - 17:00 Akcja Zima w Kinie

=08 grudnia
16:00 - 18:30 Piątkowe popołudnie z filmem, baśnią, 
bajką i bajeczką 
=10 grudnia
17:30 Koncert z okazji 5-lecia działalności zespołu 
Rodaczanie

=08 grudnia
17:00 - 18:00 Kółko szachowe dla dzieci 
=09 grudnia
09:00 - 10:00 Pracownia Malarstwa i Rysunku 
09:00 - 14:00 Zespół Pieśni i Tańca „Wolbromiacy” 
10:10 - 13:30 Klub „Świat Małego Odkrywcy” (dwie 
grupy) 
18:30 Koncert Zespołu T.LOVE 
=10 grudnia
16:00 Kabaret Hrabi 
=11 grudnia
15:30 - 20:30 Formacja Tańca Nowoczesnego SHINE
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań 
=12 grudnia
15:30 - 20:30 Formacja Tańca Nowoczesnego SHINE
16:00 - 17:00 Zajęcia teatralne w DK Wolbrom
=13 grudnia
15:30 - 20:30 Formacja Tańca Nowoczesnego SHINE
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań 

=08 grudnia
15:00 - 16:00 Piątki z angielskim 
=09 grudnia
10:00 - 12:00 „Afryka bryka” podróżnik Agata Witek - 
wykład w ramach Uniwersytetu Juniora 11 grudnia
15:00 - 18:00 Warsztat pisania kreatywnego - 
bezpłatny warsztat dla uczniów liceów organizowany 
wspólnie z Fundacją „Znaczy się” i Fundacją Miasto 
Literatury 
=14 grudnia
10:30 - 14:55 Warsztaty komputerowe dla seniorów 
16:00 - 17:00 Książkowe ekspresje - parateatralne 
warsztaty dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat 

=08 grudnia
17:00 - 18:00 Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży
=12 grudnia
11:00 - 13:00 Kurs komputerowy 50+ 
(ZAKOŃCZENIE)
16:00 - 18:00 Klub Miłośników Robótek Ręcznych
16:15 Spotkanie literacko-plastyczne na temat Świąt 
Bożego Narodzenia ze Świetlicą Środowiskową MOPS 
„Ogniki”

=Galeria zaprasza do zwiedzania ekspozycji stałej 
malarstwa współczesnego polskiego, europejskiego 
i światowego z kolekcji Sztuki Współczesnej BWA 
w Olkuszu, w której zgromadzono ok. 400 prac 
wykonanych różną techniką - większość dzieł 
eskponowana jest w salach na I i II piętrze. Pon. 9-16, 
wt.-pt. 10-18, sob. 10-14.
=08 grudnia
18:00 Spotkanie z poetą i prozaikiem Sławomirem 
Płatkiem
=09 grudnia
15:00 - 17:00 Finał XIII Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia

=08 grudnia
15:00 - 16:30 Zajęcia wokalne z emisją głosu 
16:00 - 18:00 Klub „Razem” 
16:15 - 18:00 Korepetycje z matematyki 
16:15 - 17:00 Zdrowy kręgosłup 
16:30 - 18:00 Nauka gry na pianinie 
17:00 - 20:00 Klub „Wiarusy” 
=09 grudnia
16:00 - 17:30 Flika VIP (zajęcia płatne) 11 grudnia
16:15 - 17:00 Zdrowy kręgosłup 
18:15 - 19:00 Fitness 50+ 
19:05 - 19:50 Zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne / 
gimnastyka korekcyjna 
=12 grudnia
16:15 - 18:30 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci 
(podział na grupy) 
17:00 - 20:00 Amatorska Szkoła Szycia według Burdy 
18:00 - 18:50 Dance - Aerobic 
18:00 - 19:00 Plastyka dla dzieci 
=13 grudnia
16:15 - 18:00 Sztukademia 
17:00 - 20:00 Amatorska Szkoła Szycia według Burdy 
17:00 - 17:50 Zumbomania 
18:00 - 19:00 Plastyka dla dzieci 
18:15 - 19:00 Zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne / 
gimnastyka korekcyjna 
19:05 - 19:50 Fitness 50+ 
=14 grudnia
16:15 - 19:15 Język angielski (podział na grupy) 
16:30 - 17:30 Flika VIP (zajęcia płatne) 
17:00 - 19:00 Słowikowe metamorfozy: Gotowanie 
18:00 - 18:50 Trening interwałowy 

=08 grudnia
16:00 - 16:45 Język angielski dla dzieci (6-8 lat) 
17:00 - 17:45 Język angielski dla dzieci (9-13 lat) 
17:30 Język angielski dla dorosłych (grupa 
początkująca) 
18:30 Język angielski dla dorosłych (grupa 
zaawansowana) 
=11 grudnia
15:30 - 17:00 Spotkania ZHP 
17:00 - 18:00 Joga 
18:30 - 19:30 Klub Kresowy: różnice kulturowe 
18:30 Kuchnia Wschodnia i Kresowa 
=12 grudnia
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
17:30 - 18:30 Moja pierwsza własna książka (zajęcia 
dla dzieci) 
18:30 - 19:30 Zumba 
=13 grudnia
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
17:30 Język niemiecki dla dorosłych 
14 grudnia
16:30 - 17:30 Język rosyjski dla dorosłych 
17:30 - 18:30 Język rosyjski dla 
dorosłych (grupa początkująca) 

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

Imprezy specjalne:
=08 grudnia
16:30 Promocja XII Tomiku Twórczości Młodzieży 
Szkolnej Między niebem a ziemią w Gimnazjum 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1.Zbiórka chętnych do 
udziału w wieczorze o godz. 16:30 w Klubie Przyjaźń
19:00 Oficjalne rozpoczęcie projektu „Emalia to tylko 
szkło”
=13 grudnia
17:00 Wernisaż wystawy pokonkursowej i wręczenie 
nagród w ramach IX edycji Powiatowego Konkursu 
„Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce”
=14 grudnia
17:00 Kino Seniora KDKF - „Gangi Nowego Jorku” 
(Gangs of New York)

=08 grudnia
16:45 - 20:00 Język angielski dla dzieci i dorosłych 
(podział grup jak dotychczas) - Szkoła Podstawowa 
nr 9 w Olkuszu
=11 grudnia
17:45 - 18:45 Plastyka dla dzieci - Szkoła 
Podstawowa nr 9 w Olkuszu
=14 grudnia
17:45 - 18:45 Plastyka dla dzieci - Szkoła 
Podstawowa nr 9 w Olkuszu

KALENDARIUM
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OLKUSZ 
Olkusz, gm. Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu
przy alei Tysiąclecia 13, w gabinetach 

lekarskich przy Poradni Medycyny Pracy 
w budynku oddziału psychiatrii  

Tel. 41 240 13 45

WOLBROM 
Wolbrom, gm. Wolbrom, Trzyciąż, Gołcza

Miejsko-Gminne centrum Medyczne 
WOL-MEd Sp. z o.o., ul. Skalska 22
Tel. 32 644 10 29, 32 644 12 74

NOCNA I ŚWIĄTECZNA  
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE  

POWIATU OLKUSKIEGO:

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

Ogłoszenia 
drobne 

już od 2,76 zł*
*cena netto, do 40 znaków.

KupIę - SpRzedam
=Sprzedam cegłę silikatową 
białą - 250x120x65, ok. 8000 szt., 
cena - 60 gr./szt. (do negocjacji). 
Tel.(796)177027.
Autoskup- kupię każdą markę, tanie 

i drogie, gotówka od ręki, płacę 
najlepiej. Tel.(512)898278.

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

uSługI
=FIRma INTROLIgaTORSKa 
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewi-
cza 19 (naprzeciwko “Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy 
tradycyjne - twarde (duża ilość 
kolorów), bindowanie, termobindo-

wanie, bigowanie, złocenie metodą 
termodruku.
=Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.
=Wypełnianie wniosków wizo-
wych. Tel.(533)208563.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

eLeKTROTechNIczNe
=Naprawa telewizorów.  
Tel.(791)849525

FINaNSOwO - pRawNe

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

=chwilówki oraz zastaw.  
Tel.(796)435370.

Lombard Tomasz Kiełtyka, Olkusz, 
Kasztanowa 4, czynne 8-20, skup 
i sprzedaż złota, atrakcyjne ceny, 
super warunki. Tel.(512)777884.

=Kancelaria prawna, spadki, roz-
graniczenia, odwołania od decyzji 
ZUS www.prawnicybracia.pl.  
Tel.(518)858663, (515)560797. 

OKOLIczNOŚcIOwe

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.

=ATELIER Olkusz, Żuradzka 1 
zaprasza. Natychmiastowe zdjęcia 
do dokumentów (drobny retusz 
gratis, możliwość wykonania 
w domu u klienta).  
Tel.(600)057912.
=WESELA - obsługa muzyczna 
- DJ, prezenter - imprezy oko-
licznościowe - zawodowo. www.
pbmuzyka.pl Tel.(501)384356.

mOTORyzacJa
=OLeJe, FILTRy, aKceSORIa 
I pROFeSJONaLNe NaRzędzIa 
SamOchOdOwe
F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz,  
ul. Sikorka 21. Tel.(32)6450660, 
czynne: 8-19.
=auTO-pLaST sp.j.
- naprawy powypadkowe
- diagnostyka komputerowa
- elektronika
- naprawy bieżące
- części i akcesoria
- lakiery samochodowe  
już od 17 zł/100 ml
- lakiery spray do wszytkich  
pojazdów!!!
- chemia samochodowa.
- serwis i naprawa klimatyzacji
Olkusz, al. Tysiąclecia 1B,  
Tel.(32)7547633, (601)445721, 
(695)634005.

=auTO-SzyBy: markowe 
szyby samochodowe, sprzedaż, 
montaż, naprawa, serwis. Bogu-
cin Duży 100. Tel.(32)6428656, 
(663)747609.

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

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

=pOmOc dROgOwa.  
Tel.(695)634005.

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

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

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

NIeRuchOmOŚcI

LOKaLe użyTKOwe
=Lokal do wynajęcia przy  
ul. K. K. wielkiego, wejście od 
ulicy. Tel.(519)192879.

gRuNTy

=Sprzedam działkę budowlaną  
w Niesułowicach. Tel. 737477731

pRaca
=Przyjmę do biura spedytora na 
transport międzynarodowy, zna-
jomość j.angielskiego, również do 
przyuczenia. Tel.(509)020901.

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

=Zatrudnię na stanowisko stróża 
osobę z orzeczeniem min. II grupa, 
teren pracy okolice Wolbromia.  
Tel.(509)020901.

=Zatrudnię do biura osobę z orze-
czeniem min. II grupa, teren pracy 
okolice Wolbromia.  
Tel.(509)020901.

=40 lat, wykszałcenie wyższe 
ekonomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.

=poszukuję do ambitnej brygady 
murarza, cieślę, zbrojarza. 
Będziemy budować domy energo-
oszczędne w okolicach Krakowa 
i wschodniego Śląska. warunki do 
omówienia. Tel.(790)282775.
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ZDROWIE i URODA
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 
telefoniczna 32 645 44 70.

Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg, 
specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, ul.  
kr. K Wielkiego 28. center-Med. czw. od 17.00. 
rejestracja tel. 604 979 399, 604 503 799.

Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgi i  ogólnej .  Wt.  17.00 –  19.00.  
Tel. 604 410 240.

Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Laser - usuwanie zmian skór-
nych, leczenie wrastających paznokci, zamykanie 
naczyń.  Olkusz,  u l .  Krakowskie Przed- 
mieście 11/18. czw. od 17.30. rejestracja, tel. 
530 88 16 13 po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl

Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
O l ku s z ,  u l .  S ł a w ko w s ka  4 .  c zwa r te k  
15.30 - 18.00. rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

Sławomir Kaźmierczuk lek. med., chirurg ogólny, 
proktolog. Konsultacje, biopsje, USG jamy brzusz-
nej, 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. II i IV PONIE-
dZIAŁEK 16:00 -18:00.

CHIRURG DZIECIĘCY
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, USG, zabiegi chirurgiczne, stulejka, 
leczenie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: centrum Medyczne „INTEr-MEd”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 
10 00. SObOTA 09:00–12:00.

CHIRURG naCZYnIowY
Krzysztof Lenkiewicz lek. med., chirurg naczy-
niowy. Konsultacje, badanie USG dOPPLEr żył 
i tętnic, diagnostyka miażdżycy, skleroterapia, 
leczenie żylaków, leczenie ran. Przyjmuje: cen-
trum Medyczne „INTEr-MEd”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. rejestracja tel. 32 479 10 00. cZWArTEK 
15.30–19.00.

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

Grzegorz Jarosławski lek. med., ortopeda, lekarz 
sportowy. Konsultacje, USG narządu ruchu, 
blokady, osocze bogatopłytkowe, kwalifikacje do 
zabiegów. Przyjmuje: centrum Medyczne 
„INTEr-MEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PONIEdZIAŁEK 09:00–17:00.

Kamil Zamarło lek. med., ortopeda. Konsultacje, 
USG narządu ruchu, blokady, osocze bogatopłyt-
kowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
centrum Medyczne „INTEr-MEd”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOrEK 16:00–19:00.

Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. NZOZ 
„AmiMEd” ul. jana Pawła II 30, Olkusz. rejestra-
cja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.

Manfred Zappa dr n. med. specjalista II st. chi-
rurgii ortopedycznej. Leczenie schorzeń układu 
kostno-stawowo-mięśniowego falą uderzeniową. 
Olkusz, ul. j. Piłsudskiego 18. Pon.-pt. 15-18. 
rejestracja godz.12-18. Tel.786 866 820.

Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMEd” ul. jana Pawła II 30, Olkusz. rejestra-
cja pon. - pt. Tel. 32 645 12 21.

Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji 
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., pt. 
Od 17.00. Tel. 32 643 32 12.

Wojciech Gołąb lek. med., ortopeda. Konsulta-
cje, USG narządu ruchu, blokady, osocze bogato-
płytkowe, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
centrum Medyczne „INTEr-MEd”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 10 00. 
WTOrEK 18:00–19:00.

Waldemar Pasich, specjalista chirurgi urazowej 
i ortopedycznej, specjalista medycyny sporto-
wej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad 
bankiem, Milenium). Wejście od podwórza. Pon. 
17-19, czw. 16-18. rejestracja tel. 604 489 612.

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. 

CoaCHInG
Michał  Tworus  Dyplomowany Coach ,  
analiza behawioralna i poznawcza, Extended 
disc, treningi miękkie. Tel. 504 06 99 06,  
www.tworus.com.pl

DERmatoloG
Anna Dudek, lek. med. spec. specjalista derma-
tolog – wenerolog, kosmetolog. Olkusz, ul. K.K. 
Wielkiego 64. rejestracja do gabinetu tel. 32 645 
44 70. www.annadudek.pl

Barbara Wąs, specjalista dermatolog. centrum 
Medyczne, Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64,  
tel. 32 645 44 70. Wt., czw. 16-18, sob. 10-12.

Magdalena Sporek-Osołkowska lek. med., der-
matolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn. 
Przyjmuje: centrum Medyczne „INTEr-MEd”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 
10 00. SObOTA 09.00–12.00.

Zofia Latała-Otrębska, specjalista dermatolog. 
(lecznie dorosłych i dzieci) Olkusz, ul. bylicy 1  
p. 11, tel. 602 236 380, dom. 32 641 14 75.  
Pn., śr. 16.00-18.00.

DIEtEtYK
Dietetyk – porady oraz diety odchudzające i lecz-
nicze. mgr inż. Sonia Zastawnik, ul. Sławkowska 
5/6a, Olkusz, tel. 504-076-245, www.diet-fit.pl

EnDoKRYnoloG
Agnieszka Żak-Gołąb dr n. med., endokrynolog, 
internista. Konsultacje, USG tarczycy. Przyjmuje: 
centrum Medyczne „INTEr-MEd”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 10 00. II i IV 
WTOrEK 15:30–18:00.

Edyta Barczyk dr n. med. , Endokrynolog. Olkusz, 
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64, rejestracja- tel. 
32 645 44 70.

GastRoEntERoloG
Paweł Kajfosz lek. med., gastroenterolog, inter-
nista. Konsultacje gastrologiczne, konsultacje 
hepatologiczne. Przyjmuje: centrum Medyczne 
„INTEr-MEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. SObOTA 09.00–12.00.

GImnastYKa KoREKCYjna
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKANKA 
mgr ryszard Majewski, Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Tel. 664 159 510 www.skakanka.net

GInEKoloG
Bożena Niewiara, lek. med., ginekolog-położnik.  
Ul. Nowa 13, poniedziałek i czwartek 17-18. Tel.  
695 942 182.

Jacek Szpringer, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. broniewskiego 8A. rej. tel. 
530 414 770, 32 645 43 96. Pon., śr., pt. 16-19.

Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wtorek, piątek od 
15:00. Tel. 514 288 668 (po 15:00).

Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KrIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: centrum Medyczne „INTEr-MEd”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 10 00. 
ŚrOdA 14:00–16:00. 

Marek Szpringer, lek. med., specjalista gineko-
log – położnik.  Olkusz, Piłsudskiego 5,  
tel. 32 643 11 39, dom 32 643 38 46, 606 647 961. 
Pon., wt., pt. 15.30-17.30.

Zuzanna Gierzyńska lek. med., ginekolog.  
Konsultacje, USG, KrIO, cytologia, wymazy, 
leczenie infekcji, antykoncepcja, menopauza, 
endometrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyj-
muje: centrum Medyczne „INTEr-MEd”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 10 00. 
SObOTA 09:00–12:00.

poradnia schorzeń sutka• 
Sebastian Mosiej lek. med.  Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej . Olkusz, ul. Sławkowska 4. czwartek 
15.30 - 18.00. rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

ImmUnoloG
Elżbieta Papuga-Szela immunolog kliniczny, 
spec. chorób wewnętrznych. Przyjmuje: cen-
trum Medyczne „INTEr-MEd”, Olkusz, al. 1000-
lecia 16. rejestracja tel. 32 479 10 00. Piątki 
w godz 9-13.

KaRDIoloG
Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, EchO SErcA, 
USG,  dOPPLEr .  re jest rac ja  po  16:00  
tel. 796 797 112, wt.16-18, pt.16-18.

Janusz Rogóż lek. med., 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 17.00–19.00.

Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog. 
Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzol-
kusz.pl rejestracja telefoniczna: 604 052 027.

Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsul-
tacje. EKG. UKG (Echo serca). holter EKG.  
Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. rej. tel. 602 489 648.  
www.kardiolog-olkusz.pl

Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kar-
diolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG, echo 
serca, holter ciśnieniowy, holter EKG. Konsulta-
cje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 64 
(Gabinety Spec.). rej. 32 6454470 pn-pt 10-19.

Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista 
kardiolog. diagnostyka i  leczenie nadciśnienia 
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń 
rytmu serca. EKG, Echo serca, holter EKG, holter 
ciśnieniowy. Olkusz, ul. Kr. K. Wielkiego 28  
(I piętro), czw. od godz. 17. Tel. 784 099 674.

KaRDIoloG DZIECIĘCY
Arkadiusz Wierzyk kardiolog dziecięcy, pediatra. 
Przyjmuje: centrum Medyczne „INTEr-MEd”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestracja tel.  
32 479 10 00. III czwartek miesiąca w godz. 16-19.

laRYnGoloG
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Kwalifikacje do operacji. badania okre-
sowe. centrum Medyczne, ul. kr. K. Wielkiego 64, 
pok. 15, pon. 16.30-19, śr. 16.30 -19, sob. 10-12, 
tel. 32 645 44 70.

Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz,  
ul. Sławkowska 4 („GAL-MEd”), tel. 506 312 032, 
32 754 34 64 (po 15.). Pon., czw. 15-17.

Lidia Liszczyk-Mania lek. med., 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 od 
15.30.

Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngo-
log. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MEd”).  
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Wt., śr.  
i pt. 17-19.

loGopEDa
Agnieszka Kowal, logopeda dyplomowany. 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 29 (budynek byłego OPb), 
I piętro, pok. 21. rejestracja tel. 606 262 291.

masa¯Ysta
Beata Banasik. Masaż klasyczny, limfatyczny, 
antycellulitowy, również kobiet w ciąży. W domu 
klienta. Tel. 501 663 912. 

mEDYCYna EstEtYCZna
Medesto, szeroki zakres zabiegów medycyny 
estetycznej. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30-19.00, wt. 
8.30-19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.

Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów medy-
cyny estetycznej. Laser. rejestracja tel. 530 88 16 
13. www.chirurgiaolkusz.pl

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

mEDYCYna spoRtowa
BARBARA BANYŚ - lekarz sportowy, specjalista 
neurologii i rehabilitacji medycznej - kwalifikacja 
do uprawiania sportu oraz testów sprawnościo-
wych do służb mundurowych, tel: 600 00 99 42. 

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

Paweł Koźmiński, dr n. med., spec. nefrolog. 
Leczenie chorób nerek, układu moczowego, 
nadciśnienia tętniczego. Olkusz, ul. bucho- 
wieckiego 15A. rejestracja od pon.-sob. 8-20.  
Tel. 32 645 49 02 / 04.

nEURoCHIRURG
Łukasz Janeczko lek. med., 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. SObOTA 09:00–13:00. 

nEURoloG
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16-18. Tel. 603 166 862.

Elżbieta Kulka lek. med., neurolog. Konsultacje. 
Przyjmuje: centrum Medyczne „INTEr-MEd”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚrOdA 17.00–19.00.

Przemysław Puz, dr n. med. specjalista neurolog. 
NEUrOKArd, bukowno, ul. Pocztowa 3. rejestra-
cja telefoniczna: 668 127 238.

Przemysław Puz dr n. med., neurolog. Konsul-
tacje, badanie USG dOPPLEr naczyń wewnątrz-
czaszkowych, badanie USG dOPPLEr tętnic 
szyjnych i kręgowych. Przyjmuje: centrum 
Medyczne „INTEr-MEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. rejestracja tel. 32 479 10 00. WTOrEK 
16.00–18.00. 

Renata Mędrek - Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. reje-
stracja telefoniczna: 501 760 436.

oKUlIsta
Anita Lyssek – Boroń, dr n. med. specjalista 
chorób oczu. Szeroka diagnostyka oka (OcT, USG, 
foropter), wieloletnie doświadczenie w chirurgii 
zaćmy, jaskry, siatkówki. Olkusz, ul. Parkowa 9a, 
wt., czw. od 16:30. rejestracja tel. 606 790 500.

Diagnostyka i chirurgia oka „OKO-TEST” pod 
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty 
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. Nullo 35b. 
rejestracja tel. 32 643 25 85, godz. 9-16.  
www.okotest.pl

Katarzyna Rataj – Pająk lek. med. specjalista 
chorób oczu, badania okulistyczne niemowląt, 
dzieci i dorosłych. VIS – OPTIcA, Olkusz, Al. 1000-
lecia 20. rejestracja codziennie tel. 784 820 130, 
przypadki pilne 508 177 970.

Magdalena Kuchno, lek. med. specjalista chorób 
oczu. Konsultacje, wady wzroku, komputerowe 
badanie wzroku i dobór soczewek, pomiar ciśnie-
nia gałki ocznej,  leczenie zaćmy, medycyna pracy. 
Przyjmuje: centrum Medyczne „INTEr-MEd”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚrOdA 15.00–17.00.

onKoloG
Sebastian Mosiej lek. med. Specjalista Chirurgii 
Onkologicznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej. 
O l ku s z ,  u l .  S ł a w ko w s ka  4 .  c zwa r te k  
15.30 - 18.00. rejestracja tel. 32 754 34 64,  
32 733 96 79. www.gal-med.com

Tomasz Muszalski, specjalista onkologii klinicz-
nej. Przyjmuje w poniedziałki od godz. 16.30. 
INTEr-MEd, Olkusz, Al. 1000-lecia 16. rejestracja 
tel. 32 479 10 00.

optYKa
„VIS-OPTICA” - SALON OPTYCZNY. Oferujemy 
okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, soczewki 
kontaktowe i akcesoria, badanie okulistyczne.
Olkusz, al. 1000-lecia 20, tel. 784 820 130. Pon., 
czw., pt. 9-17, wt. 10-18, śr. 10-16, sob. 10-14.

pEDIatRa
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista 
medycyny rodzinnej.  Tel. 698 941 921,  
505 988 780.

Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, specjalista 
chorób noworodków. Profilaktyka dzieci zdro-
wych, leczenie dzieci chorych. USG: stawów bio-
drowych, mózgu, jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, 
ul. Piłsudskiego 14A. rej. tel. 503 706 119.

Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista chorób 
dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, Olkusz, ul. 
Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 32 643 08 89.

Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób 
dzieci, neonatolog. diagnostyka i leczeni dzieci  
i noworodków, badania USG: głowy, jamy brzusz-
nej, stawów biodrowych. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
(budynek Vis-Optica) rejestracja tel. 502 233 855.

Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63. Przy-
jęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. USG, EKG, 
hOLTEr. rejestracja telefoniczna: 602 776 052.

poDoloG
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr Paulina 
Węglarz. Usługi kosmetyczne i lecznicze dla Twoich 
stóp. Tel. 517 952 536. www.podologolkusz.pl 
dojazd na terenie Olkusza gratis.

Nowość! Specjalistyczna pielęgnacja stóp, 
pedicure leczniczy. Sun & Onyx Olkusz,  
ul. Sławkowska 5. Tel. 698 919 343. Facebook: 
gabinet zdrowych stóp.

psYCHIatRIa 
/ psYCHotERapIa
Agnieszka Szotek - psycholog, terapeuta - dzieci, 
dorośli. diagnoza, terapia, rozwój. Tel. 795581519. 
Gabinety Psychologiczne Krakowska 3.

Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.

Gabinet lekarski Anna Chmiest, psychiatra, 
psychoterapeuta. Przyjmuje środa, piątek 13.00-
19.00, czw. od 15.00. rejestracja telefoniczna 519 
343 030. www.psychiatra.olkusz.pl

Gabinet Psychologiczny Joanna Paprocka. dia-
gnoza i terapia dzieci, dorosłych i rodzin. Wolbrom, 
rynek 19 (I piętro). rejestracja tel. 510 120 408.

Gabinet Psychoterapeutyczny - Marta Jarosz ul. 
Krakowska 3. Terapia małżeńska, nerwice, depre-
sja, zaburzenia odżywiania. Tel. 516 067 571 
www.olkuszpsycholog.pl

Janusz Morasiewicz dr n.med. psychiatra,  
psychoterapeuta. Olkusz ul. Kr. K. Wielkiego 28. 
czw.: 15-20. rej.: 603 852 092, 12 419 13 89. 
Kraków, ul. Konarskiego 42/2: wt. 15-20, czw. 8-13,  
pt. 15-20. www.opoczynska-morasiewicz.pl

REHaBIlItaCja
CENTRUM MEDYCZNO-REhABILITACYJNE  
Marlibo-Medica w Olkuszu. Tel.: 32 6261731  
www.marlibo-medica.pl 

Specjalistyczna rehabilitacja dorosłych, dzieci i 
niemowląt. Nowoczesny sprzęt medyczny.

Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów.

Terapia manualna, suche igłowanie, NdT-bobath, 
PNF, McKenzie, FdM, kinesiotaping, masaż, 
kinezyterapia, fala uderzeniowa, krioterapia 
ciekłym azotem, sonda laserowa, ultradźwięki 
skojarzone, TENS, Id, jF, vacuum, pole magne-
tyczne, bioptron i inne. 

Gabinety: ortopedyczne, neurochirurgiczny, 
neurologiczny, internistyczno-kardiologiczny, 
diabetologiczny, neonatologiczny, pediatryczny, 
pulmonologiczny dla dzieci i dorosłych.

Dominika Latos, mgr terapeuta dziecięcy. 
Terapeuta NdT-bAbATh dla dzieci. Tel. 604 113 
308. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63, II piętro 
(Medesto).

Fizjo-strefa, Gabinet Rehabilitacji. Terapia manu-
alna w dysfunkcji stawów kręgosłupa, stawów 
obwodowych i mięśni. Terapia: kobiet w ciąży, 
dysfunkcji dna miednicy, blizny. Kinesioteraping, 
szeroki wybór masaży. Kraków, ul. Poprzeczna 
3/1. Tel. 502 212 663, www.fizjo-strefa.pl

Ilona Cudejko, NdT-bObATh dla dzieci i doro-
słych, terapia manulana McKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna. Przyjmuje: centrum Medyczne 
„INTEr-MEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 16.

Izabela Kiełtyka, mgr fizjoterapii.„FIZjOMEd” 
masaż, ćwiczenia, zabiegi fizykalne.Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro obok Skarbka)  
Tel. 600 585 055. www.fizjomed-olkusz.pl

Janusz Kocjan, mgr fizjoterapii, w trakcie dok-
toratu (dr n.med). rehabilitacja dzieci i doro-
słych. Ortopedyczna. Neurologiczna. Sportowa. 
Po zabiegach operacyjnych. Leczenie bólu. 
McKenzie. Terapia Manualna. Masaż. Ćwiczenia. 
drenaż. Kinesiotaping. Neuromobilizacja. Wady 
postawy. Skoliozy. Gimnastyka korekcyjna. 
Olkusz, K. K. Wielkiego 54 A. Tel. 885 628 627 
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan

Rehabilitacja neurologiczna. Witold Pawełczyk, 
magister fizjoterapii. Tel.: 508 451 924. Wizyty 
domowe. www.fizjoterapiaolkusz.pl

REUmatoloG
Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00-
18.00. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64. rej. Tel.
(32)6454470.

stomatoloGIa
Agnieszka Barrera Ramos lek. dentysta. Olkusz, 
kr. Kazimierza Wlk. 54a. Gabinet stomatologiczny 
czynny poniedziałek 10.00-18.00, środa 9.30-
18.00. Tel.(660)725411.

Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
Specjalista protetyki stomatologicznej.  
Olkusz, ul. rabsztyńska 9. Pon.-pt. 12-19. Tel.  
606 654 777.

Ewa haberka lekarz stomatolog. Olkusz, ul. 
Witosa 14. Telefon: 668 178 832.

Gabinet Stomatologiczny„DUO-DENT” lek. dent. 
K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmist-
Wójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.  
Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10-13 i 15-18.
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Izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog.  
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. jaśminowa 
4. Tel. dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524. 
Pon.-pt. 9-12 i 15-19.

Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon.-czw. 14-20, pt. 9-13 sob. 11-13. Tel.  
32 726 28 87.

Krzysztof Jasiński lek. stomatolog, specjali-
styczna praktyka lekarsko-dentystyczna. Olkusz, 
ul. bylicy 1, pok. 306, pon.- czw. 10.00-17.00, pt. 
9.00-15.00, rejestracja w godzinach pracy gabi-
netu lub telefonicznie 32 643 27 37 wew. 37.

Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzy-
ska 2. Tel. 32 643 32 12. Pon. i czw. od 14., wt. i pt. 
od 10.

Maria Trzcionkowska, lek. dentysta. Specjali-
styczna praktyka lekarska. Olkusz, ul. Górnicza 1. 
Pon., śr., pt. 9-20, czw. 9-12. Tel. 606 305 405.

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.

Natalia Górnik lek. dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Wt., pt. 15-20, czw. 9-14. Tel. 32 726 28 87.

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 (nowy adres gabinetu). reje-
stracja telefoniczna: 602 276 667.

Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Śr.-czw. 15-20, wt. 8.30-14, pt. 8-13. Tel. 32 726 28 87.

Z I M O W S C Y  S T O M AT O L O G I A  Ol ku sz ,  
ul. F. Nullo 35 b. Poniedziałek - Piątek: 9 - 19, 
Sobota: 9 - 13. Tel. 32 754 25 18.

chirurgia stomatologiczna• 
Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Stomatologicz-
nej Barbara Kucharzewska - Malik, specjalista 
chirurgii stomatologicznej. Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 28, I p. Pon., wt. 8-14, śr. i pt. 12-18. 
rejestracja pacjentów w Gabinecie. Tel. kom. 
601 805 027. Umowa z NFZ. 

Prywatne usługi stomatologiczne: profilaktyka, 
leczenie zębów, protetyka, implanty. Pon.-pt. 
9.00-19.00, sob. 9.00-13.00.rejestracja w gabi-
necie oraz  pod nr  te l .  606 64 44 54.  
www.kucharzewscy.pl  Wt, śr., pt. 15-19 przyj-
muje lek. stom. Grażyna batko.

ortodonta• 
Izabela Bartoszcze, lek. stomatolog, specjalista 
ortodonta. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28  
(II piętro). rej. tel. w godz. pracy 32 641 31 55. 
Pon. 8.30-14; wt.,czw. 14-20, pt. 8.30-14. 

technika dentystyczna • 
„Somadent” Ekspresowe wykonywanie protez, 
sklejenia, dostawienia zębów, klamer na poczeka-
niu. Olkusz, ul. Mickiewicza 12 (dawniej Szpitalna 
5). Tel. 32 754 41 23. Pn.-pt. 9-17, sobota 9-12.

URoDa
Anna Dudek, specjalista dermatolog. dermato-
logia lecznicza, ko smetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.  
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabra-
zja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.

Centrum Kosmetologii Estetycznej mgr Danuta 
Chodorowska, kosmetolog. Wieloletnia praktyka 
zawodowa, depilacja laserowa laser LightSheer, 
fotoodmładzanie IPL zamykanie naczynek, mezo-
terapia igłowa, makijaż permanentny, zabiegi 
dermokosmetyczne. Olkusz ul. K. K. Wielkiego 
60, III piętro windą (budynek Silver). Tel.  
570 691 681 www.kosmetyka-olkusz.pl

Gabinet kosmetyczny „URODA” Endermologie 
– zbiegi modelujące, antycellulitowe, ujędrnia-
jące twarz i ciało, złuszczanie ziołowe, kwasowe, 
makijaż leczniczy jane Iredale, kosmetyka pielę-
gnacyjna i lecznicza. Olkusz, ul. bylicy 1 p. 10.  
Tel. 663166872 www.gabinet-uroda.pl

Studio Urody „Milena” - depilacja laserowa, 

mezoterapia, kwas hialuronowy, mikroderma-

brazja,  peel ingi ,  cel lulologia,  makijaże  

i inne... Olkusz, ul. biema 5 b. Tel. 32 445 05 58  

www.milena-uroda.pl

Studio Venus Expert, depilacja laserowa, carbo-

xyterapia, lipodermologia, zamykanie naczynek,  

zabiegi pielęgnacyjne i złuszczające. Olkusz,  

ul. Szkolna 3. Tel. 501 310 050.

Zabiegi Laserem - depilacja, zamykanie naczyń, 

brodawki, włókniaki, przebarwienia. Salon 

Kosmetyczny Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 46 (na 

wprost sądu), 10.00-18.00, tel. 32 643 30 77.

URoloG
Ewa Czapkowicz lek. med., 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 15.30–19.00.

Ryszard Satalecki - specjalista urolog. Przyjmuje 

w poniedziałki 16.00-18.00, ul. jana Pawła II 30, 

Olkusz. choroby nerek, prostaty, kamica 

moczowa, diagnostyka USG i leczenie. rej. 9.00-

15.00. Tel. 32 643 30 19.

UsG
Bożena Szpringer, lek. med., radiolog. Pn. 

14.30-17 „Sanamed”. Wt., czw. – Przychodnia 

„Esculap”, ul. kr. K. Wielkiego 28 (obok „Skarbka”). 

Godz. 15.30-18, tel. dom. 32 643 38 46,  

600 249 359. 

Elżbieta Papuga-Szela lek. med., immunolog 

kliniczny, internista. Konsultacje, USG tarczycy, 

USG jamy brzusznej, USG węzłów chłonnych, 

badanie USG dOPPLEr naczyń szyi, badanie USG 

dOPPLEr żył i tętnic kończyn. Przyjmuje: centrum 

Medyczne „INTEr-MEd”, Olkusz, al. 1000-lecia 

16. rej. tel. 32 479 10 00. Piątek 09:00–12:00. 

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. specja-

lista radiodiagnostyki. centrum Medyczne, 

Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 

(winda). rejestracja Tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 

10-19, sob. 9-13.

Leszek Albiniak – Indywidualna Praktyka Lekar-

ska, Doppler, USG: piersi, staw biodrowy nie-

mowląt, jamy brzusznej, tarczycy, przepływy 

nóg, szyja, staw kolanowy. rej. Pon. - sob.  

8 – 20. Tel. 32 645 26 09, 600 686 603,  

www.usgolkusz.pl

DYŻURY
aptEK

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

W PORZE 
NOCNEJ  

tj. od 2000 do 800

08-12-2017 piątek ul. piłsudskiego 22

09-12-2017 Sobota ul. Krakowska 16

10-12-2017 Niedziela ul. 1000-lecia 2B

11-12-2017 poniedziałek ul. 1000-lecia 16

12-12-2017 wtorek ul. 1000-lecia 17

13-12-2017 Środa ul. Legionów polskich 14

14-12-2017 czwartek ul. Nullo 2


