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Nowa karetka  
w Nowym Szpitalu 

powiat
Jakub Fita

Olkuskie pogotowie wzbo-
gaciło się o kolejny ambu-
lans. W miniony poniedziałek 
w Nowym Szpitalu odbyło się 
oficjalne przekazanie karetki 
sfinansowanej ze środków 
Małopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Krakowie.
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Zakup kolejnego pojazdu dla 
olkuskiego pogotowia ratunkowego 
stanowił przedmiot zaintereso-
wania samorządowców od wielu 
miesięcy. Przypomnijmy, że na 
przełomie 2016 i 2017 roku do 
dziesięciu małopolskich powiatów 
trafiło osiemnaście nowych ambu-
lansów sanitarnych. 

Powiat olkuski został w tym 
rozdaniu pominięty. Dzięki stara-
niom lokalnych polityków z końcem 
roku w budżecie województwa 
wygospodarowano jednak środki 
na ten cel. Oficjalne przekazanie 
karetki miało miejsce 11 grudnia 
2017 roku.

- Razem z wojewodą Piotrem 
Ćwikiem oraz posłem Jackiem 
Osuchem udało nam się wspólnie 
uzyskać dofinansowanie i spraw-
nie przeprowadzić przetarg, dzięki 
czemu ten oto nowoczesny ambu-
lans może teraz służyć mieszkań-
com naszego powiatu – mówił pod-
czas poniedziałkowej uroczystości 
olkuski starosta Paweł Piasny.

Do Olkusza trafiła karetka 
z pełnym wyposażeniem. Pojazd 
należy do olkuskiego szpitala, 

stanowiącego własność powiatu. 
Podobnie jak większość tego typu 
majątku, jest on dzierżawiony przez 
spółkę Nowy Szpital w Olkuszu, za-
rządzającą powiatową lecznicą.

- Szeroko rozumiana sprawa 
bezpieczeństwa leży głęboko na 
sercu administracji rządowej. 
Jednym z jego elementów jest za-
bezpieczenie medyczne. Dlatego też 
niezbędne są zakupy nowoczesnego 
sprzętu, który w razie potrzeby 
docierać będzie do osób potrzebują-
cych pomocy. Oby ten pojazd służył 
jak najlepiej lokalnej społeczności 
- tłumaczy wojewoda Piotr Ćwik.

Nowy karetka to samochód 
marki Volkswagen Crafter. Dotacja 
na jej zakup wyniosła 498 tys. zł. 
Wartość samego pojazdu to nie-
spełna 306 tys. zł. Resztę środków 
przeznaczono na zakup urządzeń 
medycznych, takich jak: defibryla-
tor, krzesełko kardiologiczne, ma-
terac podciśnieniowy, trzy rodzaje 
noszy, pompa infuzyjna, pulsok-
symetr, respirator, resuscytator, 
szyny unieruchamiające, oraz 
ciśnieniomierz. 

- Nowy ambulans posiada wiele 
udogodnień, które pomogą w pracy 
ludziom niosącym pomoc. Pojazd 
wyposażony jest m.in. w urządzenie 
do automatycznego masażu klatki 

piersiowej, które daje możliwość 
nieprzerwanej kompresji w czasie 
transportu aż do przekazania 
pacjenta do szpitala. Zastępuje 
ono ręce jednego ratownika. Krze-
sełko kardiologiczne pozwala na 
bezpieczne - zarówno dla pacjenta 
jak i ratownika - transportowanie 
po schodach, bez narażenia na 
przeciążenia. To duże udogodnienie 
w transporcie pacjentów z budyn-
ków, które nie posiadają wind 
– tłumaczy Grażyna Walczak, ko-
ordynator ratownictwa medycznego 
w Nowym Szpitalu w Olkuszu.

W poniedziałkowej uroczystości 
udział wzięli przedstawiciele władz 
centralnych i samorządowych oraz 
dyrekcja i pracownicy szpitala. 
Nową karetkę poświęcił także 
ksiądz. Zadowolenia z przekazania 
samochodu nie kryją przedstawi-
ciele Grupy Nowy Szpital.

- Bardzo dziękujemy olku-
skiemu starostwu za zaangażo-
wanie a władzom województwa 
małopolskiego za pozytywną de-
cyzję i przekazanie środków na 
zakup ambulansu. Nowa karetka 
na pewno będzie dobrze służyła 
mieszkańcom powiatu – komentuje 
Marta Pióro, rzecznik prasowy GNS 
Holding S.A.

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 Narodzenia 
nikomu nie powinno zabraknąć bliskości drugiej 
osoby, życzliwości i radości ze wspólnie spędzo-
nych chwil. Zapraszam wszystkich – niezależnie 
od wieku – by świąteczną radością dzielili się na 
olkuskim rynku. Przygotowaliśmy wiele fanta-
stycznych atrakcji, które sprawią, że wigilijne 
spotkanie upłynie w niezapomnianej atmosferze – 
mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Wigilia Mieszkańców rozpocznie się w nie-
dzielę 17 grudnia o godzinie 13:00, choć pierwsi 
wokaliści wystąpią na scenie w centrum Olkusza 
już o godzinie 12:00. W programie zaplanowano 
między innymi: bezpłatną degustację potraw świą-
tecznych przygotowanych przez olkuskich restau-
ratorów, kiermasz ozdób świątecznych wykona-
nych przez miejscowe stowarzyszenia i instytucje 
publiczne, manufakturę bombek choinkowych, 
losowanie upominków, występ Olkuskiej Repre-
zentacyjnej Orkiestry Dętej oraz prezentacje arty-
styczne lokalnych wokalistów. 

Niezwykle ciekawe atrakcje czekać będą na 
najmłodszych: do Olkusza ponownie zawita sania-
mi zaprzęgniętymi w renifery św. Mikołaj ze swo-

imi 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 bezpłatnego wstępu 
na lodowisko w godzinach od 12:00 do 15:00.

Podczas Wigilii będzie można zdobyć żywe 
choinki oraz prezenty przygotowane przez Urząd 
Miasta i Gminy w Olkuszu. Z kolei Komenda Huf-
ca ZHP zadba o to, by wszyscy mogli zebrać się 
wokół ogniska przyjaźni.

Na najbardziej potrzebujących mieszkańców 
będą czekać paczki świąteczne, które udało się 
przygotować dzięki ogromnej ofiarności lokalnych 
firm.

Organizatorami Wigilii Mieszkańców na olku-
skim Rynku są: Burmistrz Miasta i Gminy w Ol-
kuszu Roman Piaśnik, Miejski Ośrodek Kultury 
w Olkuszu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Olkuszu, przy współpracy z olkuskimi para-
fiami, firmami, stowarzyszeniami i instytucjami.

 

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.

klucze
Piotr�Kubiczek

Z  dzikiego  wysypiska  śmieci 
w Kluczach Osadzie zgodnie z za-
powiedziami  starosty  Pawła  Pia-
snego  wyjechało  prawie  2700 
ton odpadów. Problem w tym, że 
ich wywóz w  ramach wykonania 
zastępczego wart ponad 900  tys. 
złotych  to  tylko  kropla w morzu 
potrzeb. Śmieci jest bowiem znacz-
nie więcej niż początkowo zakła-
dano.

Do tej pory oficjalnie mówiło 
się o 5600 tonach odpadów, jednak 
po pożarze i wywozie prawie połowy 
śmieci z tej liczby gołym okiem widać, 
że jest ich ponad dwa razy więcej. Do 
tej pory nikt nie oszacował dokładnej 
ilości składowanych na terenie Osady 
odpadów, dlatego coraz to nowe dane 
wprawiają w osłupienie zarówno 
mieszkańców, jak i urzędników.

Koszty związane z akcją ratow-
niczo-gaśniczą oraz dotychczasowy 
wywóz odpadów pochłonęły już 
ponad 1,5 miliona złotych, a to tylko 
niewielka część tego, co trzeba jeszcze 
wydać, aby oczyścić teren i zakończyć 
koszmar mieszkańców pobliskich za-
budowań. Ci nadal czują się bezradni 
i osamotnieni w walce o rozwiązanie 
problemu.

- Stało się to, czego się wszyscy 
obawialiśmy, ale i niestety spodzie-
waliśmy się. Przyszedł grudzień, 
sypnęło śniegiem, który przykrył to, 
z czym walczymy długie miesiące. Ale 

my nie pozwolimy, aby temat śmieci 
odżył dopiero na wiosnę. Bo wtedy 
może być już za późno. Zagrażają nam 
kolejne plagi szczurów i prusaków. 
Mamy dość życia w takich warunkach 
– mówił dosadnie na niedawnym spo-
tkaniu w Urzędzie Gminy Sebastian 
Sierka, przedstawiciel mieszkańców 
Osady.

Spotkanie w budynku gminy 
odbyło się na wniosek społeczności, 
która poprosiła wójta Norberta Bienia 
o przedstawienie obecnej sytuacji na 
terenie składowiska odpadów. Gospo-
darz samorządu niczym nie zaskoczył, 
no może poza nowymi danymi do-
tyczącymi ilości wciąż zalegających 
odpadów. - Zdaniem strażaków jest 
tam jakieś 12-14 tysięcy ton śmieci. 
Ich usunięcie kosztować może nawet 
10 milionów złotych – przyznał wójt 
Bień, zaznaczając od razu, że gmina 
podtrzymuje swoje wcześniejsze 
obietnice dotyczące przekazania 
większych środków na powiatowe 
inwestycje. Mowa tutaj o kwocie 4 mln 
zł. Jednocześnie Norbert Bień jeszcze 
raz podkreślił, że gmina Klucze bez-
pośrednio nie może finansować wy-
konania egzekucyjnego polegającego 
na wywozie odpadów. Nie oznacza to 
jednak, że samorządowcy nie szukają 
pomocy. Wręcz przeciwnie, zamierza-
ją zwrócić się do Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska o wsparcie 
finansowe związane z dalszą wywózką 
śmieci. Na efekty tych działań przyj-
dzie jednak nieco poczekać, bowiem 
w sprawę muszą zostać zaangażowani 

samorządowcy wyższego szczebla. 
Jeśli będzie taka potrzeba, spora 
delegacja z Klucz pojedzie nawet do 
Warszawy.

- Na teraz akcja gaśnicza i wybu-
rzeniowa oraz finansowane przez nas 
deratyzacje i dezynsekcje kosztowały 
gminę 380 tys. złotych. Nie chcę już 
nawet wspominać o kosztach ponie-
sionych przez inne służby i instytucje 
– zaznacza wójt Bień.

Oprócz wójta i wiceprzewodniczą-
cego Rady Powiatu Sławomira Sztaby 
na zaproszenie Rady Gminy w celu 
spotkania z mieszkańcami nie odpo-
wiedział nikt inny. Zabrakło posłów 
ziemi olkuskiej, starosty, a także po-
zostałych radnych powiatu, co dziwi 
tym bardziej, że gmina Klucze ma ich 
aż trzech. Zdecydowanie z większym 
zainteresowaniem spotka się zapew-
ne deklaracja radnego Sztaby, który 
na 20 grudnia do starostwa zaprosił 
mieszkańców i gminnych rajców. Ci 
obiecali, że pojawią się na sesji i jesz-
cze raz przedstawią swój problem.

Mijają kolejne tygodnie i mie-
siące, a rozwiązania śmieciowego 
problemu w Osadzie wciąż nie widać. 
Dobra wola to nie wszystko. Potrzeba 
konkretnych działań, których oprócz 
akcji gaśniczo-ratunkowej podczas 
październikowego pożaru jak na razie 
nie widać. No może poza wywozem 
niewielkiej w skali całego składowiska 
ilości śmieci. To jednak za mało aby 
mówić o jakimkolwiek sukcesie, a żyć 
na tamtym terenie trzeba...

Śmieci jest więcej  
niż przypuszczano



3Przegląd Olkuski | 15 grudnia 2017 |www.przeglad.olkuski.pl
O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

R E K L A M A

Zapraszamy 
na świąteczne spotkanie  

na olkuskim rynku

Blisko 150 tys. zł na turystykę
bukowno

Wiola�Woźniczko

Bukowno  od  lat  stawia  na 
turystykę.  Spora  część  działań 
realizowana jest przy udziale unij-
nych  funduszy. Niedawno miasto 
pozyskało kolejne środki na tury-
styczną infrastrukturę.

Prawie 150 tys. złotych dotacji z 
programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014 – 2020 zostanie 
przeznaczona na budowę wiaty ogni-
skowej z kominkiem, lawami, stołami 
oraz odpowiednim wyposażeniem na 
terenie MOSiR-u. - Do obsługi lokal-
nego ruchu turystycznego zakupiony 

będzie również 6-osobowy elektrycz-
ny pojazd wolnobieżny. W ramach 
projektu gruntownej modernizacji 
poddana zostanie także plenerowa 
scena letnia przy Miejskim Ośrodku 
Kultury wraz zapleczem, zabudową 
ławek i siedzisk oraz wykonaniem 
nowego kręgu ogniskowego – opo-
wiada sekretarz Bukowna Marcin 
Cockiewicz.

Wszystkie te działania zawarte są 
w projekcie „Rozwój infrastruktury 
turystyczno – edukacyjnej Miasta 
Bukowno w oparciu o lokalne zasoby 
przyrodnicze, kulturowe i historycz-
ne”. Władze miasta podkreślają, że 
realizacja tego zadania wpisuje się 
znakomicie w dotychczas prowadzone 

działania pod roboczą nazwą „Letni-
sko Bukowno”.

Wspomniane inwestycje z cyklu 
„Letnisko Bukowno” realizowano 
m. in. w ramach unijnego projektu 
„Rozwój infrastruktury turystycz-
nej Miasta Bukowno jako element 
tworzenia ponadlokalnego produktu 
turystycznego”. 

Sporym przedsięwzięciem była 
gruntowna modernizacja Domu 
Turysty Tramp. W ramach prac po-
większono salę restauracyjną, wymie-
niono stolarkę okienną i drzwiową, 
zmodernizowano kuchenne zaplecze. 
Część gastronomiczna obiektu zyska-
ła również nowoczesne wyposażenie. 
Już ze środków budżetu miasta wy-

remontowano część hotelową.
Z unijnych funduszy skorzystano 

przy szeregu innych robót: budowie 
parkingu i miejsc postojowych przy 
ul. Reymonta, ogrodzeniu basenu 
od strony ul. Reymonta, a także 
wytyczeniu blisko 50 km pieszych 
szlaków turystycznych, ponad 40 
km tras rowerowych oraz trasy 
nordic – walking. Na szlakach za-
montowano ławki, kosze na śmieci 
czy wiaty. Do projektu wpisuje się 
również organizacja spływu kajako-
wego Sztołą (zakup m. in. kajaków, 
wioseł, kamizelek) oraz wydanie mapy 
i przewodnika o gminnych szlakach 
turystycznych.

Strażnicy będą uczyć w miasteczku 
olkusz

Wiola�Woźniczko,�fot.�SM�w�Olkuszu

Od stycznia przedszkolaki oraz 
najmłodsi uczniowie szkół podsta-
wowych  z  terenu  gminy  Olkusz 
będą  uczyć  się  bezpiecznego  po-
ruszania po drodze w miasteczku 
ruchu drogowego. Mobilny zestaw 
edukacyjny to nowy nabytek olku-
skiej Straży Miejskiej.

Miasteczko składa się z czterech 
autochodzików, zestawu znaków 
drogowych, sygnalizatorów oraz wy-
kładziny z zaznaczonym chodnikiem, 
jezdnią i przejściem dla pieszych. - Nie 
jest tajemnicą, że dzieci najchętniej 
uczą się przez zabawę. Nam szcze-
gólnie zależy na tym, by najmłodsi 
uczestnicy ruchu dysponowali pod-
stawową wiedzą z zakresu zachowa-

nia bezpieczeństwa na drodze. Już 
teraz widzimy wiele możliwych za-
stosowań miasteczka, czy to w czasie 

prelekcji w szkołach, jak też w czasie 
imprez plenerowych - komentuje 
Marek Lasek, komendant olkuskiej 

Straży Miejskiej. Zestaw kosztował 4 
tys. złotych. Środki na ten cel udało 
się pozyskać od sponsorów.

Zajęcia w mobilnym miasteczku 
uzupełnią coroczne akcje „Bezpieczna 
droga do szkoły”. Miejscy strażnicy 
od lat na początku roku szkolnego 
odwiedzają uczniów z klas I-III, opo-
wiadając o zasadach bezpiecznego 
poruszania się po drodze i ucząc 
prawidłowego przechodzenia przez 
jezdnię. Dzieci otrzymują też koloro-
wanki oraz odblaski.

Pokazowe zajęcia w miasteczku 
odbędą się w pierwszej połowie stycz-
nia. Gdy tylko będzie znany dokładny 
termin oraz miejsce, poinformujemy 
o tym na naszych łamach. Przedszko-
la i szkoły zainteresowane przepro-
wadzeniem zajęć w miasteczku mogą 
zgłaszać się do Straży Miejskiej (tel. 
32 6478 900).
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O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o przystąpieniu do sporządzania sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej 

Olkusza w rejonie ul. Księdza Prałata Henryka Januchty  
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/472/2017  z dnia  12 września  2017  r. w  sprawie przystąpienia 
do  sporządzenia  zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego wschodniej  części 
dzielnicy północnej Olkusza w rejonie ul. Księdza Prałata Henryka Januchty, obejmującej obszar, którego 
granica określona została 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  8  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.

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

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Osiedli Południowych Olkusza dla 3 obszarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1073)  i art. 29, art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku  i  jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza dla 3 obszarów wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowywanego na podstawie Uchwały Nr XXIX/406/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 marca 2017r. 
Projekt zmiany planu obejmuje obszary: 
1) teren wzgórza „Pod Krzyżem” przy drodze w kierunku Trzebini, tereny pomiędzy Al. 1000-lecia i ul. Dworską, teren przy ul. Jana Pawła II, rejon Szpitala 
i Policji w Olkuszu, rejon Przychodni Zdrowia przy ul. Nałkowskiej,

2) teren z obiektem usługowo-handlowym i skwerem u zbiegu Al. 1000-lecia i Osieckiej,
3) teren pomiędzy ul. Sosnową a ul. Marcina Biema i ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego.
Granice  obszaru  objętego  zmianą  planu  przedstawiono  na  załączniku  graficznym  do  obwieszczenia  o  tej  samej  treści,  który  wywieszono  na  tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy w Olkuszu. Załącznik graficzny dołączono również do ogłoszenia zamieszczonego na stronie  internetowej pod adresem  
www.umig.olkusz.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ww. zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 27 grudnia 2017 r. 
do 25 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pokój nr 219, w godzinach pracy 
urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 stycznia (wtorek) 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w sali narad (nr 112) o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w ustaleniach planu. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 2 i  3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu jak również uwagi 
i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta  i Gminy Olkusz, z podaniem  imienia  i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2018 r. Jako 
wniesione na piśmie uznaje się  również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Jednocześnie informuję, że projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dacie wyłożenia, dostępny będzie również na stronie inter-
netowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce „Urbanistyka i Ochrona Zabytków” dalej „Publicznie dostępne wykazy 
danych, informacje o środowisku i jego ochronie” dalej „Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz
Jolanta Motyczyńska
Z-ca Burmistrza

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1
ogłasza  I  przetarg  ustny,  nieograniczony  na  sprzedaż  niezabudowanej  działki  nr  5486/4  
o  pow.  900 m2,  położonej  w Olkuszu  przy  ul. Widokowej,  stanowiącej  własność Gminy 
Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00062626/0 . Nieruchomość posiada dostęp do drogi 
publicznej, możliwość dostępu do sieci infrastruktury technicznej: wody, energii, kanalizacji.
Otoczenie  stanowią  tereny  niezabudowane,  w  dalszym  otoczeniu,  powstające  osiedle 
domków  jednorodzinnych  oraz  tereny  zakładu  produkcyjnego  specjalizującego  się 
w przerobie drewna (tartak i magazyny).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym 
symbolem  „23.MN”  opisanym  jako:  „Tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  wraz  z  zabudową 
usługową”.

Cena wywoławcza nieruchomości : 99.000,00 zł 
(słownie:  dziewięćdziesiąt  dziewięć  tysięcy  złotych).  Postąpienie  nie  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej. 
Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium 
w wysokości 19.800,00 zł w terminie do dnia 11.01.2018r. na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz  
nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.

Przetarg odbędzie się 16 stycznia 2018r. o godz. 11.00  
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 101. 

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: 
- ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 207, 
- zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości,
- zamieszczone w BIP w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia rożne. 
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 204, telefon (32) 6260204.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1
ogłasza  I  przetarg  ustny,  nieograniczony  na  sprzedaż  niezabudowanej  działki  nr  5486/5 
o  pow.  900 m2,  położonej  w Olkuszu  przy  ul. Widokowej,  stanowiącej  własność Gminy 
Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00062626/0. Nieruchomość posiada dostęp do drogi 
publicznej, możliwość dostępu do sieci infrastruktury technicznej: wody, energii, kanalizacji. 
Otoczenie  stanowią  tereny  niezabudowane,  w  dalszym  otoczeniu,  powstające  osiedle 
domków  jednorodzinnych  oraz  tereny  zakładu  produkcyjnego  specjalizującego  się 
w przerobie drewna (tartak i magazyny).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym 
symbolem  „23.MN”  opisanym  jako:  „Tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  wraz  z  zabudową 
usługową”.

Cena wywoławcza nieruchomości: 99.000,00 zł 
(słownie:  dziewięćdziesiąt  dziewięć  tysięcy  złotych).  Postąpienie  nie  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej. 
Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT (23%). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium 
w wysokości 19.800,00 zł w terminie do dnia 11.01.2018r. na konto Urzędu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz  
nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.

Przetarg odbędzie się 16 stycznia 2018r. o godz. 11.30 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1 , pok. 101. 

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: 
- ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 207, 
- zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziale Nieruchomości,
- zamieszczone w BIP w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia, ogłoszenia rożne. 
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 204, telefon (32) 6260204. 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 
informuje, 

że w dniu 29.12.2017 r. (piątek)  
KASA Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu 

będzie czynna w godzinach  
od 7:00 do 10:00. 

I N F O R M A C J A
STAROSTY OLKUSKIEGO

Informuję,  
że w dniu 27 grudnia 2017r. (środa)
Starostwo Powiatowe w Olkuszu 

BĘDZIE NIECZYNNE

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Rozmowa z Łukaszem Piątkiem, 
zastępcą dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie

Grudzień to czas zarówno na podsumowanie, 
jak i na dokonywanie planów na przyszłość. Za-
cznijmy od bilansu. Jak Pan, Panie Dyrektorze, oce-
nia mijający rok w kontekście działalności Mało-
polskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa?  

To był bardzo pracowity okres. Wysoko posta-
wiliśmy sobie poprzeczkę, ale tym  większą mamy 
satysfakcję teraz, gdy wiemy już, że plany udało się 
zrealizować. Nasze działania mają oczywiście na celu 
poprawę sytuacji rolników i mieszkańców wsi, rozwój 
gospodarstw rolnych czy przedsiębiorczości na obsza-
rach wiejskich, zatem nasz sukces to przede wszystkim 
sukces małopolskiego rolnictwa. Już drugi rok z kolei 
wypłaciliśmy zaliczki w wysokości 70% kwoty należ-
nej rolnikom z tytułu dopłat obszarowych. Do końca 
listopada pieniądze trafiły na konta wszystkim, którzy 
złożyli poprawne wnioski. W powiecie olkuskim było 
to ponad 4,7 tys. osób. W ramach zaliczek otrzyma-
li prawie 12 mln złotych. Dopłaty pozwolą rolnikom 
zrobić zakupy już teraz, gdy nawozy, nasiona i środki 
ochrony roślin są tańsze niż na wiosnę. Wielu z nich 
środki z ARiMR przeznaczy też na zakup paliwa do 
produkcji rolnej czy maszyn rolniczych.

W zeszłym roku sporo rolników wystąpi-
ło o wsparcie z unijnych funduszy na inwestycje 
w swoich gospodarstwach. Jakie są dalsze losy ich 
wniosków, czy środki te już pracują dla wsi?  

Najbardziej widoczne są rezultaty działania „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych”. Dotyczy to gospo-
darstw, którym unijne dotacje dały szansę na rozwój. 
W rolnictwie, podobnie jak w biznesie, trudno produ-
kować więcej, lepiej i bardziej opłacalnie bez dokony-

wania inwestycji. Tylko w tym roku Agencja podpisała 
570 umów z właścicielami gospodarstw na łączną kwo-
tę dofinansowania wynoszącą 90 mln zł. Dotyczą one 
modernizacji rolnictwa, w tym i gospodarstw hodow-
lanych, które w Małopolsce bardzo dobrze się rozwija-
ją. W powiecie olkuskim w tym roku zawarliśmy umo-
wy z 18 rolnikami. Otrzymają oni ponad 2,6 mln. W su-
mie Małopolanie ze wsi zainwestują prawie 160 mln 
zł w zakup maszyn i urządzeń, budowę i rozbudowę 
nowoczesnych budynków gospodarczych. Dzięki temu 
będą bardziej konkurencyjni. Pamiętajmy też o tym, że 
rolnicy napędzają koniunkturę w innych dziedzinach, 
np. w przemyśle maszynowym, w produkcji pasz i na-
wozów czy środków ochrony, przyczyniając się w ten 
sposób również do tworzenia nowych miejsc pracy.

Po raz pierwszy, właśnie w tym roku, uruchomi-
liśmy nabór wniosków na  rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej oraz na restrukturyzację małych gospo-
darstw rolnych. Kolejny rok o wsparcie mogli też wy-
stępować młodzi rolnicy. W sumie było to ponad 1,3 
tys. wniosków na kwotę prawie 100 mln zł. 

Największym zainteresowaniem cieszyła się pre-
mia na restrukturyzację małych gospodarstw, bo ta-
kich jest w Małopolsce najwięcej. Wydaliśmy 835 de-

cyzji, każda na kwotę 60 tys. zł. W powiecie olkuskim 
do 30 rolników trafi 1,8 mln zł. Program znakomicie 
odpowiada potrzebom gospodarstw z naszego terenu 
i będzie dla nich szansą na rozwój, zwiększenie warto-
ści gospodarstwa i poprawę jakości życia na wsi.

Wspominał pan dyrektor o młodych rolnikach. 
Wiele gospodarstw boryka się z brakiem następ-
ców. Czy możemy liczyć na młodzież na wsi?

Młodzi rolnicy już po raz trzeci w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 mogli starać się  o premię na rozwój gospodar-
stwa. W ramach tegorocznego naboru 198 wniosków, 
z czego 180 zostało zweryfikowanych pozytywnie. 
Jako pierwsi w kraju otrzymali decyzję o przyznaniu 
wsparcia. Już niebawem na ich konta trafi pierwsza 
rata 100-tysięcznej premii. Pieniądze te muszą być wy-
datkowane na działalność rolniczą lub  przygotowanie 
do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w go-
spodarstwie, w tym 70 proc. z tej puli rolnik powinien 
przeznaczyć na środki trwałe. Będą to przede wszyst-
kim: grunty, budowle i budynki, maszyny, urządzenia, 
środki transportu oraz zwierzęta gospodarskie.  

Oczekiwania rolników wobec instytucji obsłu-
gujących rolnictwo stale rosną. Jakie  działania po-
dejmuje Agencja, aby być bliżej rolnika? 

Oferta ARiMR jest bogata. Do końca bieżącej per-
spektywy finansowej, czyli do 2020 r. może z niej 
skorzystać jeszcze bardzo wielu rolników. Chcemy do-
trzeć do wszystkich, którzy są zainteresowani realnym 
wsparciem. Z tego względu bardzo ważne jest, abyśmy 
prawidłowo i szybko udzielali niezbędnych informa-
cji. W ubiegłym roku zdecydowaliśmy się poszerzyć 
działalność naszych biur powiatowych i uruchomi-
liśmy w każdym z biur powiatowych ARiMR punkty 
informacyjne. Dzięki nim poznajemy opinie rolników 
i doradzamy im w sprawach uzyskania dodatkowych 
środków na prowadzenie gospodarstw. Szczególny 
nacisk kładziemy na informowanie zainteresowanych 
osób o nowych procedurach i zmianach w oferowa-
nych przez Agencję programach. Stworzenie możli-
wości konsultacyjnych dla rolników okazało się przy-
słowiowym strzałem w dziesiątkę. W tym roku biura 
powiatowe odwiedziło już ponad 10 tysięcy zaintere-
sowanych unijnym wsparciem mieszkańców wsi. 

W przyszłym roku czekają nas zmiany w procedu-
rze ubiegania się o płatności obszarowe. Dla wygody 
rolnika Agencja stawia na możliwość złożenia wniosku 
przez Internet. Będziemy do tego przekonywać, służyć 
pomocą i każdą, niezbędną informacją. .

www.arimr.gov.pl

Dobre 
wsparcie dla 

rolników

Rolnikom z powiatu olkuskiego, ich Rodzinom i Bliskim  
życzę zdrowia, odpoczynku od trudów ciężkiej pracy na roli,  

sukcesów w realizacji planów osobistych i gospodarczych  
oraz samych trafionych decyzji inwestycyjnych.

Wszystkim zaś mieszkańcom naszego powiatu składam życzenia,  
by na wigilijnych stołach nie zabrakło produktów prosto  

z małopolskich gospodarstw.  
To gwarancja jakości, smaku oraz zdrowych i wesołych Świąt!

Zastępca Dyrektora Małopolskiego Oddziału  
Regionalnego ARiMR

Łukasz Piątek

R E K L A M ACzy poprawią się warunki pracy 
inkasentów?

olkusz
Wiola�Woźniczko

Poborcy  opłat  parkingowych 
w Olkuszu powinni pracować w lep-
szych warunkach – apeluje grupa 
radnych  do  burmistrza.  Czy  coś 
się zmieni?

Pięcioro radnych: Józef Filas, 
Michał Mrówka, Wojciech Ozdoba, 
Wojciech Panek i Tomasz Zaborow-
ski zaproponowali m. in. zmianę 
w regulaminie Strefy Płatnego Par-
kowania przy ul. Nullo (za Starym 
Cmentarzem). W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i komfortu pracy 
inkasentów chcą, by od 1 listopada 
do końca lutego opłaty były pobierane 
w dni robocze (pon. - pt) w godz. 7.00 
– 16.00, a w pozostałych miesiącach 
jak dotychczas, czyli od 7.00 – do 
18.00.

O co jeszcze wnioskują radni? 
Wśród wymienionych postulatów 
jest dokonanie przeglądu i ewentu-
alne odnowienie budki inkasentów 
(w której zapada się podłoga i którą 
zżerają korniki) z opcją doprowadze-
nia do niej oświetlenia, zapewnienie 
przez gminę nowej odzieży roboczej 
np. z logiem promującym miasto, 
zapewnienie niezbędnych narzędzi 
do pracy (latarka, peleryna, woda 
czy długopisy), zakupienie grzejnika 
i postawienie osobnej toalety typu 
TOI-TOI, rozważenie dobudowania 
oświetlenia w Strefie. - Jeżeli te po-
stulaty są dla Pana niewykonalne, 
to prosimy o podniesie warunków 
płacowych inkasentów – piszą do 
burmistrza radni, podkreślając, że 

„(…) poborcy opłat pracują w skan-
dalicznych warunkach, a stanowią 
przecież wizytówkę naszego miasta, 
szczególnie w kontaktach z przyjezd-
nymi i turystami”.

Jak na przedstawione propozy-
cje zapatruje się burmistrz Roman 
Piaśnik, do którego radni skierowali 
interpelację? Wiemy już, że przyszłym 
roku w budce inkasentów są zapla-
nowane niezbędne prace remontowe. 

Z kolei niemożliwe jest podłączenie 
obiektu do instalacji elektrycznej. - 
Rozważana jest możliwość zmiany 
lokalizacji budki, co umożliwi wy-
stąpienie z wnioskiem o wydanie 
warunków technicznych przyłączenia 
energii elektrycznej – odpowiada 
burmistrz Roman Piaśnik. Wówczas 
będzie również możliwie wyposażenia 
budki w grzejnik. 

Nieco inaczej wygląda sytuacja 
z toaletą, gdyż brak jest odpowiednie-
go miejsca na jej ustawienie. Propo-
zycja radnych ma zostać rozważona 
po podpisaniu umowy z wykonawcą 
wyłonionym w toczącym się aktualnie 
postępowaniu dotyczącym wynajmu 
i obsługi toalet przenośnych.

Wiadomo także, że inkasenci 
nie otrzymają nowej odzieży do 
pracy. - Z uwagi na fakt, ze inkasenci 

wykonują czynności na podstawie 
umów cywilnoprawnych o inkaso 
i nie są pracownikami Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu, w ich wypadku 
nie stosuje się przepisów Kodeksu 
pracy. Stosowane są natomiast prze-
pisy Kodeksu cywilnego oraz prze-
pisy dotyczące inkasentów zawarte 
w ustawie Ordynacja podatkowa 
i Kodeks karny skarbowy. Inkasen-

tom, w odróżnieniu od pracowników, 
nie przysługują uprawnienia, jakie 
tym drugim zapewniają przepisy 
prawa. Zakup i wyposażenie w odzież 
roboczą i ochrony indywidualnej 
leżą po stronie osób wykonujących 
czynności na podstawie umów cy-
wilnoprawnych – pisze w odpowiedzi 
na interpelację burmistrz Piaśnik, 
zaznaczając, że każdy z inkasentów 
ma identyfikator z herbem gminy, 
a w celach bezpieczeństwa zapewnio-
no im odblaskowe kamizelki z nadru-
kiem UMIG Olkusz.

Czy zatem inkasenci mają szanse 
na większe wynagrodzenie? Burmistrz 
wyjaśnia, że płaca uzależniona jest 
od wysokości zebranej kwoty, gdyż 
zgodnie z przyjętym regulaminem 
przysługuje im stosowna prowizja. - 
Zwiększenie dochodów jest możliwe 
tylko poprzez zwiększenie stawki za 
parkowanie lub prowizji należnej in-
kasentom. Zmiana wysokości prowizji 
bez jednoczesnej zmiany opłaty spo-
woduje, że funkcjonowanie Strefy nie 
będzie opłacalne i będzie konieczna jej 
likwidacja, co w konsekwencji spo-
woduje ograniczenia w parkowaniu 
w tamtym rejonie pojazdów mieszkań-
ców i osób przyjezdnych oraz utratę 
dochodów z tytułu tej opłaty – dodaje 
burmistrz Piaśnik. 

Włodarz miasta informuje rów-
nież, że skrócenie czasu funkcjono-
wania Strefy od listopada do końca 
lutego wiązałoby się nie tylko ze 
zmianą regulaminu, ale przyczyniłoby 
się do poniesienia przez gminę kosz-
tów związanych z wymianą informacji 
na tablicach, zmniejszenia dochodów 
gminy, jak i do uszczuplenia wynagro-
dzenia inkasentów, które uzależnione 
jest od zebranej kwoty.
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XIII finał OKP  
im. Kazimierza Ratonia

olkusz
Agnieszka�Zub

Michał  Banaszak  z  Zielonej 
Góry  został  laureatem  pierwszej 
nagrody  XIII  Ogólnopolskiego 
Konkursu  Poetyckiego  im.  Kazi-
mierza Ratonia. Finał tegorocznej 
edycji imprezy odbył się 9 grudnia 
w Galerii Sztuki Współczesnej BWA 
w Olkuszu.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
im. Kazimierza Ratonia odbył się po 
raz pierwszy w 2005 roku z inicjatywy 
trzech olkuskich poetów – Olgerda 
Dziechciarza, Sławomira Elsnera 
i Łukasza Jarosza. Impreza należy do 
najważniejszych wydarzeń organizo-
wanych przez olkuskie BWA - obok 
Międzynarodowego Pleneru Malar-
skiego „Srebrne Miasto”, Olkuskich 
Zaduszek Jazzowych oraz Konkursu 
„Kolaż-Asamblaż”.

Finały imprezy rokrocznie rozpo-
czynały się od przypomnienia sylwetki 
Kazimierza Ratonia przez zawierciań-
skiego pisarza i publicystę Bogdana 

Dworaka, który znał poetę osobiście. 
Niestety z powodu choroby tym razem 
Bogdan Dworak nie mógł do Olkusza 
przyjechać. O życiu jednego z naj-
bardziej znanych polskich poetów 
wyklętych opowiedziała jednak – 
również stała prelegentka obecna na 
rozstrzygnięciach kolejnych edycji 
konkursu – Magdalena Boczkowska, 
literaturoznawca, autorka wydanej 
w formie książki pracy doktorskiej 
o Ratoniu, a także redaktorka tomu 

zawierającego wspomnienia, notatki 
oraz artykuły prasowe poety.

Następnie odbyła się promocja 
dwóch tomików wierszy: „Twarze nie-
domknięte” autorstwa pochodzącej 
z Nowego Tomyśla Kingi Weroniki de 
Walli (wyd. 2017) oraz „Kruczej Góry” 
(wyd. 2017) olkuszanki Iwony Mło-
dawskiej-Waterson. W zastępstwie 
nieobecnej autorki pierwszego tomiku 
kilka utworów z książki „Twarze nie-
domknięte” odczytał olkuski poeta 
Jarosław Nowosad.

Kolejnym stałym punktem każ-
dego finału „Ratonia” jest prezentacja 
tomu wierszy laureata poprzedniej 

edycji konkursu. Zasadą jest bowiem, 
że zdobywca pierwszego miejsca 
zobowiązany jest dostarczyć organiza-
torom materiał na książkę poetycką, 
który wydają wspólnie kwartalnik 
„Fraza” i oficyna Galerii Literackiej 
przy BWA w Olkuszu. W tym roku 
swoje wiersze z nowo wydanego tomu 
„Herzlich Endlösen” czytał Paweł 
Podlipniak.

Tegorocznemu jury przewodni-
czył poeta, prozaik, tłumacz, krytyk 

literacki i muzyczny Adam Wiede-
mann. Obok niego w jury zasiadły 
poetka, wykładowca Studium Lite-
racko-Artystycznego przy Instytucie 
Filologii Polskiej UJ w Krakowie Ewa 
Sonnenberg oraz Magdalena Rabi-
zo-Birek, krytyk literacki i redaktor 
naczelna kwartalnika „Fraza”. Po 
lekturze 80 nadesłanych i spełniają-
cych wymogi konkursowe zestawów 
wierszy, decyzją z 21 listopada 2017 
r. jury postanowiło o następującej 
kolejności nagród i wyróżnień:

I miejsce otrzymał Michał Bana-
szak z Zielonej Góry, któremu przy-
znano nagrodę pieniężną wysokości 

1000 zł i któremu zostanie wydana 
autorska książka poetycka;

II miejsce zdobyła Dorota Grze-
siak z Krakowa (nagroda pieniężna 
wysokości 700 zł);

III miejsce zajęła Marta Jurkow-
ska z Olkusza (nagroda pieniężna 
wysokości 500 zł).

Wyróżnienia (oraz nagrody po 300 
zł) przyznano: Agacie Cichy z Tychów, 
Piotrowi Zemankowi z Bielska-Białej 
oraz Katarzynie Ślęczce ze Szprotawy.

Tradycyjnie jury postanowiło 
wskazać osoby, które również były 
brane pod uwagę podczas ustalania 
miejsc nagrodzonych i wyróżnionych.

Nominacje otrzymali: Stanisław 
Pawełek (pseudonim) z Żyrardowa, 
Maciej Filipek z Dęblina, Anna Mi-
chalska z Łodzi, Mateusz Andała 
z Warszawy oraz Agnieszka Wiktorow-
ska-Chmielewska z Krakowa.

Po odczytaniu werdyktu, zgodnie 
z tradycją, nagrodzeni i wyróżnieni 
poeci odczytali wybrane wiersze, które 
nadesłali na tegoroczny konkurs.

Wszyscy uczestnicy otrzymali na-
grody książkowe, które ufundowały: 
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne 
FRAZA, Fundacja Kultury AFRONT, 
Wydawnictwo Oficyna 21 i Wydaw-
nictwo Neon.

Mecenasi konkursu: Urząd 
Marszałkowski Województwa Ma-
łopolskiego, Starostwo Powiatowe 
w Olkuszu, Urząd Miasta i Gminy 
w Olkuszu.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
im. Kazimierza Ratonia jest bez wąt-
pienia imprezą prestiżową i liczącą się 
wśród literackich konkursów w całej 
Polsce. Przez lata wzięło w nim udział 
wielu poetów, którzy dzisiaj są znani 
i doceniani nie tylko w kraju, ale 
również poza jego granicami.

Andrzej Smucz 
– za życia dbał o życie

olkusz
Agnieszka�Zub

W miniony wtorek,  12  grud-
nia  odbył  się  pogrzeb  Andrzeja 
Smucza – Prezesa Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi przy Oddziale 
Rejonowym PCK w Olkuszu. Miał 
60 lat, odszedł nagle pozostawiając 
po sobie pustkę, ale jednocześnie 
motywację  do  dalszego  działania 
w myśl słów: „Im więcej krwi, tym 
mniej łez”.

W ostatnich dniach olkuskie 
środowisko krwiodawstwa straciło 
wielką postać. Andrzej Smucz odszedł 
9 grudnia, dwa tygodnie wcześniej 
biorąc czynny udział w uroczystej 
gali w Osiedlowym Klubie „Przyjaźń” 
z racji Tygodnia Honorowego Krwio-
dawstwa. To właśnie tam pod jego 
adresem popłynęło wiele ciepłych 
słów i podziękowań za wieloletnie 
ratowanie życia innych osób, bez 
większego rozgłosu i bez przypisywa-
nia sobie zasług.

Nieprzerwanie od 2002 roku śp. 
Andrzej Smucz był prezesem Klubu 
HDK PCK, działając w strukturach 
Polskiego Czerwonego Krzyża od 
45 lat. Był aktywnym działaczem 
zarówno w propagowaniu idei PCK, 
jak również ruchu honorowego krwio-
dawstwa.

Był także nieodżałowanej pamięci 
nauczycielem młodego pokolenia. W 
szkołach gimnazjalnych i średnich 
wygłosił wiele prelekcji na temat PCK 
i HDK w Polsce. To właśnie dzięki 
jego działalności wielu młodych ludzi 
zaczęło systematycznie oddawać krew 
i wstąpiło do Klubów Honorowych 
Dawców Krwi. Z jego inicjatywy w 
zakładzie karnym w Trzebini powstał 
Klub HDK, a sam za życia oddał 29 
litrów tego życiodajnego płynu.

Oprócz ciężkiej pracy na rzecz 
szerzenia idei krwiodawstwa, śp. 
Andrzej Smucz wyróżniał się przyja-
znym usposobieniem i życzliwością. 
W sercach swoich najbliższych i przy-
jaciół z kręgu krwiodawców zostanie 
na zawsze.
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Mieszkańcy ul. Armii Krajowej od lat skarżą 
się na fatalny stan drogi i brak miejsc parkin-
gowych dla swoich samochodów. Na domiar 
złego po wybudowaniu olkuskiej obwodnicy 
zamknięty został wyjazd na ul. Osiecka. Stara-
nia o jego przywrócenie trwały kilka lat. Dzięki 
działaniom Zarządu Osiedla Pakuska w końcu 
udało się zażegnać ten problem.

Remont ul. Armii Krajowej wraz z miejscami 
postojowymi ruszył pełną parą. Niedawno otwar-
to też połączenie z ul. Osiecką, które od trzech lat 
było zamknięte. Wylot ten miał być zrealizowany 
zaraz po oddaniu do użytkowania obwodnicy. 
W związku z przedwyborczym zamieszaniem do-
szukano się jednak braków formalno – prawnych 
dokumentacji, które zablokowały tą inwestycję. 
Ucierpieli na tym mieszkańcy.

Pomysłów na rozwiązanie tej sytuacji było 
jednak więcej. Padały propozycję budowy drogi 
wzdłuż zalesionej części osiedla, która kończyłaby 
się naprzeciwko stacji kontroli pojazdów Imperial. 
Aby zrealizować taką koncepcję najpierw trzeba 

byłoby wykupić od Nadleśnictwa teren leśny, na-
rażając gminę na wielotysięczne wydatki z budże-
tu. Konieczna byłaby także wycinka drzew.

Na szczęście udało się doprowadzić do odbu-
dowania drogi po dawnym śladzie. Inwestycja ta 
została zrealizowana dzięki staraniom Zarządu 
Osiedla Pakuska oraz mieszkańców, którzy czyn-
nie włączyli się do działań na rzecz połączenia 
tych dróg po starym śladzie i postawili na swoim. 
Wielomiesięczne korespondencję i rozmowy po-
między Zarządem, delegacją mieszkańców a kie-
rownictwem Gminy i Starostwa doprowadziły do 
zakończenia tak bardzo oczekiwanej inwestycji.

Niedawno ruszył remont ul. Armii Krajowej. 
O tą inwestycję Zarząd starał się jeszcze w po-
przedniej kadencji . Sprawa remontu tej części 
osiedla poruszana była wielokrotnie zarówno 
w Gminie jak i na Ogólnych Zebraniach Miesz-
kańców naszego osiedla. Najważniejszym będzie 
udrożnienie ul. Armii Krajowej, aby ruch dwukie-
runkowy odbywał się swobodnie.

Przewodniczący Zarządu Osiedla ”Pakuska”
Artur Rosołek

Zarząd Osiedla Pakuska  
dba o ul. Armii Krajowej

Z przymrużeniem 

oka

Jorge Omar Volpe Stessens, 
dyrektor Museo de Humor Grafico 
Diogenes Taborda w Buenos Aires, 
zaprosił mnie do udziału w projekcie 
pt. „PAPA TANGO”. Projekt, w postaci 
rysunków satyrycznych, poświęcony 
jest papieżowi Franciszkowi, wielkie-
mu miłośnikowi tanga, obchodzące-
mu 17 grudnia br. 81 urodziny.

 W projekcie wzięło udział 42 
artystów z całego świata. W jednym 
z wywiadów, papież Franciszek przy-
znał, że lubi słuchać tanga, spośród 
twórców i propagatorów tego rodzaju 
muzyki ceni sobie takie znakomitości 
jak: Julio Sosa, Ada Falcon, Ame-
lita Baltar, Astor Piazzolla, Carlos 
Gardel.

Wystawy „PAPA TANGO”
4 listopad 2017 r. wernisaż w Museo 
de Humor Grafico Diogenes Taborda 
w Buenos Aires w tzw. „Noc muzeów” 
(w godz. 20.00 – 3.00 wystawę zwie-
dziło 1500 osób)
11 – 14 grudzień 2017 r. wystawa 
w Hall de honor w Buenos Aires
17  grudzień  2017r . wystawa 
w Rzymie (Plac św. Piotra)

Jacek Majcherkiewicz

Obojętność  
niewskazana

powiat
Piotr�Kubiczek

Zima to czas próby nie  tylko 
dla osób bezdomnych i samotnych, 
ale  także  dla  tych,  którzy  żyją 
w  sąsiedztwie  ludzi  szukających 
tymczasowego  schronienia  lub 
mieszkających w samotności.

Jak co roku, już w listopadzie 
ruszyły wzmożone działania służb 
mundurowych, mające na celu ochro-
nę osób bezdomnych. Policjanci 
rozpoczęli akcję „Zima”. Na wszelkie 
zgłoszenia odpowiadają również straż-
nicy miejscy.

Funkcjonariusze Komendy Po-
wiatowej Policji w Olkuszu oraz ko-
misariatów w Wolbromiu, Bukownie 
i Kluczach zaczęli sprawdzać sytuację 
osób samotnie zamieszkujących, 
aby zapewnić im pomoc i wsparcie. 
Działania prewencyjne koncentrują 
się także na kontrolowaniu miejsc, 
w których mogą przebywać osoby 
bezdomne. A takich nie brakuje.

W przypadku ujawnienia osób 
bezdomnych w sytuacjach zagraża-
jących ich życiu i zdrowiu, policjanci 
będą ułatwiali im dotarcie do miejsc, 
w których otrzymają niezbędną 
pomoc. Funkcjonariusze zwracają 
też szczególną uwagę na osoby znaj-
dujące się pod wpływem alkoholu, 
gdyż to one wbrew panującej wśród 
nich opinii, są najbardziej narażone 
na zamarznięcie.

- Zwracamy się z apelem do 
mieszkańców powiatu olkuskiego 
o zainteresowanie się losem sąsia-
dów, bądź innych osób, które są 
niepełnosprawne, samotne lub w po-

deszłym wieku i wymagają pomocy. 
Jeśli nie będziecie Państwo mogli 
im pomóc osobiście, poinformujcie 
o nich ośrodek pomocy społecznej 
lub policję. Prosimy o informowanie 
policji o każdej zauważonej osobie 
leżącej lub siedzącej na ziemi, ławce, 
przystanku, przebywającej w altanie 
ogrodowej, pustostanie, która mo-
głaby być narażona na wychłodzenie. 
Informacje należy przekazywać na 
bezpłatny numer telefonu alarmo-
wego 997 – apelują przedstawiciele 
KPP w Olkuszu.

- Zima zaatakowała, więc i my 
rozpoczęliśmy wzmożone kontrole 
miejsc, gdzie na co dzień mogą prze-
bywać bezdomni. Posiadamy dużą 
bazę takich lokalizacji z poprzednich 
lat, więc łatwiej jest nam trafić do 
tych, którzy prędzej czy później będą 
potrzebować pomocy. Oczywiście 
nowych miejsc wciąż przybywa, dla-
tego staramy się być czujni wobec 

każdego zgłoszenia – zaznacza Marek 
Lasek, komendant olkuskiej straży 
miejskiej.

Tylko w samym Olkuszu miejsc 
gdzie stale pojawiają się bezdomni 
jest przynajmniej kilkanaście. Naj-
popularniejsze z nich to park miejski, 
teren zajezdni autobusowej, zaplecze 
pawilonu LUX, ul. Kościuszki, ul. 
Augustiańska, a także pustostany 
na Skalskiej, Piłsudskiego, Chopina 
i Rydla, tereny przy dworcach PKP 
i PKS oraz okolice kontenerów na 
śmieci przy os. Słowiki, a także bu-
dynek dawnego przedszkola przy ul. 
Rabsztyńskiej.

- Każdego bezdomnego funkcjo-
nariusze straży miejskiej informują 
o możliwości umieszczenia w przy-
tulisku i zachęcają do skorzystania 
z tej formy przetrwania zimy. Propo-
nowana jest także pomoc medyczna. 
Dodatkowo strażnicy powiadamia-
ją bezdomnych o możliwościach 
wsparcia ze strony Ośrodka Pomocy 
Społecznej, a także wskazują punkt 
wydawania ciepłych posiłków. Dodat-
kowo, w ramach współpracy z KPP 
w Olkuszu jeszcze przed sezonem 
zimowym dokonaliśmy wspólnej we-
ryfikacji potencjalnych miejsc pobytu 
bezdomnych – dodaje komendant 
Lasek.

Zimą na niebezpieczeństwo zwią-
zane z wychłodzeniem organizmu 
narażeni są nie tylko bezdomni, ale 
również osoby starsze i samotne, 
które z różnych względów nie mogą 
sobie poradzić z codziennymi obo-
wiązkami. Czasem nie trzeba wiele. 
Wystarczy prosty gest – napalenie 
w piecu, czy zrobienie ciepłej herbaty. 
Sąsiedzka pomoc w zimowych miesią-
cach jest nieodzowna.
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Debatować każdy może…, parafrazu-
jąc  słowa  znanej  piosenki  wykonywanej 
przed  laty  przez  Jerzego  Stuhra, można 
stwierdzić,  iż organizacja  i uczestnictwo 
w różnorodnych debatach stanowi  istot-
ny  wyróżnik  IV  Liceum  Ogólnokształcą-
cego  im.  K.K.  Baczyńskiego  w  Olkuszu 
na tle innych szkół powiatu olkuskiego. 

Szkolne  debaty  stanowią  idealne  na-
rzędzie  do  zwiększania  zaangażowania 
uczniów. Program debat szkolnych w IV LO 
realizowany jest od 1995 r., debaty przepro-
wadzane były zarówno w języku polskim, jak 
i  angielskim.  Ta  forma  dyskusji  jest  często 
wykorzystywana w  „Czwórce” podczas  roz-
maitych  uroczystości  okolicznościowych. 
W  tym  roku  szkolnym  z  okazji  Święta Nie-
podległości  odbyła  się  debata,  której  teza 
brzmiała:  „Józef  Piłsudski  nie  wykorzystał 
w  pełni  sytuacji  międzynarodowej  po  za-
kończeniu  I wojny  światowej”. W ubiegłych 
latach odbywały się także debaty z udziałem 
zaproszonych  parlamentarzystów  i  samo-
rządowców. Debatowicze dyskutowali m. in. 
o roli samorządu uczniowskiego, aktywności 
społecznej młodzieży  i  o  zdrowej  żywności 
w  sklepikach  szkolnych.  Debaty  dotyczą 
ważnych spraw dla społeczności szkolnej, ich 
celem jest nie tylko oddanie głosu młodzieży, 
ale także stworzenie przestrzeni dla rzeczy-
wistego  wpływu  uczniów  na  życie  szkoły. 

Szczególną rolę w IV LO odgrywają de-
baty historyczne. Odbywają się one nie tylko 
na terenie szkoły, ale również w krakowskim 
oddziale  IPN.  Trudne  dyskusje  pokazują, 
że  młodzież  chce  poznawać  współczesną 
historię i losy ludzi zaangażowanych w wal-
kę  o  wolną  i  niepodległą  Polskę.  18  grud-
nia  licealiści  będą  brać  udział  w  Krakowie 
w  szkoleniu  przygotowującym  do  Turnieju 
Debat Historycznych IPN, odbędzie się także 
losowanie grup  i  tez. Dwie drużyny wezmą 
także udział w warsztatach „Jak debatować 
o historii”, które będą przeprowadzone przez 
Krakowskie Stowarzyszenie Mówców. 

Podobnie jak w minionych, tak i w bie-
żącym  roku  szkolnym,  IV  LO  przystąpiło 
do  organizowanego  przez  Krakowskie 
Stowarzyszenie  Mówców  projektu  „Szkoła 
Debaty”. Od wielu  lat  działa w  liceum Koło 
Debat. Celem koła  jest popularyzacja takiej 
formy  dyskusji  publicznej,  jaką  jest  debata 
oksfordzka, która podlega ścisłym regułom. 
Debata  jest  zderzeniem  poglądów,  ale  od-
bywa  się  bez  wzajemnego  obrażania  się, 
w  kulturalnej  formie  zaakceptowanej  przez 
obie  strony.  Subtelna  sztuka  prowadzenia 
dyskusji  pozwala  na  rywalizację  z  przeciw-
nikiem  prezentującym  stanowisko  przeciw-

ne  jedynie  przy  pomocy wagi  argumentów. 
Wygrywa  ta  strona,  która  potrafi  obronić 
swoją  tezę  lepiej  niż  jej  przeciwnicy  swoją. 
W 2015 r. podczas XIII edycji Turnieju Debat 
Oksfordzkich drużyna  z  „Czwórki”  zajęła  III 
miejsce w systemie rywalizacji „pucharowej”. 
Ta sama drużyna w eliminacjach Mistrzostw 
Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu  od-
niosła  cztery  zwycięstwa  i  zajęła  pierwsze 
miejsce  w  swojej  grupie,  uzyskując  awans 
do Wielkiego Finału. 

W  tym  roku  szkolnym  w  szacownych 
murach  Collegium  Novum  Uniwersytetu 
Jagiellońskiego  uczniowie  uczestniczyli 
w  I  Polskim  Kongresie  Debat  oraz  w  Gali 
Otwarcia  XV  edycji  turnieju  debat  oks-
fordzkich  „Szkoła  Debaty”.  W  październiku 
i  w  listopadzie  drużyny  zaprezentowały  się 
w dwóch debatach. Pierwszy zespół w skła-
dzie Izabela Pięta, Dominika Pajączkowska, 
Izabela Kulig i Patryk Chmura w starciu z III 

LO z Krakowa miał za zadanie obalić  tezę: 
„Obowiązkowe szczepienia dla dzieci powin-
ny być warunkiem ich przyjęcia do polskich 
przedszkoli”.  Debata  zakończona  została 
remisem. Drużyna w składzie Izabela Pięta, 
Dominika Pajączkowska, Izabela Kulig i Ur-
szula Myszka w następnej debacie wynikiem 
2:1 pokonała reprezentację VII LO z Krako-
wa i obroniła tezę: „Debaty oksfordzkie zbyt-
nio  uczą  relatywizmu”.  „Czwórka”  znajduje 
się  w  ćwierćfinale  turnieju,  a  przed  liceali-
stami  jeszcze  jedna debata z drużyną z VI 
LO z Krakowa. Teza, którą uczniowie będą 
bronić,  brzmi:  „Państwa  kultury  zachodnio-

europejskiej  powinny  dążyć  do  zniszczenia 
reżimu w Korei Północnej”.

W tym roku szkolnym przed licealistami 
jeszcze udział w debatach organizowanych 
przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej  w  ramach  otwartego  Turnieju 
Debat Oksfordzkich, a 21 grudnia w  IV LO 
odbędzie się debata historyczna poświęco-
na losom Polaków na Wschodzie w czasie II 
wojny światowej.

Debaty  są  znakomitą  okazją  zarówno 
do  zabawy,  jak  i  do  nauki,  a  uczestnictwo 
młodzieży  „Czwórki”  czy  to  w  debatach 
oksfordzkich,  czy  debatach  historycznych 
stanowi okazję, by spróbować swoich sił w 
trudnej  sztuce  oratorskiej. Debaty  rozwijają 
w  młodych  ludziach  cechy,  które  zawsze 
będą przydatne w życiu, dzięki debatowaniu 
uczniowie  nabywają  umiejętności  jasnego 
wyrażania myśli  i  poprawnego wysławiania 
się. 

IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu 

SZKOŁA DEBAT

R E K L A M A

X Targi Wolontariatu 
w Wolbromiu

wolbrom
Ewa�Barczyk

Z  codziennej  pracy  na  rzecz 
innych osób czerpią radość i cichą 
satysfakcję. Ile znaczy ich działa-
nie najlepiej wiedzą ci, którzy do-
świadczają ich dobroci, korzystają 
z  poświęconego  czasu  i  uwagi.  7 
grudnia  wolontariusze  z  powiatu 
olkuskiego  obchodzili  uroczyście 
swoje  święto.  Po  raz  pierwszy  
dziesiąte  już  Targi Wolontariatu, 
organizowane przez olkuskie Sto-
warzyszenie  „Res  Sacra Miser”  
wspierane przez lokalne instytucje 
i  organizacje,  odbyły  się  w Wol-
bromiu.  Patronat medialny  nad 
wydarzeniem  sprawował  Przegląd 
Olkuski.

Oprawę artystyczną spotkania, 
realizowanego w ramach realizo-
wanego przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego projektu 
„Potrzebujesz mnie – więc jestem”, 
tradycyjnie zapewnili uczniowie 
wybranej szkoły ponadgimnazjalnej 
z terenu powiatu olkuskiego - tym 
razem byli to po raz pierwszy ucznio-
wie Zespołu Szkół przy ul. Skalskiej 
w Wolbromiu, pod kierownictwem 
dyrektora Piotra Grojca oraz opiekun-
ki Klubu Wolontariusza p. Joanny 
Kulczyk. Motywem przewodnim za-
prezentowanego przez nich programu 
artystycznego, była maksyma św. 
Brata Alberta Chmielowskiego „Bez 
miłości grosz jest szorstki, strawa 
podana niesmaczna, opieka najlepsza 
niemiła”. Wolontariuszom za ich trud 
i poświęcenie w niesieniu pomocy 
potrzebującym dziękowano w gościn-
nym wolbromskim Domu Kultury.

Tradycyjnie bardzo ważnym 
punktem Targów Wolontariatu było 
ogłoszenie wyników konkursu „Wo-
lontariusz Roku 2017”. W kategorii 

„Najlepszy wolontariusz w mojej 
organizacji” zwyciężyła – Emilia 
Minor, uczennica IV Liceum Ogólno-
kształcącego im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Olkuszu, która już 
jako gimnazjalistka zgłosiła się do 
pracy w na rzecz „Kawiarenki Pod 
Parasolem. Jest to grupa rodzin 
z dzieckiem niepełnosprawnym, 
wspierająca się w działaniach ak-
tywizacyjno-integracyjnych. Emilia 
uczestniczy systematycznie w coty-
godniowych spotkaniach dzieci nie-
pełnosprawnych i pomaga realizować 
zajęcia. Uczestniczy także w organiza-
cji wydarzeń specjalnych jak turnieje 
charytatywne.

Tytuł „Najlepszego wolontariusza 
– ucznia” otrzymała Sandra Kowal, 
uczennica Zespołu Szkół w Wolbro-
miu. Od początku nauki w szkole po-
nadgimnazjalnej angażuje się w liczne 
działania Szkolnego Koła Wolontaria-
tu, którego jest przewodniczącą.

Natomiast laureatką w kategorii 
„Najlepszy wolontariusz - pedagog, 
propagator idei wolontariatu” została 
Sylwia Zawada – opiekunka Klubu 
Wolontariusza w Zespole Szkół nr 1 
im. Stanisława Staszica w Olkuszu, 
gdzie uczy. Jej wrażliwość i chęć 
niesienia pomocy potrzebującym jest 
inspiracją dla wielu uczniów, których 
porwała w wir różnorodnych działań 
charytatywnych.

Nagrody wszystkim osobom no-
minowanym w konkursie wspólnie 
wręczali: burmistrz Miasta i Gminy 
Wolbrom Adam Zielnik oraz repre-
zentująca firmę  SumiRiko Poland 
Sp. z o.o. Anna Patela. Obecność tych 
osób na scenie nie była przypadko-
wa - burmistrz sprawował bowiem 
patronat honorowy nad „X Targami 
Wolontariatu” i przekazał nagrody 
dla osób wyróżnionych, natomiast 
firma SumiRiko Poland już drugi rok 
z rzędu jest partnerem w organizacji 
gali. Włącza się także czynnie w pro-

pagowanie działalności społecznej 
wśród uczniów klas gimnazjalnych 
( w ramach projektu 3 listopada br.  
odbyły się warsztaty „Młodzi „Młodzi 
aktywni – wolontariat, działalność 
społeczna”).  Pracownicy japońskiej 
firmy mogą być również żywym 
przykładem działań wolontaryjnych 
-  z ich osobistej pomocy i wsparcia 
korzystają m. in. podopieczni wol-
bromskiej Ochronki Betlejem, prowa-
dzonej przez siostry Karmelitanki.

Na Targach nie zabrakło przed-
stawicieli wolbromskich i olkuskich 
organizacji pozarządowych. W sali 
lustrzanej DK uczestnicy wydarzenia 
mieli możliwość mogli zapoznać się 
z działalnością:

- Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną, Koło w Wolbromiu

- Kawiarenki „Pod Parasolem” – 
nieformalnej grupy rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym działającej przy 
Stowarzyszeniu Dobroczynnym „Res 
Sacra Miser” w Olkuszu

- Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej działającej w strukturach OSP 
Łobzów.

- Koła Gospodyń Wiejskich w Ze-
dermanie.

Dla wszystkich wolontariuszy 
uczestniczących w Targach przewi-
dziano drobny upominek oraz poczę-
stunek w postaci tortu przygotowane-
go przez Cukiernię STATS.

Dziękując wszystkim osobom 
i instytucjom zaangażowanym w or-
ganizację wydarzenia, a przede 
wszystkim doceniając pracę każdego 
wolontariusza  przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Res Sacra Miser zachęcali 
do pomagania innym. Kto spróbował, 
ten wie, że pomagać warto - takie 
działanie to nie tylko niezastąpione 
wsparcie dla potrzebujących, ale rów-
nież wiele, niekoniecznie wymiernych, 
acz jakże potrzebnych korzyści dla 
siebie samego.

Weekend Cudów 2017
powiat

Piotr�Kubiczek

Przez  ostatni  weekend  do 
ponad 20 tysięcy domów w całych 
kraju  dotarła  Szlachetna  Paczka. 
Dary,  podobnie  jak  historie  po-
trzebujących wsparcia rodzin, były 
różne. Cel w każdym przypadku był 
jednak  ten  sam.  Chodziło  o  czy-
nienie  dobra  i  dawanie  impulsu 
do zmian.

Tegoroczne wyniki potwierdzają, 
że pomaganie w okresie przedświą-
tecznym jest coraz częściej praktyko-
wane. Akcja połączyła mocno ponad 
800 tysięcy osób, a przekazane dary 
wycenia się na grubo ponad 50 mi-
lionów złotych.

Część z nich trafiła do miesz-
kańców powiatu olkuskiego spra-
wiając, że przyszłość dla obdarowa-
nych rodzin będzie znacznie lepsza. 
Najwięcej rodzin - 37 znalazło się 
w wolbromskiej bazie. Początkowo 
wolontariusze mieli pewne obawy, czy 
wszyscy potrzebujący znajdą darczyń-
ców, ale, jak się okazało, niepewność 
była niepotrzebna. Wszyscy zgłoszeni 
zostali obdarowani, a reakcje na pre-
zenty trudno opisać słowami. - To był 
dobry, ale i bardzo wyczerpujący czas. 
Satysfakcja jest jednak ogromna, po-
dobnie jak serca naszych darczyńców 
i wdzięczność rodzin – zaznacza Ada 
Tarnówka, wolontariuszka z Wolbro-
mia. Tam drużyna SuperW liczyła 15 
osób, jednak cichych bohaterów było 
znacznie więcej. W akcję dostarczania 
paczek do rodzin zaangażowali się 
strażacy ochotnicy.

Wiele wzruszeń i łez dostarczył 
również finał Szlachetnej Paczki w Ol-
kuszu. 12 rodzin włączonych do pro-
jektu zostało sowicie obdarowanych. 

- W ostatnich tygodniach poznaliśmy 
wiele chwytających za serce historii. 
Losy naszych podopiecznych są 
bardzo różne. Pomogliśmy rodzinom 
wielodzietnym, ale i osobom samot-
nym. Każdy zasługuje na wsparcie. 
Wierzę, że ten weekend cudów zapo-
czątkuje zmiany w życiu obdarowa-
nych rodzin. W końcu jesteśmy po to, 
aby dawać ludziom nadzieję na lepsze 
jutro – mówi Natalia Dziża-Urbaniak, 
liderka olkuskiej Szlachetnej Paczki. 
197 świątecznie zapakowanych pre-
zentów o łącznej wartości prawie 46 
tys. zł – to najważniejsze liczby finału 
akcji w Srebrnym Mieście.

Na koniec Bukowno, gdzie przez 
ostatnie dni w pocie czoła praco-
wało 16 wolontariuszy. W weekend 
zapukali oni do drzwi wszystkich 
potrzebujących rodzin, przekazując 
126 paczek wycenionych przez dar-
czyńców na ponad 23 tys. zł.

Wartość materialna darów to 

jedno, ale równie ważne jest przesła-
nie, jakie niesie ze sobą ta akcja. Ks. 
Jacek Stryczek, założyciel Stowarzy-
szenia WIOSNA odpowiedzialnego 
za Szlachetną Paczkę mówi: - Bieda 
jest poniżeniem i wykluczeniem. Nie 
polega na tym, że ktoś ma mało, ale 
na tym, że wszyscy wokół mówią: 
„Jesteś nikim”. Świadomość tego, że 
mimo problemów są ludzie, którym 
leży na sercu szczęście innych, ma 
być pomocna do przemiany wedle 
starego porzekadła „od zera do bo-
hatera”.

I właśnie już po raz kolejny 
Szlachetna Paczka połączyła tysiące 
ludzi – biednych i bogatych. Jedni 
pomagali, inni natomiast na tę pomoc 
czekali z duszą na ramieniu. - Szok 
i niedowierzanie – to najczęściej to-
warzyszyło obdarowanym. Ta historia 
powtarza się z początkiem grudnia 
nieprzerwanie od 2001 roku. I niech 
trwa jak najdłużej!



9Przegląd Olkuski | 15 grudnia 2017 |www.przeglad.olkuski.pl

Lp. REJON odpady Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

1
GORENICE, OLKUSZ - ul. Buchowieckiego, Korczaka, K. K. Wielkiego, Łukasińskiego, 
Minkiewicza, Na Skarpie, Nowa, Nullo, Olewińska, Pakuska, Partyzantów, Polna, Skalska, 
Składowa, Słowackiego, Świętokrzyska, Zagaje.

komunalne 8,22 5,19 5,19,30  16, 30 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12,26 10,24

2 OSIEK, SIENICZNO, ZIMNODÓŁ. komunalne 4,15,29 12,26 12,26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 5,19 3,17,31
3 KOSMOLÓW, OLEWIN, WIŚLICZKA, ZADOLE KOSMOLOWSKIE. komunalne 9,23 6,20 6,20 3, 17, 28  15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13,27 11,22

4
OLKUSZ - ul. Bohaterów Westerplatte, Cegielniana, Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Lipowa, Makowa, Malinowa, Niepodległości, Ogrodowa, Parcze, Różana, Rzemieślnicza, 
Storczykowa, Wapienna, Wiśniowa,Topolowa.

komunalne 2,16,30 13,27 13,27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 11, 25 9, 23 6,20 4,18

5 ŻURADA, NIESUŁOWICE komunalne 2,15,29 12,26 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 3,17,31

6

OLKUSZ - ul. 29 Listopada, al. 1000-lecia, Armii Krajowej, Biema, Boczna, Broniewskiego, 
Budowlanych, Dąbrowskiego, Górnicza, Gwarecka, Harcerska, Hutnicza, Kantego, Kocjana, 
Kolejowa, Kolorowa, Kopalniana, Kościuszki, kpt. Hardego, Krakowskie Przedmieście, 
Krótka, Kruszcowa, Metalowa, Mickiewicza, Ołowiana, Parcówka, Piaskowa, Piłsudskiego, 
Płonowskiej, Powstańców Śląskich, Skarbnika, Skwer, Skłodowskiej, Sławkowska, Staszica, 
Szkolna, Szybikowa, Asnyka, Dworska, Leśna, Okrzei, Parkowa, Witeradowska, Żuradzka.

komunalne 10,24 7,21 7,21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14,28 12,29

7 PAZUREK, RABSZTYN, CZARNY LAS, PODLESIE RABSZTYŃSKIE, ZAWADA komunalne 8,22 5,19 5,19 3,16,30 14,28 11,25 9,23 6,20 3,17 1,15,29 12,26 10,24

8
WITERADÓW, BOGUCIN MAŁY, OLKUSZ - ul. Astrów, Chopina, Dygasińskiego, Jana Pawła 
II, Jesionowa, Jurajska, Kopernika, Kwiatowa, Nałkowskiej, Podgrabie, Polne Wzgórze, Rabsz-
tyńska, Rydla, Sienkiewicza, Skalista, Sosnowa, Spacerowa, Widokowa, Zamkowa, Zielona.

komunalne 3,17,31 14,28 14,28 11,25 9,23 6,20 4,18 1,18,29 12,26 10,24 7,21 5,19

9 BRACIEJÓWKA, TROKS, OLKUSZ - ul. Piękna, Sikorka, Słoneczna, Urocza. komunalne 11,25 8,22 8,22 5,19 4,17 2,14,28 12,26 9,23 6,20 4,18,30 15,29 13,27

10 OLKUSZ - ul. Jasna, Miła, Nowowiejska, Wiejska, Pomorska, Gwarków, Stary Olkusz,  
Ponikowska, Długa, Biała, Zacisze, H. Kołłątaja, Mieszka I. komunalne 12, 26 9, 23 9, 23 6, 20 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14, 28

11 KOGUTEK, ZEDERMAN, OLKUSZ - ul. 20-tu Straconych, Czarnogórska, Głowackiego, 
Kamyk, Krucza Góra, Mazaniec, Mazaniec Boczna, Pułaskiego, Sobieskiego. komunalne 5,19 2,16 2,16,30 13,27 11,25 8,22 6,20 3,17,31 14,28 12,26 9,23 7,21

12 KOLONIA ZIMKÓWKA, OLKUSZ - ul. Augustiańska, Bóźnicza, Floriańska, Gęsia, Kolberga, 
Krakowska, Rynek, Szpitalna, Witosa, Wyszyńskiego. komunalne 4,18 1,15 1,15,29 12,26 10,24 7,21 5,19 2,16,30 13,27 11,25 8,22 6,20

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH  
Z TERENU MIASTA I GMINY OLKUSZ  

Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2018r.

Styczeń Luty Marczec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
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Osiek 2, 15, 
29 15 12, 26 26 12, 26 26 9, 23 9, 23 7, 21 7, 21 4, 18 4, 18 2, 16, 

30
2, 16, 

30 13, 27 13, 27 10, 24 10, 24 8, 22 8, 22 5, 19 19 3, 17, 
31 17

Gorenice, Zimnodół 2, 16, 
30 16 13, 27 27 13, 27 27 10, 24 10, 24 8, 22 8, 22 5, 19 5, 19 3, 17, 

31
3, 17, 

31 14, 28 14, 28 11, 25 11, 25 9, 23 9, 23 6, 20 20 4, 18 18

Sieniczno, Zimnodół: Nr 167, 167a, 167b, 167e, 168, 
169, 169a, 169b, 170, 171, 171a, 173, 174, Zadole 
Kosmolowskie, Kosmolów, Wiśliczka

3, 17, 
31 17 14, 28 28 14, 28 28 11, 25 11, 25 9, 23 9, 23 6, 20 6, 20 4, 18 4, 18 1, 18, 

29
1, 18, 

29 12, 26 12, 26 10, 24 10, 24 7, 21 21 5, 19 19

Braciejówka, Troks, Bogucin Mały, Olewin, Kolonia 
Zimkówka, Olkusz: Podgarbie, Polne Wzgórze, Skalista, 
Spacerowa, Widokowa, Zamkowa, Jurajska

4, 18 18 1, 15 15 1, 15, 
29 15 12, 26 12, 26 10, 24 10, 24 7, 21 7, 21 5, 19 5, 19 2, 16, 

30
2, 16, 

30 13, 27 13, 27 11, 25 11, 25 8, 22 22 6, 20 20

Witeradów, Olkusz: Krucza Góra, Kamyk, Mazaniec, 
Mazaniec Boczna, Czarnogórska, Żuradzka 5, 19 19 2, 16 16 2, 16, 

30 16 13, 27 13, 27 11, 25 11, 25 8, 22 8, 22 6, 20 6, 20 3, 17, 
31

3, 17, 
31 14, 28 14, 28 12, 26 12, 26 9, 23 23 7, 21 21

Olkusz: Jana Pawła II, Rydla, Chopina, Płonowskiej, 
Kpt. Hardego, Biema, Sosnowa, Nałkowskiej, Armii 
Krajowej, Zagaje, Nowowiejska, Witosa, Głowackiego, 
Sobieskiego, Pułaskiego, Al. 1000-Lecia

8, 22 22 5, 19 19 5, 19 19 7, 16, 
30

 16, 
30 14, 28 14, 28 11, 25 11, 25 9, 23 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 3, 17 1, 15, 

29
1, 15, 

29 12, 26 26 10, 27 27

Olkusz: Miła, Jasna, Wiejska, Pakuska, Wyszyńskiego, 
Wiśniowa, Kopernika, Dygasińskiego, Sikorka,  
Rabsztyńska, Kolberga, Buchowieckiego, Piękna, 
Słoneczna, Urocza

9, 23 23 6, 20 20 6, 20 20 3, 17, 
28 17, 28 15, 29 15, 29 12, 26 12, 26 10, 24 10, 24 7, 21 7, 21 4, 18 4, 18 2, 16, 

30
2, 16, 

30 13, 27 27 11, 22 22

Olkusz: Korczaka, K. K. Wielkiego, Partyzantów, Polna, 
Składowa, Olewińska, Minkiewicza, Nullo, Łukasińskie-
go, Skalska, Słowackiego, Na Skarpie, Świętokrzyska, 
Kościuszki, Krakowskie Przedmieście, Dąbrowskiego, 
Szpitalna, Krakowska, Rynek, Augustiańska, Bóżnicza, 
Floriańska, Szkolna, Staszica, Górnicza, Gęsia,  
Mickiewicza, Kantego, Sławkowska, Parcówka, Piasko-
wa, Budowlanych, Metalowa, Hutnicza, Kolorowa, Nowa

10, 24 24 7, 21 21 7, 21 21 4, 18 4, 18 2, 16, 
30

2, 16, 
30 13, 27 13, 27 11, 25 11, 25 8, 22 8, 22 5, 19 5, 19 3, 17, 

31
3, 17, 

31 14, 28 28 12, 29 29

Olkusz: Powstańców Śląskich, Kruszcowa, Ołowiana, 
Gwarecka, Kopalniana, Harcerska, Skarbnika, Szybi-
kowa, Piłsudskiego, Parkowa, Kocjana, Broniewskiego, 
Boczna, Krótka, Skwer, Dworska, Leśna, Skłodowska, 
Asnyka, Kolejowa, Okrzei, 29 Listopada, Witeradowska

11, 25 25 8, 22 22 8, 22 22 5, 19 5, 19 5, 17 5, 17 2, 14, 
28

2, 14, 
28 12, 26 12, 26 9, 23 9, 23 6, 20 6, 20 4, 18 4, 18 3, 15, 

29 15 13, 27 27

Olkusz: Klonowa, 20-tu Straconych, Ogrodowa, Topo-
lowa, Kasztanowa, Lipowa, Jaśminowa, Niepodległości, 
Storczykowa, Różana, Malinowa, Sienkiewicza, Jesio-
nowa, Boh. Westerplatte, Kwiatowa, Zielona, Astrów, 
Cegielniana, Rzemieślnicza, Wapienna, Parcze, Makowa

12, 25 25 9, 23 23 9, 23 23 6, 20  6, 20 4, 18 4, 18 1, 15, 
29

1, 15, 
29 13, 27 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 7, 21 5, 19 5, 19 2, 16, 

30 16 14, 28 28

Żurada, Niesułowice, Kogutek, Zederman, Zawada 10, 24 9 7, 21 8 7, 21 8 4, 18 10, 24 2, 16, 
30 8, 22 13, 27 5, 19 11, 25 3, 17, 

31 8, 22 14, 28 5, 19 11, 25 3, 17, 
31 9, 23 14, 28 15 12, 24 13

Pazurek, Rabsztyn, Czarny Las, Podlesie Rabsztyńskie, 
Olkusz - ul. Pomorska, Stary Olkusz, Ponikowska, 
Długa, Biała, Zacisze, H. Kołłątaja, Mieszka I.

11, 25 9 8, 22 8 8, 22 8 5, 19 12, 26 4, 17 10, 24 1, 14, 
28 7, 21 12, 26 5, 19 9, 23 2, 16, 

30 6, 20 13, 27 4, 18 11, 25 2, 15, 
29 15 13, 27 13

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  
Z TERENU MIASTA I GMINY OLKUSZ Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2018r.

Pojemniki i worki z odpadami komunalnymi (zarówno zmnieszanymi, jak i segregowanymi) należy wystawić w dniu wywozu do godziny 6:00 rano

Biuro : Olkusz, ul. Floriańska 2/25 (Rynek). Tel. 32 241 00 81

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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=15 grudnia
17:00 Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi (2D DUBBING) 
20:00 Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi (3D NAPISY) 
=16 grudnia
17:00 Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi (2D DUBBING) 
20:00 Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi (3D NAPISY) 
=17 grudnia
17:00 Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi (2D DUBBING) 
20:00 Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi (3D NAPISY) 
=18 grudnia
17:00 Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi (2D DUBBING) 
20:00 Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi (3D NAPISY) 
=19 grudnia
17:00 Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi (2D DUBBING) 
20:00 Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi (3D NAPISY) 

=15 grudnia
16:00 Barbie: Delfiny z Magicznej Wyspy (2D 
DUBBING) 
17:00 Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi (3D DUBBING) 
17:45 Cicha Noc (2D Pl) 
19:45 Zabicie Świętego Jelenia (2D NAPISY) 
20:00 Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi (3D NAPISY) 
=16 grudnia
13:30 Barbie: Delfiny z Magicznej Wyspy (2D 
DUBBING) 
15:00 Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi (2D DUBBING) 
17:30 Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi (3D DUBBING) 
17:45 Cicha Noc (2D Pl) 
19:45 Zabicie Świętego Jelenia (2D NAPISY) 
20:30 Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi (3D NAPISY) 
=17 grudnia
13:30 Barbie: Delfiny z Magicznej Wyspy (2D 
DUBBING) 
15:00 Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi (2D DUBBING) 
17:00 Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi (3D DUBBING) 
21:00 Zabicie Świętego Jelenia (2D NAPISY)
=19 grudnia
16:00 Barbie: Delfiny z Magicznej Wyspy (2D 
DUBBING) 
17:00 Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi (3D DUBBING) 
17:45 Cicha Noc (2D Pl) 
19:45 Zabicie Świętego Jelenia (2D NAPISY) 
=20 grudnia
16:00 Barbie: Delfiny z Magicznej Wyspy (2D 
DUBBING) 
17:00 Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi (3D DUBBING) 
17:45 Cicha Noc (2D Pl) 
19:45 Zabicie Świętego Jelenia (2D NAPISY) 
=21 grudnia
16:00 Barbie: Delfiny z Magicznej Wyspy (2D 
DUBBING) 
17:00 Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi (3D DUBBING) 
17:45 Cicha Noc (2D Pl) 
19:45 Zabicie Świętego Jelenia (2D NAPISY) 

=16 grudnia
09:00 - 20:00 Turnieje Charytatywne „Gramy dla Julki”
=17 grudnia
09:00 Turnieje Charytatywne „Gramy dla Julki”
16:30 Turniej Charytatywny „Walczymy o uśmiech 
Nikosia”

=20 grudnia
16:00 „Gdzie mieszka Sztuka?” - spotkanie twórcze 
dla dzieci

=15 grudnia
15:00 - 20:00 Art Tea - zajęcia z malarstwa dla 
młodzieży 
17:30 - 19:00 9 Aleja Stylu (zajęcia taneczne dla 
młodzieży) 
=16 grudnia
09:00 Nauka gry na perkusji - Centrum Kultury im. 
Marii Płonowskie
=18 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 
=19 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 
edukacyjno-literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 
7-10 lat) 

17:30 - 19:00 9 Aleja Stylu (zajęcia taneczne dla 
młodzieży) 
19:00 - 20:00 Salsa Fitness (open) 
=20 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 XVIII Bolesławski Konkurs Kolęd i Pastorałek - 
Koncert Laureatów - Dwór w Bolesławiu, ul. Główna
16:00 - 18:00 Zajęcia teatralne „Bez Kurtyny” 
=21 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 
edukacyjno-literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 
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) 

=17 grudnia
16:00 Akcja Zima w Kinie

=15 grudnia
16:00 Piątkowe popołudnie z filmem, baśnią, bajką 
i bajeczką
=19 grudnia
16:00 Przedświąteczna puzzlomania

=15 grudnia
17:00 - 18:00 Kółko szachowe dla dzieci 
=16 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) 
=17 grudnia
18:00 Baśniowy „Dziadek do orzechów” z Bolszoj - 
retransmisja - Kino „Radość” Wolbrom
=18 grudnia
15:30 - 20:30 Formacja Tańca Nowoczesnego SHINE 
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań 
=19 grudnia
15:30 - 20:30 Formacja Tańca Nowoczesnego SHINE 
16:00 - 17:00 Zajęcia teatralne w DK Wolbrom 
=20 grudnia
15:30 - 20:30 Formacja Tańca Nowoczesnego SHINE 
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań 

=15 grudnia
15:00 - 16:00 Piątki z angielskim 
=18 grudnia
16:00 - 18:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
=19 grudnia
15:00 - 18:00 Warsztat pisania kreatywnego - 
bezpłatny warsztat dla uczniów liceów organizowany 
wspólnie z Fundacją „Znaczy się” i Fundacją Miasto 
Literatury 
=21 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 

=15 grudnia
15:10 - 16:00 Klub Motyli Książkowych 
16:00 - 16:45 Piątek z książką - chodź opowiem Ci... 
=18 grudnia
15:15 - 17:45 Język angielski dla dzieci - zajęcia 
w trzech grupach 
=19 grudnia
16:00 - 18:00 Klub Miłośników Robótek Ręcznych 
=20 grudnia
17:00 - 18:00 Klub Miłośników Zwierząt 

=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.
=15 grudnia
18:00 Wernisaż wystawy pokonkursowej  
KOLAŻ-ASAMBLAŻ 2017
=16 grudnia
18:00 XVII Olkuskie Jazz Kolędy w wykonaniu 
Jarosław Kaganiec TRIO. Katarzyna Wrońska - wokal

=15 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” 
=16 grudnia
16:00 - 17:30 Flika VIP (zajęcia płatne)
=18 grudnia
16:15 - 17:00 Zdrowy kręgosłup 
18:15 - 19:00 Fitness 50+ 
19:05 - 19:50 Zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne / 
gimnastyka korekcyjna 
=19 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 
=20 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+ 
=21 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 

=15 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) 
=18 grudnia
15:30 - 17:00 Spotkania ZHP 
17:00 - 18:00 Joga 
17:30 - 18:30 Zajęcia plastyczne dla dzieci 
=19 grudnia
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
18:30 - 19:30 Zumba 
=20 grudnia
16:00 - 18:00 Pomoc w odrabianiu lekcji 
17:30 Język niemiecki dla dorosłych 
=21 grudnia
16:30 - 17:30 Malowanie na szkle 
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

=15 grudnia
16:45 - 20:00 Język angielski dla dzieci i dorosłych 
(podział grup jak dotychczas)

=16 grudnia
11:00 VII Wigilia dla Mieszkańców Bukowna  
- Plac przed Centrum Kultury w Bukownie
13:00 VII Świąteczne Spotkanie Wigilijne w Olkuszu 
- Rynek Olkusz
=17 grudnia
13:00 Wigilia Mieszkańców Olkusza - Rynek Olkusz
17:00 Koncert Świąteczny oraz Kiermasz 
Bożonarodzeniowy - Świetlica OSP w Rodakach
=21 grudnia
17:00 Przedświąteczne spotkanie w Kluczach: 
„W blasku choinki” - Parking przed Urzędem Gminy 
w Kluczach

KALENDARIUM
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OGŁOSZENIA DROBNE

TYGODNIK REGIONALNY 
„PRZEGLĄD OLKUSKI”

W przypadku publikacji materia³ów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega siê prawo do adjustacji i opatrzenia nades³anych 
materia³ów tytu³em. Nie publikujemy listów niepodpisanych nazwiskiem i adresem - mo¿na zastrzec nazwisko i adres do wiadomoœci 
redakcji. Materia³ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Pogl¹dy redakcji wyra¿aj¹ jedynie teksty podpisane „Redakcja”.  
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŒÆ ZAMIESZCZANYCH OG£OSZEÑ. 

Kolportaż: Przegl¹d Olkuski kolportowany jest do wszystkich mieszkañ i firm w Olkuszu (tak¿e na Pomorzanach) oraz do: Klucz,  
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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

R E K L A M A

Anielskie  
kolędowanie

olkusz
ZSS�w�Olkuszu

Zachęceni  powodzeniem uro-
czystej tradycyjnej Wigilii lat ubie-
głych, chcąc docenić wkład pracy, 
zaangażowanie  i  chęć  pokazania 
światu  artystów  naszej  szkolnej 
społeczności, Zespół Szkół Specjal-
nych w Olkuszu dnia 13  grudnia 
2017 r. zorganizował imprezę pod 
hasłem ,,Anielskie Kolędowanie”, 
w wykonaniu  dzieci  i młodzieży 
niepełnosprawnej intelektualnie.

Impreza odbyła się w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Olkuszu, pod 
patronatem Starosty Powiatowego. 
Zaszczyciło nas swoją obecnością 
wielu wspaniałych gości: m.in. władze 
lokalne, dyrektorzy szkół i placówek. 
Zaprezentowali się również uczestnicy 

zaprzyjaźnionych ośrodków, z który-
mi współpracujemy. 

Przedstawienie uczniów Zespołu 
Szkół Specjalnych było wyjątkowe. 
Wykazali się oni świetną grą aktor-
ską, wcielając się w role: Indian, 
Kowbojów, Eskimosów, Cyganów, 
Murzynów, Chinek, Krakowiaków. 
Innowacyjny sposób przekazu treści 
spowodował, że każdy mógł choć na 
chwilę dotknąć magii świąt. Dzieci 
swym pięknym i oryginalnym wy-
stępem podbiły serca publiczności. 
Niejednej osobie zakręciła się łezka 
w oku. Całości dopełniła piękna sce-
nografia oraz anielski śpiew rodziców 
i nauczycieli. Zaproszeni goście, pełni 
wrażeń, spotkali się przy wigilijnym 
stole, obfitującym w potrawy przy-
gotowane przez uczniów, rodziców 
i nauczycieli. Mogli również podziwiać 
niepowtarzalne ozdoby na kiermaszu 

bożonarodzeniowym.
Podczas imprezy nastąpiło rów-

nież uroczyste wręczenie nagród 
w powiatowym konkursie „Eko Anioł”. 
Przyfrunęło do nas z całego powiatu 
aż 115 prac. Nagrody ufundowało 
Starostwo Powiatowe w Olkuszu.

Zespół Szkół Specjalnych w Ol-
kuszu składa serdeczne podziękowa-
nia wszystkim, którzy zaangażowali 
się w zorganizowanie „Anielskiego 
Kolędowania”. Szczególnie gorące 
podziękowania kierujemy do spon-
sorów: ZGH „Bolesław” S.A., Prezesa 
firmy MALBOX Zygmunta Soleckiego, 
Firmy „Takt” z Bolesławia, Stowarzy-
szenia Dobroczynnego „Res Sacra 
Miser” , Anny i Janusza Kasztennych 
oraz naszych wspaniałych rodziców.

Jasełka te na długo pozostaną 
w naszych sercach, a na kolejne cze-
kamy z wielką niecierpliwością.

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

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

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

BudOwLaNe

=Firma budowlana oferuje usługi, 
dachy kompleksowo, kompleksowe 
wykończenie wnętrz.  
Tel.(881)301789.

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.

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

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

=Kancelaria Doradztwa Prawnego 
AlterLex, Olkusz ul. Kościuszki 32, 
piętro I, Tel.(607)426076. 
Czym się zajmujemy:
- udzielamy porad i konsultacji 
prawnych, 
- sporządzamy pisma procesowe 
i urzędowe,
- opracowujemy projekty aktów 
prawnych, w tym umów, porozumień, 
uchwał, regulaminów, zarządzeń,
- prowadzimy mediacje,

- pomagamy w otwarciu działalności 
gospodarczej, zajmujemy się wdroże-
niem prawnym sklepu internetowego,
- badamy zgodność działań podmio-
tów z przepisami o ochronie danych 
osobowych oraz opracowujemy nie-
zbędną dokumentacje w tym zakresie. 
Gwarantujemy profesjonalną obsługę 
w przystępnych cenach. 

OKOLiCzNOśCiOwe

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

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.

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. Bogucin Duży 100. 
Tel.(32)6428656, (663)747609.

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

=SERWIS KLIMATYZACJI. Przeglądy 
- dezynfekcja- naprawa. Olkusz, 
Al.1000-lecia 1b, Tel.(695)634005.
=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- kupię każdą markę, tanie 
i drogie, gotówka od ręki, płacę 

najlepiej. Tel.(793)001819.
=Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

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
=Zatrudnię do biura osobę z orze-
czeniem min. II grupa, teren pracy 
okolice Wolbromia. Tel.(509)020901.
=40 lat, wykszałcenie wyższe ekono-
miczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.
=poszukuję do ambitnej bry-
gady murarza, cieślę, zbrojarza. 
Będziemy budować domy energo-
oszczędne w okolicach Krakowa 
i wschodniego śląska. warunki do 
omówienia. Tel.(790)282775.
=Przyjmę doświadczonego pracow-
nika budowlanego.Tel.(881)301789.
=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.
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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

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

15-12-2017 piątek ul. Orzeszkowej 22

16-12-2017 Sobota ul. K. K. wielkiego 28

17-12-2017 Niedziela ul. K. K. wielkiego 60

18-12-2017 poniedziałek ul. K. K. wielkiego 64B

19-12-2017 wtorek ul. K. K. wielkiego 14

20-12-2017 środa ul. Buchowieckiego 15a

21-12-2017 Czwartek ul. Konopnickiej 4


