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R E K L A M AIle zapłacimy  
za wodę i ścieki?

powiat
Wiola Woźniczko

Znamy już stawki, jakie za wodę 
i ścieki będą płacić mieszkańcy czte-
rech gmin: Bolesławia, Bukowna, 
Klucz i Olkusza. Radni wymienionych 
samorządów uchwalili dopłaty do 
stawek taryfowych. Przypomnijmy, 
że stawki wynikające z taryfy na 2018 
rok wynoszą: 5,70 zł netto za 1m3 
wody i 9,31 zł netto za 1 m3 ścieków. 
Dopłaty z budżetów gmin powodują, 
że mieszkańcy płacą mniej za wodę 
i ścieki.  Więcej na stronie 2
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O G Ł O S Z E N I E  U M i G  O L K U S Z

Olkusz otrzymał 1,06 miliona zło-
tych dofinansowania do budowy budynku 
z mieszkaniami socjalnymi wraz z przyłą-
czami, który ma być zlokalizowany przy  
ul. Witosa. Pozostałe 2 miliony potrzebne 
do wykonania tego zadania wygospoda-
rowane zostały z budżetu gminy. Oznacza 
to, że już wkrótce 21 nowych mieszkań zo-
stanie zamieszkanych przez mieszkańców  
Olkusza znajdujących się w trudnej sy-
tuacji i potrzebujących wsparcia. Jest to 
pierwsza od wielu lat inwestycja gminy 
w tym zakresie.

- Działania na rzecz osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej należą do naszych 
priorytetów. Bezpośrednie spotkania z osoba-
mi oczekującymi na mieszkanie socjalne dały 
mi pełen obraz, z jak dramatycznymi często 
sytuacjami muszą się uporać i jak dużą pomo-
cą byłoby mieszkanie socjalne. Zasób gminy 
jest obecnie za mały, aby odpowiedzieć na 
wszystkie potrzeby, dlatego też nie miałem 
wątpliwości podejmując decyzję o budo-
wie nowych mieszkań socjalnych – mówi  
Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza. – W bu-
dynku znajdować się będzie 21 mieszkań o po-
wierzchni średnio 40 metrów kw. Każde bę-

dzie wyposażone w łazienkę i aneks kuchenny. 
W mojej opinii, poprawa warunków bytowych 
jest dużą zmianą w życiu i motywacją do pod-
niesienia się po różnego rodzaju niepowodze-
niach – dodaje włodarz. 

Obecnie Gmina Olkusz dysponuje 87 
mieszkaniami socjalnymi (w tym jedno ro-
tacyjne na wypadek klęski żywiołowej) oraz 
863 mieszkaniami komunalnymi. Na liście 
oczekujących na mieszkanie socjalne widnie-

je około 70 nazwisk, natomiast trudno okre-
ślić czas oczekiwania na lokum. Jest on głów-
nie związany z liczebnością danej rodziny, jej 
sytuacją i rodzajem mieszkania, jakim aktu-
alnie dysponuje gmina. Nowy budynek z całą 
pewnością tę listę skróci. Jego budowa ma 
rozpocząć się jeszcze w tym roku, a pierwsi 
lokatorzy pojawią się na początku 2020 roku. 
Gmina dysponuje już dokumentacją potrzeb-
ną do rozpoczęcia zadania.

Projekt „Budowa budynku z mieszkania-
mi socjalnymi wraz z przyłączami, Olkusz 
ul. Witosa” otrzyma wsparcie ze środków 
Banku Gospodarstwa Krajowego w wyso-
kości 1 057 471,68 zł. Wkład własny Gmi-
ny wyniesie 2 020 849,45 zł. Są to kolejne 
w ostatnim czasie środki zewnętrzne, o któ-
re z sukcesem aplikowała Gmina Olkusz. 
– Chcemy zrobić jak najwięcej zadań, ale 
możliwości finansowe gminy są ograniczo-
ne. Dlatego też szukamy różnych programów 
wsparcia finansowego, nie tylko europej-
skich, ale również krajowych, dedykowanych 
na konkretne działania – uważa burmistrz  
Roman Piaśnik. 

 UMiG Olkusz

Nowe mieszkania w Olkuszu  
z dofinansowaniem 

Obowiązek dopłat od gmin wynika 
z zapisów porozumienia, jakie w 2012 
roku zawarły gminy, PWiK oraz bank 
PEKAO S.A. - emitent obligacji, 
z których współfinansowana jest 
realizacja projektu „Porządkowanie 
gospodarki ściekowej w zlewni Białej 
Przemszy na terenach gmin: Olkusz, 
Bukowno, Bolesław, Klucze – etap 
I”. W dokumencie tym zawarte jest 
zobowiązanie Wspólników do doko-
nania dopłat w wysokości co najmniej 
zapewniającej utrzymanie udziału 
kosztu usług wodno – kanalizacyj-
nych ponoszonego przez odbiorców 
usług na poziomie nie wyższym niż  
3 procent ich dochodu.

W Olkuszu dopłaty wyniosą 0,54 
zł netto za 1 m3 wody i 2,44 zł netto za 
1m3 ścieków. Dzięki temu mieszkańcy 
będą płacić 5,16 zł netto za 1 m3 wody 

i 6,87 zł netto za 1 m3 ścieków.
Dopłaty w Bukownie ustalono na 

poziomie 0,36 zł netto do 1 m3 wody 
i 2,34 zł do 1 m3 ścieków. Dla miesz-
kańców oznacza to opłaty w wysoko-
ści 5,34 zł netto za 1 m3 wody i 6,97 
zł za 1m3 ścieków.

W Kluczach dopłata do 1 m3 wody 
to 1,02 zł netto, a do 1 m3 ścieków 
1,38 zł netto. Opłata za ścieki wynie-
sie 7,93 zł za 1 m3, a opłata za wodę 
wyniesie 4,68 zł z a 1 m3.

Dopłaty w gminie Bolesław dla 
wyniosą: 0,36 zł netto do 1m3 wody 
i 2,81 zł do 1m3 ścieków. Mieszkańcy 
zapłacą zatem 5,34 zł netto za 1 m3 
wody i 6,50 zł netto za 1 m3 ścieków. 
Do podanych stawek należy doliczyć 
8 proc. podatku VAT.

Uchwalone stawki za wodę 
i ścieki będą obowiązywać maksy-
malnie do 12 czerwca 2018 roku. 
Jak już informowaliśmy, w związku 
ze zmianami prawa (tj. Ustawy o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i ścieki, 

Prawa wodnego) Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu 
Sp. z o. o. musi przygotować nowy 
wniosek taryfowy na trzy lata, który 
zostanie przedłożony do konsultacji 
Władzom Spółki i Radzie Miejskiej 
w Olkuszu oraz do zatwierdzenia 
nowemu regulatorowi - Państwo-
wemu Gospodarstwu Wodnemu 
„Wody Polskie”. W tym celu PWiK 
opracował nowy plan wieloletni na 
lata 2019-2023 dla Przedsiębiorstwa. 
Pod koniec grudnia plan zatwierdziła 
Rada Nadzorcza PWiK-u. Gdy przyj-
mie go Rada Miejska w Olkuszu, 
rozpoczną się prace nad trzyletnią 
taryfą. -Zgodnie z nowymi przepisa-
mi, wniosek taryfowy musimy złożyć 
regulatorowi do 12 marca. Chcemy 
przygotować go w miarę możliwości 
wcześniej, do połowy lutego, ale 
musimy czekać na wydanie przepisów 
wykonawczych do ustawy – wyjaśnia 
Zarząd „Wodociągów”

Ciąg dalszy ze strony 1 Czy czeka nas nocna 
prohibicja?

powiat
Jakub Fita

Realizację takiego scenariusza 
umożliwiają nowe przepisy, które 
wchodzą w życie od 1 stycznia 
2018 roku. Zgodnie z nimi sa-
morządy mogą decydować, gdzie 
będzie zabroniona sprzedaż alko-
holu w godzinach od 22 do 6 rano. 
Czy takie zakazy zostaną wprowa-
dzone na terenie gmin należących 
do naszego powiatu?

Ograniczenie sprzedaży alkoholu 
oraz uregulowanie kwestii picia na-
pojów wyskokowych w miejscach 
publicznych - to główne założenia 
nowelizacji Ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi, która 
została uchwalona pod koniec 
listopada 2017 roku.

Nowe przepisy umożliwiają 
radom gmin wyznaczanie obsza-
rów, w których nie będzie można 
w ogóle handlować tego typu 
asortymentem. Ustawa daje także 
możliwość ustanawiania limitów dla 
liczby punktów sprzedaży piwa. Do 
tej pory limity obowiązywały tylko dla 
alkoholi powyżej 4,5 procent.

Wpływy do lokalnego 
budżetu

Koncesję na handel detaliczny al-
koholem wydaje wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta właściwy ze względu 
na lokalizację punktu sprzedaży. 
Istnieją trzy rodzaje zezwoleń: „A”, 
„B” i „C”. Pierwsze z nich umożliwia 
sprzedaż i podawanie napojów zawie-
rających do 4,5% alkoholu. Kolejne 
obejmuje trunki zawierające od 4,5% 
do 18% alkoholu. Zezwolenie typu „C” 
umożliwia handel napojami zawiera-
jącymi powyżej 18% alkoholu. 

Każda gmina pobiera roczne 
opłaty za korzystanie z takich upraw-
nień. Stanowią one od 1,4% do 2,7% 
procent ogólnej wartości sprzedaży 
napojów wyskokowych przez dany 
sklep w roku poprzednim. Oprócz 
tego przed rozpoczęciem takiej dzia-
łalności trzeba uiścić opłatę wstępną, 
która wynosi od 525 do 2100 zł.

W samym Olkuszu w 2017 roku 
z tego tytułu do samorządowej kasy 
wpłynęło ponad 1 mln zł. Budżet 
Gminy Bolesław wzbogacił się o 116 

tys. zł. W Bukownie było to około 
180 tys. zł. Przychody Gminy Klucze 
z tytułu pobranych opłat za korzy-
stanie z zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych wyniosły 220 
tys. zł, w Wolbromiu ponad 460 tys. 
zł, a w Trzyciążu – 72 tys. zł.

Co o pomyśle sądzą lokalni 
włodarze?

Z raportu Organizacji Współpra-
cy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
wynika, że przeciętny Polak wypija 
rocznie 10,3 litra czystego alkoholu. 
Według statystyk nasz kraj należy do 

liderów pod względem liczby placó-
wek handlowych oferujących mocne 
trunki. Szacuje się, że na jeden sklep 
przypada u nas 300 mieszkańców. 
To czterokrotnie więcej niż suge-
rują normy Światowej Organizacji 
Zdrowia. 

Jak przedstawia się pod tym 
względem sytuacja w naszym po-
wiecie? Na terenie Miasta i Gminy 
Olkusz funkcjonuje obecnie 118 
sklepów monopolowych oraz 43 
placówki gastronomiczne serwujące 
napoje wyskokowe. Bukowno posia-
da takich punków odpowiednio: 21 
i 6. W Bolesławiu jest to 17 sklepów 
i 4 lokale. W Kluczach to łącznie 47 

miejsc. W Wolbromiu jest ich 87 
a w Trzyciążu – 19.

Postanowiliśmy zapytać 
okolicznych włodarzy, jak za-
patrują się na kwestię zmiany 
przepisów. Z nadesłanych od-
powiedzi prasowych wynika, 
że nie planują oni wprowadza-
nia żadnych zmian w kwestii 

ograniczenia nocnej sprzedaży 
alkoholu. Jedynie olkuski samo-

rząd deklaruje chęć zweryfikowania 
obecnej sytuacji.

- Po zakończeniu procesu legi-
slacyjnego, Rada Miejska w Olkuszu 
w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy zobowiązana będzie 
do zmiany uchwały określającej 
liczbę punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych i zasady ich usytu-
owania na terenie Miasta i Gminy 
Olkusz. Ewentualne ograniczenia 
w godzinach nocnej sprzedaży tego 
typu asortymentu uzgadniane będą 
z jednostkami pomocniczymi gminy 
– informuje Michał Latos, rzecznik 
prasowy olkuskiego magistratu.

A jakie jest zdanie naszych Czy-
telników na ten temat? – zaprasza-
my do dyskusji na www.przeglad.
olkuski.pl
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Nowy postrach 
kierowców

powiat
Piotr Kubiczek, fot. KPP Olkusz

Wraz z nowym rokiem Komen-
da Powiatowa Policji w Olkuszu 
wzbogaciła się o nowy sprzęt. Otóż 
do dyspozycji funkcjonariuszy jest 
laserowy miernik prędkości. Kie-
rowcy, noga z gazu!

- Nowe urządzenie będzie za-
pewne hamowało kierowców ze zbyt 
„ciężką” nogą. Nie tylko rejestruje 
prędkość, ale także obraz – zaznacza 
sierżant sztabowy Marika Guzik-
Gajda.

Mundurowi podczas tradycyj-
nych kontroli drogowych w wielu 
przypadkach zaskoczą kierowców. 
Nowoczesny radar łączy w sobie dwie 
funkcje – lasera oraz wideokamery. 

- Policjant z takim sprzętem w ręku 
może nie tylko dokonać pomiaru pręd-
kości, ale również zarejestrować inne 
wykroczenia na drodze, np. rozmowę 
przez telefon, jazdę bez zapiętych 
pasów bezpieczeństwa, wyprzedzanie 
na skrzyżowaniu, czy przejazd na 
czerwonym świetle – dodaje przed-
stawicielka KPP w Olkuszu.

Która gmina ma największe długi?
powiat

Jakub Fita

Ministerstwo Finansów opu-
blikowało niedawno ranking do-
tyczący zobowiązań finansowych 
wszystkich gmin w Polsce. Zesta-
wienie informuje o zadłużeniu po-
szczególnych samorządów w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca 
i oparte jest na danych za trzeci 
kwartał 2017 roku. Postanowiliśmy 
sprawdzić, na której pozycji zna-
lazły się miejscowości z powiatu 
olkuskiego.

Jak informuje Polska Agencja 
Prasowa wykaz zawiera dane doty-
czące wszystkich gmin w kraju. Opra-
cowano je na podstawie sprawozdań 
budżetowych jednostek samorządu 
terytorialnego po trzech kwartałach 
2017 roku i danych Głównego Urzędu 
Statystycznego dotyczących liczby 
ludności na koniec 2016 roku.

Według resortu finansów łączna 
suma zobowiązań finansowych samo-
rządów najniższego szczebla wynosi 
ponad 54,6 mld zł. Na statystycznego 
Polaka przypada więc 882 zł długu. 

Spośród wszystkich 2478 gmin 
w Polsce zaledwie 96 jednostek nie ma 
żadnych kredytów ani pożyczek.

W najnowszym rankingu Mini-
sterstwa Finansów na pierwszym 
miejscu wśród dłużników znalazły się 
Ostrowice z województwa zachodnio-
pomorskiego. Na jednego mieszkańca 
tej liczącej 2,5 tys. osób gminy przy-
pada do zapłaty wierzycielom aż 18,6 
tys. zł. W związku z nadmiernym za-
dłużeniem, które zaciągnięte zostało 
głównie w parabankach, gminie grozi 
likwidacja.

Biorąc pod uwagę jedynie war-
tość nominalną długu, najwięcej 
winne jest swoim wierzycielom miasto 
stołeczne Warszawa. Aktualnie jego 
zobowiązania wynoszą ponad 5,5 
mld zł. Po podzieleniu tej sumy przez 
blisko 1,8 mln mieszkańców, dług 
stolicy wynosi 3,2 tys. zł per capita.

Jak na tym tle przedstawiają się 
samorządy z terenu naszego powiatu? 
Z największym zadłużeniem w odnie-
sieniu do liczby mieszkańców mamy 
do czynienia w Bukownie. Gmina ta 
znalazła się na 685 miejscu w ze-
stawieniu. Łączna suma kredytów 
i pożyczek zaciągniętych przez magi-
strat wynosi tutaj ponad 11 mln zł. 
W przeliczeniu na jedną osobę jest 
to 1125 zł.

Spośród okolicznych miejsco-
wości największy dług całkowity ma 
Olkusz. Zobowiązania tego samorzą-
du na III kwartał wynoszą ponad 35,3 
mln zł, czyli 715 zł „na głowę”. Srebr-
ny Gród zajmuje dzięki temu 1289 
lokatę w rankingu. Na 1540 pozycji 
w zestawieniu znalazł się Wolbrom. 
Gmina ma do oddania niespełna 
13 mln zł. Po przeliczeniu tej kwoty 
przez liczbę osób zamieszkałych na jej 
terenie zadłużenie per capita wynosi 
zaledwie 56 zł.

Klucze w zestawieniu znalazły się 
na 1701 miejscu z zadłużeniem się-
gającym 7,2 mln zł (481 zł na osobę). 
Gminę Bolesław znaleźć możemy 
pod 1982 pozycją. Jej zadłużenie po 
trzech kwartałach 2017 roku wynio-
sło nieco ponad 2,4 mln złotych, co 
dało wynik 315 zł na mieszkańca. 
Gmina Trzyciąż od oddania bankom 
ma pół miliona złotych, ca daje około 
71 zł na osobę. Wynik ten dał jej 2310 
lokatę w rankingu.
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O G Ł O S Z E N I E 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji pn.: 

„Przebudowa gazociągu relacji Zederman-Tworzeń długości  
ok. 2438 m, odgałęzienie do SRP Olkusz 1000-lecia”  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały 
Nr  XXXVII/545/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji pn.: „Przebudowa gazociągu relacji Zederman-Tworzeń 
długości ok. 2438m, odgałęzienie do SRP Olkusz 1000-lecia”, obejmującej obszar, którego granice przedstawione 
zostały na załączniku graficznym stanowiącym integralną część ww. Uchwały. Granice planu obejmują teren wzdłuż 
torów kolejowych w północno-wschodniej części Miasta Olkusza w rejonie od ul. Pakuska do ul. Jasnej.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na 
piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres email: poczta@umig.olkusz.pl, w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji pn.: „Przebudowa gazociągu relacji 
Zederman-Tworzeń długości ok. 2438m, odgałęzienie do SRP Olkusz 1000-lecia” wraz z  prognozą oddziaływania na 
środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Z dokumentacją sprawy 
można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,  
ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, w godzinach pracy urzędu. 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania. 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,1) 
ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, 2) 
Rynek 1, 32-300 Olkusz,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: 3) poczta@umig.olkusz.pl

 z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga i wniosek dotyczy, w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. Organem właściwym do rozpatrywania uwag 
i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 
 Jolanta Motyczyńska 

 Z-ca Burmistrza 

Wójt Gminy Bolesław
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław,  
ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony 

jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy  
Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71  
wew. 227.

O G Ł O S Z E N I E 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

Stosownie do podjętej przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr XXXVII/547/2017 
z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na 

sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w związku z art. 57 § 4 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) informuję, iż wnioski 
o dotację wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w terminie do 03.04.2018 r. w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz w punkcie informacyjno-podawczym lub pocztą (liczy się data 
stempla pocztowego). 

Z budżetu Gminy Olkusz mogą być udzielone dotacje na sfinansowanie prac lub robót budowlanych  
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym 
na obszarze Miasta i Gminy Olkusz. 

Do wniosku o przyznanie dotacji należy załączyć (w formie kserokopii potwierdzonych przez wnioskodawcę  
za zgodność z oryginałem) następujące załączniki:

1) wpis do rejestru zabytków (w przypadku zabytku wpisanego do rejestru);

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do władania zabytkiem;

kosztorys inwestorski wraz z harmonogramem planowanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem 3) 
źródeł ich finansowania;

decyzję właściwych służb konserwatorskich zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót będących 4) 
przedmiotem wniosku;

pozwolenie na zgłoszenie robót (jeżeli było wymagane), gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku 5) 
nieruchomym, będącym przedmiotem wniosku; 

program prac konserwatorskich, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;6) 

dokumentację fotograficzną zabytków obrazującą jego aktualny stan (5-10 zdjęć).7) 

Uchwała nr Nr XXXVII/547/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. określająca szczegółowe warunki naboru wniosków 
wraz z załącznikami do pobrania (wzór wniosku o udzielenie dotacji oraz wzór sprawozdania), dostępne pod 
ogłoszeniem o tej samej treści na stronie interenetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony 
Zabytków, Rynek 1, w pokoju 218 lub pod nr tel. 32 62 60 218.
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P O D Z I Ę K O W A N I A

W co zainwestują Klucze?
klucze

Wiola Woźniczko

12 965 598,14 złotych – to 
kwota, jaką gmina Klucze przezna-
czyła w przyszłorocznym budżecie 
na inwestycje. Co zostanie zreali-
zowane w 2018 roku?

Budżet został przyjęty przez 
radnych jednogłośnie. Dochody zapi-
sano w łącznej kwocie 61 056 752,36 
złotych, a wydatki w łącznej kwocie 
66 174 797,40 zł. Różnica między 
dochodami i wydatkami stanowi 
planowany deficyt budżetu w kwocie 
5 118 045,04 złotych, który zostanie 
pokryty przychodami pochodzącymi 
z zaciągniętych kredytów bankowych 
w kwocie 5 118 045,04 złotych.

Do największych przyszłorocz-
nych inwestycji należą drogowe 
remonty. W ramach pomocy finan-
sowej dla Powiatu Olkuskiego gmina 
przekaże 4 203 347,00 złotych na 
przebudowę fragmentu drogi powia-
towej na 1100K (granica wojewódz-
twa – Rodaki – Kwaśniów Górny) 
w Ryczówku oraz 72 730,00 złotych 
na zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo 
– rowerowego łączącego dwie najwięk-
sze atrakcje turystyczne gminy Klucze 
(Stołowa Góra Jaroszowiec z Pustynia 
Błędowska Klucze)”. Przy drodze Ja-
roszowiec – Klucze pojawi się uliczne 
oświetlenie, na co przeznaczono 200 
tys. złotych. 

Drogowe wydatki obejmują rów-
nież pomoc finansową dla Wojewódz-
twa Małopolskiego na opracowanie 
wielowariantowego studium technicz-
no - ekonomiczno - środowiskowego 
przełożenia drogi wojewódzkiej nr 
791 na odcinku Olkusz – Klucze 
w wysokości 150 tys. złotych, a także 
modernizacje dróg dojazdowych do 
pół (150 tys. złotych) i nabywanie 
nieruchomości pod drogi gminne (30 
tys. złotych).

Gmina przeznaczy też 550 tys. 
złotych na budowę komisariatu policji 
w Kluczach (gdzie całkowity koszt 
budowy to ok. 4,5 mln zł) oraz 180 
tys. złotych na rozbudowę strażnicy 
OSP w Bogucinie Dużym. Kolejną 
inwestycją jest zagospodarowanie 
parku w Kluczach, o którym niedaw-
no pisaliśmy (358 934,23 złotych to 
kwota zadania w ramach projektu 
dotowanego z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, 
gdzie samo dofinansowanie wynosi 
228 389 złotych). Z uwagi na fakt, iż 
zadanie obejmuje szerszy zakres niż 
projekt (m. in. o oświetlenie i zieleń), 
łączny koszt zadania to 498 923,42 
złotych. W przyszłorocznym budżecie 
zapisano 200 tys. złotych na budowę 
świetlicy wiejskiej w Zalesiu Golczow-
skim oraz 100 tys. złotych na budowę 
instalacji teletechnicznej na Pustyni 
Błędowskiej.

Inwestycyjne wydatki dotyczą 
również oświaty. W przyszłym roku 

na zakup sprzętu typu okapy czy 
zmywarki dla szkół podstawowych 
i przedszkoli przeznaczono łącznie 
38 tys. złotych.

Do większych przedsięwzięć 
należą modernizacje: kotłowni w Ze-
spole Szkolno – Przedszkolnym 
w Chechle (80 tys. złotych), auli 
szkoły w Kluczach (250 tys. złotych), 
sali gimnastycznej w Zespole Szkol-
no - Przedszkolnym w Chechle (155 
tys. złotych), wykonanie instalacji 
c.o w budynku wielofunkcyjnym 
w Krzywłopotach (50 tys. złotych) 
instalacji wody basenowej basenu 
przy SP w Kluczach (60 tys. złotych) 
oraz opracowanie dokumentacji dla 
zadania „Modernizacja klatki scho-
dowej w ZSP w Kwaśniowie Dolnym” 
(10 tys. złotych).

W gminnym budżecie są także 
środki przeznaczone na zadania do-
towane z unijnych funduszy. Jedną 
z tego typu inwestycji jest poprawa 
efektywności energetycznej budyn-
ków oświatowych Gminy Klucze 
poprzez termomodernizację, wymianę 
oświetlenia i montaż paneli PV (cał-
kowity koszt zadania wynosi 3 666 
943,26 złotych, a wartość dofinanso-
wania 1 328 697,49 złotych.

Kolejne dwa zadania dotyczą 
wymiany przestarzałych kotłów 
węglowych na ekologiczne kotły 
zasilane gazem i biomasą w gmi-
nach Bukowno, Klucze i Bolesław 
(dotacja dla gminy Klucze wyniosła 
974 940,57 złotych, a wkład własny 
14 987,49 złotych) oraz wymiany 
przestarzałych kotłów węglowych na 

ekologiczne kotły zasilane paliwem 
stałym w gminach Bukowno, Klucze 
i Bolesław (dotacja dla gminy Klucze 
wyniosła 959 318, 98 złotych, a wkład 
własny 14 563,99 zł. Dodatkowo 
w budżecie zabezpieczono kwotę 
24 626,55 złotych, aby mieszkańcy 
otrzymali pełną kwotę możliwego 
dofinansowania do wymiany pieca, 
tj. 8 tys. złotych, ponieważ wniosek 
zakładał dofinansowanie na poziomie 
7368,55 złotych),

Projektem dotowanym z unijnych 
źródeł jest również „Ochrona cennego 
przyrodniczo obszaru Pustyni Błę-
dowskiej oraz jego promocja”. War-
tość zadania to w 2018 roku to 900 
554,97 złotych, z czego wkład własny 
gminy stanowi 135 083,34 złotych.

Sołeckie wydatki
W budżecie zapisano również wy-

datki na inwestycje pokrywane z fun-
duszy sołeckich. W Bogucinie Dużym 
17 tys. złotych zostanie przeznaczone 
na drugi etap rozbudowy strażnicy 
OSP, a 1 898,33 złote na organizację 
festynów. Bydlin zaplanował remont 
ujęcia wody przy ul. Strażackiej (14 
360,60 złotych) oraz wykonanie obe-
lisku z pamiątkowa tablica przy miej-
scowej szkole podstawowej (20 tys. 
złotych). W Chechle w przyszłym roku 
zostanie zmodernizowana ul. Słonecz-
na za 20 tys. złotych. Z sołeckiego 
funduszu doposaży się plac zabaw 
przy Zespole – Szkolno – Przedszkol-
nym (10 tys. złotych). Na festyny 
i Dzień Sportu dla Dzieci i młodzieży 

przeznaczono odpowiednio 2 860,60 
złotych i 1 500,00 złotych. Fundusz 
Cieślina obejmuje prace remontowe 
przy Domu Ludowym (3 500,00 
złotych) i zagospodarowanie terenu 
wokół niego (12 920,82 złote) oraz 
organizację festynów (1 tys. złotych).

W Golczowicach 3 tys. złotych za-
pisano na zakup elementów do zabu-
dowy altany przy świetlicy, 8 527,45 
złotych na wykonanie zadaszenia na 
działce nr 314, 2 tys. złotych na wy-
konanie tablicy informacyjnej oraz 3 
tys. złotych na organizację obchodów 
rocznicy Powstania Styczniowego. 
Fundusz sołecki Huciska zosta-
nie przeznaczony na kontynuację 
budowy ogrodzenia świetlicy wiejskiej 
(4 600,00 złotych) i wykonanie zada-
szenia tego obiektu (6 tys. złotych), 
a także zakup strojów regionalnych 
dla Koła Gospodyń Wiejskich (2 
800,63 złote). W Jaroszowcu wyre-
montują chodnik przy ul. Leśnej (27 
360,60 złotych), a pozostałe środki 
zaplanowano na organizacje festynów 
(5 tys. złotych) i zakup namiotu (2 
tys. złotych).

Sołectwo Klucze przeznaczy 15 
tys. złotych na zakup samochodu 
dla miejscowej OSP, 3 tys. złotych na 
urządzenie zieleni, 8 tys. złotych na 
doposażenie placu zabaw przy boisku 
sportowym w Kluczach, 8 360,60 na 
organizację festynów. W Kolbarku 
przewidziano zagospodarowanie 
terenu przy boisku (23 911,44 złote) 
oraz organizację festynów (1 tys. 
złotych). Remont pomieszczeń w bu-
dynku wielofunkcyjnym (15 tys. 
złotych) i wykonanie tam przyłącza 
gazu oraz centralnego ogrzewania (6 
877,07 złotych), a także organizacja 
festynów (3 tys. złotych) – to sołeckie 
wydatki Krzywopłot. 

Kwasniów Dolny przeznaczył 2 
500,00 złotych na monitoring przy 
budynku strażnicy OSP, 19 775,23 
złote na prace rewitalizacyjne przy 
stawie oraz 4 tys. złotych na organiza-
cje festynów. W Kwaśniowie Górnym 
zaplanowano remont studni (5 060,00 
złotych), doposażenie i remont świe-
tlicy gminnej (14 800,60 złotych) 
oraz zagospodarowanie działki przy 
budynku (2 tys. złotych) i wykonanie 
tam parkingu (2 tys. złotych) i or-
ganizacje festynów (5 tys. złotych). 
Obydwa sołectwa przeznaczyły wspól-
nie środki na zakup kosiarki (3 tys. 
złotych i 5 500,00 złotych).

Modernizacja ul. Górnej (31 
360,60 złotych) oraz wykonanie 
pomiarów geodezyjnych przejście 
od ul. Południowej do ul. Prostej (3 
tys. złotych) – to przyszłoroczne za-
dania w Rodakach. Fundusz sołecki 
Ryczówka obejmuje modernizację 
ul. Kluczewskiej i ul. Krzewowej (27 
360,60 złotych) oraz zakup defibry-
latora dla OSP (7 tys. złotych). 17 
833,15 złotych z funduszu Zalesia 
Golczowskiego zostanie przeznaczone 
na pierwszy etap budowy świetlicy 
wiejskiej.

Przestępca na tle seksualnym 
zwolniony z DK Wolbrom

wolbrom
Piotr Kubiczek

1 stycznia na stronie Minister-
stwa Sprawiedliwości opublikowa-
no Rejestr Sprawców Przestępstw 
na Tle Seksualnym. Informacje są 
jawne dla wszystkich, a na liście 
osób skazanych za przestępstwa 
dokonane również na dzieciach 
znalazły się 154 osoby. Jedną 
z nich jest były pracownik wol-
bromskiego Domu Kultury. Były, 
bowiem od Nowego Roku już tam 
nie pracuje.

W wolbromskiej społeczności za-
wrzało, dlatego też dyrektor placówki 
Piotr Gamrot wydał oficjalne oświad-
czenie. Poniżej jego treść.

„Uprzejmie informuję, że Dom 
Kultury w Wolbromiu nie zatrudnia 
osób umieszczonych w Rejestrze 
Sprawców Przestępstw na Tle Sek-
sualnym. Dodatkowo wyjaśniam 
wszystkim zainteresowanym, że bez-
pośrednio po uruchomieniu w dniu 1 
stycznia 2018 r dostępu do Rejestru 
Sprawców Przestępstw na Tle Sek-
sualnym, pozyskałem informację, że 

jedna z osób zatrudnionych w Domu 
Kultury figuruje w tym Rejestrze.

Mimo że przepis art 21 ust 1 
ustawy o przeciwdziałaniu zagroże-
niom na tle seksualnym nakazuje 
pracodawcom sprawdzenie pracow-
ników zatrudnionych na stanowi-
skach związanych z wychowaniem, 
edukacją, wypoczynkiem, leczeniem 
małoletnich lub opieką nad nimi 
i chociaż zakres obowiązków służbo-
wych pracownika DK umieszczonego 
w Rejestrze nie wymagał bezpośred-
niego kontaktu z osobami korzy-

stającymi z oferty Domu Kultury, 

to fakt umieszczenia go w Rejestrze 

spowodował odmowę przedłużenia 

umowy o pracę.”

Marek K. w Domu Kultury pra-

cował przez ostatnie trzy lata. Był 

rzetelnym pracownikiem fizycznym. 

Pomimo iż w ostatnim czasie nie 

miał konfliktów z prawem, to jego 

lista przewinień głównie z lat 90. jest 

długa. W zakładach karnych spędził 

kilkanaście lat.

Laury dodają 
im skrzydeł

CHRZĄSTOWICE
Ewa Barczyk

Sołectwo Chrząstowice (gm. 
Wolbrom) nie ustaje w dobrych 
inicjatywach, a ich działania są 
dostrzegane i nagradzane, co jesz-
cze bardziej motywuje do wspólnej 
pracy na rzecz poprawy życia 
mieszkańców. Ostatnio chrzą-
stowiczanie znów wygrali – tym 
razem w wojewódzkiej edycji kon-
kursu „Fundusz sołecki - najlepsza 
inicjatywa”.

Jak już pisaliśmy wcześniej, 
mieszkańcy Chrząstowic zwyciężyli 
w ubiegłym roku w wojewódzkim 
konkursie „Niezwykła Małopolska 
Wieś 2017” w konkurencji „Nowator-
ska Małopolska Wieś”. Pokonując18 
zgłoszonych do swojej kategorii 
sołectw, Chrząstowice otrzymały 
nagrodę finansową w wysokości 45 
tys. zł, do których burmistrz gminy 
Wolbrom dołożył drugie tyle. Za te 
środki zrealizowano kolejną atrak-
cję, jaka przez kolejne lata będzie 
służyła mieszkańcom – wykonane 
własnoręcznie przez mieszkańców, 
profesjonalne boisko do gry w piłkę, 
pokryte sztuczną trawą.

Współfinansowany m. in. z fun-
duszu sołeckiego, zrealizowany 
w ubiegłym roku projekt „Zagospoda-
rowanie terenu w centrum wsi Chrzą-
stowice” obejmował prowadzone wła-
snym sumptem różnorodne prace re-
witalizacyjne. - W pierwszej kolejności 
pogłębiliśmy staw, usunęliśmy muł, 
a brzegi zostały wyłożone występują-
cym w tym rejonie - opowiada jedna 
z inicjatorek chrząstowickich działań 
Agnieszka Tabor ze Stowarzyszenia 
Chrząstowice RAZEM. - W trakcie 
tych robót „obudziły” się uśpione 
źródła i staw napełniał się turkusową 
wodą. Wokół stawu i wzdłuż schodów 
do kapliczki stworzyliśmy różano-
lawendowe rabaty wyłożone matami 
i ozdobnym kruszywem. Skarpy przy 
stawie obsadziliśmy zimozielonymi 
krzewami, zabezpieczając je matami, 
ułatwiającymi ich pielęgnację. Za-
sadziliśmy też ozdobne żywopłoty 
z różnorodnych drzew i krzewów, 

a cały teren został wyrównany i ob-
siany trawą. Teren został wyposażony 
w utrzymane w jednym stylu ele-
menty małej architektury: ławeczki, 
mini molo, kosze na śmieci, nową 
wiatę przystankową, tablicę ogłoszeń 
i oświetlenie – ozdobne lampy i ilumi-
nacje wodne, podświetlające bogato 
zarybiony staw. Pomysłodawcami 
projektu byli lokalny radny, sołtys 
z Radą Sołecką, OSP, KGW, NPK, 
ale w poszczególne etapy realizacji 
zadania zaangażowani byli wszyscy 
mieszkańcy wsi - często całe rodziny 
wielopokoleniowe. W cięższych pra-
cach fizycznych sprzętu budowlanego 
użyczyli nasi lokalni przedsiębiorcy, 
a tężyzną wykazali się druhowie 
z OSP i inni panowie. W pracach 
porządkowych sadzeniu roślin ozdob-
nych pomagały panie z KGW, a lżejsze 
prace wykonywały nawet przedszko-
laki. Teraz każde dziecko ma tu swoją 
różę, o którą będzie dbać – informuje 
pani Agnieszka.

Konkurs „Fundusz sołecki – naj-
lepsza inicjatywa”, w którym Chrzą-
stowice zdobyły pierwszą nagrodę na 
etapie wojewódzkim, jest ogłaszany 
przez Krajowe Stowarzyszenie Soł-
tysów. Jego wojewódzkiemu etapowi 
patronuje Marszałek Województwa 
Małopolskiego. Nagroda wojewódzka 
- kosa spalinowa Stihl FS 89 z akceso-
riami z pewnością będzie przez laure-
atów dobrze wykorzystana, a sołectwo 
Chrząstowice będzie reprezentowało 
Małopolskę w etapie ogólnopolskim 
konkursu. Dla sołectw, które zdo-
będą w nim trzy najwyższe miejsca 
przewidziano atrakcyjne nagrody 
pieniężne, współfinansowane ze środ-
ków Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności w ramach realizowanego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
programu pod nazwą „Wspieranie 
Organizacji Pozarządowych 2017”. 
Ocena zgłoszeń konkursowych zo-
stanie zakończona w lutym 2018 
roku, natomiast uroczyste ogłoszenie 
wyników oraz wręczenie nagród dla 
laureatów edycji ogólnopolskiej na-
stąpi 9 marca 2018 r. w Nadarzynie, 
podczas okolicznościowej konferencji 
towarzyszącej krajowym obchodom 
Dnia Sołtysa.
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Od pół wieku razem!
OlkuSZ

Piotr Kubiczek

Tradycyjnie z końcem roku 
olkuscy seniorzy z rąk burmistrza 
Olkusza odbierają nadane przez 
Prezydenta RP odznaczenia za 
długoletnie pożycie małżeńskie. 
Tym razem szczerych gratulacji 
i państwowych medali za 50 lat 
przeżytych pod jednym dachem 
doczekało się 60 par.

Jak zwykle miejscem spotkania 
dostojnych jubilatów był Miejski Dom 
Kultury. Zanim odznaczenia trafiły do 
małżonków, o świąteczną atmosferę i  
muzyczną oprawę wydarzenia zadbali 
Sabina Podsiadło i Wiesław Baran. Po 
wspólnym kolędowaniu z wyrazami 
szacunku i uznania dla seniorów po-
spieszył burmistrz Roman Piaśnik.

- Iść przez życie w pojedynkę 
bardzo trudno, ale przeżyć pół wieku 
razem w miłości, zgodzie, w szczęściu 
i nieszczęściu to ogromna sztuka. 

Dlatego gratuluję Wam z całego 
serca tej niecodziennej umiejętności 
bycia razem i życzę, aby dalsze życie 
upływało w zdrowiu, radości oraz 
wdzięczności najbliższych: dzieci, 
wnuków i prawnuków, abyście do-
czekali kolejnych jubileuszy – mówił 
szef olkuskiego magistratu.

Następnie burmistrz  wraz 
z Janem Kucharzykiem – przewod-
niczącym Rady Miejskiej w Olkuszu 
oraz z Władysławem Kamińskim 

– kierownikiem Urzędu Stanu Cy-
wilnego wręczyli medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie orza 
okolicznościowe upominki. Na cześć 
jubilatów wzniesiono również toast,  
a z głośników popłynęło gromkie 
„sto lat!”

Dla niektórych odznaczonych 
było to spotkanie po latach. Ser-
deczności nie brakowało, a wszyscy 
podczas poczęstunku zgodnie życzyli 
sobie jednego: zdrowia!

Małżonkowie z gminy Olkusz obchodzący w 2017 roku 
jubileusz Złotych Godów:

Lidia i Włodzimierz Baldy, Ewa i Jan Banach, Antonina i Stanisław Banyś, Teresa i Aleksander Barczyk, 
Barbara i Konrad Bąk, Terasa Markiewicz-Bednarek i Waldemar Bednarek, Krystyna i Jan Bigaj,  

Marianna i Franciszek Bryła, Zofia i Zdzisław Brzozowscy, Stanisława i Wacław Chłosta, Irena i Witold 
Czarneccy, Edwarda i Tadeusz Czarnota, Janina i Stanisław Czerniak, Jadwiga i Włodzimierz Gałgus, 
Krystyna i Marek Gil, Jadwiga i Czesław Głąbińscy, Zofia i Tadeusz Gromczyk, Mieczysława i Zygmunt 

Imiela, Krystyna i Bronisław Jackiewicz, Natalia i Stefan Januszek, Anna i Zbigniew Karaś,  
Felicja i Kazimierz Kasprzyk, Stanisława i Zenon Kasprzyk, Lidia i Zbigniew Kłapcińscy, Barbara i Jan 
Kocjan, Grazyna i Mieczysław Kokoszka, Jadwiga i Janusz Kołodziejczyk, Krystyna i Marian Kulak,  

Karolina i Wincenty Kulig, Renata i Władysław Malkowscy, Czesława i Stanisław Mączka,  
Edwarda i Zygmunt Mączka, Janina i Ryszard Mirek, Jagwiga i Mateusz Nowak, Stanisława i Stanisław 

Nowak, Janina i Mieczysław Osuch, Stanisława i Roman Osuch, Alicja i Zbigniew Pasierbińscy,  
Wiesława i Marian Pomierni, Karolina i Jan Rogóż, Helena i Władysław Rogóż, Danuta i Edward Roś, 

Honorata i Jan Roś, Zenona i Józef Roś, Maria i Stefan Spytkowscy, Stanisława i Stanisław Sroka, 
Stanisława i Julian Stach, Janina i Kazimierz Stawiarscy, Genowefa i Stanisław Stempel, Natalia i Józef 

Synowiec, Barbara i Witold Szymańscy, Cecylia i Stanisław Szymczyk, Jadwiga i Jan Tomsia,  
Marianna i Eugeniusz Tracz, Maria i Roman Trzciąkowscy, Zofia i Krzysztof Wadowscy, Lidia i Andrzej 

Wańczyk, Jadwiga i Zdzisław Wcisło, Stanisława i Zygmunt Zbieg, Maria i Jan Zbieraj.

OlkuSZ
Olgerd Dziechciarz

To dość znane stare pocztówki 
z Olkusza, z czasów przedwojen-
nych, na jednej widać kamienice 
przy ul. Krakowskiej, z okazałym 
– jak na tamte czasy – sklepem 
z towarami kolonialnymi i winem. 
Druga widokówka przedstawia 
dom przy ul. Fabrycznej (obecnie 
ul. Partyzantów, dom stoi do dziś 
i jest wciąż w rękach tej samej ro-
dziny) i w nim również mieścił się 
na parterze Skład Win i Towarów 
Kolonialnych, przy czym podpis 
głosi „Filja Przy Stacyj”. Oba 
sklepy należały do tej samej osoby 
– Józefa Świątkowskiego.

Odwiedził mnie pan Jerzy Ku-
rzawa, a co więcej, nie przyszedł do 
mnie z pustymi rękami. Przyniósł ze 
sobą kilka cennych rzeczy, pamiątek 
rodzinnych, po swoim dziadku Józefie 
Świątkowskim. Nim o tych przedmio-
tach, najpierw słów kilka o osobie, 
z którą się wiążą, a podstawą tekstu 
są wspomnienia o ojcu, które spisała 
córka – Zofia Świątkowska-Kurza-
wowa.

Józef Świątkowski urodził się 3 
marca 1871 r. w miejscowości Menka 
(obecnie Męką, dzielnica Sieradza). 
W trzecim roku życia stracił rodzi-
ców i został zabrany na wychowanie 
do swego stryja w Suwałkach, który 
był powiatowym mierniczym. Dzie-
ciństwo u boku stryja upłynęło mu 
w spokoju. Pierwsze nauki pobierał 

w Suwałkach, gdzie również uczęsz-
czał do gimnazjum. Po ukończeniu 
gimnazjum stryj postanowił kształcić 
go w swoim zawodzie, tym bardziej, że 
posiadał zdolności w tym kierunku. 
Był chłopcem ambitnym, uczciwym 
i pracowitym. Dalsze losy potoczyły 
się jednak zupełnie inaczej. Stryj 
ożenił się i w domu zaszły wielkie 
zmiany. Na skutek ciągłych nieporo-
zumień rodzinnych Józef poczuł się 
intruzem w domu stryja.

W końcu uciekł z domu stryja 
i udał się w poszukiwaniu pracy 
do Warszawy. Po wielu staraniach 
znalazł pracę praktykanta w dużej 
firmie znanej w owych czasach, był 
to Skład Win i Towarów Kolonial-
nych Józefa Korneckiego na Nowym 
Świecie. W pracy wywiązywał się 
z obowiązków wzorowo i sumiennie, 
odbył praktykę i otrzymał w 1889 r. 
świadectwo pomocnika handlowego 
z bardzo pochlebnymi referencjami. 
W następnych latach pracował w róż-
nych placówkach handlowych, jak 
np. w Warszawie u Jana Wilmana – 
Handel Win i Towarów Kolonialnych, 
w Dąbrowie Górniczej w Stowarzy-
szeniu Spożywców „Nadzieja” i w tej 
samej miejscowości (Dąbrowa nie 
miała jeszcze wtedy praw miejskich – 
dop.) u S. W. Bielski „Bazar”.

Do Olkusza przybył w 1898 r. 
i otrzymał zatrudnienie na stano-
wisku kierownika Stowarzyszenia 
Spożywców, gdzie pracował 11 lat. 
Wszędzie cieszył się dobra opinią, bo 
wykazywał się znajomością zawodu 

i sumienną pracą. Po wielu zmaga-
niach życiowych postanowił założyć 
rodzinę i wybudować dom. W roku 
1909 ożenił się z Wacławą Dobrowol-
ską. W ciągu swej długoletniej pracy 
zaoszczędził trochę kapitału i w roku 
1911 założył własną firmę – Skład 
Win i Towarów Kolonialnych na ul. 
Krakowskiej.

Z biegiem lat założył filię przy 
stacji, we własnym domu. Praca 
zarobkowa nie przeszkadzała mu 
udzielać się społecznie; należał – 
jako czynny członek – do Związku 
Kupców Polskich – jeździł na zjazdy 
i był delegatem zjazdu krajowego. Na-

leżał do Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Olkuszu, brał czynny udział w ra-
towaniu wieży jasnogórskiej w 1900 
r. za co został odznaczony medalem. 
Po pierwszej wojnie światowej Józef 
Świątkowski wciąż prowadził swoją 
firmę przy ul. Krakowskiej, zmieniając 
lokal i branżę – na Sklep z Artykułami 
Kolonialnymi i Bronią Myśliwską. 
Trwało to aż do wybuchu II wojny. 
W okresie międzywojennym należał 
do Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”, był też członkiem honoro-
wym Polskiego Czerwonego Krzyża, 
oraz należał do Powszechnej Spół-
dzielni Spożywców.

Z chwilą wybuchu II wojny świa-
towej wyruszył wraz z rodziną na 
ucieczkę, jak większość mieszkańców 
Olkusza. Po dwu tygodniach tułacz-
ki rodzina wróciła do miasta, dom 
i sklep były rozgrabione, trzeba było 
zakupić nowy towar i zaczynać od 
nowa. W roku 1942 sklep przeszedł 
na własność okupanta, a dom nacho-
dzono z częstymi rewizjami. Podczas 
okupacji dom Świątkowskiego był 
jednym z miejsc zebrań i odpraw 
ZWZ-AK, a sklep na Krakowskiej – 
nim przejęli go Niemcy, skrzynką 
kontaktową. W pierwszych dniach 
wyzwolenia przez Armię Radziecką 
sklep znowu został rozbity i okradzio-
ny – w większości przez miejscową 
ludność. Józef Świątkowski posta-
nowił jednak prowadzić sklep dalej, 
jednak nowa władza była przeciwna 
prywatnemu handlowi, obcinano 
przydziały towarów, nakładano grzyw-
ny. W końcu sklep J. Świątkowskiego 
został przejęty przez Powszechną 
Spółdzielnię Spożywców w Olkuszu. 
Tak zakończyło się długie i pracowite 
życie Józefa Świątkowskiego, który 
zmarł 7 listopada 1950 roku.

Prócz zdjęć z rodzinnego archi-
wum Pan Jerzy Kurzawa przyniósł 
do mnie długą mniej więcej na 60 cm, 
szeroką na 15, tabliczkę emaliowaną 
z napisanymi cyrylicą inicjałem imie-
nia i nazwiskiem, drewnianą pieczęć 
firmową sklepu swojego dziadka oraz 
wieszak drewniany z elementami me-
talowymi, pochodzący z Zakładu Kra-
wieckiego „Elegancja” H. Gliksztajna, 

mieszczącego się w Olkuszu, przy ul. 
Sławkowskiej 36. Ustaliliśmy z Panem 
Jerzym Kurzawą, że te zabytkowe już 
przedmioty trafią do zbiorów Muzeum 
Regionalnego PTTK w Olkuszu. Prezes 
olkuskiego Oddziału PTTK, Barbara 
Stanek ucieszyła się na wieść, że 
zbioru Muzeum Regionalnego powięk-
szą się o takie ciekawe eksponaty. 
Natomiast również przywiezione przez 
Pana Jerzego i przekazane na moje 
ręce: balia ocynkowana i tarka do 
prania wzbogacą wyposażenie Chaty 
Kocjana pod zamkiem w Rabsztynie.

Okazało się przy tym, że Pan 
Jerzy Kurzawa jest również w posia-
daniu fragmentu …cokołu pomnika 
Józefa Piłsudskiego, który stał kiedyś 
na Placu Fabrycznym. Pan Jerzy był 
łaskaw wspomnieć, że gdy odtwa-
rzano na olkuskim rynku pomnik 
Marszałka zgłosił w urzędzie fakt po-
siadania przez niego tych kamiennych 
elementów, ale nikt się sprawą nie 
zainteresował. Dziwne, była szansa, 
by choć fragment autentycznego po-
mnika, który zniszczyli podczas wojny 
Niemcy, a którego kawałki Pan Jerzy, 
wówczas uczeń, z drugim młodym 
kolegą, ukryli przed nienawidząca 
Piłsudskiego władzą powojenną, 
po prostu zakopując je w ziemi. Po 
latach odkopali i chyba warto, by zo-
stały gdzieś wyeksponowane. Znając 
obecną olkuską konserwator zabyt-
ków p. Agnieszkę Kaczmarczyk jestem 
przekonany, że tak się stanie.

W imieniu olkuszan, którym 
bliska jest historia naszego miasta, 
bardzo gorąco dziękuję Panu Jerze-
mu Kurzawie za ten dar na rzecz 
olkuskich placówek kulturalnych 
oraz za informacje o jego dziadku, za-
służonym działaczem spółdzielczym, 
Józefie Świątkowskim.

Józef Świątkowski i Skład Win  
i Towarów Kolonialnych w Olkuszu

Skład Win i Towarów Świątkowskiego przy ul. Krakowskiej, pocztówka z pocz. XX wieku
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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:

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.

=Sprzedam dwa piecyki na olej 
opałowy, nie wymagają zasilania 
prądem. Tel.(512)660251.

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

=Komis narciarski, serwis, rtv-agd, 
elektronarzędzia, art. sat., montaż, 
skup nietrafionych prezentów. Plac 
targowy za nowym Lidlem.  
Tel. (502)261113.

uSługi
=Firma iNTrOLigaTOrSKa 
"Jupiter" Olkusz, ul. Mickiewicza 
19 (naprzeciwko “Victorii”). 
Tel.(32)6413433, (643)0987, 
(606)306841, oferuje: oprawy trady-
cyjne - twarde (duża ilość kolorów), 
bindowanie, termobindowanie, bigow-
anie, 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.
=Zwyżka 20 m, wycinka drzew, 
wynajem i usługi rębakiem do gałęzi, 
elektyczne itp. Tel.(512)373245.
=Naprawa komputerów PC, lap-
topów, tabletów. Tel.(601)623740. 
Dojazd do klienta.

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.

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

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

OKOLiCzNOśCiOwe

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

FOTO STUDIO Olkusz, RYNEK 30. 
Najszybsze i najtańsze zdjęcia do 
dokumentów w 3 minuty + retusz 

gratis (możliwość dojazdu do klienta). 
Tel.(600)057911, (692)736760.

mOTOryzaCJa
=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.

=AUTO SKUP GOTÓWKA, 
OSOBOWE I DOSTAWCZE, WSZYST-
KIE 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.

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

NieruCHOmOśCi

LOKaLe użyTKOwe

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

gruNTy

=Sprzedam działkę budowlaną 
17,5a w Niesułowicach.  
Tel. 737477731

praCa
=Przyjmę do biura spedytora 
na transport międzynarodowy, 
znajomość j.angielskiego, również do 
przyuczenia. Tel.(509)020901.
=Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy, C+E, na chłodnie, 
wyjazdy tygodniowe.  
Tel.(666)352660.
=Hurtownia stomatologiczna 
zatrudni sprzedawcę-konsultanta do 
biura w Olkuszu. CV: marketingol-
kusz@gmail.com
=40 lat, wykszałcenie wyższe eko-
nomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.
=Zatrudnię do biura osobę z orzec-
zeniem min. II grupa, teren pracy 
okolice Wolbromia. Tel.(509)020901.

Ogłoszenia 
drobne 

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

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

OlkuSZ
Paulina Kruczek, SP 6 w Olkuszu

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. 
F. Chopina w Olkuszu została 
najlepszą szkołą w powiecie w pre-
stiżowym konkursie „Odblaskowa 
Szkoła” organizowanym przez Wy-
dział Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 
Małopolski Urząd Wojewódzki, 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego, Kuratorium 
Oświaty w Krakowie, Małopolską 
Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego.

Cel konkursu to m. in. propa-
gowanie wśród uczniów zasad bez-
piecznego poruszania się po drogach 
i obowiązku noszenia elementów 
odblaskowych oraz promocja w lokal-
nym środowisku wszelkich inicjatyw 
kształtujących właściwe postawy 
w zakresie bezpieczeństwa drogowego.

Inicjatorką akcji w szkole jest 
dyrektor Małgorzata Dachowska, 
natomiast koordynatorką p. Paulina 

Kruczek. W „Szóstce”  zrealizowa-
no szereg działań, m. in.: prelek-
cje z policjantami i strażnikami 
miejskimi,  udział w ogólnopolskiej 
akcji „Bezpieczna droga do szkoły” 
i  wydarzeniu „Bądź widoczny, daj 
się zauważyć”,  odblaskowy dzień 
chłopaka i dzień seniora, odblaskowy 
czwartek,  akcje sprzątania świata, 
odblaskowy turniej sportowy dla 
dzieci z Przedszkola nr 5 w Olkuszu, 
happening „Bądź widoczny – noś 
odblaski”, odblaskowa tabliczka 
mnożenia, wycieczki, rajdy, poświę-
cenie tornistrów pierwszoklasistów 
połączonych z akcją „Pomóż swojemu 
Aniołowi Stróżowi – bądź widoczny”, 
teatrzyk profilaktyczny , oglądanie 
filmów edukacyjnych, wykonywanie  
znaczków odblaskowych, konkursy 
plastyczne i wiedzy o bezpieczeństwie 
ruchu drogowego.

Dzięki zaangażowaniu dyrek-
tor  Małgorzaty Dachowskiej  100% 
uczniów klas 1-7 zostało wyposażo-
nych w kamizelki i elementy odbla-
skowe.  Uczniowie będą z nich korzy-
stać przez cały rok szkolny. Działania 

już przynoszą efekty. Zauważa się, że 
mieszkańcy osiedla Pomorzany na 
co dzień używają elementów odbla-
skowych przypiętych do torebek czy 
kurtek. O taki efekt szkole chodziło.

Uroczyste podsumowanie akcji 
w Małopolsce odbyło się 13 grudnia 
2017 r. w Centrum Kongresowym ICE 
Kraków. Spośród 335 szkół z woje-
wództwa małopolskiego zgłoszonych 
do konkursu, Szkoła Podstawowa Nr 
6 im. Fryderyka Chopina w Olkuszu 
zdobyła 1180 punktów i zajęła 11 
miejsce w Małopolsce, a tym samym 
1 miejsce w powiecie!

Po części oficjalnej i wręczeniu 
grawerowanego dyplomu miłym ak-
centem oraz niezwykłym przeżyciem 
dla uczniów, którzy najbardziej wspie-
rali działania konkursu: Alicji Białaś, 
Zuzanny Kaliś, Zofii Kocjan, Laury 
Dachowskiej, Karoliny Hickiewicz 
było spotkanie z mistrzem rajdowym 
Kajetanem Kajetanowiczem oraz kon-
cert Jacka Stachurskiego.

Społeczność szkolna dziękuje 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
wsparcia działań szkoły.

SP nr 6 w Olkuszu najbardziej 
„Odblaskową Szkołą”  
w powiecie olkuskim

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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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. Olkusz, ul. Gęsia2.  
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 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. Rejestracja 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

05-01-2018 piątek ul. Krakowska 16

06-01-2018 Sobota (Trzech Króli) ul. piłsudskiego 22

07-01-2018 Niedziela al. 1000-lecia 17

08-01-2018 poniedziałek ul. Buchowieckiego 15 a

09-01-2018 wtorek ul. K. K. wielkiego 14

10-01-2018 środa ul. K. K. wielkiego 64 B

11-01-2018 Czwartek ul. K. K. wielkiego 28

w dniu  
6 stycznia 2018 r.  

(Święto Trzech króli)  
w godz. 8.00 – 15.00  

czynna będzie  
Apteka Starowiejska  

ul. Mickiewicza 7  
w Olkuszu.
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KALENDARIUM

=05 stycznia
16:00 Pierwsza gwiazdka (2D DUBBING) 
18:00 Na karuzeli życia (2D NAPISY) 
20:00 Morderstwo w Orient Expressie (2D NAPISY) 
=06 stycznia
16:00 Pierwsza gwiazdka (2D DUBBING) 
18:00 Na karuzeli życia (2D NAPISY) 
20:00 Morderstwo w Orient Expressie (2D NAPISY) 
=07 stycznia
20:00 Morderstwo w Orient Expressie (2D 
NAPISY)
=08 stycznia
16:00 Pierwsza gwiazdka (2D DUBBING) 
18:00 Na karuzeli życia (2D NAPISY) 
20:00 Morderstwo w Orient Expressie (2D NAPISY) 
=09 stycznia
16:30 Pierwsza gwiazdka (2D DUBBING) 
18:15 Na karuzeli życia (2D NAPISY) 
20:20 Morderstwo w Orient Expressie (2D NAPISY) 
=10 stycznia
16:00 Pierwsza gwiazdka (2D DUBBING) 
18:00 Na karuzeli życia (2D NAPISY) 

=05 stycznia
14:00 Paddington (2D DUBBING) 
16:00 Paddington (2D DUBBING) 
17:45 I tak Cię kocham! (2D NAPISY) 
18:00 Paddington (2D DUBBING) 
20:00 Gotowi na wszystko: Exterminator (2D PL) 
20:15 Bękarty (2D NAPISY) 
=07 stycznia
14:00 Paddington (2D DUBBING) 
16:00 Paddington (2D DUBBING) 
17:45 I tak Cię kocham! (2D NAPISY) 
18:00 Paddington (2D DUBBING) 
20:00 Gotowi na wszystko: Exterminator (2D PL) 
20:15 Bękarty (2D NAPISY) 
=09 stycznia
14:00 Paddington (2D DUBBING) 
16:00 Paddington (2D DUBBING) 
17:45 Paddington (2D DUBBING) 
18:00 I tak Cię kocham! (2D NAPISY) 
20:00 Gotowi na wszystko: Exterminator (2D PL) 
20:15 Bękarty (2D NAPISY) 
=10 stycznia
14:00 Paddington (2D DUBBING) 
16:00 Paddington (2D DUBBING) 
17:45 I tak Cię kocham! (2D NAPISY) 
18:00 Paddington (2D DUBBING) 
20:00 Gotowi na wszystko: Exterminator (2D PL) 
20:15 Bękarty (2D NAPISY) 
=11 stycznia
14:00 Paddington (2D DUBBING) 
16:00 Paddington (2D DUBBING) 
17:45 I tak Cię kocham! (2D NAPISY) 
18:00 Paddington (2D DUBBING) 
20:00 Gotowi na wszystko: Exterminator (2D PL) 
20:15 Bękarty (2D NAPISY)

=06 stycznia
08:00 Halowe Grand Prix Olkusza w Tenisie Ziemnym
=07 stycznia
08:00 Halowe Grand Prix Olkusza w Tenisie Ziemnym
17:30 Olkuska Liga Oldbojów Futsal 2017/2018

=07 stycznia
17:00 Koncert kolęd zespołu Pielgrzym
=09 stycznia
09:00 II Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
=11 stycznia
17:00 Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku - „W świecie tradycji i obrzędów okresu 
Bożego Narodzenia”
18:30 Otwarcie wystawy prac uczestników V 
Pleneru Plastycznego „Zamek Rabsztyn 2017”

=07 stycznia
16:00 Kino MOK Bukowno
=09 stycznia
17:00 „Od serca do ucha” - Koncert kolęd 
i pastorałek w wykonaniu artystów z Sekcji 
Wokalnej MOK oraz Studia Efendi Clue w Bukownie

=06 stycznia
09:00 - 10:00 Zajęcia z rysunku i malarstwa 
09:00 - 14:00 Zespół Pieśni i Tańca 
„Wolbromiacy” 
10:10 - 11:00 Świat Małego Odkrywcy - dzieci 
w wieku od 3 do 5 lat 
11:15 - 12:00 Zajęcia plastyczne 
12:30 - 13:30 Świat Małego Odkrywcy - dzieci 
w wieku od 6 do 10 lat 
=08 stycznia
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia 
taneczne dla dzieci i młodzieży 
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań 
=09 stycznia
14:30 - 20:00 Nauka gry na gitarze akustycznej 
i elektycznej 
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia 
taneczne dla dzieci i młodzieży 
16:00 - 17:00 Zajęcia teatralne 
=10 stycznia
15:00 Nauka gry na gitarze 
15:30 - 20:30 Shine Dance Studio - zajęcia 
taneczne dla dzieci i młodzieży 
17:30 - 18:45 Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży 
20:45 Shine Ladies - zajęcia taneczne dla pań 
=11 stycznia
15:00 Nauka gry na gitarze 

=05 stycznia
15:00 - 16:00 Piątki z angielskim
=11 stycznia
10:30 - 14:55 Warsztaty komputerowe dla seniorów
16:00 - 17:00 Książkowe ekspresje - parateatralne 
warsztaty dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat 

=08 stycznia
15:15 - 17:45 Język angielski dla dzieci - zajęcia 
w trzech grupach 
=09 stycznia
16:00 - 18:00 Klub Miłośników Robótek Ręcznych 
=12 stycznia
15:10 - 16:00 Klub Motyli Książkowych 
16:00 - 16:45 Piątek z książką - chodź opowiem Ci... 

=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.
=05 stycznia
18:00 Wernisaż wystawy Tadeusza Boruty - 
malarstwo

=05 stycznia
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
16:00 - 17:00 Zdrowy kręgosłup 
16:15 - 18:00 Korepetycje z matematyki 
17:00 - 19:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
17:00 - 20:00 Klub „Wiarusy” 08 stycznia
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
17:00 - 19:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
18:15 - 19:00 Fitness 50+ 
19:05 - 19:50 Fitness 60+ 
=09 stycznia
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
16:15 - 17:45 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla 
dzieci (podział na grupy) 
17:00 - 20:00 Amatorska Szkoła Szycia 
17:00 - 19:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
17:30 - 18:15 Aqua aerobic - Basen w Bukownie
18:00 - 18:55 Dance aerobic 
18:00 - 19:00 Plastyka dla dzieci 
=10 stycznia
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
17:00 - 20:00 Amatorska Szkoła Szycia 
17:00 - 19:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
17:00 - 18:00 Plastyka dla dzieci 
17:00 - 18:00 Zumbomania 
=11 stycznia
15:00 - 17:00 Pomoc w nauce 
16:15 - 19:15 Język angielski (podział na grupy) 
16:30 - 17:30 Flika VIP (zajęcia płatne) 
17:00 - 19:00 Gadżety elektroniczne niestraszne 
dla seniora 
17:00 - 19:00 Słowikowe metamorfozy ciała 
i ducha: Gotowanie 
18:00 - 18:55 Trening interwałowy 

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

=06 stycznia
10:00 Orszak Trzech Króli w Kluczach - Klucze
10:00 Orszak Trzech Króli w Olkuszu - Olkusz
10:30 Orszak Trzech Króli w Bukownie - Bukowno
14:30 IV Orszak Trzech Króli oraz Kolędowanie 
z zespołem góralskim „Zbójecko Familia” - 
Krzykawka, Małobądz


