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OGŁOSZENIE UMIG OLKUSZ

„Twój e – PIT” - 
podatkowa rewolucja 

POWIAT
Wiola Woźniczko 

Nadchodzą spore zmiany w roz-
liczeniach za 2018 rok. Krajowa 
Administracja Skarbowa przygo-
tuje zeznania podatkowe dla osób 
fizycznych. Na czym polega nowa 
usługa?

Rewolucja i przełom – tak o sys-
temie „Twój e – PIT” mówi Naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Olkuszu Jacek 
Kołodziejczyk. Usługa na razie doty-
czy tylko osób fizycznych składających 
zeznanie podatkowe na formularzu 
PIT-37 oraz podatników uzyskują-
cych przychody z kapitałów pienięż-
nych (np. przychody ze zbycia akcji) 
składających zeznanie podatkowe na 
formularzu PIT-38.

Krajowa Administracja Skarbowa 
przygotuje PIT - y dla wszystkich po-
datników (rozliczających się indywi-
dualnie, wspólnie z małżonkiem oraz 
w sposób przewidziany dla osób sa-
motnie wychowujących dzieci), na 
bazie ubiegłorocznego PIT – u oraz 
danych z zakładów pracy. 

Usługa będzie dostępna od 15 lu-
tego do 30 kwietnia. Termin ten wyni-
ka z faktu, iż wcześniej system musi 
pobrać i zweryfikować dane o przy-
chodach podatnika. Stąd też skróco-
no czas przesyłania informacji przez 
płatników do 30 stycznia wyłącznie 
drogą elektroniczną.

Sporządzone przez fiskusa zezna-
nie podatkowe można:

- po sprawdzeniu, czy wszystko 
się zgadza zaakceptować bez zmian

- zmienić (np. w zakresie wybo-
ru formy opodatkowania: wspólnie 
z małżonkiem lub jako osoba samot-
nie wychowująca dzieci; wskazania 
nr KRS wybranej organizacji pożytku 
publicznego, której chce przekazać 
1 proc. podatku; uzupełnić o kwotę 
odliczenia darowizny czy poniesio-
nych wydatków na cele rehabilitacyj-
ne czy korzystanie z Internetu, wpłat 
dokonanych na indywidualne konto 
zabezpieczenia emerytalnego; zmie-
nić numer rachunku bankowego do 
zwrotu nadpłaty)

- nic nie robić – wówczas z dniem 
30 kwietnia zeznanie przygotowane 
przez KAS zostanie automatycznie za-
akceptowane, co będzie równoznaczne 
ze złożeniem przez podatnika rozlicze-
nia rocznego (chyba, że podatnik roz-
liczył się w inny sposób) 

- odrzucić i rozliczyć się 
samodzielnie.

W przypadku posiadania w reje-
strach Szefa KAS danych kontakto-
wych podatnika (e-mail, nr telefonu) 
podatnicy otrzymają automatycznie 
wiadomość o sporządzonym zeznaniu 
podatkowym.

Jeśli rozliczenie zostanie zaak-
ceptowane automatycznie, a podatnik 

nie uiści podatku, urząd skarbowy 
musi go o tym poinformować w ciągu 
miesiąca od upływu terminu zapłaty.

Znowelizowane przepisy wpro-
wadzają także inne korzyści dla po-
datników. -Wszyscy rozliczający się 
w formie elektronicznej będą szyb-
ciej otrzymywać zwrot nadpłaconego 
podatku. Okres ten uległ skróceniu 
z 90 dni do 45 dni.  -Liczba podatni-
ków korzystających z elektronicznej 
formy składania PIT - ów z roku na 
rok wzrasta. Mamy nadzieję, że no-
wy system spowoduje jeszcze większe 
zainteresowanie taką formą rozliczeń 
– mówi naczelnik Urzędu Skarbowe-
go w Olkuszu Jacek Kołodziejczyk. 

W przypadku PIT – ów składa-
nych w wersji papierowej termin zwro-
tu pozostaje taki sam i wynosi 90 dni.

Aplikacja „Twój e – PIT” będzie 
dostępna na Portalu Podatkowym od 
15 lutego 2019 r. Każda osoba ko-
rzystająca z systemu zostanie zwery-
fikowana przez system na podstawie 
imienia, nazwiska, numeru PESEL 
oraz danych z ubiegłorocznego rozli-
czenia. - Usługa jest całkowicie bez-
pieczna. Nowe elektroniczne zeznanie 
podatkowe jest przejrzyste, czytelne 
i proste w obsłudze – dodaje Jacek 
Kołodziejczyk.

Osoby niezainteresowane nowym 
systemem będą mogły oczywiście roz-
liczyć się „po staremu”, czyli w formie 
e – deklaracji lub w formie papierowej. 
Nie będzie natomiast możliwości spo-
rządzenia zeznania PIT-37 na podsta-
wie wniosku PIT-WZ (o sporządzenie 
zeznania przez US) w dotychczasowej 
formie i zakresie.

Klucze - Osada: tłumiki 
zamontowane 

KLUCZE
Wiola Woźniczko, fot. Velvet Care

Niedawno pisaliśmy o trwającym 
montażu tłumików w kluczewskim 
zakładzie firmy Velvet Care Sp. z o. 
o. Inwestycja była konieczna z uwa-
gi na hałas generowany przez działa-
jącą od kilku miesięcy nowoczesną 
maszynę papierniczą. Wielokrotnie 
w tej sprawie interweniowali w na-
szej redakcji mieszkańcy Klucz. 
Instalację tłumików udało się za-
kończyć szybciej niż początkowo 
planowano.

Jeszcze zanim uruchomiono ma-
szynę opracowano specyfikację tech-
niczną, uwzględniającą m. in. emisje 
hałasu. Jak informują władze spół-
ki, na tej podstawie firma uzyska-
ła wszystkie niezbędne pozwolenia 
na budowę (w tym pozwolenia Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska).

Maszyna rozpoczęła pracę w mar-
cu. - Już na etapie jej budowy zainsta-
lowano serię tłumików akustycznych 
w miejscach tego wymagających. Wy-
liczenia i bieżące pomiary w czasie 
realizacji inwestycji wskazywały, że 
dopuszczalny poziom hałasu nie po-
winien przekroczyć obowiązujących 
norm. Tymczasem w maju 2018 ro-
ku otrzymaliśmy pierwsze sygnały 
od mieszkańców Klucz zaniepokojo-
nych hałasem. W związku z tym nie-
zwłocznie zlecono przeprowadzenie 
dodatkowych badań pomiaru hałasu 
w wybranych 13 punktach miejsco-
wości. Badania, które przeprowadził 
niezależny certyfikowany instytut, 

nie wykazały przekroczenia hałasu 
w porze dziennej, natomiast wyka-
zały przekroczenie normy o 1,7 dB 
w porze nocnej na osiedlu mieszka-
niowym w Kluczach – mówi wicepre-
zes zarządu Velvet Care Sp. z o.o. 
Marek Ściążko.

W zakładzie przeprowadzono 
wówczas badania mocy akustycznej 
wszystkich emitorów nowej instalacji, 
aby określić, które z nich generują 
największy hałas. Okazało się, że pro-
blem dotyczy trzech emitorów. Wów-
czas spółka zwróciła się z zapytaniem 
ofertowym do specjalistycznych firm 
o wykonanie odpowiedniego tłumie-
nia i tym samym zniwelowania hałasu 
uciążliwego dla otoczenia. Ostatecznie 
wybrano rozwiązanie zaproponowane 
przez firmę ENKI Sp. z o.o. z Krakowa, 
która montowała kilka miesięcy temu 
całą instalację nowej maszyny pa-
pierniczej MP7. Inwestycja miała być 
gotowa pod koniec pierwszego kwar-

tału 2019 roku. Okazało się jednak, 
że parce przebiegły znacznie szybciej.

- Udało się w możliwie najkrót-
szym możliwym czasie zakończyć 
montaż i instalację tłumików, by wy-
eliminować hałas pochodzący z nowej 
maszyny papierniczej MP7. Przepro-
wadzone na początku grudnia przez 
niezależny instytut badawczy pomiary 
emisji hałasu potwierdzają, że nowe 
tłumiki są skuteczne i znacząco ob-
niżyły poziom emisji hałasu, który 
obecnie jest wyraźnie poniżej obowią-
zujących norm dla pory dziennej i noc-
nej. W niektórych punktach dźwięk 
pracującej maszyny był tak niski, że 
nie było wręcz możliwości dokonania 
pomiaru, gdyż nie odróżniał się od 
typowych dźwięków ulic – opowiada 
wiceprezes zarządu Velvet Care Sp. 
z o. o. Marek Ściążko.

Za montaż trzech specjalnie skon-
struowanych tłumików (każdy z nich 
waży prawie tonę) spółka zapłaciła 
ponad 250 tys. złotych
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Bukowno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do ww. zmiany Studium

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 39 w związku  z 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 2018 r., poz. 2081) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno  
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/339/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 października 2017 r. zmiana 
Studium, która jest przedmiotem wyłożenia, polega w szczególności na zmianie zapisów tekstu Studium 
w zakresie zasad dotyczących zgodności planów z ustaleniami Studium.

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno wraz 
z Prognozą oddziaływania na środowisko jest w czasie wyłożenia dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta Bukowno oraz na stronie www.umbukowno.pl. Równocześnie informuję, że 
w terminie wyłożenia można zapoznać się z dokumentacją projektu zmiany Studium oraz Prognozy oddziaływania 
na środowisko, w tym z uzgodnieniami i opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 31.12.2018  r.  do 30.01.2019  r. w Urzędzie Miejskim 
w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, pokój nr 21, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna 
nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium oraz Prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie 
się w dniu 17.01.2019 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie.

Uwagi do zmiany Studium mogą składać osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej.

Uwagi do zmiany Studium należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bukowno z podaniem imienia, 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu składającego uwagę oraz oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2019r.

Uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta Bukowno 
w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@umbukowno.pl w terminie j.w.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Bukowno.

    Burmistrz Miasta Bukowno

OGŁOSZENIE
Informujemy, że w dniu 24 grudnia (poniedziałek):
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu będzie nieczynny;

Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur w godzinach od 7:00 do 15:00.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 31 grudnia (poniedziałek)

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu będzie czynny w godzinach
od 7:00 do 15:00;

Kasa Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu będzie czynna w godzinach
od 7:00 do 10:00.

W tym dniu nie będzie możliwości płacenia kartą.

Sekretarz Miasta i Gminy Olkusz
Katarzyna Bożek

Świąteczne spotkanie na rynku
OLKUSZ

Wiola Woźniczko 

Już po raz ósmy mieszkańcy Ol-
kusza przybyli na Świąteczne 
Spotkanie Wigilijne, którego po-
mysłodawcą i organizatorem jest 
poseł Jacek Osuch we współpracy 
ze Stowarzyszeniem „Realne Ma-
rzenia”. Tradycyjnie dla najbardziej 
potrzebujących przygotowano świą-
teczne paczki.

W świąteczny nastrój wprowa-
dził uczestników występ Orkiestry 
Reprezentacyjnej Straży Granicznej. 
Na scenie zaprezentował się także 
Zespół Dziecięcy z Zedermana oraz 
Chór z Parafii Dobrego Pasterza 
w Olkuszu. Mieszkańcy i zaprosze-
ni goście składali sobie życzenia, 
łamiąc się opłatkami poświęconymi 
przez biskupa sosnowieckiego Grze-
gorza Kaszaka. - Życzę wszystkim, 
abyście poruszali się po drogach, 
które będą autostradami ludzkiej 
życzliwości. Aby na tych autostra-
dach nie zdarzały się żadne zatory. 
Szczęśliwego Nowego Roku! – mó-
wił minister infrastruktury Andrzej 
Adamczyk.

Uczestnicy mieli okazje skoszto-
wać tradycyjnych wigilijnych potraw. 
Najbardziej potrzebujący odebrali 
świąteczne paczki. W tym roku wy-
dano ich ponad 600 – najwięcej od po-
czątku wigilijnych spotkań na rynku.

- Po raz kolejny mieliśmy wyjąt-
kową okazję, by wspólnie kolędować 
i połamać się opłatkiem. Setki rodzin 
otrzymały obfite świąteczne paczki, 
a dzieci miały okazję spotkać się ze 
św. Mikołajem. Dziękuję wszystkim 
członkom Stowarzyszenia „Realne 
Marzenia” oraz moim niezawodnym 
współpracownikom, za sprawą któ-
rych nasza Wigilia mogła odbyć się 

z takim rozmachem. Składam po-
dziękowania Dyrektor ZDZ Olkusz 
Pani Annie Klatt i młodzieży z klasy 
mundurowej za zabezpieczenie Wigi-
lii. Dziękuję za życzliwość i wsparcie 
UMiG Olkusz, MOK-owi, MOSiR-owi 
oraz Policji, Straży Miejskiej i Spółce 
Nowy Szpital. Jednak największe wy-
razy uznania kieruję do naszych dar-
czyńców. Jest Was tak wielu, że nie 
sposób wszystkich wymienić. Zapew-
niam jednak o swojej wdzięczności, 
szacunku i pamięci – tak świątecz-
ne spotkanie podsumował poseł Ja-
cek Osuch.

Kolejne świąteczne spotkanie już 
za rok.

Szanowni Mieszkańcy 
Miasta i Gminy Olkusz

w związku z licznymi zapytaniami  kierowanymi do Urzędu informujemy, 
że numer rachunku bankowego, na który można  wnosić opłatę za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi  
nie uległ zmianie. 

Opłaty w dalszym ciągu można wnosić:
- w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w dniach i godzinach pracy 

Urzędu;
- na rachunek bankowy 88 1240 2294 1111 0010 4938 9482;

- u inkasenta (w przypadku sołectw).

Jednocześnie przypominamy, że
27 grudnia 2018 r. upływa termin wniesienia opłaty z tytułu 

gospodarowania odpadami  
komunalnymi za IV kwartał 2018 r. 

Szczegółowe informacje,  w tym obowiązujące stawki opłat oraz har-
monogramy wywozu odpadów w roku 2019  dostępne są na stronie 

Internetowej  Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (www.umig.olkusz.pl) 
w zakładce Zasady Gospodarki Odpadami.

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
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Ci których kochamy ,nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność.

Najszczersze wyrazy 
współczucia, żalu i smutku

z powodu śmierci

Taty
Burmistrzowi Miasta Bukowno

Mirosławowi 
Gajdziszewskiemu

składają

Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Lidia Gądek

Radny Rady Powiatu w Olkuszu
Tomasz Bargieł

Święta dla biednych i samotnych 
OLKUSZ

Piotr Kubiczek 

Wieczerze wigilijne to stały punkt 
obchodów Świąt Bożego Narodze-
nia. Wśród tych wyjątkowych spo-
tkań są takie, które chwytają za 
serce szczególnie mocno. Z pew-
nością należy do nich zaliczyć tę 
w olkuskim Caritasie, która na za-
proszenie Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Olkuszu co roku gromadzi 
dziesiątki potrzebujących i samot-
nych. Tutaj przesłanie Dobrej Nowi-
ny nabiera dosłownego znaczenia.

Historie osób, które decydują się 
zasiąść przy świątecznym stole przy 
ulicy Żuradzkiej są bardzo różne. Jed-
nym w życiu nie wyszło przez nałogi, 
inni zrezygnowali z dostatku na rzecz 

bycia „wolnym”, a jeszcze inni - opusz-
czeni przez najbliższych - zostali sami. 

- W tym szczególnym czasie zrób-
my wszystko, aby być takimi, jak uczą 
nas wydarzenia z Betlejem. Bądźmy 
dla innych, starając się przy tym zmie-
nić swoje życie. Okres świąt to dobry 
czas na pojednanie z najbliższymi, 
czy sąsiadem. Jeśli coś zmieniać, to 
właśnie przy tej okazji – mówił z prze-
słaniem ks. Tomasz Folga, dyrektor 
Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Na wieczerzy nie zabrakło też 
księdza dziekana Henryka Chmieły 
oraz proboszcza parafii św. Andrzeja 
ks. Mieczysława Miarki. Gospodarzy 
miasta reprezentowała wiceburmistrz 
Bożena Krok, natomiast na czele de-
legacji olkuskiego OPS-u stanęła kie-
rownik ośrodka Jadwiga Odrzywolska. 
W tym roku uczestnikami Wigilii byli 

również seniorzy z Dziennego Domu 
Opieki, który w ostatnim czasie ofi-
cjalnie rozpoczął swoją działalność.

Po odczytaniu fragmentu z Pisma 
Świętego i kolędzie „Wśród nocnej ciszy” 
nadszedł czas na łamanie się opłatkiem 
– symbolem braterstwa. Z wielu oczu po-
płynęły łzy, a najczęściej życzono sobie 
zdrowia. Z jednej strony mało oryginal-
ne, ale z drugiej, jeśli komuś w jakimś 
momencie życia coś nie wyszło, to wła-
śnie dobre zdrowie jest podstawowym 
gwarantem dążenia do zmian.

Być może środowa wieczerza rzeczy-
wiście będzie dla niektórych impulsem 
do życiowych zmian, bo w wielu przy-
padkach poprawa warunków i komfortu 
życia nie wymaga cudów. Czasem wy-
starczy nieco chęci i silnej woli, bo z nało-
gów i problemów da się wyjść. Potrzebna 
jest jednak konkretna motywacja.

Nieco inaczej wygląda natomiast 
sytuacja z osobami samotnymi. Wie-
le z nich jest już w podeszłym wieku 
i same nie są w stanie sobie pomóc. 
Iskierką do lepszej, pogodnej sta-
rości ma być jednak Dom Senior+, 
który zapewnia swoim podopiecznym 
fachową opiekę i daje namiastkę 
rodziny. A jak wiadomo, Boże Na-
rodzenie to święto rodziny – sym-
bolicznej, tej biblijnej, ale i każdej 
innej na świecie.

- Po raz kolejny dziękujemy 
wszystkim osobom zaangażowanym 
w organizację naszej wieczerzy, od 
sponsorów, przez siostrę Irenę, aż po 
panie przygotowujące wigilijną strawę. 

Ta wigilia i ten dom seniora na 
piętrze to kolejny piękny prezent pod 
choinkę – dodał ks. Folga.

KO N D O L E N C J E  I  P O D Z I Ę KO WA N I A

KO N D O L E N C J E  I  P O D Z I Ę KO WA N I A

Ceny prądu 
porażą 

samorządy 
POWIAT

Jakub Fita 

Od kilku miesięcy mówi się o tym, 
że ceny prądu w najbliższym cza-
sie mają ostro poszybować w górę. 
Choć komunikaty w tej sprawie są 
sprzeczne, podwyżki mogą objąć za-
równo przedsiębiorców, jak i klien-
tów indywidualnych. Niezależnie od 
wysokości podwyżek, po kieszeni 
już teraz dostają samorządy, które 
zawierają kontrakty z dostawcami 
energii na kolejny rok.

Ogólnopolskie media od wielu 
tygodni huczą o tym, że w przyszłym 
roku czekają nas spore podwyżki 
kosztów związanych z energią elek-
tryczną. Wynika to między innymi 
z rosnących cen węgla, na którym 
oparta jest nasza energetyka oraz 
z wysokiego wzrostu cen upraw-
nień do emisji dwutlenku węgla do 
atmosfery. Jak wynika z szacunków 
Instytutu Energetyki Odnawialnej, 
najwyższe hurtowe ceny i taryfy dla 
wszystkich grup odbiorców mają 
zostać wprowadzone po 2020 ro-
ku. Zdaniem fachowców, ceny za 
prąd rosnąć będą aż do 2030 roku.

Eksperci nie są jednak jed-
nomyślni co wysokości przyszło-
rocznych podwyżek. Prognozy 
dotyczące gospodarstw domowych 
oscylują od 15% do 30%. W jeszcze 
gorszej sytuacji mogą znaleźć się 
przedsiębiorcy, którzy mogą pła-
cić nawet o kilkadziesiąt procent 
więcej. Wzrost cen bez wątpienie 
uderzy też po kieszeni jednostki 
samorządu terytorialnego, które 
nierzadko stracą grube miliony. 
Droższy prąd oznacza bowiem wyż-
sze ceny oświetlenia ulic i miejskiej 
infrastruktury oraz rosnące kosz-
ty funkcjonowania szkół, urzędów 
i innych placówek finansowanych 
z gminnych budżetów. 

W okresie jesiennym rozstrzy-
gane są przetargi dotyczące dosta-
wy energii elektrycznej na przyszły 

rok. Jednym z problemów, z jakimi 
muszą się teraz zmierzyć wójtowie 
i burmistrzowie, jest znalezienie 
dodatkowych środków na rachun-
ki za energię. Ceny na przyszły 
rok proponowane przez oferentów 
nie napawają bowiem optymizmem. 
Gmina Olkusz na zakup energii 
elektrycznej wyda w przyszłym ro-
ku co najmniej 1 mln 768 tys. zł. 
Planowana kwota na ten cel, opar-
ta na kosztach dotychczasowego 
zużycia, wynosiła maksymalnie 1 
mln 150 tys. zł.

Podobnych przykładów jest 
więcej. Gmina Bolesław na oświe-
tlenie ulic i budynków stanowią-
cych własność samorządu będzie 
musiała wydać ponad 765 tys. zł, 
podczas gdy wstępne szacunki do-
tyczące finansowania tego zamó-
wienia mówiły o kwocie 530 tys. zł. 
Część samorządów z naszej okoli-
cy zawarła w przeszłości kilkulet-
nie kontrakty na dostawy energii 
elektrycznej, w związku z czym ich 
sytuacja jest nieco lepsza. Nie wia-
domo jednak, czy wzrost kosztów 
nie spowoduje zmiany wartości już 
wynegocjowanych stawek.

Sposobem na chociaż czę-
ściowe złagodzenie negatywnych 
skutków podwyżek mogłoby być 
stworzenie wspólnej grupy zaku-
powej składającej się ze wszystkich 
samorządów z terenu naszego po-
wiatu. Pozwoliłyby to uzyskać lep-
sze warunki cenowe, nieosiągalne 
dla samodzielnych podmiotów. Jak 
przyznają olkuscy samorządowcy, 
w przeszłości próbowano już ta-
kiego rozwiązania. Na przełomie 
2011 i 2012 roku, z inicjatywy Sta-
rostwa Powiatowego w Olkuszu, 
przy udziale 6 gmin podjęto roz-
mowy i wstępne działania zmierza-
jące do wspólnego zakupu energii 
elektrycznej w drodze przetargu 
nieograniczonego. Negocjacje za-
kończyły się jednak fiaskiem. Może 
teraz nadszedł właściwy moment, 
aby powrócić do tej koncepcji?
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Osiem dni przed kalenda-
rzową Wigilią, gospodarz miasta 
zaprosił wszystkich mieszkań-
ców i gości na starówkę, gdzie 
poczuć można było magię zbli-
żających się świąt. Mimo że 
plenerowa wigilia miała się roz-
począć o godzinie 13, to jednak 
na rynku mieszkańcy zaczęli się 
gromadzić znacznie wcześniej. 
Nie zawiedli się, bowiem już od 
południa ze sceny dochodziły 
głosy kolęd i pastorałek, a za-
pach wigilijnych potraw dało 
się wyczuć z daleka. Zanim po-
płynęły życzenia, koncert dała 
Olkuska Reprezentacyjna Or-
kiestra Dęta pod batutą Wie-
sława Drygały.

- Chciałbym, aby to spotka-
nie było pięknym rozpoczęciem 
niezwykłego w roku czasu – peł-
nego radości i świątecznej ma-
gii. Niech te dni napełnią nas 
siłą do stawiania czoła kolejnym 
wyzwaniom w 2019 roku. Życzę 
wszystkim mieszkańcom, aby 
dobre zdrowie, radość i spełnie-
nie najskrytszych marzeń towa-
rzyszyły każdego dnia – mówił 
burmistrz Piaśnik.

Bożonarodzeniowe życzenia 
uczestnikom Wigilii złożyli też 
posłowie Lidia Gądek i Jacek 
Osuch, wicestarosta Bogumił 
Sobczyk, radny sejmiku An-
drzej Wójcik oraz Przewodni-
czący Rady Miejskiej Łukasz 
Kmita. W klimat świąt wpro-
wadził mieszkańców miasta 
dziekan ks. Henryk Chmieła. 
Kapłan pobłogosławił opłatki 
będące symbolem pojednania.

Świąteczną atmosferę do-
pełniły efektowne iluminacje 
i świąteczne stragany oraz wy-
stępy młodzieży ze szkół pod-
stawowych z Olkusza, Osieka, 
Sieniczna, Żurady i Kosmolo-
wa, podopiecznych Ogniska 

Muzycznego DodiArt oraz wo-
kalistek Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Pod sceną można było 
podziwiać najpiękniejsze szopki 
bożonarodzeniowe, a przy cho-
ince zlokalizowano zagrodę św. 
Mikołaja, który do Olkusza do-
tarł z całym zaprzęgiem – z elfa-
mi i reniferami. Niezwykły gość 
chętnie pozował do zdjęć, a naj-
młodsi chętnie odwiedzali też 
manufakturę bombek, gdzie po-
wstawały najróżniejsze ozdoby 
choinkowe.

To nie wszystko, bowiem na 
stoisku Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu można było wyloso-
wać choinkę, ręcznie wykona-
ną bombkę, kalendarze oraz 
pierniki, natomiast w namiocie 
FIBER – otrzymać gwiazdę be-
tlejemską. Było ich pół tysiąca, 
a jak się okazało chętnych do 
ich posiadania znaczenie więcej. 
Oczekującym w długiej kolejce 
dobrze służyło ognisko przyjaźni 
rozpalone przez niezawodnych 
harcerzy.

Wigilia to nie tylko opłatek, 
życzenia i prezenty. Wigilia to 
również szczególny dzień, w któ-
rym pamięta się o tych, którym 
na co dzień z różnych względów 
wiedzie się nieco gorzej. Stąd nie 

tylko gorący poczęstunek, ale 
także paczki z żywnością przy-
gotowane dla potrzebujących 
mieszkańców. Za ich dystrybu-
cję odpowiedzialni byli ucznio-
wie Szkoły Mundurowej oraz 
Związek Strzelecki Strzelec. 
W paczkach znalazły się najpo-
trzebniejsze produkty, mające 
być namiastką godnego świę-
towania narodzin Syna Bożego.

Przy okazji niedzielnej wi-
gilii, nie można też zapomnieć 
o straganach ze świątecznymi 

stroikami i pomysłami na pre-
zenty, o jakie zadbały lokalne 
stowarzyszenia oraz Koła Go-
spodyń Wiejskich. 

Organizatorami Wigilii 
Mieszkańców na olkuskim ryn-
ku był Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Olkusz Roman Piaśnik przy 
współpracy z Miejskim Ośrod-
kiem Kultury oraz Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. 
Wsparcia udzieliły Ośrodek Po-
mocy Społecznej, olkuskie para-
fie, firmy, stowarzyszenia oraz 
instytucje z gminy Olkusz.

Organizację Wigilii wsparli:

ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Olkuszu
Zygmunt Solecki PPUH Eksport-Import MALBOX w Osieku
PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o. w Olkuszu
Zakłady Górniczo-Hutnicze “BOLESŁAW” w Bukownie
Aleksandra i Jarosław Grabowscy z Olkusza
Huta Cynku “Miasteczko Śląskie” S.A. w Miasteczku Śląskim
BOLTECH Sp. z o.o. w Bukownie
MTD Mariusz Dziura Spółka Jawna w Olkuszu
INTERMAG Sp. z o.o. w Olkuszu
Przedsiębiorstwo DUHEN z Olkusza
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych FIRMUS Sp. z o.o. w Olkuszu
Zbigniew Kwinta Przedsiębiorstwo Usług Transportowych i Komunalnych w Olkuszu
KAROLINEX-RECYKLING Karolina Kocyba w Olkuszu
ZRB Paciej Sp. z o.o. w Olkuszu
Janusz Woszczek z Olkusza
Szumera Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w Zimnodole
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu S.A.
MARO Centrum Logistyczno-Magazynowe Roman Chłosta w Olewinie
Zajazd „Pan Tadeusz” Karolina Brzozowska w Kogutku
Firma „KOSMO-TRANS” Wojciech Piaśnik w Kosmolowie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe GAMEX Grzegorz Żurek w Osieku
IMPERIAL S.C. Maciej Piaśnik, Eugeniusz Kozłowski w Olkuszu
PHU EKO Tomasz Borecki, Adam Pasek Sp. J. w Olkuszu
Pomierny Grzegorz Ryszard Olkusz
Stacja Paliw Julian Kowalczyk w Olkuszu
AB Media Sp. z o.o. w Chrzanowie
ABAK Andrzej Krok i Andrzej Blehm Sp. Jawna w Olkuszu
PAKOREX Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w Osieku
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PRO-BET Sp.  Jawna Stanisław Babiuch, 
Jarosław Majda w Olewinie
Agencja Ochrony Osób i Mienia KARO Sp. z o.o w Bukownie
Kurier Team 2000 Transport-Spedycja Chłosta Stanisław w Olkuszu
Firma Handlowo-Usługowa UNIWERSAL Cioch Zbigniew w Zimnodole
FHU MAX-TRANS Gospodarka Odpadami w Olkuszu
FHU AMPLIZ Józef Cygankiewicz w Olkuszu
Biuro Poselskie Posłanka na Sejm RP Lidia Gądek
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Olkuszu
PPUH SUPRON-1 Sp. Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota w Olkuszu
Beata i Artur Sokołowie
Restauracja Batorówka
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ŁUKA” Łukasz Szlęzak
Restauracja Capri
Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu
Piekarnia EMK Marek Kiełtyka
Złoty Róg w Olkuszu
Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu
Liceum Ogólnokształcące „Mundurowe” w Olkuszu
Pan Grzegorz Lipiński ze Związkiem Strzeleckim Strzelec
Grafpress Łukasz Kajda
Dostawca światłowodu FIBER
Lodowisko Silver ICE
Hufiec ZHP Komenda Olkusz (Mieczysław Staszowski)
Carrefour Olkusz
HURTOWNIA SPOŻYWCZA ILZA SJ

Wigilia Mieszkańców
Piotr Kubiczek 

Na olkuskim rynku czuć świąteczną atmosferę. Wszystko za sprawą 
Wigilii Mieszkańców, na jaką zaprosił lokalną społeczność burmistrz 
Roman Piaśnik. Oprócz życzeń i koncertu bożonarodzeniowego, nie 
zabrakło degustacji potraw, jarmarku oraz manufaktury bombek. Na 
starówce pojawił się też św. Mikołaj z zaprzęgiem reniferów.
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P O D Z I Ę K O W A N I A

Kto posprząta harcówkę? 
OLKUSZ

Wiola Woźniczko 

Teren po dawnym ośrodku harcer-
skim na olkuskim osiedlu Piaski, 
popularnie zwany harcówką, jest 
chętnie odwiedzany przez space-
rowiczów. Niestety, nie wszyscy 
bywalcy tego miejsca potrafią do-
cenić walory przyrody, zostawia-
jąc po sobie masę śmieci. Ostatnio 
w tej sprawie interweniowała w na-
szej redakcji mieszkanka Olkusza.

- Od dłuższego czasu z żalem obser-
wuję, w jaki sposób została zaniedbana 
dawna harcówka. Ze względu na ścież-
ki, które tam powstały, to idealny teren 
na spacery, zarówno z dziećmi, jak i na-
szymi psimi pupilami. Niestety, z roku 
na rok las ten wygląda coraz gorzej, co 
widać na zdjęciach zrobionych klika dni 
temu. Przybywa w nim śmieci w posta-
ci szklanych butelek po alkoholu i opa-
kowaniach po sokach. Od roku jestem 
posiadaczką psa i sporo wolnego czasu 
spędzam na tych terenach. Niestety, 
z przykrością muszę stwierdzić, że las 
ten zaśmieca nasza młodzież. To ona 
w okresie wiosenno - letnim jest stałym 
bywalcem tych lasów, które systema-
tycznie zaśmieca. Nie mam nic prze-
ciwko temu, że spędza tam czas. Dziwi 
mnie tylko, że ma ochotę siedzieć w tym 
śmietniku - pisze nasza Czytelniczka, 
proponując jednocześnie, aby władze 
miasta zorganizowały akcję sprząta-
nia terenu dawnej harcówki, np. przez 
uczniów olkuskich szkół.

Temat zaśmieconej harcówki po-
jawiał się już na naszych łamach. 
Trzy lata temu mieszkańcy apelowali 
do władz miasta - właściciela terenu, 
o posprzątanie i zagospodarowanie te-
go miejsca. Wówczas padł pomysł, aby 

zrobić tam plac zabaw i zamontować 
ławki. W magistracie uznano, że huś-
tawki czy obiekty małej architektury 
w miejscach położonych na uboczu 
są bardziej narażone na dewastacje. 
Władze miasta obiecały jednak, że te-
ren zostanie uprzątnięty. Niestety, jak 
widać na zdjęciach z początku grud-
nia, wandali odwiedzających dawną 
harcówkę jest sporo.

-Żal patrzeć, jak ten piękny teren 
jest niszczony przez nas samych. Jeśli 
dalej to pójdzie w tym kierunku, nie-
długo nie będzie można tam wejść, aby 
korzystać z uroków przyrody. Mamy 
piękny rynek i ładne ulice, dlatego 
wierzę, że władze nie pozostawią tego 
tematu bez reakcji. Wizytówką miasta 
nie powinien być sam rynek, bo prze-
cież las to płuca Olkusza. którymi całe 
nasze miasto oddycha. Dbajmy o na-
sze wspólne dobro, jakim jest przyro-
da – apeluje olkuszanka.

Olkuski burmistrz Roman Piaśnik 
podkreśla, że dbanie o czystość mia-
sta i gminy to jeden z jego priorytetów. 
- Zależy nam, aby w całym mieście 

i gminie było po prostu czysto. Aby 
tak się stało, mieszkańcy sami muszą 
tego chcieć. Na bieżąco sprawdzamy 
stan ulic, placów; strażnicy miejscy 
kontrolują również nieruchomości 
administrowane przez spółdzielnie 
mieszkaniowe, zarządców budynków 
wielorodzinnych czy prywatne posesje. 
Teren harcówki w tym roku oraz w po-
przednim był wielokrotnie sprzątany. 
Oczywiście miejsce to teraz również 
zostanie uporządkowane, ale warto, 
by mieszkańcy wiedzieli, że to kosz-
tuje nas wszystkich. Jeśli ktoś spędza 
wolny czas na łonie przyrody, powinien 
pozostawić to miejsce w dobrym sta-
nie – mówi burmistrz Roman Piaśnik.

Czy akcja zaproponowana przez 
naszą Czytelniczkę zostanie zorga-
nizowana? W magistracie zwracają 
uwagę, że akcje sprzątania świata 
organizowane są regularnie i nieste-
ty cieszą się coraz mniejszym zainte-
resowaniem. - W 2018 roku do akcji 
sprzątania świata zgłosił się jedynie 
zarząd osiedla Pomorzany, a infor-
macje o akcji były przesłane m. in. do 

wszystkich zarządów osiedli i sołectw, 
szkół. W każdym roku zabezpieczamy 
w budżecie pieniądze na tego typu 
przedsięwzięcia. Nie możemy wyma-
gać, aby dzieci sprzątały po nas cały 
czas. Raz już odbyło się sprzątanie 
terenów harcówki ze szkołami w ra-
mach dużej akcji. Jeżeli komuś leży 
to na sercu, to może niech spróbuje 
samodzielnie zorganizować podobne 
przedsięwzięcie - my zawsze pomo-
żemy. W przyszłym roku z pewnością 
teren ten będzie regularnie sprząta-
ny, choć nie jest dobrze składać takie 
deklaracje, bo wtedy osoby śmiecące 
w ogóle nie mają powodu, by sprzą-
tać po sobie. Po co, skoro Urząd i tak 
posprząta? - odpowiada rzecznik pra-
sowy Urzędu Miasta i Gminy Olkusz 
Michał Latos.

Magistrat apeluje - każdy, kto jest 
świadkiem podrzucania śmieci, bądź 
zauważa śmieci wyrzucane w miej-
scach publicznych (także w lesie i nad 
rzekami) proszony jest o kontakt ze 
Strażą Miejską – tel. 32 647 89 00 
(pn.– pt. 6:30-21:30, sob. 7:00-15:00) 
lub z Policją.

Zdjęcie z początku grudnia nade-
słane przez naszą Czytelniczkę

XXX-lecie 
Zespołu Szkół 

Specjalnych 
OLKUSZ

ZSS w Olkuszu 

Obchody naszego Święta rozpoczę-
ły się dnia 12.12.2018 r. uroczystą 
Mszą Św. w intencji pracowników, 
uczniów i rodziców, w kościele Mak-
symiliana Marii Kolbego w Olkuszu.

Główna uroczystość odbyła się 
dnia 13.12.2018 r. w Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Olkuszu. Patronat nad 
naszą imprezą objął Starosta Powia-
tu Olkuskiego. Zaszczyciło nas swoją 
obecnością wielu wspaniałych gości 
m.in. władze lokalne, dyrektorzy szkół, 
placówek, przyjaciele, emerytowani 
nauczyciele oraz nasi przyjaciele. By-
ły gratulacje, życzenia, kwiaty i wiele 
wspomnień.

Po zakończeniu oficjalnej czę-
ści, mogliśmy podziwiać naszych 
uczniów, rodziców i nauczycieli 
w bajkowym przedstawieniu jaseł-
kowym. Innowacyjny sposób przeka-
zu treści spowodował, że mogliśmy 
dotknąć magii świąt i choć na chwi-
lę poczuć się dziećmi. Artyści swym 
występem podbili serca publiczno-
ści. Niejednej osobie zakręciła się 
łezka w oku. Całość dopełniła pięk-
na scenografia.

Nie obyło się również bez jubi-
leuszowego tortu, który zachwycił 
nie tylko bajkowym wyglądem, ale 
i smakiem. Pokrzepieni Jasełkami, 
mogliśmy rozsmakować się w wy-
kwintnych potrawach, specjalnie na 
ten dzień przygotowanych przez ro-
dziców i nauczycieli.

Podczas imprezy nastąpiło rów-
nież uroczyste wręczenie nagród w po-
wiatowym konkursie plastycznym pod 
hasłem ,,Bombka choinkowa”.

Zespół Szkół Specjalnych składa 
serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy zaangażowali się w przygotowa-
nie i realizację tego niezwykłego przed-
sięwzięcia, za dar serca, poświęcony 
czas i wspaniałą atmosferę. Szczegól-
nie gorące podziękowania kierujemy 
do sponsorów: Naszych Wspaniałych 
Rodziców, firmie: BELSTAL Sp. z o.o. 
Olkusza, PPU-H BE-TRA z Olkusza, 
ELINTEH z Jaworzna, Piętkatrans.

Pracownicy i klienci drogerii Rossmann w Olkuszu po raz kolejny pokazali, że mają wielkie serca i ogromną chęć po-
mocy potrzebującym. Dzięki udziałowi naszego Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu w akcji 
„Pomagamy jak umiemy” możemy wspierać wielu naszych podopiecznych.
Firma Rossmann już po raz drugi zorganizowała akcję „Pomagamy jak umiemy”. W pierwszej edycji wsparto 174 in-
stytucje takie jak domy dziecka, schroniska dla zwierząt czy hospicja produktami o wartości 3,5 mln złotych. W tym 
roku do 222 instytucji w całej Polsce trafiły produkty o wartości 5 mln złotych! Jest nam niezmiernie miło, że i my 
znaleźliśmy się w tym gronie.
Jak to się stało? Pracownicy Rossmanna wskazywali organizacje charytatywne ze swojego terenu, które mogliby 
wesprzeć klienci. Następnie internauci wybierali jedną organizację i to właśnie na nią zbierano środki. Klubowicze 
Rossmanna podczas robienia zakupów skanując aplikację Rossmann PL mogli wesprzeć nasze Stowarzyszenie. 
Część kwoty była przeznaczana na cele charytatywne. Akcja trwała od początku roku do końca października.
Za zebraną kwotę Rossmann przekazał nam środki higieny osobistej i  chemię gospodarczą. Pierwszy transport 
o wartości 13 859,97 zł trafił do nas latem. Wszystkie produkty przekazaliśmy naszym podopiecznym. 
Niedawno otrzymaliśmy drugą pulę produktów, tym razem za 18 682,92 zł.

Dziękujemy jak umiemy!

Szczególne podziękowania kierujemy do pracowników drogerii Rossmann 
w Olkuszu za wskazanie naszego Stowarzyszenia oraz internautów, którzy 

w głosowaniu obdarzyli nas największym zaufaniem. Razem mogliśmy wesprzeć 
osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
fantastyczna załoga sklepów Rossmann w Olkuszu oraz klienci sklepów - to dzięki 

ich wielkim sercom otrzymaliśmy tak potrzebne rzeczowe wsparcie o łącznej 
wartości 32 542,89 zł! 

To wszystko dzięki WAM! Dziękujemy, że pomagacie nam pomagać!

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Miser w Olkuszu

Z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia życzymy 

pracownikom Rossmanna - zwłaszcza 
tym z Olkusza - wszystkiego, 

co najlepsze!  Spokojnego czasu 
w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Świąt 
dających radość i odpoczynek, pełnych 

niespodziewanych prezentów  oraz 
nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze 
lepszy niż ten, który właśnie przemija.
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Za nami rok pełen emocji, radości i wzruszeń, w którym obchodziliśmy 20-lecie Schneider Electric Industries 
Polska Sp. z o.o. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby rok jubileuszowy były wyjątkowy i niezapomniany. Mamy 
nadzieję, że każdy z Państwa odnalazł w wydarzeniach minionego roku coś dobrego dla siebie. Dziękujemy 
wszystkim za obecność na obchodach jubileuszu i wszystkie dobre słowa, które potwierdzają sens naszej 
pracy. Jednocześnie w imieniu zarządu firmy składamy serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę 
wszystkim pracownikom, współpracownikom zakładu w Bukownie. Życzymy Państwu poczucia zadowolenia 
płynącego z satysfakcji pracy w nieustannie rozwijającym się i modernizowanym zakładzie oraz spełnienia 
planów, szczęścia w życiu osobistym oraz wszelkiej pomyślności na gruncie zawodowym oraz rodzinnym. 

W naszej firmie stawiamy nie tylko na produkcję na najwyższym poziomie. Najbardziej zależy nam na 
pracownikach – w 2009 roku zostaliśmy wpisani na Złotą Listę Pracodawców Państwowej Inspekcji Pracy. 
W konkursie PIP zdobyliśmy pierwsze miejsce w kraju. W 2013 roku otrzymaliśmy nagrodę PIP w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa pracy. Nasi pracownicy chętnie angażują się w akcje charytatywne, w które włącza 
się firma, jak Szlachetna Paczka czy LULI. Wspieramy regularnie dzieci z terenu Bukowna oraz okolicznych 
miejscowości poprzez współpracę z przedszkolami, szkołami i świetlicami środowiskowymi oraz wszelkie 
lokalne inicjatywy za co zostaliśmy nagrodzeni „Różą Biznesu” przez Burmistrza Miasta Bukowno”.

Szanowni Państwo!

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia  
życzymy wszystkim wielu radosnych chwil,  
głębokich przeżyć oraz serdecznych spotkań  
przy wigilijnym stole, a w Nowym Roku  
realizacji najśmielszych planów. 

Gwiazdkowe granie dla dzieci  
ze „Smykałki”

OLKUSZ
Piotr Kubiczek 

12 512,40 zł - to kwota jaką uda-
ło się zebrać w ramach IX Gwiazd-
kowego Turnieju Charytatywnego, 
co roku organizowanego przez SPR 
Olkusz. Tym razem wydarzenie 
ukierunkowane było na pomoc nie-
pełnosprawnym dzieciom z przed-
szkola „Smykałka”.

„Smykałka” to Przedszkole Te-
rapeutyczne im. A. Ratusińskiej 
w Bukownie. Daje ono możliwość wie-
lotorowego kształcenia dzieci w wieku 
od 2,5 do 9 lat, które mają specjalne 
potrzeby edukacyjne. Do placówki 
uczęszczają dzieci, wymagające wspar-
cia terapeutycznego ze względu na 
niepełnosprawność ruchową lub in-
telektualną. Wykwalifikowani nauczy-
ciele i specjaliści każdego dnia pracują 
nad ułatwieniem startu swoim pod-
opiecznym w kolejne etapy edukacji.

- Pomaganie mamy już we krwi. 
Dlatego nie zastanawialiśmy się długo, 
tylko podjęliśmy decyzję, że tym razem 
wspieramy całe przedszkole, gdzie na 
co dzień uczęszczają wyjątkowe dzieci. 
Wierzymy, że dzięki naszemu turnie-
jowi ich przyszłość będzie lepsza – 
mówił podczas otwarcia niedzielnego 
wydarzenia Marcin Kubiczek, prezes 
Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Olkusz.

Jak zwykle grudniowa akcja cha-
rytatywna składała się z wielu atrakcji. 
Po pierwsze - mecz pokazowy pomiędzy 
Srebrnymi Lwicami, a drużyną Ruchu 
Chorzów. Po drugie - licytacje cennych 
gadżetów sportowych i dzieł sztuki, po 
trzecie - kwesta z puszkami oraz po 
czwarte - atrakcyjne pokazy tańca, 

futbolowego freestyle’u i akrobatyki. 
Wszytko to złożyło się na całość, któ-
ra w wydatnym stopniu pomoże spo-
łeczności bukowieńskiego przedszkola 
w realizacji kolejnego marzenia.

Zanim jednak na parkiecie hali 
olkuskiego MOSiR-u pojawiły się pił-
karki ręczne, publiczność miała okazję 
zapoznać się ze specyfiką „Smykałki”, 
gdzie obok realizacji zajęć w oparciu 
o podstawę wychowania przedszkol-
nego, udzielane jest wsparcie reha-
bilitacyjno-terapeutyczne w postaci 
zajęć rehabilitacyjnych, logopedycz-
nych i psychologicznych. Ponadto 
w placówce prowadzone są zajęcia 
psychostymulacyjne w sali doświad-
czania świata i w sali sensorycznej, 
zajęcia z arteterapii, muzykoterapii 
oraz dogoterapii, a także organizuje 
się warsztaty szkoleniowe dla rodzi-
ców oraz spotkania integracyjno-ak-
tywizacyjne przeznaczone dla rodzin 
z dzieckiem niepełnosprawnym.

- Aby terapia i rehabilitacja mogły 
przynosić efekty, musimy systema-
tycznie doposażać gabinety i sale zajęć 
w specjalistyczny sprzęt dostosowany 
do indywidualnych potrzeb dziecka. 
Obecnie przedszkole stara się pozy-
skać środki na specjalistyczny sprzęt 
i oprogramowanie do pozawerbalnego 
porozumienia się z dziećmi niemówią-
cymi oraz na zakup niezbędnego siedzi-
ska stabilizującego – wyjaśniła Anna 
Wojciechowska, dyrektor „Smykałki”.

Wspomniane siedzisko stabi-
lizujące Baffin Automatic pomaga 
w kształtowaniu prawidłowej pozycji 
podczas siedzenia oraz ułatwia trans-
port dzieci z mózgowym porażeniem 
dziecięcym. To sprzęt, dzięki któremu 
potrzebującym „Smykałkowiczom” ła-

twiej będzie doświadczać, przeżywać 
i funkcjonować w grupie rówieśników.

I właśnie z myślą o jego zakupie na 
boisko wyszły zawodniczki SPR-u i Ru-
chu. Spotkanie miało charakter towarzy-
ski, ale obie strony potraktowały mecz 
na poważnie. Do przerwy, po wyrów-
nanej walce, obowiązywał remis 12:12, 
natomiast po zmianie stron nieco lepiej 
zaprezentowały się gospodynie i to one 
po końcowej syrenie mogły cieszyć się 
z wygranej 27:25. Wynik oczywiście był 
sprawą drugorzędną, a każda przerwa 
w grze została wykorzystana na licytację 
różnych fantów. Dużym wzięciem cieszy-
ły się koszulki i piłki z autografami za-
wodniczek, obrazy autorstwa m.in. Zofii 
i Stanisława Wywiołów, a także ręcznie 
robione ozdoby świąteczne. Tradycyjnie 
już, swoją kopertę z datkami na rzecz 
głównych bohaterów akcji przekazały 
olkuskie szczypiornistki na czele z ka-
pitan zespołu Paulą Masiudą.

- Wielkie podziękowania nie tylko 
dla naszych dziewczyn, ale również dla 
piłkarek Ruchu za to, że przyjęły za-
proszenie i zjawiły się przy Wiejskiej. 
Doceniamy starania i dziękujemy za 

prezenty – zaznaczyła Katarzyna Po-
lak, wiceprezes SPR-u.

Kolejne pieniądze trafiały do pu-
szek, a na parkiecie widzom zapre-
zentowali się mistrzowie sportowego 
tańca towarzyskiego Adrian Mielczarek 
w parze z Anastazją Martyniec, a także 
Maciej Kryska – chłopak, który z piłką 
potrafi robić cuda. Przy okazji Turnieju 
Gwiazdkowego nie mogło także zabrak-
nąć młodych akrobatów reprezentują-
cych UKS Koronę. Dodatkowo w holu 
przy wejściu do hali wolontariusze oraz 
przedstawiciele organizatorów akcji za-
praszali do swoich stoisk, na których 
trwał kiermasz. Wieczorem rozpoczę-
ło się wielkie liczenie. I choć ubiegło-
rocznego rekordu, kiedy to walczono 
o uśmiech Nikosia Mocnego, nie uda-
ło się pobić, to jednak zebrana kwota 
i tak robi wrażenie. Na zakup siedzi-
ska wspólnymi siłami udało się zebrać 
ponad 12,5 tysiąca złotych.

Organizatorami turnieju byli: SPR 
Olkusz, IV LO w Olkuszu oraz Sto-
warzyszenie Dobroczynne Res Sacra 
Miser przy współudziale MOSiR w Ol-
kuszu i Kawiarenki Pod Parasolem.

W wigilijnym 
nastroju

OLKUSZ
Wiola Woźniczko 

Tradycyjnie przed Świętami Boże-
go Narodzenia mieszkańcy osie-
dla Młodych zasiedli do wspólnej 
wigilii. Spotkanie było okazją do 
składania życzeń i podsumowania 
mijającego roku. 

Wzorem ubiegłych lat mieszkańcy 
wspólnie świętowali w gościnnych mu-
rach Szkoły Podstawowej nr 10. Osie-
dlowa wigilia upłynęła pod znakiem 
rodzinnej atmosfery i serdecznych ży-
czeń - Zbliża się Boże Narodzenie, czas 
spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Ży-
czę wszystkim wesołych, spokojnych 
świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku  
– mówił olkuski burmistrz Roman Pia-

śnik. Wśród gości składających miesz-
kańcom życzenia nie zabrakło również 
wicestarosty Bogumiła Sobczyka, prze-
wodniczącego zarządu osiedla Młodych 
Jana Durańskiego, miejskich radnych 
oraz dyrekcji szkół z osiedla Młodych.

Uczestnicy wigilijnego spotkania 
obejrzeli jasełka przygotowane przez 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 10. 
Publiczność chętnie włączyła się do 
wspólnego śpiewania kolęd, a po wy-
stępie gorąco oklaskiwała młodych 
artystów.  Przy świątecznym stole nie 
zabrakło też długich rozmów, bo świą-
teczna kolacja to świetna okazja do 
integracji mieszkańców. Na wigilię 
zaprosił mieszkańców zarząd osie-
dla Młodych.
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Olkuscy seniorzy mają 
swoje miejsce 

OLKUSZ
Piotr Kubiczek 

Olkuski Dom Senior+ mieszczący 
się przy ul. Żuradzkiej oficjalnie 
rozpoczął swoją działalność. W mi-
niony czwartek obiekt przeznaczo-
ny dla trzydziestu seniorów powyżej 
60. roku życia poświęcił ks. biskup 
Grzegorz Kaszak.

Nowo powstała placówka Caritas 
Diecezji Sosnowieckiej została wyposażo-
na dzięki współpracy z Urzędem Miasta 
i Gminy Olkusz. Nieocenione w kwestii 
pozyskania środków było także przystą-
pienie do ministerialnego programu Se-
nior+. Całość inwestycji wycenia się na 
600 tysięcy złotych, a ośrodek powstał 
nad istniejącą już jadłodajnią.

- Niezmiernie się cieszę, że nasze 
wspólne starania zaowocowały po-
wstaniem tego niezwykłego ośrodka. 
Olkuscy seniorzy i ich rodziny otrzy-
mają wsparcie na wysokim poziomie. 
Z całego serca dziękuję wszystkim oso-
bom zaangażowanym w ten projekt, 
który jeszcze raz pragnę podkreślić, 
że ma wielu ojców – mówił podczas 
oficjalnego otwarcia Domu Senior+ 
burmistrz Roman Piaśnik.

Mieszkańcy domu, czyli seniorzy 
60+, będą mogli skorzystać z wielu 
udogodnień. Ośrodek dzienny dyspo-
nuje bowiem 30 miejscami, odpowied-
nio przygotowanymi i dostosowanymi 
do potrzeb osób w podeszłym wieku, 
często borykającymi się z problemami 
zdrowotnymi. Placówka oferuje facho-
wą opiekę w dni powszednie w godzi-
nach 8:00 – 16:00. Obiekt w swoim 
założeniu ma zagwarantować seniorom 

godne warunki do spędzania czasu 
w życzliwej atmosferze i przy udziale 
wykwalifikowanej kadry. Dom Senior+ 
ma być nie tylko oazą spokoju, ale tak-
że ma zachęcać do aktywizacji fizycznej 
i intelektualnej. Wszystko dzięki zróż-
nicowanym warsztatom manualnym 
i technicznym oraz zajęciom rehabili-
tacyjnym prowadzonym na  licencjo-
nowanym sprzęcie. Do tego ośrodek 
zapewnia swoim podopiecznym co-
dzienny obiad, spotkania przy kawie 
i przede wszystkim możliwość przeby-
wania we własnym gronie.

Nabór do placówki wciąż trwa, 
a za jego prowadzenie odpowiedzial-
ny jest Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Olkuszu. To właśnie tam senio-
rzy mogą udać się po skierowanie do 
Domu Senior+. Warunkiem przyjęcia 
do projektu jest jednak taki stopień 
niepełnosprawności, który umożliwia 
seniorom samodzielne wykonywanie 
podstawowych czynności. Kierowni-
kiem placówki jest Martyna Wojdyła.

Ośrodek gwarantuje seniorom nie 
tylko opiekę stacjonarną, ale też za-
pewni swoim podopiecznym wyjazdy 
integracyjne, do Pieskowej Skały i in-
nych zakątków południowej Polski.

- Tworzenie takich miejsc jest 
działaniem dla dobra wspólnego na te-
raz i na przyszłość, bo przecież kiedyś 
i my, dzisiaj ludzie pracujący, zesta-
rzejemy się. Niech ta placówka przyno-
si wiele satysfakcji, dobrych spotkań 
i inicjatyw, a wiem, że seniorzy są nie-
słychanie kreatywni i specjalizują się 
w wielu dziedzinach – zaznaczył Piotr 
Ćwik, wojewoda małopolski.

- Widzimy co się dzieje w naszym 
społeczeństwie. Przybywa nam senio-
rów, w których często drzemie ogrom-
ny potencjał. Takie miejsca jak to, 
mają służyć ku temu, aby ten okres 
życia spędzić w miłej i pogodnej at-
mosferze, u boku ekspertów, którzy 
będą potrafili spożytkować siły i do-
świadczenie swoich podopiecznych – 
dodał biskup Grzegorz Kaszak, który 
w obecności pozostałych gości poświę-
cił rozpoczynający działalność dzienny 
dom pobytu dla seniorów.

Przy okazji otwarcia pierwszego 
takiego obiektu w Olkuszu, z ust dy-
rektora Caritas Polska ks. Marcina 
Iżyckiego padło zapewnienie o pla-
nach stworzenia bliźniaczej placówki 
po drugiej stronie miasta, konkretnie 
przy parafii pw. Dobrego Pasterza na 
osiedlu Słowiki. Budynek przy pleba-
ni jest do zagospodarowania, potrzeba 
jedynie środków finansowych.

Dobra nowina od 
Ochronki Betlejem 

WOLBROM
Ewa Barczyk 

Na 10 dni przed Bożym Narodze-
niem dzieci i młodzież korzystający 
z opieki w wolbromskiej Ochron-
ki „Betlejem”, prowadzonej przez 
siostry Karmelitanki Dzieciątka Je-
zus, z wdzięczności za całoroczną 
pomoc i wsparcie przygotowały dla 
swoich dobroczyńców, sponsorów i 
sympatyków piękne i mądre przed-
stawienie jasełkowe. Symboliczne 
widowisko multimedialne zostało 
zaprezentowane na gościnnej sce-
nie wolbromskiego Domu Kultury.

Są miejsca, gdzie niedostatek nie 
zawsze oznacza wyłącznie brak dóbr 
materialnych. Czasem o wiele więk-
sza bieda, to brak uwagi, poczucia 
bezpieczeństwa, troski. Na szczęście 
są ludzie i miejsca, gdzie potrzebu-
jące ciepła i spokoju dzieci znajdą 
przytulny kąt, przyjaciół i potrzebne 
wsparcie. Od wielu lat takim miejscem 
jest Ochronka „Betlejem” prowadzona 
przez wolbromskie siostry Karmelitan-
ki, pełniąca funkcje swoistej świetli-
cy środowiskowej, gdzie dzieci mogą 
odrobić lekcje i spędzić bezpiecznie 
popołudnie po szkole.

Doroczne, przygotowane z wiel-
kim zaangażowaniem w Ochronce 
jasełka zazwyczaj są nie tylko przy-
pomnieniem historii narodzenia Pana 
Jezusa, ale zachęcają do wyciszenia i 
refleksji. Podobnie było i tym razem - 
dzieci pokazały alegoryczne sceny od 
stworzenia świata, przez grzech pierw-
szych ludzi i obietnicę odkupienia 
złożoną ludziom przez miłosiernego 

Boga - posłanie na świat odkupicie-
la, który zdecydował się przyjąć kru-
chą ludzką postać. Święta, bowiem to 
czas, kiedy budzą się w ludziach cie-
plejsze uczucia nadchodzą szybkimi 
krokami. Chętnie wtedy pomagamy, 
solidaryzujmy się, jesteśmy bardziej 
niż zwykle rodzinni, na chwilę zwal-
niamy tempo życia. Często, działając 
rutynowo, pamiętamy o zwyczajach: 
prezentach, choince, dodatkowym na-
kryciu przy wigilijnym stole, paster-
ce... ale czy pamiętamy, czy w ogóle 
wiemy po co to wszystko? Czy Boże 
Narodzenie nie straciło  w dzisiej-
szych czasach swojego prawdziwego 
sensu? – zastanawiali się widzowie, 
obserwując wędrującą do Betlejem 

brzemienną Maryję, w kontekście wy-
świetlanych w tle dramatycznych scen 
śmierci krzyżowej jej jeszcze nienaro-
dzonego Syna...

Tegoroczne piękne przedstawie-
nie jasełkowe z przesłaniem, które 
pokazały - w podzięce za całoroczną 
pomoc swoim dobroczyńcom - dzieci 
w wolbromskim „Betlejem” było sym-
bolicznym przypomnieniem, że Jezus 
przyszedł na świat, żeby wybawić ludzi 
od konsekwencji grzechu i zła, a jego 
przyjście właśnie dlatego jest dla nas 
prawdziwie dobrą nowiną.



14| 21 grudnia 2018 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

R E K L A M A

TYGODNIK REGIONALNY 
„PRZEGLĄD OLKUSKI”

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

Kolportaż: Przegląd Olkuski kolportowany jest do wszystkich mieszkań i firm w Olkuszu (także na Pomorzanach) oraz do: Klucz, Bogucina 
Dużego, Bogucina Małego, Bolesławia, Braciejówki, Bukowna, Bydlina, Chełma, Chechła, Cieślina, Czubrowic, Golczowic, Gołaczew 
Nadmłynia, Gorenic, Hutek, Gór Bydlińskich, Jangrota, Jaroszowca, Klucz, Klucz Osady, Kolbarku, Kosmolowa, Krążka, Krza, Krzykawy, 
Krzykawki, Krzywopłot, Kwaśniowa, Lasek, Osieka, Michałówki, Pazurka, Podlipia, Przegini, Rabsztyna, Racławic, Rodak, Ryczówka, 
Sieniczna, Starego Bukowna, Sułoszowej, Troksa, Trzyciąża, Ujkowa Nowego, Witeradowa, Wodącej, Wolbromia, Zarzecza, Zawady, 
Zimnodołu, Zedermana, Żurady.

Redaktor naczelny: Dariusz Krawczyk

Redaktorzy:
Wiola Woźniczko – wiola.wozniczko@przeglad.olkuski.pl
Piotr Kubiczek – piotr.kubiczek@przeglad.olkuski.pl

Adres redakcji: 32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 15, 
tel./fax 32 754 44 77, 504 178 786
Internet: www.przeglad.olkuski.pl
e-mail: redakcja@przeglad.olkuski.pl
Przyjmowanie ogłoszeń: Olkusz, ul. Żuradzka 15. 
Wydawca: „AB MEDIA” Sp. z o.o., 
32-500 Chrzanów, ul. Sikorskiego 1 F.
Skład: „AB MEDIA” Sp. z o.o.
Druk: Polska Press Sp. z o.o.

Nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna 

| OLKUSZ, ul. 1000-lecia 1, 
nowy budynek za budynkiem 
administracji, 
telefon - 41 240 13 45.
| WOLBROM, ul. Skalska 22 (Miejsko-
Gminne Centrum Medyczne Wol-Med) 
telefon - 32 644 10 29, 32 644 12 74.

Ogłoszenia 
drobne 

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

KUPIĘ - SPRZEDAM

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

najlepiej. Tel.(512)898278.

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

USŁUGI 
 ǧ FIRMA INTROLIGATORSKA "Jupiter" 

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

 ǧ Naprawa komputerów PC, laptopów, 
tabletów. Tel.(601)623740. Dojazd do klienta.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

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

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

ELEKTROTECHNICZNE

 ǧ Naprawa telewizorów.  
Tel.(791)849525.

FINANSOWO - PRAWNE

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

 ǧ Lombard Tomasz Kiełtyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne 8-20,  

skup i sprzedaż złota, atrakcyjne ceny, 
super warunki. Tel.(512)777884.

OKOLICZNOŚCIOWE

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

do dokumentów w 3 minuty + retusz 
gratis (możliwość dojazdu do klienta). 

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

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

 ǧ WESELA - obsługa muzyczna - DJ, 
prezenter - imprezy okolicznościowe - 

zawodowo. www.pbmuzyka.pl  
Tel.(501)384356.

MOTORYZACJA
 ǧ  OLEJE, FILTRY, AKCESORIA 

I PROFESJONALNE NARZĘDZIA SAMO-
CHODOWE F.H.U. „SWEMOT”, Olkusz, ul. 
Sikorka 21. Tel.(32)6450660, czynne: 8-19.

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

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

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

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

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

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

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

 ǧ POMOC DROGOWA.  
Tel.(695)634005.

NIERUCHOMOŚCI
 ǧ Do wynajęcia obiekt w bardzo dobrej 

lokalizacji, Olkusz, ul. Rabsztyńska (pod 
przedszkole, gabinety lekarskie, biura, 
sklep, mieszkania pracownicze). Tel.
(509)020901.

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

PRACA
 ǧ Przyjmę do biura spedytora na 

transport międzynarodowy, znajomość 
j.angielskiego, również do przyuczenia. 
Tel.(509)259555.

 ǧ Przyjmę kierowcę na transport 
międzynarodowy, C+E, na chłodnie, 

wyjazdy tygodniowe. Tel.(666)352660.
 ǧ Przyjmę kierowcę na transport 

międzynarodowy. Tel.(509)020901.
 ǧ Firma LAS zatrudni pracownika na 

stanowisko sprzedawca. Mile widziane 
doświadczenie w branży.  
Tel.(602)751403, CV na adres: lasolkusz@
op.pl

 ǧ 40 lat, wykszałcenie wyższe eko-
nomiczne, szukam pracy.  
Tel.(693)651057.

 ǧ Poszukuję murarzy, cieśli szalun-
kowych z doświadczeniem do ambitnej 
brygady. Budujemy domy jednorodz-
inne energooszczędne w okolicach 
Krakowa, wschodniego Śląska. 
Warunki do omówienia.  
Tel.(790)282775.

 ǧ Dam pracę dla 4 osób w Szwecji 
(Sztokholm), malarz, szpachlarz, stolarz 

itp. Tel.(785)103038.

RÓŻNE
 ǧ Stoisko nr 3 poleca spodnie polskich 

producentów, nowości spodnie z pola-
rem, kurtki zimowe. Wt., pt. targowisko 
ul. Sławkowska, w sobotę  targowisko 
Bukowno. 

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E
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ZDROWIE i URODA
ALERGOLOG
Agata Piegza-Stępniewska. Centrum Medyczne 
S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 
32 7546222, www.cms5.pl
Monika Godulska. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

CHIRURG
Gabinet Lekarski lek. Tomasz Micorek, chirurg, 
USG jamy brzusznej, USG doppler naczyń. Lecze-
nie chorób żył: leczenie żylaków, „pajączków” 
za pomocą skleroterapii, leczenie owrzodzeń. 
Kompresjoterapia (leczenie niewydolności 
żylnej), konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej. 
Centrum Medyczne, Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 
64. Przyjmuje w środę, piątek od 16.00. Rejestra-
cja telefoniczna 32 645 44 70.
Grzegorz Mocny dr n.med, specjalista chirurg, 
specjalista chirurgii plastycznej Olkusz, ul.  
kr. K Wielkiego 28. Center-Med. Czw. od 17.00. 
Rejestracja tel. 604 979 399, 604 503 799.
Krzysztof Buczkowski. Centrum Medyczne S5, 
ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
Mirosława Buczynowska dr. n. med. specjalista 
chirurgi i  ogólnej .  Wt.  17.00 –  19.00.  
Tel. 604 410 240.
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Laser – usuwanie zmian skór-
nych, leczenie wrastających paznokci, zamykanie 
naczyń.  Olkusz,  u l .  Krakowskie Przed- 
mieście 11/18. Czw. od 17.30. Rejestracja, tel. 
530 88 16 13 po 16.00. www.chirurgiaolkusz.pl
Sebastian Mosiej. Centrum Medyczne S5,  
ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 
32 754 62 22, www.cms5.pl
Sławomir Kaźmierczuk chirurg ogólny, prokto-
log, konsultacje, biopsje, USG jamy brzusznej, 
USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłonnych, 
leczenie ran, zabiegi chirurgiczne, kwalifikacje 
do zabiegów. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 16:00‒19:30.

CHIRURG DZIECIĘCY
Dariusz Majda dr n. med., chirurg dziecięcy. 
Konsultacje, zabiegi chirurgiczne, stulejka, lecze-
nie ran i urazów, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Jeden CZWARTEK w miesiącu 17:20‒19:30.

CHIRURG NACZYNIOWY
Aleksander Czajka. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
Krzysztof Lenkiewicz chirurg naczyniowy. Kon-
sultacje, badanie USG DOPPLER żył i tętnic, dia-
gnostyka miażdżycy, skleroterapia, leczenie 
żylaków. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. CZWARTEK 15:30‒19:30.
Łukasz Szkółka. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

CHIRURG ORTOPEDA
CENTRUM MEDYCZNE Marl ibo-Medica 
w Olkuszu. Specjaliści ortopedii Rejestracja:  
(32) 62 61 731.

Gabinet Urazowo-Ortopedyczny lek. Jacek Piotr 
Osuch, specjalista chirurg ortopeda traumato-
log. Olkusz, Aleja Tysiąclecia 16 (budynek naprze-
ciw szpitala – obok piekarni). Rejestracja tel.  
666 329 480. Przyjmuje: pon, czw. od godz. 15.00 
(zamiennie wtorki).
Kamil Zamarło ortopeda, traumatolog. Konsul-
tacje, USG narządu ruchu, blokady, osocze 
bogatopłytkowe, kwalifikacje do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 15:45‒19:30.
Krzysztof Dziurowicz lek. med., ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21.
Robert Kubat lek. med. ortopeda. NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestra-
cja pon. – pt. Tel. 32 645 12 21.
Serafin Witold lek.med. specjalista ortopeda 
traumatolog, neuroortopeda mgr rehabilitacji 
Olkusz, Krakowskie Przedmieście 11/18 pon., pt. 
Od 17.00. Tel. 32 643 32 12, 606 327 510.

Waldemar Pasich, specjalista chirurgi urazowej 
i ortopedycznej, specjalista medycyny sporto-
wej. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 28 (I piętro nad 
Bankiem, Milenium). Wejście od podwórza. Pon. 
17‒19, czw. 16‒18. Rejestracja tel. 604 489 612.
Wojciech Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

CHOROBY ZAKAŹNE 
Maria Izdebska lek. specjalista chorób zakaźnych 
diagnostyka i leczenie schorzeń wątroby  
Olkusz, kr. K. Wielkiego 64 pok.11/I piętro.Reje-
stracja Tel. 32 645 44 70 pon. – pt. 10.00 –  
19.00, sob. 9.00 – 13.00. 

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

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

Magdalena Sporek-Osołkowska specjalista 
dermatolog. Konsultacje, videodermatoskopia, 
krioterapia, leczenie trądziku, leczenie blizn. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒12:00.

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

DIETETYK 
Centrum Medyczne Marlibo - Medica w Olku-
szu. Gabinet Dietetyczny - diety: odchudzające, 
w alergiach, bezglutenowa, w chorobach i inne. 
Rejestracja: 32 62 61 731.

ENDOKRYNOLOG
Agnieszka Żak-Gołąb. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl.

Beata Bugajska, specjalista endokrynologii i 
chorób wewnętrznych. Przyjmuje: NZOZ 
„AmiMED” ul. Jana Pawła II 30, Olkusz. Rejestracja 
pon-pt, tel. 32 645 12 21.

GASTROENTEROLOG
Łukasz Firkowski specjalista gastroenterolog, 
specjalista chorób wewnętrznych. Konsultacje, 
diagnostyka oraz leczenie chorób przewodu 
pokarmowego: przełyku, żołądka, dwunastnicy, 
jelita cienkiego, grubego, wątroby, trzustki i dróg 
żółciowych. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 15:30‒19:30.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej SKAKANKA 
mgr Ryszard Majewski, Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Tel. 664 159 510 www.skakanka.net

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

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

Janusz Baran, lek. med., specjalista ginekolog-
-położnik. Olkusz, ul. Nowa 13. Wtorek, piątek 
od 15:00. Tel. 514 288 668 pon.-pt. 9.00-19.30.

Małgorzata Jarnot dr n. med., ginekolog i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, lecze-
nie infekcji, antykoncepcja, menopauza, endo-
metrioza, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz,  
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
Co druga ŚRODA 14:00‒17:00.

Małgorzata Mniszek rezydent ginekologii 
i położnictwa. Konsultacje, USG, cytologia, 
wymazy, leczenie infekcji, antykoncepcja, meno-
pauza, endometrioza, kwalifikacja do zabiegów. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. Poniedziałek 16.00‒19.00

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

Zuzanna Gierzyńska specjalista ginekolog i położ-
nik. Konsultacje, USG, cytologia, wymazy, leczenie 
infekcji, antykoncepcja, menopauza, endometrioza, 
kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 9:00‒12:00.

IMMUNOLOG
Elżbieta Papuga- Szela specjalista immunolog 
kliniczny, spec. chorób wewnętrznych. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
PIĄTEK 16:15‒19:30. 

KARDIOLOG
Agnieszka Sikora-Puz. Centrum Medyczne S5,  
ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238,  
32 7546222, www.cms5.pl

Arkadiusz Kaleta, lek. med., kardiolog, specja-
lista chorób wewnętrznych. Olkusz, ul. Krak. 
Przedmieście 11/1. Konsultacje, ECHO SERCA, 
USG, DOPPLER, HOLTER EKG i ciśnieniowy. Przyj-
muje wt., pt. od 16.00. Rejestracja tel. po 17.00. 
Tel. 796 797 112.
Janusz Rogóż specjalista kardiolog, internista, 
lekarz medycyny pracy. Konsultacje, badania 
profilaktyczne, badania kierowców, EKG, ECHO 
serca, USG tętnic szyjnych. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. ŚRODA 
16:30‒19:30.
Katarzyna Cholewa dr n. med., kardiolog. Kon-
sultacje, EKG, ECHO serca. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. CZWARTEK 
12:00‒19:30
Katarzyna Matyjaszczyk-Zbieg. Centrum 
Medyczne S5, ul. K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 
668127238, 32 7546222, www.cms5.pl
Marek Grabka. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63,  Olkusz.  Tel .  668127238,  
32 7546222, www.cms5.pl
Maria Rzemieniuk lek. med. specjalista kardiolog. 
Specjalista chorób wewnętrznych. www.lekarzol-
kusz.pl Rejestracja telefoniczna: 604 052 027.
Paweł Nadrowski specjalista kardiolog. Konsul-
tacje. EKG. UKG (Echo serca). Holter EKG i ciśnie-
niowy. Olkusz, ul. K. Wielkiego 64. Rej. tel.  
602 489 648. www.kardiolog-olkusz.pl
Wioletta Jarzyńska-Kamionka specjalista kar-
diolog, spec. chorób wewnętrznych. EKG, echo 
serca, Holter ciśnieniowy, Holter EKG. Konsulta-
cje. Śr od 15.30. Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 64 
(Gabinety Spec.). Rej. 32 6454470 pn-pt 10‒19.
Wojciech Kwaśniewski, dr n. med., specjalista 
kardiolog. Diagnostyka i  leczenie nadciśnienia 
tętniczego, chorby wieńcowej oraz zaburzeń 
rytmu serca. EKG, Echo serca, Holter EKG, Holter 
ciśnieniowy, Test wysiłkowy na bieżni. Olkusz, ul. 
Kr. K. Wielkiego 28 (I piętro), czw. od godz. 17. 
Tel. 784 099 674.

LARYNGOLOG
Beata Winiarczyk, dr n. med., specjalista laryn-
golog. Kwalifikacje do operacji. Badania okre-
sowe. Centrum Medyczne, ul. kr. K. Wielkiego 64, 
pok. 15, pon. 16.30‒19, śr. 16.30 -19, sob. 10‒12, 
tel. 32 645 44 70.
Elżbieta Stępniewska, lek. laryngolog. Olkusz,  
ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”), tel. 506 312 032, 
32 754 34 64 (po 13.). Pon., czw. 14‒17.
Lidia Liszczyk-Mania specjalista laryngolog 
dziecięcy. Konsultacje dzieci i dorosłych, płukanie 
uszu, płukanie zatok. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 
16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 
15:30‒19:30.
Sylwia Kocierz, dr n. med., specjalista laryngo-
log. Olkusz, ul. Sławkowska 4 („GAL-MED”).  
Tel. 506 312 032, 32 754 34 64 (po 15.). Wt., śr.  
i pt. 17‒19.
Wioletta Kot. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl

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

MEDYCYNA ESTETYCZNA
Medesto, szeroki zakres zabiegów medycyny 
estetycznej. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. K. 
Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30‒19.00, wt. 
8.30‒19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.
Monika Żuchowicz-Gil dr n.med. specjalista 
chirurgii ogólnej, dyplomowany lekarz medy-
cyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów medy-
cyny estetycznej. Laser. Rejestracja tel. 530 88 16 
13. www.chirurgiaolkusz.pl
Paweł Ciuba lek. med., zabiegi z zakresu medy-
cyny estetycznej: wypełnianie kwasem hialuro-
nowym, toksyna botulinowa, osocze bogatopłyt-
kowe, lipoliza iniekcyjna i inne. “Atelier Urody”, 
Olkusz, ul. Bóżnicza 5, tel. 530 788 848.
Studio Venus Expert, Joanna Sułowicz dr n. 
med.,  dermatolog ,  wenerolog ,  lekarz  
medycyny estetycznej. Pełny zakres zabiegów 
medycyny estetycznej. Olkusz, ul. Szkolna 3,  
Tel. 501 310 050.

MEDYCYNA NATURALNA
Pijawki, świecowanie uszu, masaż, bańka próż-
niowa, ogniowa, antycelulitowa. Gabinet „Twoja 
Aura”. Olkusz, Sławkowska 5. Tel. 604 135 486.

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

NEUROCHIRURG
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica 
w Olkuszu. Gabinet neurochirurgiczny. Rejestracja: 
Tel. (32) 62‒61‒731.

Łukasz Janeczko specjalista neurochirurg. Kon-
sultacje, blokady, kwalifikacja do zabiegów, 
leczenie bólu. Przyjmuje: Centrum Medyczne 
„INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestra-
cja tel. 32 479 10 00. Co druga SOBOTA 
9:00‒13:00.

NEUROLOG
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica 
w Olkuszu. Specjaliści neurologii. Rejestracja: Tel. 
(32) 62‒61‒731.
Elżbieta Kulka, specjalista neurolog. Olkusz,  
ul. kr. K. Wielkiego 28, pon. 16‒18. Tel. 603 166 862.
Elżbieta Kulka specjalista, neurolog. Konsultacje. 
Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, 
Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 
10 00. ŚRODA 17:00‒19:30.
Fizjoterapia neurologiczna: udary, urazy, Parkin-
son, SM. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel. 508 451 924. www.fizjoterapiaol-
kusz.pl
Przemysław Puz. Centrum Medyczne S5, ul. K.K. 
Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668127238, 32 
7546222, www.cms5.pl
Renata Mędrek – Januszek, specjalista neurolog. 
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 28, poniedziałki. Reje-
stracja telefoniczna: 501 760 436.

OKULISTA
Anita Lyssek – Boroń, dr n. med. specjalista 
chorób oczu. Szeroka diagnostyka oka (OCT, USG, 
foropter), wieloletnie doświadczenie w chirurgii 
zaćmy, jaskry, siatkówki. Olkusz, ul. Parkowa 9a, 
wt., czw. od 16:30. Rejestracja tel. 606 790 500.
Anna Orlicka-Mosiej. Centrum Medyczne S5, ul. 
K.K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 32 
754 62 22, www.cms5.pl
Diagnostyka i chirurgia oka „OKO-TEST” pod 
kierownictwem medycznym dr n. med. Violetty 
Tomczyk-Dorożyńskiej. Olkusz, ul. Nullo 35B. 
Rejestracja tel. 32 643 25 85, godz. 9‒16.  
www.okotest.pl
Katarzyna Rataj-Pająk specjalista chorób oczu, 
badania niemowląt, dzieci i dorosłych: wady 
wzroku, zez, dobór okularów i soczewek kontak-
towych, diagnostyka chorób oczu, kwalifikacja 
do zabiegów. VIS-OPTICA, Olkusz al. 1000-lecia 
20. Gabinet czynny codziennie od 14.00, soboty 
10.00-14.00. Rejestracja tel. 784 820 130, przy-
padki pilne 508 177 970.
Magdalena Kuchno- Jop specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe bada-
nie wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia 
gałki ocznej, leczenie zaćmy, OCT, medycyna 
pracy. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. ŚRODA 15:00- 17:00.
Zofia Kubok dr n. med., specjalista chorób oczu. 
Konsultacje, wady wzroku, komputerowe bada-
nie wzroku, dobór soczewek, pomiar ciśnienia 
gałki ocznej, leczenie zaćmy, OCT, medycyna 
pracy. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. PONIEDZIAŁEK 12:00‒17:00, 
WTOREK 12:00‒17:00, CZWARTEK 10:00‒15:00.

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

PEDIATRA
Adam Stanek specjalista chorób dziecięcych, 
pediatryczne wizyty domowe. Tel. 606 823 213.
Grażyna Żak-Pietras lek. med. pediatra specjalista 
medycyny rodzinnej.  Tel. 698 941 921,  
505 988 780.
Jarosław Szczurek lek. med., pediatra, specjalista 
chorób noworodków. Profilaktyka dzieci zdro-
wych, leczenie dzieci chorych. USG: stawów bio-
drowych, mózgu, jamy brzusznej, tarczycy. Olkusz, 
ul. Piłsudskiego 14A. Rej. tel. 503 706 119.
Magdalena Janeczko dr. n. med., specjalista 
pediatrii, specjalista genetyki klinicznej. Konsul-
tacje dzieci z cechami dysmorfii, wadami rozwo-
jowymi, opóźnieniem rozwoju psychomotorycz-
nego, niepełnosprawnością intelektualną, niedo-
borem wzrostu, wzrostem nadmiernym i podej-
rzeniem chorób jednogenowych, pary z niepłod-
nością, dorośli z podejrzeniem choroby uwarun-
kowanej genetycznie oraz z obciążonym wywia-
dem rodzinnym w kierunku chorób nowotworo-
wych. Przyjmuje: Centrum Medyczne „INTER-
-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 
32 479 10 00. Co druga SOBOTA 9:00‒13:00.
Małgorzata Bargieł–Padło, specjalista chorób 
dzieci. Pediatryczne wizyty domowe, Olkusz, ul. 
Żuradzka 27. Tel. 602 224 220, 32 643 08 89.
Stanisław Pająk dr n. med. specjalista chorób 
dzieci, neonatolog. Diagnostyka i leczeni dzieci  
i noworodków, badania USG: głowy, jamy brzusz-
nej, stawów biodrowych. Olkusz, al. 1000-lecia 20 
(budynek Vis-Optica) Rejestracja tel. 502 233 855.
Tomasz Rzemieniuk, dr n. med., specjalista 
chorób dzieci. Olkusz, ul. Nowowiejska 63. Przy-
jęcia w gabinecie oraz wizyty domowe. USG, EKG, 
HOLTER. Rejestracja telefoniczna: 602 776 052. 
www.lekarzolkusz.pl facebook.com/lekarzolkusz

PODOLOG
Gabinet Podologiczny Zdrowe Stopy mgr Paulina 
Węglarz. Usługi kosmetyczne i lecznicze dla Twoich 
stóp. Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 63A I p. (naprzeciwko 
PZU). Tel. 517 952 536. www.podologolkusz.pl
Nowość! Specjalistyczna pielęgnacja stóp, 
pedicure leczniczy. Sun & Onyx Olkusz,  
ul. Sławkowska 5. Tel. 698 919 343. Facebook: 
gabinet zdrowych stóp.

PSYCHIATRIA 
/PSYCHOTERAPIA
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica w Olku-
szu. Beata Janik - dr n. społ., mediator, psycholog 
relacji. Karolina Szostok - psycholog, psychotera-
peuta. Rejestracja: (32) 62 61 731
Gabinet lekarski Anna Chmiest, psychiatra, 
psychoterapeuta. Przyjmuje codzienie. Rejestra-
cja 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

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

REHABILITACJA
CENTRUM MEDYCZNO - REHABILITACYJNE 
Marlibo - Medica w Olkuszu. Specjalistyczna 
i kompleksowa rehabilitacja dorosłych, dzieci 
i niemowląt. Lekarze, fizjoterapeuci i inni specja-
liści. Tel: 32 62 61 731. www.marlibo-medica.pl

Dominika Dudek mgr fizjoterapii terapeuta 
NDT-Bobath oferuje: kompleksową rehabilitację 
niemowląt i dzieci, korekcja wad postawy z dia-
gnostyką stóp podoskopem, sprzedaż specjali-
stycznej poduszki dla niemowląt zapobiegającej 
zniekształceniom główki, więcej na www.reha-
-bobas.pl. Tel. 606 626 902. Olkusz, Dworska 19a.

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

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

Ilona Cudejko, NDT-BOBATH dla dzieci i doro-
słych, terapia manualna, McKENZIE, sportowa, 
ortopedyczna, terapia falą uderzeniową. Przyj-
muje: Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, 
al. 1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00.

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

Janusz Kocjan, 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

Magdalena Nowak mgr, rehabilitacja dzieci 
i niemowląt, NDT Bobath, asymetrie, porażenie 
mózgowe, obniżone napięcie, wady postawy. 
Olkusz, K. K. Wielkiego 54A, tel. 885 628 627.

Witold Pawełczyk, mgr fizjoterapii. Fizjoterapia 
neurologiczna: udary, urazy, Parkinson, SM, 
nerwobóle. Masaż leczniczy i relaksacyjny. Wizyty 
domowe. Tel.: 508 451 924. www.fizjoterapia.
olkusz.pl

REUMATOLOG
Anna Mendak lek. med. spec. reumatologii, 
spec. chorób wewnętrznych, wtorek 16.00 – 
18.00. Marlibo-Medica, Olkusz, ul. Pakuska 64. 
Rej. tel. 32 626 17 31.

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

Agnieszka Barrera Ramos lek. dent. Olkusz,  
ul. Kościuszki 30. Wt. 9.00 – 18.00, czw. 8.30 – 
14.00, pt. 10.00 – 18.00. Rejestracja tel. 32 726 
28 87, 668 525 532.

Agnieszka Janikowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Pon. 14.00 – 19.00, śr. 8.30 – 13.30, 
czw. 14.00 – 20.00. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 
668 525 532.

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

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

Gabinet Stomatologiczny „DUO-DENT” lek. 
dent. K. Girek-Jędrychowska; lek.dent. I. Chmist-
-Wójcicka. Olkusz, ul. M. Konopnickiej 18.  
Tel. 32 645 00 45. Pon.-pt. 10‒13 i 15‒18.

Izabella Rup-Mastalerz, lek. stomatolog.  
Rentgen stomatologiczny. Olkusz, ul. Jaśminowa 
4. Tel. dom 32 647 44 04, kom. 698 910 524. 
Pon.-pt. 9‒12 i 15‒19.

Karolina Dębska lek.dent. Olkusz, ul. Kościuszki 
30. Pon. 14.00 – 20.00, czw. 12.00 – 18.00, pt. 
8.00 – 12.00. Tel. 32 726 28 87, 668 525 532.

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

Maria Buczynowska-Serafin, lek. stomatolog. 
Rentgen stomatologiczny Olkusz, ul. Świętokrzy-
ska 2. Tel. 32 643 32 12, 606 327 510. Pon. i czw. 
od 14., wt. i pt. od 10.

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

Maria Trzcionkowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Wt. 12.30 – 20.30, czw. 12.30 – 
20.30. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 668 525 532.

Medesto, medycyna, stomatologia, przychodnia 
stomatologiczna. www.medesto.pl Olkusz, ul. kr. 
K. Wielkiego 63, pon,. śr., czw., pt. 10.30‒19.00, 
wt. 8.30‒19.00. Tel. 32 754 59 00, 604 294 088.

Prywatny gabinet dentystyczny, lek. dent. Krzysz-
tof Kluczewski, Olkusz ul. Na Skarpie 14 (vis a vis 
kładki nad torami). Godziny przyjęć: pon., wt., czw. 
15.00‒19.00, sob. 8.00‒11.00. Tel. 32 645 21 08.

Renata Szpringer, lekarz stomatolog. Olkusz,  
ul. Broniewskiego 8A. Rejestracja telefoniczna:  
602 276 667.

Tomasz Curyło lek. dent. Spec. stom. zachowaw-
czej z endodoncją. Olkusz, ul. Kościuszki 30.  
Pon. 9.00 – 14.00, śr. 10.00 – 18.00, czw. 8.00 – 
11.00, pt. 10.00 – 18.00. Tel. 32 726 28 87,  
668 525 532.

ZIMOWSCY STOMATOLOGIA Olkusz, ul. F. Nullo 
35 b. Poniedziałek – Piątek: 9 – 19, Sobota: 9 – 13. 
Tel. 32 754 25 18.

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

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

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

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

URODA
Anna Dudek, specjalista dermatolog. Dermato-
logia lecznicza, kosmetyczna, dermatologia 
dziecięca. Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64.  
Tel. 32 645 44 70, 604 197 937. Mikrodermabra-
zja, pilingi lekarskie (kwasy), botox, kwas hialuro-
nowy, mezoterapia inne zabiegi dematologiczne.
Atelier Urody – zabiegi laserem frakcyjnym – 
redukcja blizn i rozstępów, liporadiologia – ujędr-
nianie ciała i twarzy, peelingi kwasowe, makijaż 
permanentny, rewitalizujące zabiegi tlenowe, 
leczenie trądziku u młodzieży i dorosłych. Olkusz, 
ul. Bóźnicza 5. Tel. 530 788 848.
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
Lasery - depilacja, brodawki, włókniaki, rozszerzone 
naczynia, przebarwienia. Wypełnianie zmarszczek. 
Gabinet Kosmetyczny Olkusz, kr. K. Wielkiego 46 
(na wprost Sądu), 10.00-18.00. Tel. 32 643 30 77.
Studio Venus Expert, fryzjerstwo, medycyna 
estetyczna, kosmetologia: depilacja laserowa, 
carboxyterapia, lipodermologia, zamykanie 
naczynek, makijaż permanentny, manicure 
hybrydowy, tytanowy, żelowy, wizaż, zabiegi pie-
-lęgnacyjne i złuszczające. Olkusz, ul. Szkolna 3. 
Tel. 501 310 050. 

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

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

Paweł Bednarek lekarz - konsultacje urologiczne, 
Olkusz ul. Nowowiejska 63 www.lekarzolkusz.pl 
Rejestracja telefoniczna pod numerem: 604 05 
20 27 w godzinach od 16:00 do 20:00. 

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

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

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

Elżbieta Papuga- Szela specjalista immunolog 
kliniczny, internista. Konsultacje, USG tarczycy, 
USG jamy brzusznej, USG węzłów chłonnych, 
badanie USG DOPPLER naczyń szyi, badanie USG 
DOPPLER żył i tętnic kończyn. Przyjmuje: Centrum 
Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 1000-lecia 16. 
Rejestracja tel. 32 479 10 00. PIĄTEK 16:15‒19:30. 

Gabinet USG Janusz Izdebski, lek. med. specja-
lista radiodiagnostyki. Centrum Medyczne, 
Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 64, pok. 11, I piętro 
(winda). Rejestracja Tel.: 32 645 44 70, pn.-pt. 
10‒19, sob. 9‒13.

Leszek Albiniak – Indywidualna Praktyka Lekar-
ska, Doppler, USG: piersi, staw biodrowy nie-
mowląt, jamy brzusznej, tarczycy, przepływy 
nóg, szyja, staw kolanowy. Rej. Pon. – sob.  
8 – 20. Tel. 600 686 603, www.usgolkusz.pl

Sławomir Kaźmierczuk specjalista chirurg 
ogólny, proktolog. Konsultacje, biopsje, USG 
jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczycy, USG 
węzłów chłonnych, leczenie ran, zabiegi chirur-
giczne, kwalifikacje do zabiegów. Przyjmuje: 
Centrum Medyczne „INTER-MED”, Olkusz, al. 
1000-lecia 16. Rejestracja tel. 32 479 10 00. 
PIĄTEK 16:00‒19:30.

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

21-12-2018 Piątek ul. kr. K. Wielkiego 64 B

22-12-2018 Sobota ul. Mickiewicza 7

23-12-2018 Niedziela Al. 1000-lecia 2 B

24-12-2018 Poniedziałek ul. kr. K. Wielkiego 14

25-12-2018 Wtorek ul. Skwer 6

26-12-2018 Środa ul. Rabsztyńska 2

27-12-2018 Czwartek ul. Orzeszkowej 22


