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Niebezpieczna 
handlowa samowolka

olkusz
Piotr�Kubiczek

Wtorki i piątki od lat w Olku-
szu nazywane są dniami targowymi. 
Przy ulicach Sławkowskiej i Świę-
tokrzyskiej - bez względu na porę 
roku i pogodę - handel kwitnie, ale 
szczególnie przy tej drugiej lokali-
zacji warunki do robienia zakupów 
pozostawiają wiele do życzenia. Pro-
blem mają nie tylko kierowcy, ale 
również i piesi.

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

24 godziny na dobę



2 | 4 stycznia 2019 | Przegląd Olkuski www.przeglad.olkuski.pl

R E K L A M A

46DO

%*

PROMOCJA
NA OKNA

*  Promocją objęte są wybrane produkty.  
Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.

www.oknoplast.com.pl

PARTNER  
HANDLOWY  
OKNOPLAST

Olkusz, 
ul. Króla K. Wielkiego 46
tel. 32 645 02 36
wamar@oknoplast.com.pl

K O N D O L E N C J E
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Szczególnie tłoczno przy Święto-
krzyskiej robi się w okolicach świąt 
kalendarzowych. Kupcy sprzedający 
swoje towary poza ogrodzonym tere-
nem stacjonują na chodniku lub na 
drodze, a klienci transakcje zawiera-
ją tuż przy przejeżdżających autach.

- We wtorki i piątki rozgrywają 
się dantejskie sceny. Ludzie wcho-
dzą pod koła samochodów, ciężko 
przejść. Od dawna mamy do czynie-
nia z zagrożeniem zdrowia, a nawet 
życia sprzedających i ich klientów. 
Jest jakiś pomysł na to miejsce? - 
pyta jeden z naszych Czytelników.

Temat aktualny jest nie od dzi-
siaj, jednak są tacy, którzy mają na-
dzieję na rozwiązanie trwającego od 
wielu lat problemu przy okazji nowej 
kadencji burmistrza i miejskich rad-
nych. Przedstawiciele magistratu są 
świadomi sytuacji, jednak konkret-
nego planu działania nadal braku-
je. - W kwestii targowiska przy ul. 

Świętokrzyskiej mamy pewnego ro-
dzaju pat. Patrole Straży Miejskiej 
są skuteczne tylko na chwilę, gdyż 
zaraz po ich przejściu wszystko na 
targowisku wraca do „normy” – mó-
wi Michał Latos, rzecznik prasowy 
olkuskiego UMiG-u.

- Jest również problem z egze-
kwowaniem mandatów od sprzeda-
jących, zwłaszcza osób starszych. 
W rygorystycznym egzekwowa-
niu porządku nie pomaga również 
otwarte przyzwolenie społeczne na 
taki sposób prowadzenia handlu 
w tym miejscu, gdyż interwencje 
Straży Miejskiej spotykają się z wro-
gością - nie tylko sprzedających, ale 
również klientów targowiska – do-
daje pracownik Urzędu.

Rzeczywiście, kontrole i man-
daty stosowane wobec emerytów 
i seniorów handlujących w niedo-
zwolonych miejscach często po-
wodują duże emocje. Pojawiają się 
wyzwiska i niecenzuralne zwroty, 
także w kierunku strażników, któ-
rzy przy okazji interwencji stają 
się wrogami publicznymi. Dlatego 

w magistracie mają nieco inną niż 
dotychczas propozycję. - Swoje za-
strzeżenia co do sposobu prowa-
dzenia handlu na targowisku przy 
ul. Świętokrzyskiej można zgłaszać 
Straży Miejskiej lub Policji - najle-
piej z podaniem konkretnej lokali-
zacji stoiska, które w jakiś sposób 
według Czytelnika stwarza zagroże-
nie. Wówczas łatwiej będzie ukarać 
handlarza złapanego na gorącym 
uczynku. W przeciwnym razie, gdy 
tylko handlarz usłyszy o zbliżającym 
się patrolu kontrolującym kolejne 
stanowiska, usunie bądź przesta-
wi na chwilę swoje, by później je 
przywrócić w poprzednie miejsce, 
gdy patrol uda się w kierunku na-
stępnego – zaznacza Michał Latos.

Kolejną kwestią przy okazji wa-
runków handlu we wtorki i piątki 
jest ruch samochodów na ul. Świę-
tokrzyskiej. Napisać, że jeździ się 
tam ciężko, to jakby nic nie napi-
sać. Czasem pokonanie 200-metro-
wego odcinka to nie lada wyzwanie, 
bowiem przed maską przebiegają 
dziesiątki pieszych, którzy często 

nic sobie nie robią z obowiązują-
cych przepisów kodeksu drogowe-
go. Rozwiązaniem na to mogłoby być 
sugerowane przez naszego Czytel-
nika wyłączenie w dni targowe na 
ul. Świętokrzyskiej z ruchu pojaz-
dów mechanicznych, bądź uczynie-
nie z niej drogi jednokierunkowej. 
Na tę chwilę to jednak niemożliwe. 
Wydaje się, że i w kolejnych miesią-
cach o zmianę organizacji ruchu we 
wskazanej lokalizacji będzie ciężko, 
bo ul. Świętokrzyska jest alternaty-
wą dla kierowców chcących ominąć 
korek przy ul. Żuradzkiej i próbują-
cych szybko przebić się na ul. Króla 
Kazimierza Wielkiego.

A jakie jest Wasze zdanie 
na temat warunków handlu po-
za ogrodzonym terenem przy ul. 
Świętokrzyskiej? Czy interwen-
cje służb mundurowych po wska-
zaniu konkretnych stoisk okażą 
się lekiem na cały ten bałagan? 
A może macie własne pomysły na 
uporządkowanie obecnego handlo-
wego chaosu? Zachęcamy do dys-
kusji na www.przeglad.olkuski.pl.

Odśnież dach 
przed kontrolą

Powiat
Wiola�Woźniczko

Na razie zima nie zaskakuje zbyt ob-
fitymi opadami śniegu. Właściciele 
i zarządcy dużych budynków powin-
ni jednak pamiętać o regularnym 
odśnieżaniu dachów. Za niedopeł-
nienie tego obowiązku grożą kary.

Sprawdzaniem stanu techniczne-
go budynków zajmuje się Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Olkuszu. - Konstrukcja budynku 
nie może zostać przeciążona przez 
zalegający na dachu śnieg. W celu 
zachowania bezpieczeństwa muszą 
być usuwane także sople oraz lód – 
wyjaśnia powiatowy inspektor nadzo-
ru budowlanego Grzegorz Swędzioł.

Właściciele i zarządcy, którzy nie 
dbają zimą o bezpieczeństwo osób 

użytkujących ich budynki, muszą li-
czyć się z poważnymi konsekwencja-
mi. Pracownicy nadzoru budowlanego 
mogą bowiem przeprowadzać szcze-
gółowe kontrole. - Jeśli okaże się, że 
właściciele bądź zarządcy nie dopeł-
nili obowiązków w zakresie utrzyma-
nia budynków odpowiednim stanie, 
obiekty takie będą w trybie natych-
miastowym wyłączane z użytkowania. 
Wobec właścicieli i administratorów 
może zostać również wdrożone po-
stępowanie karne. Mogą się zdarzyć 
mandaty, a w sytuacjach szczególnego 
zagrożenia bezpieczeństwa skierowa-
nie sprawy na drogę sądową – dodaje 
Grzegorz Swędzioł.

Warto pamiętać, że wszelkie pra-
ce związane z usuwaniem śniegu czy 
lodu z dachu muszą być prowadzo-
ne z zachowaniem zasad bezpieczeń-
stwa i BHP.

Uwaga na próbę oszustwa
Powiat

podkom.�Katarzyna�Matras�KPP�Olkusz

W sieci ponownie pojawił się 
scam, próbujący wyłudzić pieniądze 
od internautów. Przeglądając strony 
internetowe można napotkać na ko-
munikat o rzekomej blokadzie kom-
putera przez policję i konieczności 
zapłacenia grzywny. Informacja ta - 
opatrzona graficznymi elementami 
skopiowanymi  ze strony internetowej 
polskiej policji -  pojawia się wewnątrz 
przeglądarki i zazwyczaj wyświetla się 
w trybie pełnoekranowym.

Ostrzegamy ! Wyświetlany komu-
nikat - prezentujemy przykład - jest 
próbą oszustwa. Policja nie blokuje 
komputera i nie przekazuje interne-
towych komunikatów o konieczności 
zapłacenia grzywny.

Sprawę szerzej w ubiegłych la-
tach opisały portale  „Spidersweb” 
i „Niebezpiecznik”: https://www.
spidersweb.pl/2017/01/policja-za-
blokowala-komputer-co-zrobic.html; 
https://niebezpiecznik.pl/post/poli-
cja-zablokowala-mi-komputer-i-chce-
pieniedzy-za-jego-odblokowanie/
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Rozwojowy budżet Klucz
klucze

Wiola�Woźniczko

Modernizacja Dworku Dietla, wy-
miana pieców, budowa komisariatu, 
drogowe remonty – w 2019 roku na 
inwestycje w gminie Klucze prze-
znaczono 12 416 597,54 zł. Radni 
przyjęli budżet jednogłośnie. Na 
jakie jeszcze przedsięwzięcia mo-
gą liczyć mieszkańcy?

Wójt gminy Klucze Norbert Bień 
uważa, że uchwalony na 2019 rok 
budżet jest bardzo ambitny i rozwo-
jowy. -To już kolejny rok, gdzie wy-
datki inwestycyjne kształtują się na 
poziomie 20 procent całego budżetu. 
Największe zadania, jak modernizacja 
Dworku Dietla, budowa komisariatu 
czy świetlicy w Zalesiu to inwestycje 
długo wyczekiwane przez mieszkań-
ców. Wiele przedsięwzięć, jak choćby 
drogowe remonty, zostało wpisanych 
do budżetu jako zadania realizowane 
z funduszu sołeckiego. Jest to sygnał 
od mieszkańców o potrzebie realizacji 
tych zadań jako priorytetowe i gmina 
deklaruje wsparcie właśnie tych inwe-
stycji dodatkowymi środkami z budże-
tu gminy. Taka formuła świetnie się 
sprawdza - mówi wójt Norbert Bień.

W gminie kontynuowane będą 
zadania dotyczące walki ze smogiem. 
To dwa projekty współfinansowa-
ne z unijnych funduszy: „Wymiana 
przestarzałych kotłów węglowych na 
ekologiczne kotły zasilane gazem i bio-
masą” (302 476,64 zł, w tym 296 517 
zł dofinansowania) oraz „Wymiana 
przestarzałych kotłów węglowych na 
ekologiczne kotły zasilane paliwem 
stałym” (403 122,00 zł, w tym 347 867 
zł dofinansowania). Gmina bierze też 
udział w programie „Ekopartnerzy na 

rzecz słonecznej energii Małopolski”, 
który dotyczy montażu 39 instalacji 
fotowoltaicznych oraz 9 instalacji so-
larnych na budynkach mieszkańców, 
siedzibie Urzędu Gminy oraz domku 
przy stadionie w Kluczach. Koszt inwe-
stycji to 271 267,47 zł, z czego unijna 
dotacja wyniesie 144 000 zł.

Dwie kolejne inwestycje wsparte 
unijnymi środkami dotyczą zabytko-
wego dworku. W 2019 roku konty-
nuowana będzie realizacja projektu 
„ Adaptacja Dworku Dietla do no-
wych funkcji społecznych ”. Obiekt 
zgodnie z wytycznymi wojewódzkiego 
konserwatora zabytków jest gruntow-
nie modernizowany. W odnowionym 
budynku znajdzie się sala konferen-
cyjna, pomieszczenia gościnne, sala 
wystawiennicza, mini centrum re-
habilitacji. Będzie tam można orga-
nizować wydarzenia kulturalne, m. 
in. koncerty kameralne, wernisaże 
czy spotkania literackie. Niewyklu-
czone, że swoją siedzibę znajdzie tam 
Pustynne Centrum Informacji. W za-
bytkowym obiekcie powstanie stała 
wystawa dokumentująca dzieje jego 
dawnych właścicieli – rodzin Dietlów 
i Mauve. W budżecie na 2019 rok za-
bezpieczono na ten cel 6 875 801,87 
zł, a dotacja z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego wynosi 3 706 572,62 zł.

Po remoncie zabytkowego dworku 
ruszy drugi projekt - „Zagospodaro-
wanie otoczenia i parku przy pałacu 
Dietla w Kluczach” o wartości 1 497 
439, 21 zł (w tym dotacja z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich to 500 
000,00 zł). Plac pomiędzy byłym urzę-
dem gminy a zabytkowym Dworkiem 
Dietla zostanie całkowicie wyłączony 
z ruchu kołowego. Dojazd do ul. Par-
tyzantów będzie zlokalizowany zaraz 
za byłym urzędem gminy. Od strony 

ul. Rabsztyńskiej ma powstać stylo-
wy murek (który nie zasłoni parku) 
z bramą wjazdową, otwieraną tylko 
w przypadku różnego rodzaju uro-
czystości. Wymianie ulegnie pobliska 
wiata przystankowa. Na środku placu 
stanie fontanna w kształcie amonitu, 
nawiązująca do Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej. W parku, na miejscu 
obecnego placu zabaw (przeniesione-

go do parku górnego), znajdzie się al-
tana stylem nawiązująca do dworku. 
W planach jest także odtworzenie am-
fiteatru, którego fragmenty schodów 
znajdują się za obeliskiem upamięt-
niającym Ludwika Mauve. Całości do-
pełnią ławki oraz oświetlenie.

Kolejnym przedsięwzięciem jest 
budowa komisariatu, do które gmi-

na dokłada 550 000,00 zł. Całkowita 
wartość inwestycji to ponad 6 500,00 
zł. Dodatkowo gmina przeznaczy 542 
090,00 zł na zagospodarowanie na-
leżącego do samorządu terenu wokół 
komisariatu, czyli budowę parkingu 
oraz urządzenie terenów zielonych.

Wśród inwestycyjnych zadań 
jest budowa świetlicy wiejskiej w Za-

lesiu Golczowskim. Wartość przed-
sięwzięcia to 806 500,00 zł, w tym 
dotacja z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich wynosi 531 982,44 
zł. 150 000,00 zł przeznaczono na 
modernizację dróg dojazdowych do 
pół, a 15 000,00 zł na doposaże-
nie placu zabaw przy kluczewskim  
przedszkolu.

Sołeckie inwestycje
Sporo przedsięwzięć w przyszłym 

roku zostanie zrealizowanych w ra-
mach funduszy sołeckich. Decyzje 
o wyborze inwestycji podejmowane są 
podczas zebrań wiejskich, na których 
są uchwalane wnioski o przyznanie 
środków z funduszu sołeckiego z ini-
cjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub 
mieszkańców sołectwa.

W Bogucinie Dużym zaplanowa-
no wykonanie instalacji fotowolta-
icznej w budynku po byłej szkole, 
gdzie obecnie jest izba regionalna (10 
108,50 zł) oraz rozbudowę tego obiek-
tu (10,000,00 zł). Budowa chodnika 
przy ul. Zawadka od altany do cmenta-
rza (20 238,00 zł) oraz budowa altany 
przy Pawilonie Sportowym (17 000,00 
zł) – takie przedsięwzięcia powstaną 
w Bydlinie. W Chechle zaplanowano 
remont ul. Wiejskiej (20 000,00 zł) 
i ul. Ogrodzienieckiej od nr 23 do nr 
37 (10 000,00 zł), a także wyposaże-
nie świetlicy klubu ULKS „Centuria” 
(5 500,00 zł) i organizację dni sportu 
dzieci i młodzieży przy Zespole Szkol-
no – Przedszkolnym (1 738,00 zł).

Fundusz sołecki Cieślina zostanie 
przeznaczony na wyposażenie Domu 
Ludowego (4 000,00 zł), zagospodaro-
wanie terenu wokół Domu Ludowego 
(10 416,90 zł) oraz przy placu zabaw 
(4 500,00 zł). W Golczowicach zapla-
nowano modernizację drogi od ul. 
Jurajskiej do ul. Polnej (9 097,67 zł), 
monitoring terenu przy świetlicy wiej-
skiej (4 000,00 zł), organizacje obcho-
dów rocznicy powstania Styczniowego 
(2 000,00 zł) i zakup wyposażenia do 
świetlicy (3 000,00 zł). 

W Hucisku zmodernizują ul. Skal-
ną (14 373,87 zł). Z sołeckich środ-
ków w Jaroszowcu zostanie pokryty 
remont drogi za Domem Kultury (31 

238,00 zł) oraz organizacja festynów 
(6 000,00 zł).

Inwestycje w Kluczach dotyczą: 
zakupu umundurowania i sprzętu ga-
śniczego dla OSP Klucze (15 000,00 
zł), organizacji festynów (7 238,00 
zł), zakupu wyposażenia do Budynku 
Sportowca (5 000,00 zł), zagospodaro-
wania terenu w Kluczach – Osadzie na 
terenie stawów (10 000,00 zł). 

20 000,00 zł na termomoderni-
zację budynku wielofunkcyjnego, 5 
000,00 zł remont i doposażenie pla-
cu zabaw przy świetlicy, 1 960,31 zł 
na organizację festynów – to sołeckie 
zadania w Kolbarku. W Krzywopłotach 
zaplanowano zakup wyposażenia do 
budynku wielofunkcyjnego (10 000,00 
zł), budowę szamba na działce nr 102 
(6 000,00 zł), doposażenie placu za-
baw (8 885,00 zł) oraz organizację fe-
stynów (2 000,00 zł). 

Inwestycje w Kwaśniowie Dolnym 
obejmują: położenie kostki bruko-
wej (17 817,16 zł) i zagospodarowanie 
działki przy remizie OSP (6 500,00 zł), 
wykonanie zadaszenia przy wejściu do 
remizy (3 000,00 zł). 4 000,00 zł prze-
znaczono na organizację festynów.

Z kolei w Kwaśniowie Górnym zo-
stanie wyremontowana i doposażona 
świetlica wiejska (27 238,00 zł), zago-
spodarowana działka przy świetlicy 
gminnej (5 000,00 zł), a także zorga-
nizowane festyny (5 000,00 zł). W Ro-
dakach zaplanowano modernizację 
ul. Sosnowej (33 738,00 zł) oraz kon-
tynuację uregulowania granic przej-
ścia z ul. Południowej do ul. Prostej 
(3 500,00 zł). Z funduszu sołeckiego 
Ryczówka zostanie sfinansowana bu-
dowa chodnika przy placu zabaw przy 
ul. Górnej (15 000,00 zł) oraz zakup 
wyposażenia do świetlicy i zagospoda-
rowanie terenu przed budynkiem (22 
238,00 zł). W Zalesiu Golczowskim na 
wyposażenie świetlicy wiejskiej prze-
znaczono 19 214,81 zł.
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ZAJĘCIA OTWARTE 
Zapisy przed zajęciami 

ZAJĘCIA Z LIMITEM MIEJSC 
Zapisy od 7.01 tel. 32 649 44 88, 784 647 871

Data

HALA MOSiR, Wiejska 1a ZSPI nr 1(SP2) Hala MOSiR Lodowisko  
Turnieje sportowe Animacje sportowe XXVI Akademia 

Karate i Samoobrony 
Nauka i doskonalenie 

pływania 
ABC Tenisa  
Ziemnego 

Nauka i doskonalenie 
jazdy na łyżwach 

 Szkoły podstawowe 
kl. I-III i młodsi 

 Szkoły podstawowe 
i średnie Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe 

i średnie Szkoły podstawowe

I T
YD

ZI
EŃ

 F
ER

II

12.01 
Sobota - - - - - 9.00 – 11.00 

14.01 
Poniedziałek 

10.00 – 13.30  
Piłka Nożna  

SP VII-VIII/Gim 
- 16.00 – 18.30 10.00 – 12.00 14.00 – 15.00 9.00 – 11.00 

15.01 
Wtorek - 10.00 – 12.00 16.00 – 18.30 10.00 – 12.00 14.00 – 15.00 - 

16.01  
Środa 

10.00 – 13.30  
Tenis Stołowy 

SPIV-VI/średnie 
- 16.00 – 18.30 10.00 – 12.00 14.00 – 15.00 9.00 – 11.00 

17.01 
Czwartek - 10.00 – 12.00 16.00 – 18.30 10.00 – 12.00 14.00 – 15.00 - 

18.01 
Piątek

10.00 – 13.00  
Siatkówka   

SP IV-VIII/Gim
- 16.00 – 18.30 10.00 – 12.00 14.00 – 15.00 9.00 – 11.00

20.01  
Niedziela  - - - - - 9.00 – 11.00 

II 
TY

D
ZI

EŃ
 F

ER
II

21.01  
Poniedziałek 

10.00 – 14.00   
Piłka Nożna   
SP kl. IV - VI

- 16.00 – 18.30 10.00 – 12.00 - 9.00 – 11.00 

22.01  
Wtorek - 10.00 – 12.00 16.00 – 18.30 10.00 – 12.00 - - 

23.01  
Środa 

10.00 – 14.00   
Tenis Stołowy  
SP VII-VIII/Gim  

- 16.00 – 18.30 10.00 – 12.00 - 9.00 – 11.00 

24.01 
Czwartek - 10.00 – 12.00 16.00 – 18.30 10.00 – 12.00 - - 

25.01 
Piątek 

10.00 – 13.00  
Triobasket   

SP IV-VIII/Gim
- 16.00 – 18.30 10.00 – 12.00 - 9.00 – 11.00 

26.01 
Sobota - - - - - 9.00 – 11.00 
27. 01 

Niedziela - - - - - 9.00 – 11.00

Zadłużenie okolicznych gmin maleje
Powiat

Jakub�Fita

Czasopismo „Wspólnota” opubli-
kowało niedawno raport ukazu-
jący zmiany poziomu zadłużenia 
wszystkich jednostek samorządu 
terytorialnego. Wynika z niego, 
że w naszym powiecie największy 
spadek wysokości gminnych zobo-
wiązań odnotowano w Bukownie. 
Wzrosły natomiast długi Wolbromia. 
Powiat olkuski znalazł się w ścisłej 
czołówce jednostek samorządowych 
tego typu w skali kraju, których 
zobowiązania zostały najbardziej 
zredukowane na przestrzeni ostat-
nich lat.

Ranking, przygotowany na zlece-
nie czasopisma „Wspólnota” obrazu-
je, w których samorządach zadłużenie 
spadało najszybciej na przestrzeni 
ostatnich 4 lat, a w których wzrasta-
ło. Jako punkt początkowy wybrany 
został rok 2014. Jak możemy prze-
czytać w komentarzu do publikacji, 
z jednej strony był to bowiem moment, 
w którym poziom zadłużenia w skali 
kraju był najwyższy. Jednocześnie był 
to także początek minionej kadencji 
samorządowej.

Rezultat badania
Z raportu wynika, że przez wiele 

lat poziom zadłużenia gmin, powiatów 
i województw dynamicznie wzrastał. 
Obecnie mamy jednak do czynienia 
z odwrotną tendencją. W ostatnich 
czterech latach spadek wysokości zo-
bowiązań o ponad 20% zanotowano 
w ponad 200 jednostkach, a analo-
giczny wzrost dotyczył zaledwie 24 
gmin i miast w całej Polsce. Wśród 
nich znajduje się owiana złą sławą 
gmina Ostrowice, która na skutek 

gigantycznego zadłużenia została 
zlikwidowana.

- Zmiana zachodząca w samorzą-
dach to trend odmienny od tendencji 
dotyczącej budżetu państwa i w ogó-
le całego długu publicznego. Przy-
czyny tego zwrotu są złożone. Mieści 
się w nich kilkuletnie spowolnienie 
w wydawaniu środków z programów 
unijnych, związane z pożyczaniem 
pieniędzy na wkład własny lub na 
prefinansowanie. Dochodzi do tego 
spadająca nadwyżka operacyjna w bu-

dżetach samorządowych, co przekłada 
się z kolei na zmniejszającą się zdol-
ność kredytową – wyjaśniają Paweł 
Swianiewicz i Julita Łukomska - au-
torzy raportu.

Indywidualne korzyści, 
wspólna strata

Oddzielną kwestią, jaką porusza-
ją współpracownicy „Wspólnoty”, jest 
problem odpowiedzialności za utratę 
płynności finansowej przez samorzą-
dy. Ich zdaniem wina za nadmierne 
zadłużenie powinna rozkładać się za-
równo na pożyczkobiorcę, jak i na in-
stytucje finansowe, które często bez 
należytej roztropności pożyczają pie-

niądze, nie biorąc pod uwagę warian-
tu przyszłej niewypłacalności swojego 
kontrahenta.

 Obecnie ryzyko związane z za-
dłużeniem ponoszą jedynie samorządy 
(w tym ich władze i całe społeczności 
lokalne) i Skarb Państwa. Instytucje 
finansowe mogą zaś spać spokojnie, 
gdyż zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, jeśli pojawi się zagrożenie nie-
wypłacalności, to Rząd udzieli gminie 
z budżetu państwa specjalnej pożyczki 
na spłatę zagrożonych zobowiązań.

Metodologia
W celu opracowania rankingu je-

go autorzy porównali poziom zadłuże-
nia na koniec 2014 roku (wyrażony 
jako procent budżetu każdej JST) z za-
dłużeniem na koniec 2017 r. Wartości 
ujemne wskaźnika oznaczają spadek 
a wartości dodatnie – wzrost zadłuże-
nia. Przykładowo, jeśli w jakiejś gminie 
wskaźnik zadłużenia na koniec 2014 
roku wynosił 51%, a pod koniec 2017 
r. – 39%, to wartość wskaźnika zmian 
wyniosła -12. 

Jak każde badanie statystyczne, 
powyższa analiza nie pozbawiona jest 
pewnych wad. - W pewnym sensie ten 
ranking jest niesprawiedliwy. Jeśli ja-

kiś samorząd w ogóle nie był zadłużo-
ny na początek badanego okresu, to 
nie miał szans na poprawę wskaźnika. 
Ale nie chodzi przecież o rozdawanie 
nagród, a o przyjrzenie się temu, jak 
ogólna tendencja zauważalna w ska-
li kraju robi się zróżnicowana, kiedy 
zejdziemy na poziom poszczególnych 
jednostek samorządowych – przyzna-
ją twórcy zestawienia.

Jak wypadły okoliczne 
samorządy?

Największy spadek zadłużenia 
(o 21,87 punktów procentowych) 
zanotował powiat olkuski. Bardziej 
oszczędne okazały się jedynie trzy in-
ne powiaty spośród wszystkich 314 
jednostek tego typu w naszym kraju. 
Bardzo dobry wynik wśród miast bę-
dących siedzibą powiatów zdobył Ol-
kusz. Długi Srebrnego Grodu zmalały 
o 14,78 pkt. proc., co dało naszemu 
miastu 197 pozycję wśród 267 miast 
powiatowych w Polsce.

W kategorii „Inne miasta”, która 
objęła 59 jednostek, odnaleźć możemy 
Bukowno, które zredukowało swoje 
zadłużenie o 20,89 pkt. proc., upla-
sowało się na 535 miejscu. Dodatni 
wynik uzyskała zaś gmina Wolbrom, 
gdzie nastąpił wzrost o 12,08 pkt. 
proc., dzięki czemu przypadła jej 15 
lokata w zestawieniu.

Wśród 1555 gmin wiejskich w na-
szym kraju, najlepiej poradziły sobie 
Klucze (spadek o 13,48 pkt. proc., 
1154 miejsce w zestawieniu). Na 973 
pozycji znalazł się Bolesław (reduk-
cja długi o 10,68 pkt. proc.). Gmina 
Trzyciąż odnotowała zaś spadek zobo-
wiązań na poziomie 1,64 pkt. proc., 
dzięki czemu możemy odnaleźć ją na 
382 miejscu w rankingu.

A jakie jest zdanie naszych Czy-
telników na ten temat? – Zaprasza-
my do dyskusji na www.przeglad.
olkuski.pl
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olkusz
Olgerd�Dziechciarz

Generał Stefan Buchowiecki, 
zasłużony lekarz, żołnierz legionów, 
wybitna postać w historii Olkusza 
końca XIX i pocz. XX wieku, to 
Twój pradziadek. Sporo o nim wia-
domo, napisano o Buchowieckim 
wiele artykułów, znana jest historia 
z jego „odejściem”, gdy pozałatwiał 
wszystkie zaległe sprawy, telegra-
ficznie odmeldował się Piłsudskie-
mu i dopiero wtedy umarł. Jak 
w domu rodzinnym wspominano 
tego nietuzinkowego człowieka?

Pradziadek to dla mnie jednak 
„prahistoria”; jedyną osobą, która go 
znała i mogła o nim dużo opowiedzieć, 
była moja babcia Jola Buchowiecka-
-Ostrowska, ale umarła, gdy byłem 
jeszcze mały. Kilka historii, lub lepiej 
historyjek o pradziadku słyszałem od 
ojca (który nie zdążył jednak poznać 
swojego dziadka) i zainteresowanych 
historią starszych przyjaciół z Olku-
sza. Tak, że tylko mogę powiedzieć 
o szacunku jakim jego postać cieszyła 
się w rodzinie, a oprócz tego – o czym 
szeroko widomo w Olkuszu – o jego 
zaangażowaniu w walkę o niepodle-
głość, był pradziadek dobrym lekarzem 
i przyzwoitym człowiekiem. Wiem, że 
brał udział w nielegalnym ustawieniu 
pomnika Francesco Nullo na obecnie 
„Starym Cmentarzu”, że był lekarzem 
Legionów i dobrym znajomym Marszał-
ka Piłsudskiego, znam różne historyjki 
z jego życia, ale czy są one prawdziwe 
– trudno mi powiedzieć. W domu, 
także u mojego brata, mamy zdjęcia 
pradziadka w mundurze generalskim 
oraz wyjątkowe zdjęcie Piłsudskiego 
z jego własnoręcznym podpisem i datą 
19 listopada 1916, gdy odwiedził 
Olkusz. Jednym z dzieci pradziadka 
Stefana, był Janusz Buchwiecki, oficer 
WP, który potem zginął w Katyniu, 
a drugim mama mojego ojca, dla mnie 
„babcia Jola”. Jeśli czegoś dowiady-
wałem się od ojca, to raczej o czasach 
drugiej wojny, jego udziale w konspi-
racji AK, udziale w znanej akcji odbicia 
więźniów z gestapo w Jędrzejowie 
i tego, że po wojnie wybrał studia we 
Wrocławiu, aby to zaangażowanie 
w AK ukryć w czasach stalinizmu.

Michale, czy przy wyborze 
profesji, którą się zajmujesz, miał 
na Ciebie jakiś wpływ fakt, że 
Olkusz ma tak piękne tradycje 
astronomiczne, wszak pochodził 
z naszego miasta Marcin Bylica 
i Marcin Biem?

Bardzo chętnie przyznałbym się 
do tych wielkich Olkuszan, ale prawda 

jest taka, że astronomią zaintereso-
wałem się już w szkole podstawowej, 
a dowiedziałem się o tej astronomicz-
nej tradycji naszego miasta znacznie 
później, chyba w liceum. Może warto 
w tym kontekście wspomnieć, że profe-
sorem astronomii z Olkusza (także pro-
fesor zwyczajny na UJ) jest też – nieco 
starszy ode mnie – Marek Urbanik, był 
nawet taki okres czasu na początku 
tego wieku, że profesorami astronomii 
na UJ były tylko dwie osoby, obie z Ol-
kusza, Marek i ja. Zatem staramy się 
podtrzymywać astronomiczną tradycję 
naszego miasta.

Czy astronomia, to jeszcze spo-
glądanie w niebo, czy już tylko anali-
za materiału w bazie komputerowej?

„Spoglądanie” to chyba zbyt wąski 
termin. Nie ma astronomii bez patrze-
nia w niebo, ale dzisiaj to patrzenie to 
obserwacje nie tylko światła widzial-
nego, ale szerokopasmowe badania 
od promieniowania radiowego do 
wysokoenergetycznego promieniowa-
nia gamma i fal grawitacyjnych, od 
obserwacji z powierzchni Ziemi do ob-
serwatoriów satelitarnych badających 
kosmos z orbity Ziemi, czy nawet misji 
na statkach kosmicznych robiących 
pomiary na innych obiektach Układu 
Słonecznego. Z drugiej strony trzeba 
przyznać, że do badania w tak różny 
sposób kosmosu szeroko wykorzystu-
jemy komputery i zainstalowane na 
nich skomplikowane oprogramowanie. 
Jednak niezależnie, czy patrzymy na 
niebo przez okular teleskopu, czy na 
ekranie komputera analizując – przy-
kładowo – promieniowanie rentgenow-
skie, tak samo fascynuje astronoma 
możliwość odkrycia nowych obiektów, 
czy zjawisk w kosmosie. Najwspanial-
sze jest to, że często nie wiemy czego 
szukamy, przeprowadzamy dokładne 
analizy i nagle objawia się coś nowego, 
niekiedy zadziwiającego. To jest pa-
sjonujące nie tylko dla astronomów, 
gdy próbują na przykład odpowiedzieć 
na pytania czy we Wszechświecie 
jesteśmy tylko my na Ziemi, czy może 
jest też życie na 10 miliardach innych 
planet w Naszej Galaktyce, czy też 
jaki będzie los rozszerzającego się 
teraz kosmosu, w którym nasz Układ 
Słoneczny to mniej niż najmniejsze 
ziarenko piasku względem całej Ziemi. 
Patrzymy też poszukując ewentual-
nych kosmicznych zagrożeń dla Ziemi, 
takich jak ostatnio badana planetoida, 
która niespodziewanie dotarła do nas 
z innego układu gwiazdowego, ale na 
szczęście daleko ominęła Ziemię. Ten 
wywiad nie wystarczy oczywiście do 
szerszego omówienia prowadzonych 
badań, zainteresowanych zapraszam 
na spotkania Kółka Astronomicznego 
w Domu Kultury.

Wiem, że realizujesz teraz 
duże przedsięwzięcie astronomicz-
ne hojnie dofinansowane przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Narodowe Centrum 
Nauki; możesz coś więcej powie-
dzieć na ten temat?

Od bardzo wielu lat pracuję 
w Obserwatorium Astronomicznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie 
oprócz nauczania studentów prowa-
dzimy naprawdę fascynujące bada-
nia. Ja sam jestem bardzo mocno 
zaangażowany w badania astronomii 
gamma najwyższych energii i bada-
nia promieniowania kosmicznego 
(tzn. wysokoenergetycznych cząstek 
z kosmosu). Wykorzystując nasze 
- wspólne z instytutami z zagranicy – 
obserwatorium H.E.S.S. na południu 
Afryki obserwujemy przykładowo takie 
ekstremalne obiekty w kosmosie, jak 
kwazary zawierające czarne dziury 
o masach miliardów mas Słońca, czy 
poszukujemy sygnału z tajemniczej 
„ciemnej materii”. Uzyskane w ramach 
tego oraz podobnych obserwatoriów na 

północnej półkuli Ziemi odkrycia i po-
miary okazały się tak ważne dla nauki, 
że w szerokiej współpracy – obecnie 
ponad 30-u państw świata – zdecy-
dowaliśmy się na budowę nowego, 
znacznie potężniejszego obserwato-
rium o skrótowej nazwie CTA. Ten 
globalny projekt badawczy, z dwoma 
potężnymi obserwatoriami na obu pół-
kulach Ziemi (w Chile na południu i na 
Wyspach Kanaryjskich na północy), 
jest realizowany ze znacznym udzia-
łem Polski już ponad 10 lat. Obecnie 
w kraju bierze udział w tych pracach 
13 instytucji naukowymi, a do tego 
– co warto podkreślić – nasze prace 
nad konstrukcją aparatury naukowej 
dla CTA zaowocowały rozwiązaniami, 
które mają szanse wygrać konku-
rencję z propozycjami najlepszych 
zespołów z Europy Zachodniej. Nasze 
ministerstwo i agencje finansujące ba-

dania doceniły te wyniki i sam fakt, że 
konkurujemy z powodzeniem z resztą 
świata, dlatego znacząco finansują 
zarówno nasze prace naukowe, jak 
i prowadzone prace nad budową nowa-
torskiej aparatury naukowej. Za swoją 
zasługę w tych pracach uważam to, że 
z jednej strony udało mi się zgromadzić 
w projekcie wspaniały zespół naukow-
ców i inżynierów z wielu instytucji, 
a z drugiej, że dałem im wolną rękę 
w proponowaniu najnowocześniej-
szych rozwiązań aparaturowych. 
Dzięki temu ja, dosyć niekompetentny 
w sprawach technicznych astronom, 
z wielką przyjemnością mogę na co 
dzień stykać się z wyjątkowej klasy 
inżynierami i podziwiać wyniki ich 
niezrównanej pracy, w której to nie my 
z Polski prosimy zagranicę o pomysły 

i rozwiązania. Często nawet bywa, że 
jest wprost przeciwnie. W tej chwili 
zbudowano już szereg prototypów 
planowanych dla CTA teleskopów 
(nasz prototyp tzw. „małego teleskopu 
Czerenkowa” jest obecnie testowany 
w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krako-
wie) i czekamy na rozpoczęcie budowy 
w końcu roku 2019.

Oprócz prowadzenia na UJ 
badań naukowych angażujesz się 
też w swoim rodzinnym mieście 
w działania popularyzujące astro-
nomię i podejmujesz wysiłki dla 
zachowania pamięci po olkuskiej 
społeczności żydowskiej, której ist-
nienie przerwała druga wojna. Kiedy 
zrodziło się u Ciebie to zaintereso-
wanie problematyką żydowską, tak 
odległą od astronomii?

Gdyby pytać o konkretny czas, 
to bardzo dawno temu, może nawet 
w szkole, gdy przyjaźniłem się z Olkiem 
Zilberszacem, z ostatniej rodziny ży-
dowskiej mieszkającej w Olkuszu. Na 
pewno też myślałem o tym gdy zrobi-
łem habilitację i zdecydowałem, że gdy 
już mnie nie wyrzucą z pracy za brak 
postępów, to nadszedł chyba czas, aby 
zrobić coś dla mojego miasta. Wtedy 
wynikiem takich rozważań było jednak 
założenie Kółka Astronomicznego. 
Dopiero parę lat temu, gdy przyszedł 
już pierwszy czas na refleksję nad 
własnym życiem, uświadomiłem sobie, 
jak wielu rzeczy nie zrobiłem i teraz 
próbuję to odrobić – oczywiście na 
ile to możliwe. Nie można się przecież 
zgodzić, aby abyśmy zaakceptowali 
historię naszego miasta „napisaną” 
w czasie wojny przez hitlerowców 
i tak po prostu wymazali z pamięci 
żyjących tu przez setki lat Żydów. Nie 
można też pozwolić aby największa 
zbrodnia, jaką dokonano w czasie 
wojny na mieszkańcach Olkusza, czyli 
wymordowanie prawie trzech tysięcy 
naszych żydowskich sąsiadów, „roz-
myła się” w dymach historii. Dlatego 
parę lat temu dołączyłem do kilku 
wspaniałych olkuszan, którzy podjęli 
działania dla uratowania naszej o tym 
pamięci, dołączyłem żebym patrząc 
na starość w lustro miał poczucie, że 
widzę przyzwoitego człowieka. Bardzo 
mnie też cieszy, że w omawianych tu 
działaniach widoczna jest znacząca 
rola olkuskich władz.

Prowadzisz stronę internetową 
o olkuskich Żydach, bardzo cieka-
wą, jak dużym zainteresowanie się 
ona cieszy? 

Dzięki Krzysztofowi Kocjanowi, 
Irkowi Cieślikowi, Darkowi Rozmuso-
wi, Tobie, i kilku innym osobom, dzięki 
opublikowanym przez Was książkom, 
artykułom i organizowanym marszom 
pamięci, mamy sporo informacji 
o holokauście, o zagładzie olkuskiej 
społeczności żydowskiej. Dlatego gdy 
zaczynałem się tym zajmować pomy-
ślałem, aby spróbować zrobić kolejny 
krok w tył w czasie i spróbować zebrać 
– na ile to możliwe – wiadomości 
o życiu Żydów w Olkuszu przed wojną 
i na jej początku, tak aby odzyskać 
te osoby dla naszej pamięci – jako 
konkretnych ludzi: z ich wadami 
i zaletami, z ich rodzinami i dziećmi, 
przede wszystkim, aby przestali oni 
być numerami na hitlerowskich listach 
zagłady, i odzyskali swoje imiona 
i nazwiska. Wiadomości, które jestem 
w stanie uzyskać, umieszczam na 
stworzonej do tego stronie interne-
towej. Niestety zainteresowanie jej 
tematyką jest dosyć ograniczone.

Jak poznałeś Bellę Rotner? 
Jej korespondencja do Ciebie to 
kopalnią wiedzy o przedwojennym 
Olkuszu, zwłaszcza o miejscowej 
mniejszości żydowskiej. 

Bella Rotner jest wspaniałą osoba, 
olkuską Żydówką, której udało się 

przeżyć lata wojny w niemieckim 
obozie pracy w Czechosłowacji, pod-
czas gdy cała jej rodzina zginęła. 
Gdy zbierałem materiały na wspo-
mnianą stronę internetową, a może 
gdy starałem się o prawo do druku 
wspomnień innego olkuszanina, 
Mosze Bergera, ktoś wspomniał, że 
jeśli chcę się dowiedzieć jak wtedy 
było, to powinienem napisać do Belli, 
która mieszka w domu seniora na 
Brooklyn’ie w Nowym Yorku. Z tej rady 
wynikła niezwykła korespondencja, 
bo Bella nie tylko prawie wszystko 
pamięta z czasów, gdy była młodą 
dziewczyną, ale potrafi też opisać 
w pięknym polskim języku czasy przed 
samą wojną i z okresu wojny, przed 
zagładą społeczności żydowskiej. Listy 
od prawie stuletniej Belli to przejmu-
jąca literatura, a fakt, że podzieliła się 
swoimi wspomnieniami ze mną, i przez 
stronę internetową z całym Olkuszem, 
to prawdziwy cud.

Mi wydaje się, że sprawy o któ-
rych teraz mówimy, mogą być 
ważne także dla wielu innych ol-
kuszan, ale mimo, że nasze miasto 
nie jest wielkie, to trudno nawiązać 
takie kontakty. Twoje działania 
opóźniły się też znacznie przez po-
czątkowy brak oparcia w szerszym 
środowisku.

Może korzystające z tego wywiadu 
mógłbym zaproponować spotkanie 
osób, które są zainteresowane tą 
tematyka i które chciałyby dołączyć 
do działań nad zachowaniem pamięci 
o żydowskiej społeczności Olkusza. 
Olkuskie PTTK zgodziło się gościć nas 
w swojej siedzibie, w Batorówce przy 
Rynku, 9 stycznia, o godzinie 18:00, 
zapraszam. Myślę, że któregoś dnia 
powstanie w Olkuszu ściana-pomnik, 
na której wyryte będą po wieczne 
czasy wszystkie znane nazwiska za-
mordowanych w czasie wojny Żydów 
z Olkusza. Będzie to też dowód, że 
hitlerowskie plany się nie powiodły 
w naszym mieście.

Też mam taką nadzieję. Dzię-
kuję.

Prof. dr hab. Michał Ostrowski  
(Fot. 1 na tle teleskopu Obserwato-
rium H.E.S.S. w Namibii, zbudowanego 
z udziałem Polski) jest znanym polskim 
astronomem, profesorem zwyczajnym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje 
w Obserwatorium Astronomicznym UJ, 
gdzie był m.in. dyrektorem, utworzył 
i kierował przez wiele lat Zakładem 
Astrofizyki Wysokich Energii, a obecnie 
kieruje ogólnopolskim konsorcjum 
naukowym w światowym projekcie ba-
dawczym Cherenkov Telescope Array 
(CTA). Równocześnie prof. Ostrowski 
jest z dziada-pradziada olkuszaninem, 
tu mieszka i angażuje się w życie 
naszej społeczności. Założył stronę 
htttp:\\www.olkuscyzydzi.pl poświęco-
ną zachowaniu pamięci o żydowskiej 
społeczności Olkusza.

Do gwiazd  
i z powrotem

Nowy dach na kościółku w Wolbromiu
wolbrom

Ewa�Barczyk

Zakończył się remont dachu na 
wczesnobarokowym, modrzewio-
wym kościółku szpitalnym pod we-
zwaniem Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny, nazywa-
nym potocznie przez mieszkańców 
kościółkiem mariackim. Świątynia 
doczekała się miedzianego pokry-
cia m. in. dzięki dotacji pozyskanej 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Usytuowana przy zbiegu ulic: Ma-
riackiej i Kościuszki urokliwa świąty-
nia z 1 poł. XVII w. została włączona do 
północnej części Małopolskiego Szlaku 
Architektury Drewnianej. Wiele cie-
kawych informacji na temat szpitala 
dla ubogich i przynależącego do niego 
kościółka opisał bardzo szczegółowo 
wolbromianin, ks. Marcin Lech. Dzie-
je kościółka oraz opis zabytkowego 

wnętrza świątyni można znaleźć np. 
na stronie parafii pw. św. Katarzyny, 
która sprawuje obecnie opiekę nad 
kościółkiem mariackim: http://www.
parafiawolbrom.pl/historia-kosciola/
historia-kosciola. Z historycznych ba-
dań ks. Lecha wynika, że kościółek 
– najpierw jako samodzielna parafia 
- funkcjonował i utrzymywany był 
dzięki dotacjom i dochodom z dób 
otrzymanych od życzliwych, zamoż-
nych Wolbromian. Świetnie prosperu-
jący i wyposażony szpitalik, z biegiem 
lat nadgryzany przez czas i niesprzy-
jające warunki, popadł w ruinę, kiedy 
nastały trudne dla Polski i Kościo-
ła katolickiego czasy zaborów. Daty 
ostatecznego końca jego działalności 
nie znamy, choć wiadomo, że jeszcze 
w 1885 roku szpital musiał działać, 
gdyż z tego roku pochodzi fundowa-
na przez ubogich sygnaturka do ko-
ścioła szpitalnego. Jak pisze ks. Lech 
„Kościółek, po zlikwidowaniu parafii 
szpitalnej, bardzo zniszczony i stoczo-
ny przez drewnojady, bardzo rzadko 

czynny w okresie komunizmu, szczę-

śliwie doczekał naszych czasów wraz 

ze swoim wyposażeniem. Przez kilka 

lat po drugiej wojnie światowej w tym 

kościółku nauczano religii dzieci z po-
bliskiej szkoły podstawowej.”

Nie wiadomo jak potoczyłyby się 
losy drewnianej świątyni, gdyby jej 
złym stanem nie zajął się w latach 

80-tych ubiegłego stulecia ówczesny 
proboszcz  ksiądz dziekan, Stanisław 
Sapilewski, dzięki zabiegom którego 
ruszyły prace konserwatorskie w tym 
zabytkowym obiekcie. Prowadzone 
przez prawie dwadzieścia lat mozol-
ne prace odkryły piękno i harmonię 
tej perełki architektonicznej. Kon-
serwacja objęła nie tylko wewnętrz-
ne drewniane ściany, z dość dobrze 
zachowaną polichromią, ale także oł-
tarze, chór, ławki, przedsionek, kru-
cyfiks z kruchty, okna i drzwi. Prace 
prowadzono także na zewnątrz. Zaję-
to się zniszczoną przez korniki elewa-
cją świątyni, fasadą i fundamentami. 
Wtedy też po raz pierwszy od lat wy-
mieniono dach oraz poprawiono wie-
życzkę i jej hełm. Wycięto również 
część drzew, przez co odsłonięto ko-
ściółek, a następnie zamontowano 
zewnętrzne oświetlenie. W latach póź-
niejszych prace były kontynuowa-
ne – zajęto się  renowacją zakrystii, 
wyłożeniem ścieżki wokół budynku 
i wymianą starego, zmurszałego ogro-

dzenia. W kolejnych latach założono 
system ochrony przeciwwłamaniowej 
i wymieniano kolejne zniszczone deski 
zewnętrznych ścian budynku.

Od jakiegoś czasu wiadomo by-
ło, że kościółek potrzebuje kolejnego 
gruntownego remontu dachu i rynien, 
ponieważ stare przeciekały, powodu-
jąc niszczenie zabytku. W roku 2017 
przygotowany został wniosek o dofi-
nansowanie remontu dachu, który 
przeszedł pozytywną ocenę, ale na 
jego realizację w puli ministerialnej 
zabrakło środków. Inicjatorzy remon-
tu jednak nie poddawali się i złożone 
odwołanie okazało się skuteczne – 
prace renowacyjne mogły zostać zre-
alizowane w roku 2018, dzięki dotacji 
z Programu ochrony zabytków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego początkowo w wysokości 200 
tys. zł, a kiedy okazało się, że koniecz-
na jest również wymiana więźby da-
chowej dodatkowo jeszcze nieco ponad 
70 tys. zł - w sumie ponad 270 tys. zł.

Rozmowa z astronomem Michałem Ostrowskim
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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
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo Medica w Olku-
szu. Poradnia chirurgii dziecięcej lek. med. 
Maksymilian Nicpoń. Konsultacje, zabiegi chirur-
giczne, stulejka, leczenie ran, usuwanie znamion 
skórnych, kwalifikacje do zabiegów. Rejestracja 
32-62-61-731.
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.

dIaBetolog
Marta Pasich lek. med. specjalista diabetolog, 
specjalista chorób wewnętrznych. Przyjmuje: 
Centrum Marlibo-Medica Olkusz, ul. Pakuska 64, 
rej. tel. 32 626 17 31, środa 16.00-19.00. 

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

DIETETYK mgr inż. Gabriela Czarnota. Porady 
i diety odchudzające, w insulinooporności, cho-
robach tarczycy i inne. KIGO-FIT, Olkusz ul. 
Przemysłowa 15, tel. 518-782-960.

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.

CENTRUM MEDYCZNE Marlibo Medica w Olkuszu. 
Poradnia pediatryczna. Rejestracja 32 62 61 731.

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 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. 
Pooperacyjna. Leczenie bólu. McKenzie. Terapia 
Manualna. Kinesiotaping. Wady postawy.  
Olkusz, K. K. Wielkiego 54A. Tel. 885 628 627  
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan
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
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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

stomatologIa
Agnieszka Barrera Ramos lek. dent. Olkusz,  
ul. Kościuszki 30. Wt. 9.00 – 18.00, czw. 8.30 – 
14.00, pt. 10.00 – 18.00. Rejestracja tel. 32 726 
28 87, 668 525 532.
Agnieszka Janikowska lek. dent. Olkusz, ul. 
Kościuszki 30. Pon. 14.00 – 19.00, śr. 8.30 – 13.30, 
czw. 14.00 – 20.00. Rejestracja tel. 32 726 28 87, 
668 525 532.
Barbara Gierat Kucharzewska dr. n. med.  
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, rozsze-
rzone 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,  
w niedziele, święta  

i inne dni wolne  
od pracy w godz.  
od 20.00 do 8.00

4.01.2019	 Piątek	 al.	1000-lecia	2B

5.01.2019	 Sobota	 al.	1000-lecia	17

6.01.2019 Niedziela	(Trzech	Króli) ul.	K.K.	Wielkiego	14

7.01.2019	 Poniedziałek	 ul.	Skwer	6

8.01.2019	 Wtorek	 ul.	Mickiewicza	7

9.01.2019	 Środa	 ul.	Buchowieckiego	15A

10.01.2019	 Czwartek	 ul.	K.K.	Wielkiego	60
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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  
owotna 

| 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.

KALENDARIUM

05 stycznia
 ǧ 15:00�Mary�Poppins�Powraca�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:30�Mary�Poppins�Powraca�(2D�DUBBING)�
 ǧ 20:00�Zabójcze�maszyny�(2D�NAPISY)�

06 stycznia
 ǧ 15:00�Mary�Poppins�Powraca�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:30�Mary�Poppins�Powraca�(2D�DUBBING)�
 ǧ 20:00�Zabójcze�maszyny�(2D�NAPISY)�

07 stycznia
 ǧ 17:00�Mary�Poppins�Powraca�(2D�DUBBING)�
 ǧ 19:30�Mary�Poppins�Powraca�(2D�DUBBING)�

08 stycznia
 ǧ 19:00�Zabójcze�maszyny�(2D�NAPISY)�

09 stycznia
 ǧ 15:00�Mary�Poppins�Powraca�(2D�DUBBING)�
 ǧ 17:30�Mary�Poppins�Powraca�(2D�DUBBING)�
 ǧ 20:00�Zabójcze�maszyny�(2D�NAPISY)�

04 stycznia
 ǧ 13:45�Sekretny�świat�kotów�(2D�DUBBING)��
 ǧ 15:45�Mary�Poppins�Powraca�(2D�DUBBING)��
 ǧ 16:00�Królowa�Śniegu:�Po�drugiej�stronie�
lustra�(3D�DUBBING)��

 ǧ 17:30�Mary�Poppins�Powraca�(2D�DUBBING)��
 ǧ 18:15�Teraz�albo�nigdy�(2D�NAPISY)��
 ǧ 20:00�Pech�to�nie�grzech�(2D�PL)��
 ǧ 20:15�Kursk�(2D�NAPISY)��

05 stycznia
 ǧ 12:00�Sekretny�świat�kotów�(2D�DUBBING)��
 ǧ 14:00�Królowa�Śniegu:�Po�drugiej�stronie�
lustra�(2D�DUBBING)��

 ǧ 15:45�Mary�Poppins�Powraca�(2D�DUBBING)��
 ǧ 18:00�Mary�Poppins�Powraca�(2D�DUBBING)��
 ǧ 20:30�Pech�to�nie�grzech�(2D�PL)��

06 stycznia
 ǧ 12:00�Królowa�Śniegu:�Po�drugiej�stronie�
lustra�(3D�DUBBING)��

 ǧ 13:45�Sekretny�świat�kotów�(2D�DUBBING)��

 ǧ 15:45�Mary�Poppins�Powraca�(2D�DUBBING)��
 ǧ 18:15�Mary�Poppins�Powraca�(2D�DUBBING)��
 ǧ 18:15�Teraz�albo�nigdy�(2D�NAPISY)��
 ǧ 20:15�Kursk�(2D�NAPISY)��
 ǧ 20:40�Pech�to�nie�grzech�(2D�PL)��

08 stycznia
 ǧ 13:45�Sekretny�świat�kotów�(2D�DUBBING)��
 ǧ 15:45�Mary�Poppins�Powraca�(2D�DUBBING)��
 ǧ 16:00�Królowa�Śniegu:�Po�drugiej�stronie�
lustra�(3D�DUBBING)��

 ǧ 17:30�Mary�Poppins�Powraca�(2D�DUBBING)��
 ǧ 18:15�Teraz�albo�nigdy�(2D�NAPISY)��
 ǧ 20:00�Pech�to�nie�grzech�(2D�PL)��
 ǧ 20:15�Kursk�(2D�NAPISY)��

09 stycznia
 ǧ 13:45�Sekretny�świat�kotów�(2D�DUBBING)��
 ǧ 15:45�Mary�Poppins�Powraca�(2D�DUBBING)��
 ǧ 16:00�Królowa�Śniegu:�Po�drugiej�stronie�
lustra�(3D�DUBBING)��

 ǧ 17:30�Mary�Poppins�Powraca�(2D�DUBBING)��
 ǧ 18:15�Teraz�albo�nigdy�(2D�NAPISY)��
 ǧ 20:00�Pech�to�nie�grzech�(2D�PL)��
 ǧ 20:15�Kursk�(2D�NAPISY)��

10 stycznia
 ǧ 13:45�Sekretny�świat�kotów�(2D�DUBBING)��
 ǧ 15:45�Mary�Poppins�Powraca�(2D�DUBBING)��
 ǧ 16:00�Królowa�Śniegu:�Po�drugiej�stronie�
lustra�(3D�DUBBING)��

 ǧ 17:30�Mary�Poppins�Powraca�(2D�DUBBING)��
 ǧ 18:15�Teraz�albo�nigdy�(2D�NAPISY)��
 ǧ 20:00�Pech�to�nie�grzech�(2D�PL)��
 ǧ 20:15�Kursk�(2D�NAPISY)��

04 stycznia
 ǧ 19:00�Te�Deum�z kolędą�

07 stycznia
 ǧ 08:30�“Ania�z Zielonego�Wzgórza”�-�spektakl�
dla�grup�szkolnych�w wykonaniu�Teatru�
Moich�Marzeń�

 ǧ 10:15�“Jak�Rumcajs�Cypiska�uratował”�-�spe-
ktakl�dla�grup�szkolnych�w wykonaniu�Teatru�

Moich�Marzeń�
 ǧ 12:00�“Pan�Tadeusz�-�obrazy”�-�spektakl�dla�
grup�szkolnych�w wykonaniu�Teatru�Moich�
Marzeń�

08 stycznia
 ǧ 09:00�III�Olkuski�Konkurs�Kolęd�i Pastorałek�
 ǧ 11:00�“Szopka�jak�malowana”�-�zajęcia�plas-
tyczne�dla�grup�przedszkolnych�i szkolnych�
z terenu�MiG�Olkusz�(do�lat�10)�-�Centrum�
Kultury,�ul.�Szpitalna�32

09 stycznia
 ǧ 18:00�Spotkanie�autorskie�z Janiną�Hamerlik�

10 stycznia
 ǧ 11:00�“Spotkajmy�się�przy�szopce”�-�prelekcja�
o historii�szopek�połączona�z warsztatami�
dla�szkolnych�z terenu�MiG�Olkusz�-�Centrum�
Kultury,�ul.�Szpitalna�32

 ǧ 17:00�Wykład�w ramach�Uniwersytetu�
Trzeciego�Wieku.�Michał�Tworus�“Ciągła�
zmiana�świadczy�o ciągłości�dowodzenia”�tj.�
definicja�zmiany�i czego�możemy�być�pewni�

05 stycznia
 ǧ 09:00�Noworoczny�Amatorski�Turniej�Badmin-
tona�dla�Mężczyzn�-�Hala�MOSiR�w Bukownie

06 stycznia
 ǧ 10:00�Orszak�Trzech�Króli�w Kluczach�-�DK�
“Papiernik”�w Kluczach

 ǧ 10:00�Orszak�Trzech�Króli�w Olkuszu�-�
Olkuskie�kościoły�i rynek

 ǧ 10:15�VI�Orszak�Trzech�Króli�w Bukownie�-�
Bukowno

 ǧ 13:15�V�Orszak�Trzech�Króli�w Krzykawie-
Małobądzu�-�Dworek�w Krzykawce/�Kościół�
Polskokatolicki�w Małobądzu

 ǧ 18:00�Koncert�Noworoczny�-�Bazylika�
Mniejsza�pw.�św.�Andrzeja�Apostoła�
w Olkuszu

09 stycznia
 ǧ 18:00�Spotkanie�“Pamięć�o olkuskich�
Żydach”�-�Sala�kominkowa�PTTK�Olkusz

KuPię	-	SPrzedAM

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie,  

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

 ǧ  Sprzedam silnik SW-400, skrzynię 
biegów, koła komletne z felgami 
825x20, 6 sztuk; półosie 2 sztuki, 
rurki z demontażu po 2 zł/kg, różne 
średnice i długości. Tel.(502)107102.

 ǧ  Komis narciarski rtv-agd, skup-
-sprzedaż. Za Lidlem. Tel.(502)261113.

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

uSługi
 ǧ  FIRMA INTROLIGATORSKA 

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

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

 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.

 ǧ Autoskup - kupię każdą 
markę, tanie i drogie,  

gotówka od ręki, płacę najlepiej.  
Tel.(793)001819.

BudoWlANe

 ǧ Firma Budowlano-Remontowa 
NOW-BUD wykonuje kompleksowe 

remonty domów i mieszkań z 
materiałów własnych i powierzo-

nych. Prace dekarskie, docieplenia 
budynków, adaptacja pomieszczeń. 

Tel.(602)438844.

eleKTroTeChNiCzNe

 ǧ  Naprawa telewizorów.  
Tel.(791)849525.

FiNANSoWo	-	PrAWNe

 ǧ Lombard Tomasz Kiełtyka, 
Olkusz, Kasztanowa 4, czynne:  

pon.- sob. 8-20, skup i sprzedaż złota, 
atrakcyjne ceny, super warunki.  

Tel.(512)777884.

oKoliCzNoŚCioWe
 ǧ ATELIER Olkusz, Żuradzka 1 

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

 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.

MoToryzACjA
 ǧ  OLEJE, FILTRY, AKCESORIA I PROFE-

SJONALNE NARZĘDZIA SAMOCHODOWE 
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  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  Autoskup- każda marka, każdy 
stan. Tel.(793)999910.

 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 ZATRUDNIMY PRACOWNIKÓW 
PRODUKCJI ORAZ OPERATORÓW WÓZKA 

WIDŁOWEGO,4 BRYGADY, BOGATY 
PAKIET BENEFITÓW, BEZPŁATNY 

DOJAZD. TEL.(512)070574.
 ǧ 40 lat, wykszałcenie wyższe ekono-

miczne, szukam pracy. Tel.(693)651057.

różNe
 ǧ Stoisko nr 3 poleca spodnie polskich 

produc., nowości, spodnie z polarem, 
kurtki zimowe, nietypowe rozmiary. 
Wt.,pt., 1 i 3 sobota w m-cu targowisko 
ul. Sławkowska, 2 i 4 sobota w m-cu 
targowisko Bukowno.


