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26 maja odbędą się wybory do Parlamentu 
Europejskiego. Liderem jednej z list będzie  
Jan Orkisz.  strona 5

Powiat olkuski otrzymał 8 170 00,00 zł na 
remonty dróg w ramach tzw. „powodziówek”.

 strona 5

Tym razem „Scena Dla Każdego” miała wymiar 
charytatywny. „Ekonomik” pomógł Ignasiowi.
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Skutki 
weekendowych 

wichur

powiat
Piotr�Kubiczek

W weekend mocniej powiało w ca-
łym powiecie olkuskim. Najgorzej było 
w nocy z soboty na niedzielę i z nie-
dzieli  na poniedziałek,  kiedy wiatr 
powalał drzewa i zrywał dachy. Ręce 
pełne roboty mieli strażacy, którzy in-
terweniowali ponad sto razy.

Silny wiatr nad Polską pojawił się 
jeszcze przed  sobotą,  jednak  swoje 
apogeum osiągnął w weekend. W wie-
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Poniżej drukujemy pismo protestacyjne, które grupa olkuskich przedsiębiorców złożyła w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Biurze Rady 
Miejskiej w Olkuszu. Pismo dotyczy planowanej na ulicy Przemysłowej inwestycji.  W olkuskim Starostwie Powiatowym prowadzone jest postępowanie w sprawie 
udzielenia pozwolenia na przebudowę istniejącego budynku usługowego oraz na zmianę sposobu użytkowania na dom pogrzebowy wraz z infrastrukturą techniczną.

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Wicepremier Gowin w Olkuszu

olkusz
Wiola�Woźniczko

Olkusz odwiedził wicepremier i mi-
nister nauki i szkolnictwa wyższego 
Jarosław Gowin. Wraz z posłem Mi-
chałem Cieślakiem, kandydatem na 
europosła w majowych wyborach, 
rozmawiali z mieszkańcami o roz-
woju ziemi olkuskiej i nie tylko.

Politycy partii Porozumienie wizy-
tę w Olkuszu rozpoczęli od spotkania 
z przedsiębiorcami. - Kładziemy naj-
większy nacisk na przedsiębiorczość 
- niskie podatki, swobodną konkuren-
cję, małą ingerencję państwa. Umiesz-
czenie Olkusza na  liście  ośrodków 
miejskich zagrożonych utratą  funk-

cji społeczno - gospodarczych byłoby 
ogromnym ułatwieniem dla inwesto-
rów. Pakiet dla średnich miast opiera 
się na wsparciu  inwestycji  publicz-
nych oraz  tworzeniu warunków dla 
inwestycji prywatnych. Na ziemi ol-
kuskiej funkcjonuje wiele firm. Warto 
je wspierać. Przykładem jest Intermag 
- spółka ze 100-procentowym polskim 
kapitałem,  innowacyjna,  z własnym 
zapleczem badawczym - mówił wice-
premier Jarosław Gowin.

W jaki sposób można pomóc lo-
kalnym firmom? - W Olkuszu istnie-
je  środowisko prężnie  rozwijających 
się przedsiębiorstw, ten rozwój mógł-
by być  szybszy. Na pewno  sporym 
ułatwieniem byłoby rozwiązanie pro-
blemu komunikacyjnego w  okolicy 
Strefy Aktywności Gospodarczej, czy-

li skrzyżowania ul. Wspólnej  i drogi 

krajowej  94  - mówił  radny miejski 

Łukasz Piątek.

Poseł Michał Cieślak opowiadał 
z kolei o ostatnich projektach noweli-
zacji dwóch ustaw, w które zaangażo-
wał się w swojej pracy w parlamencie. 
- Przepisy zawarte w projekcie ustawy 
o obrocie ziemią spowoduje, że wszyst-
kie  grunty  rolne poniżej  1 hektara 
będą mogły być  sprzedawane przez 
rolników wszystkim zainteresowanym 
osobom. Dodatkowo wszystkie grunty 
w obszarach administracyjnych miast 
będą wyłączone z mocy ustawy. Dzię-
ki temu wiele przedsiębiorstw będzie 
mogło  szybciej  się  rozwijać.  Z kolei 
projekt zmiany Ustawy o samorządzie 
gminnym  zakłada m.  in. wynagro-
dzenia dla sołtysów na tych samych 
zasadach co gminni radni, czyi dieta 
i zwrot kosztów podróży służbowych 
- opowiadał poseł Cieślak.

Spotkanie było okazją do rozmowy 
z mieszkańcami m. in. na tematy zwią-
zane z szeroko pojętą komunikacją, 
energetyką czy integracją europejską.
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lu miejscach powalone zostały drze-
wa, które blokowały drogi  i  zrywały 
linie wysokiego napięcia. Żywioł nie 
oszczędził także domów mieszkalnych 
i budynków komercyjnych  W samej 
Małopolsce w strażacy interweniowali 
3200 razy. W powiecie olkuskim służ-
by najwięcej pracy miały w gminach 
Klucze i Wolbrom.

- Łącznie interweniowaliśmy już 
103 razy – informuje Marcin Maciora, 
oficer prasowy Państwowej Straży Po-
żarnej w Olkuszu. - Naszym głównym 
zadaniem było usuwanie powalonych 
drzew oraz zabezpieczenie uszkodzo-
nych przez wiatr  dachów. W  trzech 
przypadkach  podjęliśmy  działania 

zabezpieczające  uszkodzone  słupy 
telekomunikacyjne – dodaje przed-
stawiciel PSP.

Najwięcej  interwencji  strażacy 
podjęli w  gminie Wolbrom. Oprócz 
powalonych na drogę i posesje drzew 
(12), wspierali mieszkańców domów 
i właścicieli budynków gospodarczych, 
którym wiatr wyrządził szkody, nisz-
cząc pokrycia dachowe. Takich przy-
padków odnotowano 18. W Kluczach 
ucierpiało 7 budynków i usunięto 20 
połamanych  drzew.  Żywioł  dał  się 
we znaki także w gminie Olkusz. Sil-
ne podmuchy uszkodziły 11 budyn-
ków. Spokojniej było za to w gminach 
Bolesław  i Bukowno, gdzie strażacy 
odpowiadali  głównie na  zgłoszenia 
dotyczące powalonych drzew.  -  To 
na pewno nie były spokojne noce. Na 
szczęście poza  stratami materialny-

mi nikt nie ucierpiał – zaznacza Mar-
cin Maciora.

Pomoc poszkodowanym 
przez wiatr

Wichura łamiąca drzewa i uszka-
dzająca mienie, nosi  znamiona klę-
ski  żywiołowej. W  takim przypadku 
osobom poszkodowanym wsparcia 
finansowego udziela państwo. Pomoc 
pieniężną w wysokości do 6 tysięcy zło-
tych mogą otrzymać rodziny lub oso-
by samotnie gospodarujące. Środki te 
udzielane są w formie zasiłków celo-
wych, z rezerwy celowej budżetu pań-
stwa na przeciwdziałanie i usuwanie 
właśnie skutków klęsk żywiołowych. 
Środki mają pokryć podstawowe po-
trzeby właścicieli budynków – wstęp-

ne zabezpieczenie zniszczeń, żywność, 
odzież i leki.

Na większy remont budynku lub 
lokalu mieszkalnego można uzyskać 
do 20 tys. zł. Taka pomoc może zo-
stać przyznana osobom, które w wy-
niku wichury  straciły  część dachu, 
lub zniszczeniu uległa któraś ze ścian. 
Natomiast na  odbudowę  całkowicie 
zniszczonego przez  żywioł  budynku 
lub  lokalu mieszkalnego, wsparcie 
finansowe może wynieść do 200 tys. 
zł. Każda historia jest rozpatrywana 
indywidualnie, w zależności od wiel-
kości  zniszczeń oraz  sytuacji  finan-
sowej rodziny.

Aby móc ubiegać się o wstępny 
zasiłek  celowy  (do 6  tys.  zł),  zaraz 
po wypadku losowym – w tym przy-
padku po wichurze – należy zwrócić 
się  do Ośrodka Pomocy Społecznej 

z  pismem  (nie ma konkretnego  for-
mularza), w którym poszkodowani 
przedstawią  swoją  sytuację,  infor-
mując o zniszczeniach wyrządzonych 
przez żywioł. W odpowiedzi pracow-
nik socjalny w terminie do 14 dni ra-
zem z przedstawicielem gminy dotrze 
do poszkodowanego  i wspólnie spo-
rządzą protokół  strat, niezbędny do 
wypłaty  pieniędzy.  Jak podkreślają 
pracownicy  olkuskiego OPS-u,  ter-
min dwóch tygodni od zgłoszenia to 
absolutne maksimum. W przypadku 
dużej skali zniszczeń, wizyta urzęd-
ników następuje niemal natychmiast 
po  zgłoszeniu. W pierwszej  kolejno-
ści  pomoc  trafia  do  osób,  które nie 
są w stanie  same  zaspokoić  swoich 
podstawowych potrzeb. Przez rzeczo-
ne ośrodki składa się również wnioski 
o wsparcie na większe remonty i ewen-

tualną odbudowę domu lub budynku 
gospodarczego.

Na dodatkowe pieniądze mogą li-
czyć właściciele mienia, którzy ubez-
pieczyli  swój majątek na wypadek 
zdarzeń  losowych. Wśród nich  jest 
też huraganowy wiatr.  - Najczęściej 
zgłaszamy  szkodę  telefonicznie  lub 
mailowo.  Do  wiadomości  możemy 
oczywiście  dołączyć  zdjęcia ukazu-
jące skalę zniszczeń. Do siedmiu dni 
od zgłoszenia pojawia się rzeczoznaw-
ca majątkowy, który ocenia i wycenia 
szkody.  Praktykowana  jest wypłata 
części  zaliczkowej  orzeczonego  od-
szkodowania na najpilniejsze  prace 
związane z zabezpieczeniem domu lub 
budynku gospodarczego – zaznacza 
Przemysław Michalski, ubezpieczyciel 
z 10-letnim stażem pracy.

O G Ł O S Z E N I E  S TA R O S T Y  O L K U S K I E G O

W  Dzień Kobiet w  krakowskim Mu-
zeum Sztuki i  Techniki Japońskiej Mang-
gha nagrodzeni zostali wybitni lekarze, 
naukowcy i  artyści z  Małopolski w  ra-
mach plebiscytu Gazety Krakowskiej 
„Człowiek Roku 2018”. Oprócz tego 
kapituła redakcji Gazety Krakowskiej 
i  Dziennika Polskiego wręczyła statuet-
ki „Osobowości Roku 2018” dla przed-
stawicieli powiatów, którzy zasłużyli się 
w działalności społecznej, samorządowej, 
biznesowej oraz w  dziedzinie kultury.

Gratujemy nagrodzonym  
w etapie powiatowym:

• w kategorii samorządność i społeczność 
lokalna - Pan Bogumił Sobczyk;

• w kategorii działalność społeczna 
i charytatywna - Pan Adrian Milczarek;

• w kategorii kultura - Państwo Paulina 
i Marek Babula;

• w kategorii biznes - Pan Zbigniew 
Kwinta.

– Nominacja do tytułu Osobowości Roku 
2018 była dla mnie zaskoczeniem. Uczucie 
przyzwoicie wykonywanej pracy mieszało 
się z lekką konsternacją. Bo to, co robię na co 
dzień służy po prostu ludziom. W samorządzie 
pojawiłem się dzięki ludziom i  to dzięki nim 
otrzymałem to wyjątkowe wyróżnienie. Z tego 
miejsca chciałbym podziękować setkom osób, 
które oddały na mnie swój głos a kapitule ple-
biscytu za podwójne wyróżnienie. Szczególnie 
chciałbym podziękować wszystkim środowi-
skom i  przedsiębiorcom, z  którymi współpra-
cuje na co dzień, a  od których otrzymałem 
szczere wsparcie. Nade wszystko dziękuję mo-

jej rodzinie, przyjaciołom i siostrom – wyjątko-
wym. Jeszcze z większą pokorą - ale i uzasad-
nionym mandatem społecznym - będę działał 
dalej. Gratuluję wszystkim nominowanym i na-
grodzonym. Razem stanowimy skuteczną 
ekipę - podsumowuje Bogumił Sobczyk.

Powiat Olkuski może poszczycić się 
również dwiema statuetkami w wielkim fi-
nale Małopolski. W kategorii biznes laure-
atem został Pan Zbigniew Kwinta. Wicesta-
rosta Olkuski Bogumił Sobczyk zwyciężył 
w  kategorii „samorządność i  społeczność 
lokalna” (3 016 głosów) i  otrzymał tytuł 
„Osobowości Małopolski 2018”. Wicesta-
rosta został nominowany za całokształt 
dotychczasowej działalności społecznej 
i  samorządowej. Jeszcze raz gratulujemy 
nagrodzonym!

Tytuły „Osobowości Roku 2018” przyznane. 
Powiat Olkuski na czele
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I N F O R M A C J A
Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniach  
od 19.03.2019 r. do 08.04.2019 r. na tablicy 

informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Bukownie, ul. Kolejowa 
16, wywieszony będzie wykaz udziałów w nieruchomości 
gruntowej oznaczonej jako działka nr 277/248, obręb Starczynów, 
przeznaczonych do sprzedaży, jako prawo związane z własnością 
lokali mieszkalnych o numerach: 9A, 9B, 18A, 18B, znajdujących 
się w budynku wielomieszkaniowym położonym w Bukownie przy ul. 
Zwycięstwa 1. Wykaz ten zamieszczony będzie również na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Bukownie www.umbukowno.pl

ZARZĄDZENIE NR 0050.230.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

Z DNIA 08.03.2019 r.
w sprawie przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji  

na terenie Gminy Olkusz w terminie wiosennym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2, pkt 2 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.), § 17 i 18 
ust. 2 Uchwały Nr XIX/313/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz (Dz.Urz. Woj. Małopol. Z 2016 roku, poz. 4177) – zarządzam  
co następuje:

§ 1
Osoby będące właścicielami, administratorami, zarządcami i najemcami budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, 
handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie Gminy Olkusz (dalej zwane - osoby zobowiązane 
do deratyzacji) zobowiązane są w okresie od dnia 25 marca 2019 roku do dnia 7 kwietnia 2019 roku przystąpić na swoim 
terenie do deratyzacji. Tępienie szczurów odbywa się poprzez wyłożenie na swoim terenie trutek.

§ 2
Informuje się, że: 
1. Osoby zobowiązane do deratyzacji zobowiązane są do zakupu trucizny na własny koszt i do stosowania środków trujących 

zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniu.
2. Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych. Miejsce wyłożenia trutki 

winno być oznakowane napisem „Uwaga trucizna”. Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie 
szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Po zakończeniu akcji należy bezwzględnie 
usunąć resztki wyłożonej trutki. W przypadku inwazji gryzoni należy się stosować do zaleceń Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego.

3. Osoby zobowiązane do deratyzacji są zobowiązane do umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie sposobu 
i skuteczności działań deratyzacyjnych. Do kontroli upoważnia się strażników Straży Miejskiej w Olkuszu.

4. Osoby zobowiązane do deratyzacji, które nie zastosują się do powyższych wskazań i nakazów mogą ponosić 
odpowiedzialność za wykroczenie przewidziane m. in. w art. 117 § 1 Ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń 
(Dz.U. z 2018 roku poz. 618 z późn. zm.):

”Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje obowiązków lub nie 
stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego 
i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany”.

§ 3
Zarządzenie rozwiesza się na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Olkusz, ogłasza w lokalnej prasie i na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz oraz rozsyła do sołectw i administratorów domów mieszkalnych.

§ 4
Zarządzenie niniejsze obowiązuje w okresie od dnia 25 marca 2019 roku do dnia 7 kwietnia 2019 roku 

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik



5Przegląd Olkuski | 15 marca 2019 |www.przeglad.olkuski.pl
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Jan Orkisz powalczy  
o mandat europosła

olkusz
Wiola�Woźniczko,�fot.�arch.�Jana�Orkisza

26 maja odbędą się wybory do Par-
lamentu Europejskiego. Termin 
zgłaszania list kandydatów upły-
wa o północy 16 kwietnia, ale część 
nazwisk jest już znana. Liderem jed-
nej z list będzie Jan Orkisz. 

W maju wybierzemy 52 posłów 
w 13  okręgach wyborczych. Miesz-
kańcy powiatu olkuskiego będą gło-
sować w okręgu nr 10, obejmującym 
województwa: małopolskie  i  święto-
krzyskie. Na  ten  okręg przypada 7 
mandatów. O jeden z nich powalczy 
Jan Orkisz, obecnie radny powiatowy, 
który w minionych latach był również 
m. in. posłem IV kadencji, wicebur-
mistrzem Olkusza czy olkuskim wi-
cestarostą. Będzie  on  liderem  listy 
Koalicyjnego Komitetu Wyborczego 
Lewica Razem, utworzony przez Par-
tię Razem, Unię Pracy i Ruch Spra-
wiedliwości Społecznej.

- Wybory do Parlamentu Europej-
skiego to dla nas szansa aby odmienić 
UE i zbudować bardziej sprawiedliwą 
Europę. Nasze  społeczeństwa wciąż 
ponoszą  społeczne koszty  kryzysu 
gospodarczego z 2008 roku i musimy 

stawić  czoło naglącym wyzwaniom. 
Europa musi  pokonać nierówności, 
walczyć  o  sprawiedliwość  podatko-
wą, stawić czoło zagrażającemu nam 
globalnemu ociepleniu,  poskromić 
rewolucję cyfrową, zapewnić sprawie-
dliwą  transformację  rolniczą,  lepiej 
zarządzać migracją i zagwarantować 
bezpieczeństwo wszystkich Europej-
czyków. Europie potrzebna jest zmia-
na kierunku przewodnictwa i polityki, 

aby pozostawić w  tyle neoliberalne 
i konserwatywne modele przeszłości 
oraz  skupić  się na wysokiej  jakości 
miejscach pracy dla swoich obywateli, 
zdrowym środowisku, zabezpieczeniu 
społecznym i modelu gospodarczym 
radzącym  sobie  z  nierównościami 
i kosztami życia – mówi Jan Orkisz.

Jak oceniacie szanse Jana Orki-
sza w majowych wyborach? Czekamy 
na Wasze komentarze!

„Laski” nadal straszą

olkusz
Wiola�Woźniczko

Nieruchomości po dawnej siedzi-
bie Spółdzielni Inwalidów „Laski” 
od wielu lat niszczeją. Budynki są 
zdewastowane, a całość stanowi 
wątpliwą wizytówkę gminy Olkusz. 
-Kiedy sytuacja ulegnie zmianie? - 
pytają nasi Czytelnicy.

Przypomnijmy,  że dekadę  temu 
gmina Olkusz  zdecydowała  o  prze-
kształceniu nieruchomości pomiędzy 
Olkuszem a Witeradowem  (łącznie 
z terenem po byłym targowisku) pod 
budownictwo mieszkaniowe.  Poten-
cjalni  nabywcy nie  byli  jednak  za-
interesowani działką po  spółdzielni, 
zanim gmina nie wyburzy stojącego 
tam budynku. Koszty rozbiórki, sza-
cowane wówczas na około nawet 500 
tys. złotych były dla gminy zbyt duże. 
Gdy po wyroku Trybunału Konsty-
tucyjnego w 2008 roku okazało się, 
że część działki z budynkami należy 
zwrócić wywłaszczonym na początku 
lat 70 – tych właścicielom, gmina mu-

siała odszukać ponad 300 spadkobier-
ców i poinformować ich o możliwości 
zwrotu nieruchomości.

Gdy o terenie po spółdzielni „La-
ski”  pisaliśmy  rok  temu, magistrat 
wyjaśniał,  że  sądowe  sprawy nadal 
trwają,  a  dopóki nie  zapadną osta-
teczne  rozstrzygnięcia nieruchomo-
ści nie można sprzedać ani zburzyć. 
Niestety, w ciągu minionych dwuna-
stu miesięcy niewiele  się  zmieniło. 
- W dalszym ciągu czekamy na roz-
strzygnięcia przed  sądem. Niestety, 
dopóki kwestie własnościowe nie zo-
staną rozstrzygnięte, mamy związane 
ręce. Nie mamy też wpływu na tempo 
prowadzonych spraw  – mówi Michał 
Latos, rzecznik prasowy Urzędu Mia-
sta i Gminy w Olkuszu.

Szpecąca okolice ruina to nieje-
dyny problem tego miejsca. Mieszkań-
cy od lat skarżyli się na złomiarzy czy 
wandali, którzy albo rozkradali meta-
lowe elementy budynków albo urzą-
dzali imprezy. Magistrat odpowiadał, 
że zamurowywanie wejść  i okien na 
niewiele się zdało. Patrole służb mun-
durowych też nie rozwiązują proble-
mu. - Możemy próbować ograniczać 
pewne zachowania w tym miejscu po-
przez kontrole Straży Miejskiej,  czy 
zabezpieczenia obiektu, ale ciągle są 
to działania doraźne - dodaje Michał 
Latos, apelując o zgłaszanie przypad-
ków wandalizmu do olkuskiej Straży 
Miejskiej pod nr tel. 32 64789 000.

Rekordowa dotacja na „powodziówki”
powiat

Wiola�Woźniczko

Powiat olkuski otrzymał 8 170 
00,00 złotych na remonty dróg 
w ramach tzw. „powodziówek”. 
Łączna kwota promes dla małopol-
skich samorządów to 96 149 000 
złotych. Nasz powiat „zgarnął” 
największą pulę.

Promesy przyznane samorządom 
przez ministra spraw wewnętrznych 
i  administracji  Joachima Brudziń-
skiego dotyczą dofinansowania zadań 
związanych  z usuwaniem  skutków 
klęsk żywiołowych oraz ruchów osu-
wiskowych ziemi.

Dzięki przyznanym dotacjom po-
wiat wyremontuje blisko 7 km dróg 
powiatowych w miejscowościach: Żu-
rada (1 750 000,00 zł dotacji), Chełm, 
Sucha i Glanów (1 820 000,00 zł do-
tacji), Rodaki i Chechło (560 000,00 
zł dotacji), Zasępiec i Budzyń (2 020 
000,00 zł dotacji), Kwaśniów Górny 
(2 020 000,00 zł dotacji).

-  To wymierny  efekt nowej  ka-
dencji!  Gruntownie  przebudujemy 
kolejnych kilka kilometrów dróg po-
wiatowych, a myślę, że to nie koniec 
niespodzianek na  ten  rok. Dziękuję 
wojewodzie Piotrowi Ćwikowi i mini-
strowi Andrzejowi Adamczykowi, ale 
przede wszystkim ministrowi Joachi-
mowi Brudzińskiemu, który parafo-

wał  ten dokument. Dziękuję  także 
moim współpracownikom: Bogumi-
łowi Sobczykowi  i  Piotrowi Gamro-
towi - pokazaliśmy, że razem można 
więcej. Dziękuję także pracownikom 
Zarządu Drogowego  za duży wkład 
pracy i profesjonalne przygotowanie 
wniosków. Zmieniamy się dla Was - 
to hasło będzie aktualne także w tej 
kadencji – komentuje olkuski staro-
sta Paweł Piasny.

Finansowe wsparcie  przyznano 
42 samorządom na odbudowę infra-
struktury komunalnej i 19 samorzą-
dom na stabilizację osuwisk.
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wiERBka
Olgerd�Dziechciarz

W gminie Pilica, osiem kilome-
trów na wschód od tego miasta, leży 
wieś Wierbka. Nazwa miejscowości 
jest topografczna – od wierzbka, 
czyli mała wierzba. W źródłach wy-
stępuje m.in. jako: Virbcza (1388), 
Virzbca (1394), Wierzbka (1547), 
Wirbka (1789), Wierpsze (1790).

W zapisce sądowej z 1391 r. wy-
mienieni byli: Marcin Nicz sołtys „de 
Virzbca” i Dzierżek z Wierbki. F. Kiiyk 
przypuszcza, że ów Dzierżek mógł być 
dziedzicem tej wsi.

Ciekawostka  30 maja  1410  r. 
Przedbor z Żytna poręczył przed radą 
miasta  Krakowa  za  Paszka  z  Kazi-
mierza,  sołtysa Wierbki  (Wierzbki). 
Chodziło  o  zwrot  jakiegoś  kamienia 
szlachetnego. Wcześniej,  26 maja, 

spór rozpatrywał sąd ziemski. Wtedy 
to Paszek zeznał, że  jeśli ktoś będzie 
zgłaszał  roszczenia  do  Przedbora 
o kamień szlachetny, który on przed 
sądem uzyskał od Elżbiety żony księ-
cia ziębickiego Jana, wówczas będzie 
on zachodźcą Przedbora. 11 czerwca 
przed  sądem  radzieckim  Przedbor 
zwolnił Jana Warsza (zwany też War-
szowem. Rycerz ów herbu Nałęcz brał 
m.in  udział  w wyprawie  Zygmunta 
Luksemburskiego do Bośni w 1408 r.) 
z danej mu poręki.

Kolejny  spór  dotyczył  samej 
Wierbki. W 1433 r. o wieś tę spierali 
się Jan Strasz z Kościelnik i Przedbor 
z Siadczy. Uznano prawa tego drugie-
go. W 1436 r. wieś należała już do braci 
Dzierżka i Zbigniewa z Janowiczek. Ci 
jednakowoż za 70 grzywien sprzedali 
ją  niejakiemu Hankowi  z  Chełmu. 
W II pol. XV w. była w składzie dóbr 
pilickich  kasztelana  krakowskiego 
Jana Pileckiego. Wierbka w 1602  r. 
podlegała  parafii  p.  w. Wszystkich 
Świętych w Kidowie,  potem przeszła 

do  parafii  p.w.  św.  Jana Chrzciciela 
w Pilicy. Od 1739 do 1743 r. Wierbkę 
wraz z Dobrą, Przychodami  i częścią 
Kleszczowej  ówczesny  prepozyt  pi-
licki  ks.  Adam hrabia  Komorowski 
wydzierżawił za 2 tys. zł rocznie Marii 
z  Wesslów  Sobieskiej,  dziedziczce 
z Pilicy. W 1789 wieś należała do eks-
-podskarbiego  wielkiego  koronnego 
Teodora Wessla. Dwa  lata wcześniej 
liczbę mieszkańców  oszacowano  na 
178 osób. Wsie: Wierbka, Biskupice, 
Kocikowa, Sławniów, Zarzecze  i  Zło-
żeniec  w  1789  r.  liczyły  154  domy 
(dwa dwory, dwa młyny, 124 chałupy 
o 1 gospodarzu, 18 ogrodników, 8 bez 
gruntu  i  ogrodu),  łącznie  956  ludzi 
(497 mężczyzn  i  459  kobiet).  Liczbę 
domów w Wierbce, w 1791 r. oblicza 
się na ok. 26 (w tym był młyn). Miało 
tu być wówczas 185 mieszkańców.

Od XIX w. wieś, a wkrótce także 
osada fabryczna, znalazły się w gminie 
i parafii Pilica, w powiecie olkuskim.

W 1853  r.  powstała  tu  fabryka 
papieru. Jej właścicielem był Krystyn 

August Moes,  niemiecki  przemysło-
wiec,  który  przez  pewien  czas  był 
właścicielem  także Pilicy.  Zatrudnie-
nie znalazło w niej wielu okolicznych 
mieszkańców  (210  pracowników 
w 1875  r.). W 1893  r.  fabryka  skła-
dała się z 11 budynków fabrycznych 
i  zatrudniała 150 pracowników. Dla 
wyznających protestantyzm Niemców 
sprowadzono wówczas pastora, który 
dojeżdżał tu z Kielc. W czasie I wojny 
fabryka  była  nieczynna. Wśród  za-
trudnionych  robotników  znalazły 
posłuch  idee  rewolucyjne.  Tym bar-
dziej, że zarządzający fabryką ustalili 
pracownikom  bardzo  niskie  płace. 
Dochodziło więc  do  strajków. Duży 
strajk miał tu miejsce od 2 kwietnia do 
4 maja 1921 r. Inny tego typu protest 
odbył się w 1929 r. Fabryka papieru 
w Wierbce  nie  przetrwała wielkiego 
kryzysu z lat 30.

Moesowie w Wierbce
Wspomniany  Krystyn  August 

Moes (1810-1872) zakupił dobra pilic-
kie – na licytacji – w 1850 r., za 150 

tys.  rubli. Krystyn August  i  jego syn 
Aleksander zbudowali m. in.  fabrykę 
kortu i sukna, młyn parowy, olejarnię, 
farbiarnię, papiernię i dwie gorzelnie. 
Do  Sławniowa,  do  zniesionych  tam 
domów  fabrycznych,  sprowadzili 
Niemców wyznania  ewangelicko-au-
gsburskiego,  którym Krystyn Moes 
wzniósł po 1854 r. zbór w Pilicy, przy 
ul. Krakowskiej, oraz niemiecką szkołę 
wyznaniową. Nauczyciel  tejże  szkoły 
otrzymywał  od Moesa  roczną  płacę 
w kwocie 75 rubli oraz 2 morgi ziemi. 
W  latach  1857-1886  nauczycielem 
był Fryderyk Foerster. Krystyn Moes 
wybudował także w Pilicy jeden z ży-
dowskich domów modlitewnych. Warto 
pamiętać,  że Moesowie uratowali  od 
kompletnej ruiny także pałac w Pilicy. 
Jednakże w dwa lata po śmierci Kry-
styna Moesa, czyli w 1874 r., jego syn 
Aleksander  sprzedał  dobra  pilickie 
wraz z pałacem Leonowi Epsteinowi. 
Po  sprzedaniu Pilicy Moesowie  prze-
nieśli się do Wierbki. Po rozbudowaniu 
tamtejszych  zakładów papierniczych 
wybudowali okazały pałac w stylu neo-
gotyku szkockiego – rzadki w Polsce 
przykład  tego  typu  XIX.  wiecznego 
budownictwa. Stanął on w początkach 
lat 80. ubiegłego stulecia na wzgórzu 
obok należącej do Aleksandra Moesa 
fabryki papieru.

To właśnie Aleksander Moes nie 
zgodził się, by przez Pilicę przeprowa-
dzono  linię kolejową. Władze carskie 
aż  trzykrotnie  planowały  kolej  przez 
te tereny, ale fabrykant żywiący prze-
konanie,  że  kolej może  spowodować 
odpływ taniej siły roboczej do Zagłębia, 
i mając wpływy, zablokował te projek-
ty. Można więc przyjąć, że to za  jego 
przyczyną Pilica zatrzymała się w roz-
woju,  a nawet  zaczęła  się wyludniać 
(dziś ma mniej mieszkańców, niż w II 
poł. XIX w.). Warto jednak pamiętać, 
że Aleksander Moes miał duże zasługi 
dla  rozwoju  życia  społecznego;  pod 
koniec XIX w. był wójtem, a w 1905 
r. sfinansował założenie i utrzymywał 
pierwszą w Pilicy ochronkę dla dzieci 
przedszkolnych  (choć  zapominał 
o  tym własnym  zobowiązaniu,  gdy 
w jego zakładach trwały strajki) i zor-
ganizował Ochotniczą Straż Pożarną, 
której w latach 1909-28 był prezesem. 
Stanął też na czele założonego w 1915 
r.  Komitetu  Ratunkowego  Powiatu 
Olkuskiego, który zajmował się np. za-
pewnieniem dostaw zagrożonej głodem 
ludności powiatu olkuskiego podczas 
I wojny  światowej. Majątek  ziemski 
Moesów w  1922  r.  liczył  244 morgi 
ziemi. Aleksander Moes umarł w 1928 
r. Jego spadkobiercy zmienili odziedzi-
czone zakłady w Spółkę Akcyjną C. A. 
Moes Fabryka Tektur i Papieru Pilica, 
ale w związku z fatalną polityką finan-
sową pełnomocnika  spółki,  rzeczona 
w 1933 r. padła.

Aleksander  Moes  pozostawił 
dwóch synów, starszy z nich, również 
Aleksander,  odziedziczył  majątek 
Sprowę we Włoszczowskiem,  z  kolei 

młodszy, Władysław, był właścicielem 
Udorza koło Żarnowca.

To w Wierbce, w 1901 r., urodził 
się Władysław Moes,  drugie  z  sze-
ściorga  dzieci  Aleksandra  Juliusza 
Moesa (1856 - 1928) i hrabiny Janiny 
Miączyńskiej  (1869  - 1946). W 1911 
r.  rodzina Moesów  z  11-letnim pod-
ówczas Władziem pojechali  na –  jak 
się wówczas mawiało  „wywczas”  do 
Wenecji. W tym samym czasie, w tym 
mieście  odpoczywał wielki  niemiecki 
pisarz,  Thomas  Mann  („Budden-
brokowie”,  „Czarodziejska  Góra”, 
„Doktor Faustus”),  który  zaznajomił 
się z Moesami. W rok później ukazała 
się drukiem nowela Manna zatytuło-
wana  „Śmierć w Wenecji”, która po-
święcona jest wypalonemu zawodowo 
niemieckiemu  pisarzowi,  Gustawie 
von  Aschenbach,  który  w  poszuki-
waniu piękna  i  sensu  życia udał  się 
do Wenecji, gdzie w Grand Hotelu na 
Lido, zaznajomił się z polską rodziną; 
syn tej rodziny, Tadziu (nie wiemy, czy 
pisarz specjalnie zmienił imię chłopca, 
z Władzia,  na  Tadzia,  czy  po  prostu 
źle  słyszał),  w  opisie Manna  piękny 
chłopiec dla starzejącego mężczyzny, 
głównego  bohatera  noweli,  stał  się 
personifikacją piękna. „Śmierć w We-
necji” ma dwuznaczny podtekst, który 
nie  uszedł  uwadze Moesów,  którzy 
napisali do Manna, późniejszego lau-
reata  literackiej  Nagrody Nobla  list 
z pretensjami.

Tu dygresja: Władysław Moes miał 
też w niemowlęctwie „poznać” Henryka 
Sienkiewicza,  polskiego  laureata na-
grody Nobla, Henryka Sienkiewicza, 
któremu  ponoć  …obsikał  spodnie. 
Władysław Moes,  jako  ułan,  wziął 
udział w wojnie 1920 roku. Następnie 
zarządzał  odziedziczonym  po  ojcu 
majątkiem w Udorzu. Brał też udział 
w wojnie obronnej 1939 r., by następ-
nie spędzić w niemieckim oflagu sześć 
lat. Po wojnie majątek w Udorzu został 
upaństwowiony, więc Władysław Moes 
utrzymywał  się  z  pracy  tłumacza. 
Ponieważ znał język perski, jakiś czas 
pracował jako tłumacz w ambasadzie 
Iranu. W 1971 r. wszedł na ekrany kin 
film „Śmierć w Wenecji” w reżyserii Lu-
ciano Viscontiego, wtedy to na krótko 
zrobiło  się  głośno  o  – wówczas  już 
70-letnim – Władysławie Moesie. Cie-
kawostka  związana z  tą  ekranizacją; 
Gustawa von Aschenbacha, u Manna 
– pisarza, u Viscontiego – kompozy-
tora, zagrał znakomity angielski aktor 
Dirk Bogarde, a w rolę Tadzia wcielił 
się  …szwedzki  nastolatek  (Visconti 
szukał odtwórcy tej roli w Polsce, ale 
z żadnego kandydata nie był zadowo-
lony). Władysław Moes umarł w 1986 
r.  i  jest  pochowany na Starej  Pilicy, 
na  cmentarzyku  przy  kościele  św. 
Piotra i Pawła.

Z dziejów wsi Wierbka

R E K L A M A

Pałac w Wierbce, stan sprzed kilkunastu laty. Fot. autor.
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J
uż co czwarty Polak ma problem 
z obniżeniem zbyt wysokiego po-
ziomu cukru we krwi. Według 

diabetologów ze Światowej Organi-
zacji Zdrowia mamy do czynienia 
z  epidemią hiperglikemii i  cukrzycy. 
Jak uchronić się przed tymi groźnymi 
schorzeniami?

Cukier w górę,  
zdrowie w dół
Do hiperglikemii i cukrzycy typu II 
nieuchronnie prowadzi nadmierne 
spożywanie cukru. U  osób, które 
mają zbyt wysoki poziom cukru 
we krwi, serce, nerki i  trzustka są 
obciążone i  w  każdej chwili mogą 
przestać działać. Nadmiar cukru we 
krwi uszkadza naczynia krwiono-
śne, co prowadzi do utraty wzroku, 
powstania trudno gojących się ran, 
a  nawet do zawału serca i  udaru 
mózgu.

Uwaga! Nawet jeśli wyniki Twoich 
ostatnich rutynowych badań krwi 
mieściły się  w  normie, nie oznacz 
to, że jesteś bezpieczny. To tylko je-
den z mitów o cukrzycy, które mogą 
zabić, jeśli w  porę nie dowiesz się 
PRAWDY…

MIT NR 1: „Problem cukrzycy 
mnie nie dotyczy, ponieważ 
nie widzę u siebie żadnych 
objawów”
Duży odsetek ludzi z  wysokim po-
ziomem cukru we krwi nie wie, że 
ma początki cukrzycy. Powód? Cho-
roba nie daje żadnych niepokojących 
symptomów. Dlatego też, gdy dowia-
dujemy się m że mamy podwyższone 
stężenie cukru we krwi, część osób 
IGNORUJE tę informację.

To błąd, który może by groźny 
w skutkach!

Podczas gdy osoby te szukają wy-
mówek, by nic nie robić („Każdy jest 
senny po dużym obiedzie”; „To tylko 
niewyspanie”; „Moje gorsze samo-
poczucie nie ma nic wspólnego ze 
stanem zdrowia”), cukrzyca rozwi-

ja się w  najlepsze, siejąc 
spustoszenie w  organi-
zmie. Dlatego ci, któ-
rzy trafiają do szpitala 
z  zawałem serca lub 
udarem mózgu, bar-
dzo często dopiero 
tam dowiadują się, 
że to efekt zanie-
dbania hipergli-
kemii lub cukrzy-
cy.

MIT NR 2: 
„Prowadzę 
aktywny tryb 
życia, więc jestem 
bezpieczny”
Diabetolodzy ostrze-
gają, że siedzący tryb 
życia to prosty sposób, 
by mieć hiperglikemię 
po skończeniu czter-
dziestki. Jednak okazuje 
się, że aktywne spędza-
nie czasu wolnego – choć 
jest bardzo korzystne dla 
naszego zdrowia – nie 
chroni w 100% przed skokami cukru. 
Znacznie ważniejsza jest nasza die-
ta. Niestety, dowiedziono, że aż 80% 
żywności w  Polsce zawiera cukier. 
Znajdziemy go w  ketchupie i  goto-
wych sosach, owocach w  syropie, 

chlebie, a nawet w kiełba-
sie i wędlinach. Dodaje je 
się go także do pozornie 
„zdrowej” żywności: 
jogurtów owocowych, 
gotowanych owsia-
nek czy batoników 
zbożowych. Dlate-
go mimo dobrych 
chęci zupełnie 
wyeliminowanie 
go z diety jest prak-
tycznie niemożli-
we…

MIT NR 3: „Tylko 
chemiczne 
preparaty prosto 
z apteki skutecznie 
obniżają poziom 
cukru we krwi”
Do niedawna mogli-
śmy wybierać pomię-
dzy chemiczną ofertą 
aptek a mało skuteczny-
mi herbatkami ziołowy-
mi. Na szczęście diabeto-
lodzy dokonali przełomu 

na miarę odkrycia insuliny (a  może 
nawet przebijającego to osiągnięcie).  
Dzięki niemu dziś można unormo-
wać poziom cukru we krwi i odzyskać 
pełnię zdrowia zupełnie NATURAL-
NIE i bez skutków ubocznych. 

„Tylko chemiczne preparaty 
prosto z apteki”
Dokładnie 2 lata temu naukowcy 
z  Instytutu Monitorowania Chorób 
Cywilizacyjnych w  Oslo rozpoczęli 
pracę nad kuracją gelsotyczną, która 
działa jak naturalny bloker cukru. 
Nieważne, czy masz stan przedcu-
krzycowy, hiperglikemię, skoki cu-
kru, czy po prostu przejmujesz się 
swoim zdrowiem – ta naturalna ku-
racja rozwiążę wszystkie Twoje pro-
blemy związane z  poziomem cukru 
we krwi.
Wystarczy jedna kapsułka dziennie, 
by:
–  utrzymać poziom cukru we krwi 

pod całkowitą kontrolą,
–  poprawić stan zdrowia i  samopo-

czucie,
– stracić zbędne kilogramy.

W jaki sposób kuracja 
gelsotyczna zapobiega 
hiperglikemii i cukrzycy?
Na to pytanie odpowie najlepiej spe-
cjalista z dziedziny dietetyki i diabeto-
logii, prof. Ralf Newman: „Do tej pory 
nie spotkałem się z  tak skuteczną, 
naturalną kuracją, która bezpośred-
nio trafia w  przyczyny hiperglikemii 
i cukrzycy typu II. Kuracja gelsotycz-
na działa w  zgodzie z  organizmem. 
Blokuje enzymy trawiące węglowoda-
ny. W  rezultacie niestrawiony cukier 
nie przenika do krwi. Po prostu prze-
chodzi przez jelita i  jest bezpiecznie 
wydalany z  organizmu. Dzięki temu 
poziom cukru utrzymuje się na sta-
bilnym poziomie, a  odkładanie się 
tkanki tłuszczowej zostaje zabloko-
wane”.

 

3 MITY o cukrze,  
które ZABIJAJĄ 
(jeśli w nie wierzysz)

Diabetolodzy przekonują: To największy przełom w walce z cukrzycą od odkrycia insuliny!

CUKIER
biała śmierć

Toksyczny, uzależniający  
i zabójczy. Jego nadmierna  

ilość we krwi sprawia,  
że jesteśmy schorowani:

n komórki rakowe „żywią się” nim,  
przez co są silniejsze i szybciej  

rozprzestrzeniają się

n przeciąża i uszkadza serce, wątrobę, 
nerki i jest przyczyną tzw. Zespołu 
metabolicznego, który prowadzi  

do miażdżycy

n prowadzi do nadwagi i otyłości

n grzyby (np. z rodzaju candida) 
pasożytują na cukrze i powodują 

trudną do wleczenia grzybicę 
ogólnoustrojową

n źle wpływa na funkcjono-
wanie mózgu, przez niego 
jesteśmy bardziej podatni 

na rozwój demencji  
i choroby Alzheimera

Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka 

zachorowana na hiperglokemię i cukrzycę:

      masz trudności ze zrzuceniem wagi, bez względu na to,  

      jak bardzo się starasz 

      często odczuwasz brak energii i przemęczenie,

      masz podniesiony poziom cholesterolu we krwi,

      masz problemy z pamięcią i doskwiera Ci złe samopoczucie,

      prowadzisz siedzący tryb życia,

      rzadko jesteś aktywny fizycznie,

      masz zdiagnozowane choroby krążenia, np. nadciśnienie tętnicze, 

      ktoś z Twojej rodziny miał (lub ma) hiperglikemię.

Jeśli zaznaczyłeś przynajmniej 1 z powyższych punktów, bądź czujny! Być może 

Twój organizm już teraz wysyła Ci sygnały ostrzegawcze, które mogą świadczyć o 

rozwijającej się cukrzycy.

Zadzwoń już teraz pod numer: 81 300 31 18 i dowiedz się 

więcej o naturalnej, domowej kuracji gelsotycznej, która zapobiega 

cukrzycy i eliminuje groźne skoki cukru – nawet po obfitym posiłku.

Jeszcze nie jest za późno!
Pierwszym 150 osobom, które zadzwonią 

do 22 marca 2019 r., przysługuje specjalna refundacja 70%! 
Otrzymasz wówczas preparat prof. Newman’a 

wspomagający walkę z cukrzycą 
zamiast za 323zł 97zł (przesyłka GRATIS)!

81 300 31 18
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00

(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

„Po 2 tygodniach trwania 
kuracji zbadałam sobie cu-

kier i widząc wyniki, o mało 
nie krzyknęłam z radości. 

Poziom cukru we krwi był 
książkowy!”

Barbara, l. 54

„Jestem przekonany, że 
w aptekach nie ma różnie 

dobrego preparatu na 
obniżenie poziomu cukru 

we krwi. Wszystkie preparaty, 
które pokazał mi znajomy farmaceuta, 
były albo mniej skuteczne, albo miały 

poważne skutki uboczne.”
Tomasz, l. 61

„Długo zastanawiałam się czy 
wypróbować kurację gelsotyczną. 

Decyzję o rozpoczęciu kuracji 
pomogła mi podjąć kuzynka i jej 
rodzice, którzy od kilku miesięcy 

z jej pomocą kontrolowali poziom cukru we 
krwi. Dopiero odkąd stosuję kurację gelsotycz-

ną uwierzyłam, że mogę zapobiec cukrzycy. ”
Dominika, l. 42

„W pierwszej chwili pomyślałam, 
że może znajdę coś lepszego. 

Ale potem zdałam sobie sprawę, 
że jest to kuracja wyjątkowa: 

w 100% naturalna i bardzo skutecz-
na. Przeszła rygorystyczne procesy badawcze 

„Cukrzyca i hiperglikemia to 
problemy, które wpływają nie 

tylko na życie osoby chorej, 
ale na całą jej rodzinę. Prze-
żyliśmy koszmar, gdy zacho-

rowała moja mama. Chciałam 
oszczędzić tego cierpienia swoim córkom 

i postanowiłam działać zapobiegawczo. 
Kuracja gelsotyczna jest do tego idealna. 

Polecam!”
Magdalena, l. 55

– czego nie można powiedzieć o suple-
mentach. Poza tym zdrowie ma się tylko 

jedno. Nie można na nim oszczędzać.”
Barbara, l. 47

Z A D Z W O Ń :

TYLKO do22 marca70%taniej!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
zawiadamiam o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję:
1. Wskazanie przedsiębiorcy, któremu jest zarzucane stosowanie praktyki 
ograniczającej konkurencję

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, 31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14 
Nr wpisu do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 
000000005596 
NIP 6751198968 
REGON 351564854

2. Opis stanu faktycznego będącego podstawą zawiadomienia
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, dalej jako „KPR”, jest podmiotem leczniczym, 
które wraz z innymi podmiotami leczniczymi zawiązało umowę konsorcjum 
dla wspólnego ubiegania się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne dla krakowskiego rejonu operacyjnego 
(„umowa konsorcjum 2019”). KPR został liderem tego konsorcjum.
W dniu 27 lutego 2019 r. Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 
Zdrowia (MOW NFZ) ogłosił postępowania konkursowe, poprzedzające 
zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie 
konkursu ofert w rodzaju w rodzaju ratownictwo medyczne dla krakowskiego 
rejonu operacyjnego oznaczonego kodem - RO12/01 oraz dla karpackiego 
rejonu operacyjnego oznaczonego kodem - RO12/02. Zgodnie z ogłoszeniem, 
oferty należy składać do dnia 13 marca 2019 r., do godziny 16:00 w siedzibie 
lub za pośrednictwem poczty. Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania 
konkursowego to 25 marca 2019 r.
Spółka Ratownictwo Medyczne spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzinie, dalej jako 
„RM”, pomimo zgłaszanej woli uczestniczenia w zawartej umowie konsorcjum 2019, 
nie została do niego włączona. Jednocześnie RM nie zostały wskazane żadne 
przyczyny niewłączenia jej do konsorcjum zorganizowanego przez KPR (jako 
lidera) i innych.
RM jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 51% udziałów należy 
do Powiatu Świebodzińskiego. Jednym z jej udziałowców jest spółka Nowy Szpital 
w Olkuszu spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu, dalej jako „Szpital w Olkuszu”. 
Spółka RM dla celów uczestniczenia w umowie konsorcjum 2019 i ubiegania się 
o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo 
medyczne utworzyła oddział rejestrowy w Olkuszu o nazwie Ratownictwo Medyczne 
spółka z o.o. Oddział w Olkuszu z siedzibą w Olkuszu.
Zarówno RM, jak i KPR oraz pozostałe podmioty uczestniczące w umowie 
konsorcjum 2019, spełniają warunek z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym, tj. są podmiotami leczniczymi będącymi samodzielnym 
publicznym zakładem opieki zdrowotnej albo jednostką budżetową, albo spółką 
kapitałową, w której co najmniej 51% udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa 
lub jednostki samorządu terytorialnego.
W dniu 20 lutego 2014 r. KPR, Szpital w Olkuszu oraz 11 innych podmiotów 
leczniczych zawarło umowę konsorcjum („umowa konsorcjum 2014”). Umowa 
konsorcjum 2014 została zawarta w celu wspólnej realizacji zadań zespołów 

ratownictwa medycznego we wskazanych w niej obszarach (zasadniczo 
pokrywających się z obszarem obecnie ogłoszonego postępowania konkursowego).
W ramach umowy konsorcjum 2014 Szpital w Olkuszu, wespół z innymi 
współkonsorcjantami, w tym KPR (jako liderem), zawarł z Małopolskim Oddziałem 
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej z rodzaju ratownictwo medyczne, którą wykonywać 
będzie do dnia 31 marca 2019 r. (dzień zakończenia obowiązywania dotychczasowych 
umów, zgodnie z art. 21 ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  
o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1115 ze zm.). Do dnia 31 marca 2019 r. Szpital w Olkuszu będzie 
dysponentem zespołów ratownictwa medycznego, dalej jako „dysponent ZRM” lub 
„ZRM”. 
RM powstała w celu spełnienia wymagań stawianych przez znowelizowaną ustawę 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jako podmiot, który miał kontynuować 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medycznego 
w Powiecie Olkuskim – świadczenia dotychczas udzielane były przez Szpital 
w Olkuszu, przy udziale pozostających w jego dyspozycji ZRM.
Zawarcie umowy konsorcjum 2019 przy arbitralnym wykluczeniu RM z grona 
konsorcjantów, uniemożliwiło ubieganie się o zawarcie umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne na kolejny okres 
kontraktowania świadczeń, tj. okres po dniu 31 marca 2019 r.
KPR, w trakcie rozmów o przyjęciu RM do umowy konsorcjum 2019, zarejestrowało 
w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą następujące komórki 
organizacyjne w miejscowościach, w których dotychczas działalność prowadził 
Szpital w Olkuszu (stan na dzień 12 marca 2019 r.):

Zespół specjalistyczny „S Wolbrom
Zespół podstawowy „P”  Hutki
Zespół podstawowy „P” Olkusz
Zespół specjalistyczny „S” Olkusz

3. Wskazanie przepisu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 
którego naruszenie zarzuca zgłaszający zawiadomienie
Artykuł 9 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
4. Uprawdopodobnienie naruszenia przepisów ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów
KPR nadużyło pozycji dominującej na rynku właściwym poprzez nieprzyjęcie 
RM do umowy konsorcjum 2019 (jednostronne i arbitralne wykluczenie), będąc 
jednocześnie rzeczywistym organizatorem umowy konsorcjum 2019.
Rynkiem właściwym w sprawie jest obszar, na który rozciąga się ogłoszone przez 
NFZ postępowanie konkursowe (krakowski rejon operacyjny oznaczony kodem 
- RO12/01). Krakowski rejon operacyjny obejmuje swoim zakresem 57 ZRM „P” 
(zespoły podstawowe) oraz 15 „S” (zespoły specjalistyczne) i 13 ZRM czasowe, co 
daje łącznie 85 ZRM.
KPR zostało liderem umowy konsorcjum 2019. KPR jest ponadto podmiotem 
dysponującym urządzeniem kluczowym, którym jest infrastruktura łączności cyfrowej, 

do której uprawnienia posiada KPR, jak i dyspozytorni medycznej, bez których 
nie jest możliwe przystąpienie do postępowania konkursowego i złożenie oferty. 
Ponadto, KPR jest w posiadaniu wiedzy i dokumentacji przekazanej mu przez Szpital 
w Olkuszu w ramach obowiązywania umowy konsorcjum 2014 (zgromadzona przez 5 
lat funkcjonowania umowy konsorcjum 2019). Jest to wiedza i doświadczenie przede 
wszystkim na temat miejsc stacjonowania oraz potencjału wykonawczego (osób  
i infrastruktury), a która obecnie wykorzystywana jest w celu wykluczenia z dalszego 
funkcjonowania w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (KPR zmierza 
do „przejęcia” działalności Zespołów Ratownictwa Medycznego w obszarze Powiatu 
Olkuskiego). 
W sytuacji, w której RM nie została przyjęta do umowy konsorcjum 2019, doszło 
do uprzywilejowania członków konsorcjum 2019, kosztem RM, która z tego 
konsorcjum została wykluczona, „bez podania przyczyny”, w sposób dowolny, 
arbitralny, co pozwala przyjąć, że umowa konsorcjum 2019 została ukształtowana 
w sposób umożliwiający daleko idącą dyskryminację przedsiębiorcy. Tego rodzaju 
zachowanie przeciwdziała ukształtowaniu się warunków niezbędnych do rozwoju 
swobodnej konkurencji. 
KPR, jako lider umowy konsorcjum 2019, ustaliło, że w następnej perspektywie 
kontraktowej będzie wykonywać świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju 
ratownictwo medyczne w miejscach stacjonowania Zespołów Ratownictwa 
Medycznego (względnie w obszarze Powiatu Olkuskiego), w których dotychczas 
stacjonowały Zespoły Ratownictwa Medycznego Szpitala w Olkuszu. W miejscach 
tych o przyjęcie ubiegać się miały Zespoły Ratownictwa Medycznego spółki RM, 
w ramach działalności Oddziału w Olkuszu.
Działania KPR uniemożliwiły powyższe. Wykluczenie niektórych przedsiębiorców 
z rynku stanowi klasyczną postać „praktyki wykluczającej”. Działania te naruszają 
wprost bezpośredni cel ustawy – zakłócają mechanizm (proces) konkurencji – 
a przez to szkodzą ekonomicznym interesom (dobrobytowi) konsumentów.
Nadmienić należy, że zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „zachowanie uczciwej 
konkurencji” jest fundamentalną zasadą postępowania konkursowego w sprawie 
zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
„Praktykę wykluczającą stanowi zachowanie przedsiębiorcy posiadającego 
pozycję dominującą, która może skutkować zamknięciem rynku albo całkowicie lub 
częściowo wykluczyć ekspansję działalności (zwiększenie podaży) przedsiębiorców 
już działających na danym rynku lub też wykluczyć wejście na ten rynek przez 
innych przedsiębiorców (tj. tych, którzy jeszcze nie prowadzą na nim działalności), 
która to praktyka jest zarazem szczególnie szkodliwa dla konsumentów” (wyrok 
SOKiK z 22 lutego 2012 r., sygn. akt XVII AmA 171/11).
Wykluczenie RM z umowy konsorcjum 2019 zamknęło skutecznie dla niej rynek 
jako przedsiębiorcy.

W związku z arbitralnym wykluczeniem Ratownictwa Medycznego sp. z o.o, powołanej dla realizacji zadania ratownictwa medycznego na terenie powiatu olkuskiego, z grona konsorcjantów,  
co uniemożliwiło ubieganie się w/w o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne na kolejny okres kontraktowania świadczeń,  

tj. okres po dniu 31 marca 2019 r. dzisiaj, działając w oparciu o art. 86 ust.1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk 
ograniczających konkurencję przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, skierowane do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

ZAWIADOMIENIE  
O PODEJRZENIU STOSOWANIA PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ

Jan Orkisz  
radny Rady Powiatu w Olkuszu

Zdzisława Szczygieł  
radna Rady Powiatu w Olkuszu

O G Ł O S Z E N I A  P Ł A T N E

„Małopolska Wieś 2019”
powiat

Wiola�Woźniczko

Trwa konkurs „Małopolska Wieś 
2019” organizowany przez Woje-
wództwo Małopolskie. Pula nagród 
wynosi 515 000,00 złotych. W mi-
nionych dwóch edycjach w gro-
nie laureatów znalazły się sołectwa 
z powiatu olkuskiego.

Głównym  założeniem konkursu 
jest wyróżnienie  sołectw,  które  ak-
tywnie działają na rzecz podniesienia 
atrakcyjności małopolskiej wsi. Ocenie 

podlega m. in.: promowanie dbałości 
o estetykę, kształtowanie krajobrazu 
wiejskiego i ładu przestrzennego so-
łectwa, promowanie działań na rzecz 
zmiany wizerunku wsi, promowanie 
działań wzmacniających  tożsamość 
lokalną  i  integrację wspólnot wiej-
skich,  kształtowanie  świadomości 
kulturowej, utworzenie narzędzi  in-
ternetowych  służących upowszech-
nianiu  informacji  dla mieszkańców 
odnośnie bieżących wydarzeń  i wa-
lorów sołectwa.

- Zachęcam do udziału w kolejnej 
edycji konkursu. Szukamy najpięk-
niejszych, nowatorskich i po raz pierw-

szy małopolskich wsi, które prezentują 
się  równie pięknie w  sieci. Chcemy 
zobaczyć, czym żyje lokalna społecz-
ność, czym może się pochwalić, a tym 
samym zachęcić turystów do obejrze-
nia tych urokliwych zakątków – za-
chęca wicemarszałek Łukasz Smółka.

Konkurs „Małopolska Wieś 2019” 
organizowany  jest w  trzech katego-
riach:  Najpiękniejsza  Małopolska 
Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś, 
Małopolska Wieś w Sieci. W pierw-
szych dwóch kategoriach  oceniane 
będą  inicjatywy  lokalne  zrealizowa-
ne na terenie sołectwa w ostatnich 5 
latach liczonych od roku poprzedza-

jącego konkursu, a w kategorii Mało-
polska Wieś w Sieci – w ostatnim roku.

Zgłoszeń  (maksymalnie  dwóch 
sołectw)  mogą  dokonywać  gminy. 
Termin  składania  ofert upływa 12 
kwietnia. Formularze i materiały do-
tyczące konkursu dostępne są w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu 
Marszałkowskiego.

Po sprawdzeniu zgłoszeń od stro-
ny  formalnej  komisja  konkursowa 
przeprowadzi ocenę merytoryczną oraz 
wizję w terenie. Konkurs rozstrzygnie 
Zarząd Województwa Małopolskiego. 
Decyzje o przyznaniu pomocy finan-
sowej dla gmin podejmie Sejmik Wo-

jewództwa Małopolskiego w  formie 
uchwały.

Przypomnijmy,  że w  pierwszej 
edycji  konkursu przyznano pomoc 
finansową dla 14 gmin na kwotę 254 
000,00 złotych. Wówczas w kategorii 
„Nowatorska Małopolska Wieś” wy-
grały Chrząstowice z gminy Wolbrom. 
Rok później nagrodzono 21 gmin (620 
000,00 złotych). W kategorii „Nowa-
torska Małopolska Wieś” zwyciężył Ze-
derman z gminy Olkusz, a wyróżnienie 
przypadło Rodakom z gminy Klucze. 
Z kolei w kategorii „Piękna Małopolska 
Wieś” na trzecim miejscu uplasowało 
się Wierzchowisko z gminy Wolbrom.
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R E K L A M A

Charytatywna  
„Scena Dla Każdego”

olkusz
Piotr�Kubiczek

8-letni Ignacy Łukasiewicz z Bu-
kowna cierpi na cukrzycę oraz 
rozległą zakrzepicą zatok żylnych 
mózgu. Chłopiec stracił wzrok, a je-
dyną szansą na jego powrót do zdro-
wia jest leczenie w Rosji. Z pomocą 
do rodziny wyszła społeczność Ze-
społu Szkół Nr 3 w Olkuszu, z któ-
rą łączy się historia najbliższych 
głównego bohatera ostatniej akcji.

7 lutego 2018 roku Ignaś trafił do 
szpitala z wysokim poziomem cukru 
w organizmie. Wcześniej rozwijał się 
prawidłowo i nie było żadnych obja-
wów choroby. W Górnośląskim Cen-
trum Zdrowia Dziecka zdiagnozowano 
u chłopca cukrzycę oraz rozległą za-

krzepicę zatok żylnych mózgu. Ignaś 
został przewieziony na oddział diabeto-
logii, ale po trzech dobach stan chłop-
ca pogorszył się i z rozległą kwasicą 
ketonową  Ignaś  został  przeniesiony 
na oddział intensywnej terapii. Przez 
dwa miesiące chłopiec był podłączy do 
pompy z wlewem heparyny i kroplów-
ki. Podczas pobytu na diabetologii stan 
8-latka znacznie się pogorszył, w wy-
niku czego stracił wzrok. Przeniesio-
no go na neurologię, a po wykonanym 
rezonansie okazało się, że zakrzepica 
zatorowa zaatakowała również ucho. 
Do dzisiaj Ignaś nie widzi i gorzej sły-
szy. Łącznie, przez ostatnie miesiące 
chłopiec miał szesnaście rezonansów 
głowy, kilka badań USG naczyń i tęt-
nic. W międzyczasie rodzice chłopca 
szukali pomocy w klinikach w Krako-
wie i Warszawie, jednak rokowania na 
temat wzroku za każdym razem po-

twierdzała się. Wiadomo już, że w Pol-
sce nie ma możliwości leczenia 8-latka. 
Jedyną szansą na to, aby Ignaś odzy-
skał wzrok, jest zakwalifikowanie go 
na specjalistyczną terapię w Moskwie, 
a jak wiadomo takie wyjazdy generu-
ją  ogromne koszty,  którym  rodzina 
chłopca nie  jest w  stanie  sprostać. 
Stąd szukanie pomocy na różne spo-
soby, choćby poprzez takie koncerty 
jak ten ostatni w „Ekonomiku”.

Koncert miał  charakter  „Sceny 
Dla Każdego”. Uczniowie nie  tylko 
Zespołu Szkół Nr 3, ale także innych 
placówek mieli okazję zaprezentować 
swoje umiejętności. Niektórzy śpiewa-
li,  inni grali, a  jeszcze  inni tańczyli. 
- Nie od dzisiaj pomagamy potrzebu-
jącym dobrze. Wierzę, że takie działa-
nia mają podwójny sens. Dają nadzieję 
na lepsze jutro dla chorych i w wie-
lu  przypadkach pozwalają  spełniać 

marzenia występujących na  scenie 
– mówi Agata Wdowik, nauczycielka 
z Ekonomika, pełniąca funkcję koor-
dynatora przedsięwzięcia.

Koncert  był  także podziękowa-
niem dla wszystkich, którzy w ostat-
nich miesiącach wsparli Ignasia i jego 
najbliższych w walce o powrót do zdro-
wia 8-letniego chłopca. - Szkoła ma nie 
tylko uczyć, ale również wychowywać. 
Staramy się brać z życia ile tylko się 
da, ale także chcemy dawać coś od sie-
bie. Stąd te koncerty i przekonanie, że 
to co robimy ma sens, tym bardziej że 
pomagamy naszym absolwentom – do-
daje Wojciech Panek, dyrektor Ekono-
mika, który na zakończenie koncertu 
wręczył rodzinie Łukasiewiczów czeka 
na 3000 zł. Te pieniądze chociaż czę-
ściowo pokryją koszty specjalistycz-
nego leczenia.

Czy godziny 
pracy PCPR 

ulegną 
zmianie?

olkusz
Jakub�Fita

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie to podległa Staroście jednostka 
organizacyjna, zajmująca się pro-
blemami społecznymi mieszkań-
ców powiatu olkuskiego. Placówka 
funkcjonuje w dni robocze, od 7:00 
do 15:00. Mieszkańcy chcieliby, 
aby ta instytucja chociaż w jeden 
dzień w tygodniu pracowała dłużej, 
tak jak to jest w przypadku innych 
urzędów w naszym mieście. Jakie 
są na to szanse?

Olkuski PCPR to jednostka, która 
realizuje zadania powiatu z zakresu 
pomocy społecznej, wspierania rodzi-
ny i systemu pieczy zastępczej, reha-
bilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych oraz przeciwdzia-
łania przemocy w  rodzinie.  Podsta-
wowym celem Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie jest udzielanie po-
mocy społecznej: dzieciom, rodzinom, 
osobom starszym, chorym i niepełno-
sprawnym, a także zabezpieczenie nie-
letnim pieczy zastępczej w przypadku 
niemożności zapewnienia opieki i wy-
chowania przez rodziców.

Obecnie instytucja ta czynna jest 
w dni robocze od 7:00 do 15:00. Część 
jej interesantów wskazuje jednak, że 
godziny te rozmijają się z oczekiwania-
mi znacznej grupy osób pracujących. 
Problem ten postanowił poruszyć rad-
ny powiatowy Tomasz Bargieł, który 
wystosował w tej sprawie interpelację 
do Zarządu powiatu olkuskiego. Pro-
ponuje  on,  aby przynajmniej  jeden 
dzień w  tygodniu placówka  czynna 
była do godziny 17:00. Powołując się 
na hasło olkuskiego starostwa „Przyja-
zny i sprawny urząd”, wylicza w swo-
im piśmie okoliczne instytucje, które 
pracują w takim trybie.

-  Pragnę  zauważyć,  że  godziny 
urzędowania  innych  jednostek  or-

ganizacyjnych  powiatu  olkuskiego 
już  obecnie wyrażają poszanowanie 
względem potrzeb mieszkańców. Dla 
przykładu godziny pracy Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej,  zarówno 
w Olkuszu, jak i w Wolbromiu, ustalo-
ne zostały od poniedziałku do czwart-
ku od 8:00 do 17:00 oraz w piątki od 
8:00 do 16:00, zaś Powiatowego Urzę-
du Pracy w Olkuszu w poniedziałki 
od 7:00 do 17:00 oraz od wtorku do 
piątku od 7:00 do 15:00. Wydłużone 
godziny pracy  określonego dnia  ro-
boczego  charakteryzują  również  sa-
mo Starostwo Olkuskie i przypisane 
mu Wydział Komunikacji i Transpor-
tu oraz Terenowy Punkt Paszportowy 
w Olkuszu – wylicza Tomasz Bargieł.

Radny przytacza  również  inne 
tego  typu  jednostki na  terenie  ca-
łego kraju,  które w przytłaczającej 
większości urzędują w późniejszych 
godzinach co najmniej jeden raz w ty-
godniu. Z odpowiedzi na interpelację 
wynika, że starosta Paweł Piasny nie 
widzi przeciwwskazań dla zmiany har-
monogramu pracy olkuskiej placówki. 
Na tę chwilę do starostwa nie wpły-
nęła  jednak  żadna oficjalna prośba 
w tej sprawie.

-  Pragnę  zapewnić,  że  centrum 
jako  jednostka  pomocy  społecznej 
służąca przede wszystkim osobom 
potrzebującym otwarta jest na wszel-
kiego  rodzaju działania,  które przy-
czynią  się  do poprawy dostępności 
i  jakości  świadczonych usług.  Jest 
rzeczą nie wymagającą  jakiekolwiek 
dyskusji,  że  jeśli  taka potrzeba  ist-
nieje,  to  zostaną zmienione godziny 
pracy dla kolejnych  zespołów PCPR 
– zapewnia Paweł Piasny.

Obecnie w ramach punktu inter-
wencji kryzysowej po godzinie 15:00 
świadczą swoje usługi: prawnik, psy-
cholog oraz specjalista pracy z rodzi-
ną. W tym czasie odbywają się również 
zajęcia korekcyjno-edukacyjne  oraz 
grupy wsparcia dla wychowanków 
pieczy zastępczej i ich rodzin.
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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.

Beata Gimlewicz-Pięta lek. Centrum Medyczne 
S5, ul. K. K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 
238, 32 754 62 22, www.cms5.pl

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.

Sonia Zastawnik. Centrum Medyczne S5, ul. K. 
K. Wielkiego 63, Olkusz. Tel. 668 127 238, 32 754 
62 22, www.cms5.pl

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. Rejestracja telefoniczna od pon. do pt. 
od 9.00 do 19.00 - tel. 514 288 668.

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 estetycz2nej. Pełny zakres zabiegów medy-
cyny estetycznej. Laser. Rejestracja tel. 530 88 16 
13. www.chirurgiaolkusz.pl

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

mEDYCYna naTURalna
Pijawki, świecowanie uszu, refleksologia tera-
peutyczna stóp, masaż, bańka próżniowa, 
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 hab. 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
Adam Gżyl psycholog, mediator, seksuolog  
w trakcie certyfikacji. Tel. 733 649 349.
Agata Majda, terapia krótkoterminowa.  
Tel. 512 331 430. www.pracowniaterapeutyczna.eu
Agnieszka Wojtaszek, psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta. Badania psychologiczne, psy-
choterapia, konsultacje. Tel. 791 918 888.
CENTRUM MEDYCZNE Marlibo – Medica w Olku-
szu. Katarzyna Szostok - psycholog, psychotera-
peuta. Urszula Gawłowska - psycholog, psycho-
terapeuta. 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, dr n. med. Rehabilitacja dzieci  
i dorosłych. Ortopedyczna. Neurologiczna. 
Sportowa. Pooperacyjna. Leczenie bólu. 
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McKenzie. Terapia Manualna. Kinesiotaping. 
Neuromobilizacja. Olkusz, K. K. Wielkiego 54A.  
Tel. 885 628 627. 
www.rehabilitacjaolkusz.wix.com/januszkocjan

Magdalena Małecka, rehabilitacja w domu 
pacjenta. Rehabilitacja ortopedyczna, neurolo-
giczna, masaż leczniczy. Tel. 512 266 497.

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

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.

Butterfly Effect, kosmetyka i fryzjerstwo, oczysz-
czanie wodorowe, depilacja IPL, zamykanie 
naczynek fotoodmładzanie, mezorerapia, bipo-
larne fale radiowe, zabiegi antycellulitowe/

wyszczuplające, zabiegi przeciw wypadaniu 
włosów, meso BB glam, ul. Sławkowska 13, 
535544028.

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
Salon KIGO-FIT Olkusz, ul. Przemysłowa 15, tel. 
517 224 780. Stylizacja paznokci i rzęs, kosme-
tyka, zabiegi na ciało, masaże i szeroki wachlarz 
innych usług.
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

W porze nocnej,  
w niedziele, święta  

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

15.03.2019	 Piątek	 ul.	Orzeszkowej	22

16.03.2019	 Sobota	 ul.	Krakowska	16

17.03.2019	 Niedziela	 ul.	Buchowieckiego	15A

18.03.2019	 Poniedziałek	 ul.	K.K.	Wielkiego	28

19.03.2019	 Wtorek	 al.	1000-lecia	2B

20.03.2019	 Środa	 ul.	Nullo	2

21.03.2019	 Czwartek	 ul.	Konopnickiej	4
Harmonogram dyżurów aptek dla Olkusza i Wolbromia dostępny również na stronie  

Starostwa Powiatowego w Olkuszu: www.sp.olkusz.pl
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KALENDARIUM

15 marca
 ǧ 15:30�Jak�wytresować�smoka�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:45�Jak�wytresować�smoka�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 20:00�Kobiety�mafii�2�(2D�PL)

16 marca
 ǧ 15:30�Jak�wytresować�smoka�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:45�Jak�wytresować�smoka�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 20:00�Kobiety�mafii�2�(2D�PL)

17 marca
 ǧ 12:00�Jak�wytresować�smoka�3�(2D�DUBBING)

18 marca
 ǧ 15:45�Jak�wytresować�smoka�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Kobiety�mafii�2�(2D�PL)

19 marca
 ǧ 15:45�Jak�wytresować�smoka�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Kobiety�mafii�2�(2D�PL)

20 marca
 ǧ 15:45�Jak�wytresować�smoka�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Misz�Masz,�czyli�Kogel�Mogel�3�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Kobiety�mafii�2�(2D�PL)

15 marca
 ǧ 13:00�Całe�szczęście�(2D�PL)
 ǧ 15:45�Jak�wytresować�smoka�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:45�Kapitan�Marvel�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Kurier�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Całe�szczęście�(2D�PL)
 ǧ 20:15�Kapitan�Marvel�(2D�NAPISY)

16 marca
 ǧ 11:00�Kurier�(2D�PL)
 ǧ 13:00�Jak�wytresować�smoka�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 15:00�Jak�wytresować�smoka�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:00�Kapitan�Marvel�(2D�NAPISY)

 ǧ 19:10�Całe�szczęście�(2D�PL)
 ǧ 20:45�Kapitan�Marvel�(2D�NAPISY)

17 marca
 ǧ 13:45�Jak�wytresować�smoka�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 15:45�Jak�wytresować�smoka�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:45�Kapitan�Marvel�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Całe�szczęście�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Kurier�(2D�PL)
 ǧ 20:15�Kapitan�Marvel�(2D�NAPISY)19�marca
 ǧ 15:45�Jak�wytresować�smoka�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:30�Kapitan�Marvel�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Kurier�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Całe�szczęście�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Kapitan�Marvel�(2D�NAPISY)

20 marca
 ǧ 15:45�Jak�wytresować�smoka�3�(2D�DUBBING)
 ǧ 17:45�Kapitan�Marvel�(3D�DUBBING)
 ǧ 18:00�Całe�szczęście�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Kurier�(2D�PL)
 ǧ 20:15�Kapitan�Marvel�(2D�NAPISY)

21 marca
 ǧ 16:00�Całe�szczęście�(2D�PL)
 ǧ 18:00�Kapitan�Marvel�(2D�NAPISY)
 ǧ 18:00�Kurier�(2D�PL)
 ǧ 20:00�Całe�szczęście�(2D�PL)

15 marca
 ǧ 09:30�-�14:00�Powiatowa�Licealiada:�siatkówka�
chłopców

16 marca
 ǧ 09:00�Mecz�Piłki�Ręcznej�Juniorek:�SPR�Olkusz�–�
SKS�Kusy�II�Kraków

 ǧ 12:00�Halowe�Mistrzostwa�PPN�Olkusz�-�Młodzicy
17 marca

 ǧ 09:00�Mecz�Piłki�Ręcznej�Młodziczek:�SPR�Olkusz�

–�Kusy�II�Kraków
 ǧ 12:00�Halowe�Mistrzostwa�PPN�Olkusz�-�Orlicy

18 marca
 ǧ 09:30�Igrzyska�Miejsko-Gminne�w Piłce�Ręcznej�
Dziewcząt�i Chłopców

15 marca
 ǧ 08:30�“Dorotka�po�drugiej�stronie�tęczy”�-�spektakl�
teatralne�dla�grup�w wykonaniu�Narodowego�Teatru�
Edukacji

 ǧ 10:15�“Dorotka�po�drugiej�stronie�tęczy”�-�spektakl�
teatralny�dla�grup�w wykonaniu�Narodowego�Teatru�
Edukacji

 ǧ 12:00�“My,�dzieci�z Dworca�Zoo”�-�spektakl�teatralny�
dla�grup�w wykonaniu�Narodowego�Teatru�Edukacji

16 marca
 ǧ 15:00�“PEJZAŻ”�-�warsztat�w ramach�Wystawy�Foto-
grafików�Olkuskich�2019�(prowadzenie�-�kurator�
wystawy�-�A.�Kreis)�-�Centrum�Kultury,�ul.�Szpitalna�
32

17 marca
 ǧ 18:00�Piotr�Bałtroczyk�-�mężczyzna�z kijowym�
peselem19�marca

 ǧ 10:00�Seans�filmu�“Paszporty�Paragwaju”�-�dla�grup�
szkolnych

21 marca
 ǧ 17:00�„Budowanie�Niepodległej�–�zbiorowe�
dziedzictwo,�wyzwania,�ludzie;�„Ojcowie”�
Niepodległej:�Paderewski,�Daszyński,�Witos”�„AKA-
DEMIA�NIEPODLEGŁOŚCI”�-�wykład�w ramach�pro-
jektu�Instytutu�Pamięci�Narodowej�dla�Olkuskiego�
Uniwersytetu�Trzeciego�Wieku

18 marca
 ǧ 17:00�Akademia�Aktywnego�Seniora

17 marca
 ǧ 17:00�Kabaret�“Czwarta�Fala”

21 marca
 ǧ 15:45�Wyjazd�do�Narodowego�Starego�Teatru�im.�
Heleny�Modrzejewskiej�w Krakowie

16 marca
 ǧ 18:00�Piotr�Bałtroczyk.�Kabaret

21 marca
 ǧ 16:00�Książkowe�Ekspresje

18 marca
 ǧ 13:00�-�15:00�Warsztaty�komputerowe�50+�(zajęcia�
w dwóch�grupach),�Filia�nr�3�ul.�Olkuska�8

19 marca
 ǧ 11:00�-�13:00�Warsztaty�komputerowe�50+�(zajęcia�
w dwóch�grupach)

 ǧ 16:00�-�18:00�Klub�Miłośników�Robótek�Ręcznych
 ǧ 16:30�Lokalny�Klub�Kodowania

 ǧ Galeria�zaprasza�do�zwiedzania�ekspozycji�stałej�
malarstwa�współczesnego�polskiego,�europejskiego�
i światowego�z kolekcji�Sztuki�Współczesnej�BWA�
w Olkuszu.�Pon�9-16,�wt.-pt�10-18,�sob�10-14.�
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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.

KuPię	-	SPrzedAm

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

najlepiej. Tel.(512)898278.

 ǧ  Komis rowerowy, 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, 
termobindowanie, bigowanie, złocenie 
metodą termodruku.

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

najlepiej. Tel.(793)001819.

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

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

BudOWlANe

 ǧ Malowanie pomieszczeń 
i domów. Malarz fachowiec.  

Tel.(799)914521.

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 PROFESJONALNE 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  Skup katalizatorów samochodo-
wych i monolitu z katalizatorów.  
Tel.(503)305572.

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

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

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

NieruChOmOŚCi
 ǧ  Lokal do wynajęcia przy ul. K. 

K. Wielkiego, wejście od ulicy. Tel.
(519)192879.

 ǧ  Do wynajęcia obiekt w bardzo 
dobrej lokalizacji, Olkusz, ul. Rabsz-
tyńska (pod przedszkole, gabinety 
lekarskie, biura, sklep, mieszkania 
pracownicze). Tel.(509)020901.

PrACA
 ǧ  Potrzebna opiekunka/ opiekun 

starszej, leżącej osoby, na 8 godzin 
dziennie, teren Osiek/ Olkusz, szcze-
góły pod nr Tel.(784)902229.

 ǧ  Zatrudnimy asystentkę  
lub higienistkę stomatologiczną.  
Tel.(602)609955.

 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.

różNe
 ǧ  Stoisko nr 3 zaprasza na zakupy! 

W sprzedaży: nowa wiosenna kolekcja 
spodni dżinsowych, eleganckich, 
bawełnianych, kurtki przejściowe. 
Polscy producenci, konkurencyjne 
ceny. Targowisko ul. Sławkowska:  
wt, pt. i sob. do godz. 13.00.

OddAm	zA	dArmO
 ǧ  Oddam ziemię z wykopów za darmo. 

Tel.(501)080302.
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Czym chcemy Cię zachęcić. Znajdź coś dla Siebie.

w Przyjazna atmosfera i bezpieczeństwo sprzyjające 
wszechstronnemu rozwojowi naszych uczniów

w Szkoła z ponad stuletnią tradycją (1916-2019)

w Stała obecność na wysokich miejscach w rankingach najlepszych 
szkół potwierdzona tytułem „Srebrnej Szkoły 2019”
wśród 100 najlepszych liceów w Małopolsce oraz 500 w Polsce
(19 miejsce w Małopolsce, 224 w Polsce)

w Wysoki poziom kształcenia: liczne sukcesy w okręgowych, ogólnopolskich
oraz międzynarodowych konkursach i olimpiadach, 100% zdawalność i wysokie 
wyniki egzaminu maturalnego; jeden z najwyższych w Małopolsce wskaźnik EWD

w Zajęcia sportowe m. in.: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, badminton, taniec 
towarzyski, fitness - z sukcesami w zawodach powiatowych i wojewódzkich

w Atrakcyjne wycieczki zagraniczne oraz wymiany ze szkołami w Niemczech (PNWM)
i Izraelu (I & EYE)

w Największa liczba stypendiów w powiecie olkuskim w ramach Małopolskiego Programu 
Stypendialnego

w Języki obce do wyboru: angielski, francuski, niemiecki

w Projekty: Małopolska Chmura Edukacyjna, Projekt z Klasą, Nowe Horyzonty Edukacji 
Filmowej, Małopolska Pamięta, Kresy - polskie ziemie wschodnie w XX wieku, Szkoła Dialogu, 
Enter Your Future, „EuroWeek - Szkoła Liderów”, Lokalna Akademia CISCO, IT-Szkoła

w Stała współpraca z uczelniami wyższymi m.in. z UJ w Krakowie, UŚ w Katowicach, 
SGH w Warszawie, AE w Krakowie, ŚUM w Katowicach, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej;
zajęcia na uczelniach oraz w szkole z wykładowcami

w Działalność społeczna – wolontariat, profilaktyka

w Warsztaty z języka niemieckiego prowadzone przez absolwentkę, wykładowcę Uniwersytetu 
Wiedeńskiego, Dni Austrii

w Certyfikaty: Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła z Klasą, Najlepiej Zaprojektowana Szkoła, 
Szkoła Kompetencji Przyszłości, Szkoła Łowców Talentów, Exam Preparation Centre

w Liczne imprezy okolicznościowe m. in.: juwenalia, andrzejki, mikołajki, Dzień Tańca, Dzień 
Czekolady, Dzień Misia, rajdy integracyjne, jasełka, koncerty, dyskoteki szkolne

w Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych rozwijających zainteresowania i pasje 
uczniów m.in.: z matematyki, fizyki, biologii, chemii, ekonomii i przedsiębiorczości, historii, 
j. rosyjskiego, j. angielskiego, informatyki a także filmoznawcze, teatralne, fotograficzne

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej: 
www.lo1.olkusz.pl

w Nowoczesny radiowęzeł; rozbudowana baza medialna (tablice interaktywne, komputer+TV 
w salach, łącze światłowodowe, WiFi)

w Warsztaty językowe w Anglii i Hiszpanii; przygotowanie do egzaminu FCE (organizowanego 
w naszej szkole); możliwość przygotowania do egzaminu CAE

w Nagroda Jakości Nauczania „Sapere Auso 2016"

SREBRNA SZKOŁA W SREBRNYM MIEŚCIE

dla uczniów szkół podstawowych -  roku24 maja 2019

dla uczniów gimnazjów -  roku23 maja 2019

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!OTWARTY
DZIEŃ

R
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M
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PYTANIA I ODPOWIEDZI FEsTIWAl ZAWODóW  
w Małopolsce!Ilu uczniów wybiera obecnie naukę 

w liceum, technikum lub branżowej 
szkole?

W  klasie liceum ogólnokształcącego rozpoczęło 
45% uczniów, a w technikum i branżowej szkole I stopnia 
55% uczniów. 

czy szkoły zapewnią odpowiednią liczbę 
miejsc absolwentom szkoły podstawo-
wej i gimnazjum?

Tak, szkoły publiczne zapewnią miejsce wszystkim 
uczniom, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą szkołę pod-
stawową i gimnazjum. 

czy są już pierwsze szacunki dotyczące 
liczby osób ubiegających się o przyjęcie 
do liceów ogólnokształcących na rok 
szkolny 2019/2020?

W roku szkolnym 2004/2005 liczba uczniów w lice-
ach ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży wynosiła 
746 tys. W  roku szkolnym 2017/2018 było to 474 tys. 
(mniej o  272 tys., tj. o  36%). Jeżeli odsetek uczniów 
wybierających liceum ogólnokształcące nie ulegnie 
zmianie w stosunku do obecnego, liczba uczniów w lice-
ach w roku szkolnym 2018/2019 może wynieść 476 tys.

Szacujemy, że roku szkolnym 2019/2020 liczba 
uczniów wzrośnie do 641 tys., przekraczając nieznacznie 
poziom z  2010 r., tj. 632 tys. (jeżeli odsetek uczniów 
wybierających liceum ogólnokształcące nie ulegnie 
zmianie w stosunku do obecnego).

Do kogo należy obowiązek zapewnienia 
odpowiedniej liczby miejsc w szkole po-
nadpodstawowej i ponadgimnazjalnej?

Zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc to zadanie 
samorządu, który jest odpowiedzialny za ustalenie sieci 

szkół na danym terenie. Odbywa się ono po uzyskaniu 
pozytywnej opinii kuratora oświaty. 

czy szkoły przygotowują się już do przy-
jęcia uczniów po szkole podstawowej 
i gimnazjum?

Tak. Z danych przekazanych przez kuratoria oświaty 
wynika, że w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 szkoły 
ponadgimnazjalne (w  szczególności te najpopular-
niejsze) przyjęły zbliżoną liczbę uczniów jak w  latach 
2014/2015–2016/2017. Te same szkoły na rok szkolny 
2019/2020 planują przygotować porównywalną liczbę 
miejsc zarówno dla absolwentów gimnazjów, jak i ośmio-
letniej szkoły podstawowej. Oznacza to, że przygotowują 
się do przyjęcia łącznie większej liczby kandydatów. 

czy są już znane zasady rekrutacji na 
rok szkolny 2019/2020?

Tak, ponieważ kryteria rekrutacyjne do szkół po-
nadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały 
określone w  odrębnych przepisach ustawowych. Na 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą 
obowiązywały następujące kryteria:
• wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimna-

zjalnego,
• oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podsta-

wowej lub gimnazjum) z języka polskiego, matema-
tyki  i  z  dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzają-
cego rekrutację,

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub 
gimnazjum z wyróżnieniem,

• szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/czy-sa-juz-znane-
zasady-rekrutacji-na-rok-szkolny-20192020

ul.. J. Korczaka 7, 32-300 Olkusz, e-mail: 4lo@wp.pl, tel. 32 754 60 35, www.4lo.ilkus.pl

Zapraszamy na Dzieñ Otwarty 24 kwietnia 2019 r. 
uczniów klas ósmych godz. 8.30
uczniów  oddzia³ów gimnazjalnych godz. 12.00

„CZ ÓR ”W KA

do³¹   cz do
najlepszej 

ekipy

IV OGÓLNOKSZTA£C¥CE
LICEUM
IM. KRZYSZTOFA K. BACZYÑSKIEGO

W OLKUSZU

1aP

1bP

1cP

1dP

1eP

1fP

j. polski, historia 
wybór: wiedza o spo³eczeñstwie 
lub historia sztuki

j. polski, j. angielski 
wybór: historia lub biologia

j. angielski, 
wiedza o spo³eczeñstwie
wybór: biologia lub geografia 

matematyka, fizyka, informatyka

biologia, chemia,
wybór: matematyka lub j. angielski

matematyka, j. angielski
wybór: geografia lub fizyka

PRZEDMIOTY
UZUPE£NIAJ¥CE

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
PRZY REKRUTACJI

 oraz  j. polski, matematyka

PRZEDMIOTY NAUCZANE
W ROZSZERZONYM

ZAKRESIE

historia, 
wiedza o spo³eczeñstwie
lub j. angielski

j. angielski, 
historia lub biologia

j. angielski, 
geografia lub fizyka

j. angielski,
wiedza o spo³eczeñstwie

biologia, chemia,

fizyka, informatyka 
grafika projektowa lub
j. angielski techniczny 

KLASA

prawno - artystyczna

humanistyczno - biologiczna

matematyczno - jêzykowa

jêzykowo - sportowa

biologiczno - chemiczna

matematyczno - informatyczna

Nauczane jêzyki obce: j.angielski oraz do wyboru: j.niemiecki lub j.francuski lub j.rosyjski, DSD - zajêcia miêdzyoddzia³owe

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

1aG

1bG

1cG

1dG

1eG

1fG

j. polski, historia 
wybór: wiedza o spo³eczeñstwie 
lub historia sztuki

j. polski, j. angielski 
wybór: historia lub biologia

j. angielski
wybór: biologia lub geografia 
lub wiedza o spo³eczeñstwie

matematyka, fizyka, informatyka

biologia, chemia,
wybór: matematyka lub j. angielski

przyroda, historia prawa
lub zajêcia artystyczne 

historia i spo³eczeñstwo,
przyroda, biologia w sporcie

matematyka, j. angielski
wybór: geografia lub fizyka

historia i spo³eczeñstwo

PRZEDMIOTY
UZUPE£NIAJ¥CE

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
PRZY REKRUTACJI

 oraz  j. polski, matematyka

PRZEDMIOTY NAUCZANE
W ROZSZERZONYM

ZAKRESIE

historia, 
wiedza o spo³eczeñstwie
lub jêzyk obcy 

jêzyk obcy, 
historia lub biologia

jêzyk obcy, 
geografia lub fizyka

j. obcy, biologia lub 
wiedza o spo³eczeñstwie
lub geografia

biologia lub chemia,
jêzyk obcy lub edukacja 
dla bezpieczeñstwa

fizyka, informatyka 
lub jêzyk obcy 

przyroda lub 
historia i spo³eczeñstwo

historia i spo³eczeñstwo,
fizyka w medycynie

historia i spo³eczeñstwo,
grafika projektowa
i technologie multimedialne 

KLASA

prawno - artystyczna

humanistyczno - biologiczna

matematyczno - jêzykowa

jêzykowo - sportowa

biologiczno - chemiczna

matematyczno - informatyczna

Nauczane jêzyki obce: j.angielski oraz do wyboru: j.niemiecki lub j.francuski lub j.rosyjski, DSD - zajêcia miêdzyoddzia³oweA
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n Kończysz w tym roku szkołę 
i zastanawiasz się co dalej? 
liceum czy technikum? Jaki 
zawód wybrać? Którą drogę pójść, 
by rozwinąć skrzydła i spełnić 
marzenia? odpowiedzi na te i inne 
pytania będzie można znaleźć 
podczas zbliżającego się Festi-
walu Zawodów w Małopolsce. 
przyjdź w dniach 21-23 marca 
i sprawdź, co będzie dla ciebie 
najlepsze. widzimy się w hali 
eXpo Kraków. start w czwartek, 
21 marca o godzinie 9.00.

Ponad 140 interaktywnych stoisk, 80 szkół branżo-
wych i techników z całej Małopolski, a do tego porady, 
konsultacje i ciekawe pokazy – takie atrakcje czekają na 
tych, którzy wybiorą się na tegoroczny Festiwal Zawodów 
w Małopolsce.

Zapraszamy przede wszystkim uczniów, którzy stoją 
przed wyborem szkoły średniej. Jestem przekonana, że 
prezentacja bogatej oferty kształcenia zawodowego 
w Małopolsce, rozmowy i konsultacje z fachowcami oraz 
ze starszymi kolegami, a także porady doradców zawo-
dowych, pomogą im podjąć właściwe decyzje. Liczymy 
też na to, że razem z uczniami na festiwalu pojawią się 
też ich nauczyciele i  rodzice – nie mam wątpliwości, 
że oni też skorzystają na tej wizycie – zachęca Anna 

Pieczarka, w  zarządzie województwa odpowiedzialna 
m.in. za edukację.

Warto się wybrać na festiwal, ponieważ oprócz szkół, 
swoją ofertę zaprezentują również służby mundurowe: 
policja, wojsko, straż pożarna, straż graniczna oraz straż 
miejska. Z zaproszenia skorzystali również przedstawi-
ciele szkół z Francji, Niemiec, Słowacji, Ukrainy i Węgier.

Odwiedzający targi będą mieli okazję osobiście 
porozmawiać z  przedstawicielami zaprzyjaźnionych 
krajów, poznać specyfikę kształcenia oraz ich ofertę 
dydaktyczną. Warto też skorzystać z porad doradców 
zawodowych, którzy pomogą ocenić indywidualne pre-
dyspozycje i wybrać najlepszą drogę dalszego rozwoju. 
Wstęp na festiwal jest bezpłatny.

warto wiedzieć
Festiwal Zawodów jest częścią projektu Moderniza-

cja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, mającego 
na celu wsparcie i koordynację kształcenia zawodowego 
w  regionie oraz realizację kompleksowego programu 
doradztwa edukacyjno-zawodowego. Na terenie Mało-
polski, z inicjatywy Województwa Małopolskiego funk-
cjonuje blisko 50 wysoko wyspecjalizowanych Centrów 
Kompetencji Zawodowych, działających przy wsparciu 
pracodawców z ofertą dla uczniów jak i osób dorosłych 
oraz ponad 300 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery 
w szkołach podstawowych.

Festiwal Zawodów w Małopolsce 2019
21, 22 marca (czwartek i piątek) – 9.00 – 16.00

23 marca (sobota) – 10.00 – 15.00.
wstęp bezpłatny

Dla grup zorganizowanych obowiązkowa rejestracja.

Więcej informacji na: www.zawodowamalopolska.pl

Źródło: www.malopolska.pl
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Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu w roku szkolnym 2019/2020

W  technikum usług fryzjerskich 
zdobędziesz wiedzę i  umiejęt-
ności związane między innymi: 
z  wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych i  strzyżenia włosów, 
wykonywaniem stylizacji fryzur, pracą w  branży fryzjerskiej i  ko-
smetycznej. Oferujemy Ci naukę pod kierunkiem profesjonal-
nych  nauczycieli zawodu, możliwość kształcenia w świetnie przy-
gotowanych pracowniach, atrakcyjną ofertę praktyk zawodowych 
w renomowanych salonach kosmetyczno-fryzjerskich.

4 – LETNIE TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH
5 – LETNIE TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH 

Z ELEMENTAMI WIZAŻU

Szukasz zawodu, w którym 
wykorzystasz swoje 
zdolności manualne, zmysł 
artystyczny oraz poczucie 
estetyki? 

INNOWACJA
Interesuje Cię fascynujący świat 
kulinarny?
Marzysz, by w  przyszłości zostać 
szefem kuchni lub otworzyć wła-
sny zakład gastronomiczny? To 
jest kierunek właśnie dla Ciebie! 
Przygotujemy Cię do zawodu, który 
pozwoli fachowo i  merytorycznie 
wykonywać prace na stanowisku 
kucharza, doradcy żywieniowego 
potrafi ącego zaplanować, opraco-
wać i  wdrożyć dietę oraz kelnera 
obsługującego właściwie i  rzetel-
nie gości. Technik żywienia i usług 
gastronomicznych to zawód, który 
daje możliwość rozwijania zain-
teresowań kulinarnych, kształtuje 

umiejętności związane z  planowaniem i  organizacją żywienia, 
a także z organizacją przyjęć okolicznościowych.

4 – LETNIE TECHNIKUM ŻYWIENIA 
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

5 – LETNIE TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH Z ELEMENTAMI DIETETYKI  

INNOWACJA

Jeśli myślisz analitycznie, chciałbyś zdobyć poszukiwany na rynku 
pracy zawód, wybierz kierunek, który daje możliwość kreatywne-
go rozwoju i szansę na znalezienie świetnie płatnej pracy. 
W technikum budownictwa zdobędziesz umiejętności z zakresu 
projektowania elementów konstrukcji budowlanych, wykony-
wania pomiarów budowlanych, sporządzania kosztorysów, ofert 
przetargowych, obsługi specjalistycznych programów grafi cz-
nych oraz organizacji i kierowania pracami budowlanymi. Tech-
nik budownictwa to kierunek z przyszłością!

4 – LETNIE TECHNIKUM BUDOWLANE
5 – LETNIE TECHNIKUM BUDOWLANE 
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE 
Z ELEMENTAMI ARANŻACJI WNĘTRZ 

Może chcesz sprawdzić 
się w branży hotelar-
skiej, świadczyć usługi 
noclegowo-żywieniowe,  
znaleźć pracę w ho-
telach, pensjonatach, 
ośrodkach wypoczyn-
kowych  w miejscowo-
ściach górskich, nadmor-
skich i uzdrowiskowych,  
wszędzie tam, gdzie 
występują potrzeby związane z obsługą gości? 
W  technikum hotelarstwa przygotujemy Cię do kreatywnej pracy 
w obiektach wypoczynkowych, rzetelnego opracowywania spraw or-
ganizacyjnych i marketingowych hoteli oraz organizacji zadań, pro-
wadzenia dokumentacji  i kompleksowego zarządzania personelem.

4 - LETNIE TECHNIKUM HOTELARSKIE
5 – LETNIE TECHNIKUM HOTELARSKIE 

Z ELEMENTAMI  ANIMACJI CZASU WOLNEGO 

INNOWACJA

UMOWA PARTNERSKA Z OLKUSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WO-
DOCIĄGÓW I KANALIZACJI. DLA NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW 
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA.
Jeśli fascynuje Cię ekologia i wszystko, co wiąże się z przyrodą 
i ziemią, sprawdzisz się w zawodzie, stawiającym wciąż nowe 
wyzwania i dającym duże możliwości rozwoju i samorealizacji. 
W technikum ochrony środowiska nauczysz się prowadzić 
doświadczenia i projekty, badać przyrodę, działać w terenie, 
funkcjonować w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Absol-
went technikum ma możliwość zatrudnienia w organach admi-
nistracji np. Wojewódzki lub Miejski Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska,  stacjach sanitarno – epidemiologicznych, miejskich 
i prywatnych przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji czy 
zakładach uzdatniania wody.

4 – LETNIE TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA 
5 – LETNIE TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA

Chcesz być mistrzem w swoim zawodzie, stawiasz na 
umiejętności i wiedzę praktyczną, nie boisz się wyzwań, pra-
gniesz rozwijać zdolności w wybranej przez siebie profesji?
Szkoła branżowa to wybór właśnie dla Ciebie! Oferujemy Ci 
możliwość kształcenia w najpopularniejszych kierunkach bu-
dowlanych, takich jak: Monter zabudowy i robót wykończenio-
wych w  budownictwie, Monter stolarki budowlanej, Monter 
sieci i instalacji sanitarnych. Jeśli jednak Twoje zainteresowa-
nia związane są z inną branżą, nic straconego! Wybierz klasę 
wielozawodową i możliwość kształcenia w jednym z wielu ofe-
rowanych przez nas kierunków m.in. fryzjer, kucharz, cukier-
nik, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samo-
chodowy, blacharz samochodowy. Dołącz do Naszej drużyny!

3 – LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

ZespolSzkolNr4WOlkuszuBUDOWLANKA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI



5

DODATkOWE 
uMIeJętnoścI 

ZAWODOWE

obowIąZeK 
współpracy sZKół  

Z pracoDawcaMI
n szkoła prowadząca kształcenie 
zawodowe będzie mogła również 
zaoferować uczniowi przygoto-
wanie do nabycia dodatkowych 
uprawnień zawodowych w zakre-
sie wybranych zawodów, dodatko-
wych umiejętności zawodowych 
lub kwalifikacji rynkowych funk-
cjonujących w Zintegrowanym 
systemie Kwalifikacji.

W szkole przygotowanie do nabycia dodatkowych 
umiejętności zawodowych, podobnie jak przygotowa-
nie do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych 
lub kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w  Zinte-
growanym Systemie Kwalifikacji, będzie realizowane 
w  wymiarze wynikającym z  różnicy między sumą 
godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 
kształcenia zawodowego określoną w ramowym planie 
nauczania dla danego typu szkoły prowadzącej kształ-
cenie zawodowe a minimalną liczbą godzin kształcenia 
zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawo-
dzie szkolnictwa branżowego określoną w  podstawie 
programowej kształcenia danym w zawodzie szkolnictwa 
branżowego.

Ponadto uczniowie i  absolwenci będą mogli na 
podstawie przepisów znowelizowanej ustawy – Prawo 
oświatowe  nieodpłatnie przystąpić do walidacji i certyfi-

kowania kwalifikacji rynkowej. Uprawnienie do walidacji 
i certyfikowania przysługuje uczniom lub absolwentom 
objętym umową zawartą pomiędzy dyrektorem szkoły 
a instytucją certyfikującą.

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/ 
dodatkowe-umiejetnosci-zawodowe

n nowe szkolnictwo branżowe 
(branżowe szkoły I stopnia, bran-
żowe szkoły II stopnia, technika 
i szkoły policealne) ma bazować 
przede wszystkim na współpracy 
z pracodawcami.

W  ustawie – Prawo oświatowe znalazła odzwier-
ciedlenie kluczowa rola pracodawców w  kształceniu 
zawodowym. W ustawie doprecyzowano także, że  zgod-
nie z  którym  system oświaty w  zakresie kształcenia 
zawodowego wspierają także pracodawcy, organizacje 
pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne orga-
nizacje gospodarcze, stowarzyszenia lub  samorządy 
zawodowe, sektorowe rady do spraw kompetencji oraz 
Rada Programowa do spraw kompetencji.

Zobowiązano przy tym dyrektora szkoły, aby 
przed wprowadzeniem nowego zawodu do kształcenia 
w szkole nawiązał współpracę z pracodawcą właściwym 
dla  zawodu lub branży, do której przyporządkowany 
jest dany zawód lub z osobą prowadzącą indywidualne 
gospodarstwo rolne. Współpraca ta będzie realizowana 
w  ramach umowy lub porozumienia obejmujących 
co  najmniej jeden cykl kształcenia i  może polegać 
w szczególności na:
•  tworzeniu klas patronackich,
•  realizacji kształcenia zawodowego, w tym praktycz-

nej nauki zawodu, we współpracy z pracodawcą,
•  wyposażeniu warsztatów lub pracowni szkolnych,
•  organizacji egzaminów zawodowych,

•  doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego, 
w tym organizowaniu szkoleń branżowych,

•  realizacji doradztwa zawodowego i promocji kształ-
cenia zawodowego.
Klasę patronacką należy rozumieć jako klasę objętą 

patronatem konkretnej firmy. Patron w porozumieniu lub 
na podstawie zawartych ze szkołą umowy lub porozu-
mienia deklaruje wsparcie procesu kształcenia, które 
może przybierać różną formę, np. przyjęcia uczniów na 
praktyki zawodowe, wyposażenie pracowni szkolnych 
w sprzęt i materiały dydaktyczne, dodatkowe szkolenia, 
ufundowanie stypendiów dla najzdolniejszych. Ponadto, 
patron może uczestniczyć w  opracowaniu programu 
nauczania dopasowanego do profilu zapotrzebowania 
jego firmy. Pracodawca, jako współpracujący ze szkołą 
lub  realizujący wspólnie program nauczania zawodu, 
może również brać udział w zebraniach rady pedago-
gicznej. W posiedzeniach rady mogą także uczestniczyć 
z głosem doradczym przedstawiciele organizacji praco-
dawców, stowarzyszeń lub  samorządów zawodowych 
oraz sektorowych rad do spraw kompetencji.

Obowiązek dla dyrektora szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe do nawiązania współpracy z pra-
codawcą będzie miał zastosowanie w  roku szkolnym 
2019/2020 – 2021/2022 do szkół rozpoczynających 
kształcenie w nowych zawodach, a od roku szkolnego 
2022/2023 i w kolejnych latach szkolnych do wszystkich 
szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Obowiązek 
ten nie dotyczy branżowych szkół II stopnia, gdyż tam 
kształcenie zawodowe odbywać się będzie na kwalifi-
kacyjnych kursach zawodowych.

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/ 
obowiazek-wspolpracy-szkol-z-pracodawcami

R E K L A M A
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Akademia Piłkarska Bukowno powstała w lu-
tym 2017 roku przy klubie piłkarskim z duży-
mi tradycjami MGHKS „BOLESŁAW” BUKOWNO. 
Obecnie w szkółce trenuje blisko 100 młodych 
piłkarzy w wieku 4-12 lat przede wszystkim 
z terenu Miasta i Gminy Bukowno. Bardzo cie-
szymy się, że trenują u nas także chłopcy z in-
nych miejscowości, co przy bardzo dużej ilości 
szkółek tego typu świadczy o tym, iż nasza praca 
jest doceniana. Zajęcia aktualnie prowadzi 7 wy-
kwalifikowanych trenerów, pracujących z wielką 
pasją i zaangażowaniem. Dodatkowo, aby za-
pewnić jak najlepszą jakość szkolenia, prowa-
dzone są treningi bramkarskie oraz zajęcia w ma-
łych sześcioosobowych grupach. Zależy nam na 
wszechstronnym rozwoju naszych zawodników

Prawie wszyscy nasi piłkarze z rocznika 
2008/2009 uczęszczają do klasy o profili piłki 
nożnej do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bukownie. 
Zajęcia w tej klasie prowadzi nauczyciel, który 
jest jednocześnie trenerem w Akademii.

Jednym z celów Akademii jest szkolenie pił-
karskie dla klubów z terenu Bukowna. Dla najbar-
dziej uzdolnionych stworzyliśmy możliwości dal-
szego rozwoju w klubie partnerskim, który wy-
stępuje w ekstraklasie – ZAGŁĘBIU SOSNOWIEC. 
Umowę z tym zasłużonym klubem podpisaliśmy 
już po roku istnienia naszej szkółki, co stanowi 
dla nas duże wyróżnienie, a najważniejsze jest 
to, że współpraca układa się bardzo dobrze. 
Chłopcy wyjeżdżają na mecze ligowe Zagłębia, 

wyprowadzają piłkarzy na boisko, uczestniczą 
w „Campach” organizowanych przez Zagłębie So-
snowiec, a trenerzy Akademii biorą udział w szko-
leniach organizowanych przez naszego partnera.

Oprócz tego chłopcy sprawdzają swoje umie-
jętności w różnego rodzaju innych rozgrywkach, 
między innymi:

• w Małopolskiej Lidze Talentów rocznika 2010 
(gdzie zostały tam zaproszone czołowe dru-
żyny Małopolski),

• w rozgrywkach ligowych Podokręgu Olkusz,

• w turniejach i meczach towarzyskich.

Akademia nie jest szkółką komercyjną, opłata 
miesięczna za zajęcia wynosi 30 zł. Oczywiście 
funkcjonowanie szkółki nie byłoby możliwe bez 
wsparcia przede wszystkim Burmistrza Miasta 
Bukowno i radnych Rady Miejskiej w Bukownie. 
Dzięki ich przychylności Akademia może cały 
czas się rozwijać. Zajęcia treningowe odbywa-
ją się przede na obiektach MOSiR-u Bukowno, 
a w okresie zimowym także w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Bukownie oraz Szkole Podstawowej nr 
2 w Bukownie Starym. Dyrektorzy tych jednostek 
także wspierają Akademię za co klub jest im bar-
dzo wdzięczny.

Naszym głównym celem jest wszechstronne 
szkolenie dzieci, które chcą spróbować swoich sił 
w piłce nożnej. Każdy może do nas przyjść i po-
trenować!

AkAdemiA Piłkarska 
BUkOWNO

VIII MeMorIał roMana nowosaDa
n Kim dla olkuskiej piłki ręcz-
nej i całego sportowego środo-
wiska był pan roman nowosad 
nie trzeba nikogo przekonywać. 
Można jedynie przypuszczać, że 
gdyby nie osoba tego pasjonata 
piłki ręcznej, dzisiaj stowarzy-
szenie piłki ręcznej olkusz znaj-
dowałoby się w zupełnie innym 
położeniu.

A tak Srebrne Miasto może pochwalić się zespołem 
który występował w  Superlidze oraz zdolną kilkuset 
osobową młodzieżą która już po raz ósmy czciła 
pamięć znakomitego człowieka. Współorganizatorem 
dwu dniowych zmagań był Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Olkuszu. Medale ufundował sklep sportowy 
Pablo Sport, puchary dla najlepszych drużyn przekazała 
drukarnia OSMA. Nagrody rzeczowe dla najlepszych 
zawodniczek przekazała firma EuroSport - dystrybutor 
marki Hummel. Tegoroczne zmagania odbywały się przy 
wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Uroczystego otwarcia dwudniowego święta piłki 
ręcznej w  Srebrnym Mieście dokonali wspólnie wice-
prezes zarządu SPR Olkusz Katarzyna Polak, Jarosław 
Nowosad syn ŚP. Romana Nowosada, Dariusz Murawski 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Olkusz 
oraz Janusz Cieślik członek zarządu SPR Olkusz. 
Sylwetkę patrona turnieju zawodniczkom oraz licznie 
zgromadzonej publiczności przybliżyła kilkuminutowa 
prezentacja.

Sobota była dniem zmagań młodych szczypiornistek 
z  roczników 2004 oraz 2005 których w  Olkuskiej hali 
MOSiR zgromadziła grubo ponad 100-tka z  6 drużyn 
w  tym dwóch gospodyń prowadzonych przez Agatę 

Nowak. Oprócz Olkuszanek w  turnieju wzięły udział: 
Kadra Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej, KS Bystra, 
Akademia Handballu Ruch Chorzów oraz SPR Pogoń 
1945 Zabrze.

Drużyna Stowarzyszenia Piłki Ręcznej I Olkusz upla-
sowała się na trzecim miejscu. Całość sobotnich zmagań 
wygrała Kadra Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej. 
Najlepszą zawodniczką turnieju została wybrana Amelia 
Basara (SPR I Olkusz), natomiast najlepszą zawodniczką 
Olkuskich drużyn zostały wybrane Nikola Sołościuk (SPR 
I Olkusz) oraz Natalia Stanisławska (SPR II Olkusz). Po-
niżej prezentujemy Państwu końcową kolejność turnieju 
w kategorii młodziczki (rocznik 2004 oraz 2005).

Końcowa klasyfikacja kategorii 
młodziczki (roczniki 2002 i 2005):
1. Kadra Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej
2. Akademia Handballu Ruchu Chorzów
3. SPR I Olkusz
4. SPR Pogoń 1945 Zabrze

5. SPR II Olkusz
6. KS Bystra

wyróżnienia indywidualne:
najlepsza zawodniczka: Amelia Basara (SPR I Olkusz)
Najskuteczniejsza zawodniczka: Weronika Janus (Kadra 
Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej)

najlepsza bramkarka: Dominika Sikora (Akademia 
Handballu Ruchu Chorzów)

najlepsze zawodniczki poszczególnych drużyn:
KS Bystra: Aneta Pawelec
SPR I Olkusz: Nikola Sołościuk
Kadra Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej: Katarzyna 
Różycka
SPR Pogoń 1945 Zabrze: Katarzyna Szymańska
SPR II Olkusz: Natalia Stanisławska
Akademia Handballu Ruch Chorzów: Natalia Jastrzębska

Niedziela była dniem zmagań młodych adeptek 
szczypiorniaka z  roczników 2006 oraz 2007 w  Olku-
skiej hali MOSiR których podobnie jak dzień wcześniej 
zgromadziła się niemal 100-tka z 6 drużyn w tym dwie 
gospodyń prowadzonych przez Monikę Pastwa oraz Ka-
tarzynę Krawczyk. Oprócz Olkuszanek w turnieju wzięły 
udział: KS Bystra, Akademia Handballu Ruch Chorzów, 
PMOS Chrzanów oraz SPR Pogoń 1945 Zabrze.

Po całym dniu rozgrywek drużyna SPR I Olkusz upla-
sowała się na drugim stopniu podium za zespołem KS 
Bystra. Najskuteczniejszą zawodniczką turnieju została 
Zuzanna Pawłowska reprezentująca SPR I Olkusz. Poni-
żej prezentujemy Państwu końcową kolejność turnieju.

Końcowa klasyfikacja kategorii dziew-
cząt (roczniki 2006 oraz 2007):
1. KS Bystra
2. SPR I Olkusz
3. PMOS Chrzanów
4. SPR Pogoń 1945 Zabrze
5. SPR II Olkusz
6. Akademia Handballu Ruch Chorzów

najlepsze zawodniczki poszczególnych drużyn:
KS Bystra: Justyna Adamiec
SPR I Olkusz: Julia Czarnota
PMOS Chrzanów: Izabela Kotela
SPR Pogoń 1945 Zabrze: Jagoda Tobolewska
SPR II Olkusz: Antonia Bigaj
Akademia Handballu Ruch Chorzów: Jessica Bazela

wyróżnienia indywidualne:
najlepsza zawodniczka: Amelia Mazgaj (PMOS Chrza-
nów)
najskuteczniejsza zawodniczka: Zuzanna Pawłowska 
(SPR Olkusz)
najlepsza bramkarka: Justyna Adamiec (KS Bystra)

SPR Olkusz
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prZeDsIębIorco, sprawDź  
cZy nIe MasZ naDpłaty!

wysokość nadpłat na kontach płatników w poszczególnych oddziałach Zus w Małopolsce

Oddział ZUS 
w Małopolsce

Ilość płatników 
aktywnych

Kwota 
nadpłaty

Ilość płatników 
nieaktywnych

Kwota 
nadpłaty

Oddział ZUS 
w Krakowie 68,23 tys. 118,81 mln 10,99 tys. 5,99 mln

Oddział ZUS 
w Chrzanowie 18,98 tys. 25,77 mln 3,54 tys. 628,06 tys.

Oddział ZUS 
w Nowym Sączu 28,14 tys. 37,24 mln 5,49 tys. 1,161 mln

Oddział ZUS 
w Tarnowie 15,68 tys. 19,03 mln 2,83 tys. 705,87 tys.

n prawie 23 tys. płatników 
z regionu ma nadpłaty na swoich 
kontach w Zakładzie ubezpieczeń 
społecznych. w całym kraju to aż 
ponad 1,6 mln przedsiębiorców. ci 
aktywni mogą pomniejszyć swoje 
kolejne płatności, nieaktywni 
mają 5 lat na wystąpienie o zwrot 
nadpłaconych składek. potem się 
przedawnią. warto zatem spraw-
dzić, jak wygląda nasze konto po 
zakończeniu działalności.

Nadpłata składek powstaje, gdy płatnik opłaci je 
w wyższej wysokości niż powinien. Taką nadpłatę ZUS 
zalicza w pierwszej kolejności na pokrycie zaległości - 
jeśli istnieją. Jeżeli nie ma zadłużenia, można otrzymać 
z ZUS zwrot nadpłaconych środków lub wybrać zalicze-
nie ich na bieżące i przyszłe składki.

Dziś w  naszym województwie na kontach blisko 
131 tys. aktywnych płatników znajduje się ponad 201 
mln zł nadpłat. Osoby, które zamierzają zakończyć 
prowadzenie działalności, najlepiej gdy złożą wniosek 
o zwrot nadpłaty jeszcze przed jej końcem. Co niezwykle 
istotne, nadpłaty widnieją również na kontach blisko 23 
tys. płatników którzy wyrejestrowali działalność w ciągu 
ostatnich dwóch lat. Wysokość tych nadpłat to ponad 
8 mln złotych. Jeżeli więc przedsiębiorca zakończył 
już prowadzenie własnego biznesu i nie ma pewności, 
jakie było jego saldo w ZUS, warto odwiedzić placówkę 

Zakładu lub sprawdzić profil na Platformie Usług Elektro-
nicznych. Internetowy dostęp przez PUE ZUS pozwalana 
na bieżąco kontrolować płatności na dowolnie wskazany 
dzień, jak i ostateczną weryfikację salda.

Zakład zwraca nadpłatę składek w ciągu 30 dni od 
złożenia wniosku. Nie warto z  tym czekać, gdyż po 5 
latach od dnia wpłaty lub otrzymania zawiadomienia 
z ZUS nadpłata się przedawnia.

Anna Szaniawska 
Regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce

wysokie 8 miejsce 
polski w rankingu 

women in work  
Index 2019

Polski rynek pracy jest coraz bardziej przyjazny 
dla kobiet – wynika z raportu „Women in Work Index”, 
przygotowanego przez firmę doradczą PwC. Maleje luka 
płacowa między wynagrodzeniami kobiet i  mężczyzn 
oraz spada stopa bezrobocia wśród pań. W najnowszej 
edycji badania awansowaliśmy właśnie na ósmą pozycję 
w rankingu

Eksperci PwC przeanalizowali sytuację kobiet 
na rynku pracy w  33 krajach Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i  Rozwoju (OECD), zwracając uwagę 
m.in. na różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, 
aktywność zawodową obu grup, stopę bezrobocia oraz 
pracę w pełnym wymiarze godzin.

Z opublikowanego kilka dni temu dokumentu (obej-
mującego dane za 2017 roku) wynika, że najlepiej sytu-
acja kobiet na rynku pracy wygląda w Islandii i Szwecji, 
a trzecie miejsce na podium przypadło Nowej Zelandii.

Również polski rynek pracy jest coraz bardziej 
przyjazny dla kobiet. W  zestawieniu awansowaliśmy 
na ósmą pozycję, plasując się w rankingu przed m.in. 
Finlandią, Belgią, Kanadą czy Szwajcarią. W poprzedniej 
edycji badania byliśmy „oczko” niżej, a  w  2000 roku 
plasowaliśmy się dopiero na 19 miejscu.

W sumie, od 2000 roku awansowaliśmy więc aż o 11 
pozycji. Autorzy badania podkreślają, że tylko Luksem-
burg zanotował  w tym czasie większy skok w rankingu, 
awansując z 23 na 6 miejsce w rankingu.

Eksperci PwC podkreślają, że nasz awans to wynik 
m.in. coraz mniejszej luki płacowej w  wynagrodzeniu 
kobiet i mężczyzn oraz coraz niższej stopie bezrobocia. 
Dla porównania podają, że w 2000 roku stopa bezrobocia 
wśród kobiet wynosiła w Polsce 18 proc., żeby w 2017 
roku spaść do poziomu 5 proc.

Z raportu dowiadujemy się również, że w 2017 roku 
różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn w Polsce 
wynosiła 5 proc., czyli w  porównaniu z  poprzednią 
edycją zmalała o 2 proc. To po Luksemburgu (4 proc.) 
najlepszy wynik w  całym OECD, dla którego średnia 
wyniosła 15 proc.

Źródło: www.gov.pl/web/rodzina/polski-rynek-pracy-jest-
coraz-bardziej-przyjazny-dla-kobiet
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Z pasJą KsZtałcIMy InżynIerów

Indywidualne podejście 
do studenta – kształcenie 
praktyczne

Model edukacji realizowany w Akademii WSB zakła-
da, że studenci w trakcie nauki umiejętnie łączą wiedzę 
teoretyczną oraz doświadczenie praktyczne. W ramach 
programu „3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz” studenci 
już od pierwszego roku uczestniczą w  szkoleniach, 
coachingu kariery, wizytach studyjnych w firmach i insty-
tucjach zgodnych z kierunkiem kształcenia, spotkaniach 
i  zajęciach z  ekspertami, w  projektach praktycznych, 
w ramach których rozwiązują prawdziwe problemy bizne-
sowe zaproponowane przez przedstawiciela danej firmy 
oraz realizują praktyki i staże w firmach osiągających 
wysokie pozycje w  rankingach pracodawców. Dzięki 
funkcjonującej w Akademii WSB Radzie Ekspertów, której 
członkami są przedstawiciele blisko 100 przedsiębiorstw, 
reprezentujących branże tożsame z obszarami kształce-
nia w Uczelni, możliwe jest zaangażowanie pracodawców 
w proces tworzenia programów studiów i specjalności. 

Kształcenie dualne i praktyczne 
specjalności studiów 

Od 2018r. Uczelnia prowadzi dwa kierunki w formule 
dualnej – Logistyka i Informatyka realizowane w ścisłej 
współpracy z partnerami biznesowymi. Dzięki współpra-
cy z firmą Raben Logistics Polska studenci będą mogli 
odbyć staże w 11 działach firmy, co pozwoli im zobaczyć 
pełny proces logistyczny. Studia na kierunku informatyka 
realizowane we współpracy z firmą Smart-In przygotują 
studentów do bycia specjalistami z zakresu systemów 
wspomagania podejmowania decyzji w obszarze Smart 
City i Internetu Rzeczy. Zajęcia realizowane są naprze-
miennie, część zajęć studenci odbywają w  uczelni, 
a część u pracodawcy. 

W  ubiegłym roku akademickim uruchomiono na 
kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji innowacyjną 
i unikatową w skali kraju specjalność inżynier symulacji, 
realizowaną w partnerstwie z firmą FlexSim InterMarium. 
Dzięki zakupowi przez uczelnię specjalistycznego 
oprogramowania do symulacji (FlexSim GP, FlexTerm, 
AnyLogic, FloWorks, OptQuest FlexSim Healthcare) 

studenci zdobywają praktyczne umiejętności projek-
towania symulacji mających zastosowanie w  firmach 
logistycznych, transportowych (terminale kontene-
rowe), w  przemyśle petrochemicznym, chemicznym, 
farmaceutycznym, kosmetycznym, motoryzacyjnym, 
a  nawet w  służbie zdrowia, co daje im kompleksowe  
i  unikatowe wykształcenie nie tylko na skalę regionu, 
ale także kraju.

W  październiku 2018 ruszyły dwie nowe prak-
tyczne ścieżki kształcenia, na kierunku Filologia 
angielska i  Ekonomia przygotowujące studentów do 
podjęcia pracy w  branży business process outso-
urcing (BPO) oraz shared services center (SSC) – 
jednej z  bardziej dynamicznie rozwijającej się branży 

w  Polsce. Pod względem ilości osób zatrudnionych  
w tym sektorze Polska przoduje nie tylko w Europie, ale 
i na świecie. Szacuje się, że do 2020 roku polski rynek 
BPO/SSC będzie miał 250 - 300 tys. wolnych wakatów 
do obsadzenia. 

praktyczne metody kształcenia
W  kształceniu studentów Uczelnia wykorzystuje 

najnowsze i najbardziej efektywne, praktyczne metody 
nauczania. Studenci uczą się poprzez zastosowanie 
metody Learning By Developing (LbD), praktycznej 
metody kształcenia popularnej w  skandynawskich 
uczelniach. Metoda polega na zaangażowaniu trzech 
stron: nauczyciela, który pełni funkcje facylitatora 
pracy zespołowej, studenckiej grupy projektowej 
i pracodawcy, który wskazuje problem do rozwiązania. 
W  ten sposób firma otrzymuje innowacyjne rozwią-
zanie problemu, często niekonwencjonalne, studenci 
zdobywają doświadczenie, oraz informacje zwrotne na 
temat skuteczności swojej pracy zespołowej. W  Aka-
demii WSB coraz częściej stosowany jest również 
Tutoring, który - jako metoda nauczania - kojarzony 
jest z  najbardziej prestiżowymi uniwersytetami euro-
pejskimi. To metoda zindywidualizowanego nauczania, 
opierająca się na relacji mistrz – uczeń. W  praktyce 
tutoring akademicki realizowany jest poprzez spotkania  
w  formule jeden na jeden nauczyciela-tutora oraz 
studenta.

92% studentów pracuje
W  efekcie realizowanego z  powodzeniem kształ-

cenia praktycznego, w  ścisłej współpracy z  praktyką 
gospodarczą 92 proc. studentów to osoby pracujące. 
Co więcej – Ogólnopolski system monitorowania Eko-
nomicznych Losów Absolwentów prowadzony na pod-
stawie danych pochodzących z ZUS pokazuje, że średni 
czas poszukiwania pracy przez absolwentów Akademii 
WSB nie przekracza  jednego miesiąca.

dr Magdalena Kot-Radojewska

n przyznanie uczelni najwyższych uprawnień akademickich do nada-
wania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicz-
nych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, 6 miejsce w rankingu szkół 
wyższych – perspektywy 2018, wyróżniająca ocena instytucjonalna 
polskiej Komisji akredytacyjnej oraz akredytacja z wyróżnieniem Fun-
dacji promocji i akredytacji Kierunków ekonomicznych na kierunku 
„Zarządzanie” to najważniejsze potwierdzenia wysokiej jakości kształ-
cenia prowadzonego przez akademię wsb. Dowodzą one, że uczelnia 
jest wiodącym ośrodkiem edukacyjnym i naukowo-badawczym liczą-
cym się nie tylko w polsce, ale również za granicą. 

R E K L A M A

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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osK rutkowska agnieszka
OsK świadczy szkolenia z zakresu prawa jazdy kat. b.  

posiada doświadczoną kadrę oraz cieszy się znakomitą  
zdawalnością osób szkolonych w powiecie olkuskim.  

Możliwość dojazdu do kursanta oraz jazdy doszkalające.

trzyciąż 168. tel.: 600 358 854, 696 699 044 

ZareZerwuJ to MIeJsce
w następnym dodatku tematycznym już 12 kwietnia 2019 r. 

 „reMont Za paseM”
wpIs branżowy - już od 30 zł (netto).

ZaprasZaMy 
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